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SLUŽEBNÍ PŘEDPIS
ředitelky Moravského zemského archivu v Brně
ze dne 10. srpna 2015,
kterým se vydává Interní protikorupční program
ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně
Ředitelka Moravského zemského archivu v Brně, jako služební orgán podle
§ 10 odst. 1 písm. f) a § 11 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon“), a v
souladu s pokynem ministra vnitra č. 1/2015, kterým se vydává Rezortní interní protikorupční
program Ministerstva vnitra, vycházející ze Strategie vlády v boji proti korupci

Čl. 1
I.

vydávám

v příloze č. 1 tohoto pokynu Vnitřní protikorupční program Moravského zemského archivu v Brně (dále jen „MZA“);

II.

zřizuji

v souladu s nařízením vlády ze dne 15. června 2015, č. 145/2015 Sb., o opatřeních
souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním
úřadu MZA, služební místo státního zaměstnance v mé bezprostřední podřízenosti, který
přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (dále jen „prošetřovatel“);

III.

ukládám

a) všem vedoucím zaměstnancům MZA
1. seznámit podřízené zaměstnance s Vnitřním protikorupčním programem MZA,
2. přijímat v případě identifikace zvýšeného korupčního rizika v rámci činnosti jimi řízeného organizačního článku MZA (dále jen „útvar“) vlastní opatření k jeho eliminaci a informovat o nich útvary uvedené pod písm. b) tohoto pokynu, a to v souladu s Vnitřním
protikorupčním programem MZA,
3. zařadit každoročně kontrolu plnění přijatého Vnitřního protikorupčního programu MZA
do plánu hlavních kontrolních úkolů a do výkonu následných kontrol hospodaření jednotlivých útvarů a MZA jako celku,
4. vyhodnocovat a aktualizovat seznam korupčních rizik v rámci působnosti jimi řízeného
útvaru uvedených v příloze č. 2 tohoto pokynu a předkládat jej v aktuální podobě do
10. srpna kalendářního roku stanovenému prošetřovateli MZA a útvaru interního auditu;
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b) prošetřovateli MZA
1. pravidelně každý pracovní den kontrolovat obsah uzamykatelné „Schránky důvěry“,
umístěné v sídle služebního úřadu v Brně, a úložiště přijatých datových zpráv adresy
elektronické pošty prosetrovatel@mza.cz, zřízených pro doručení oznámení podezření
ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu a provádět příslušná opatření
v souladu s metodickým návodem k zajištění opatření souvisejících s oznamováním
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, vydaným MZA, který
tvoří přílohu č. 3 tohoto pokynu;
2. provádět aktualizaci Vnitřního protikorupčního programu MZA na další období na základě aktuálních zjištění případně podnětů na aktualizaci korupčních rizik a s ohledem
na aktualizaci rezortního interního protikorupčního programu, a koordinovat jeho realizaci,
3. zpracovat 1x ročně na základě svých zjištění a podkladů získaných od jednotlivých
útvarů vyhodnocení Vnitřního protikorupčního programu MZA včetně přijatých
a vyřízených podnětů indikujících podezření na korupční jednání, a předložit jej do porady vedení MZA,
4. zpracovat výslednou zprávu obsahující vyhodnocení Vnitřního protikorupčního programu MZA a postoupit ji příslušnému útvaru Ministerstva vnitra v termínu vždy do 25.
srpna kalendářního roku,
5. předložit Ministerstvu vnitra prostřednictvím ředitelky MZA do 1. března následujícího
kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok; ve zprávě uvede alespoň celkový počet oznámení, počet oznámení, která byla předána k prošetření jinému prošetřovateli, orgánu činnému v trestním řízení nebo správnímu orgánu
příslušnému k projednání správního deliktu, počet probíhajících prošetření, počet
ukončených prošetření, zjištěné nedostatky a opatření učiněná služebními orgány;

c) personálnímu útvaru MZA
zajistit v rámci vstupního vzdělávání seznámení nových zaměstnanců MZA s Vnitřním
protikorupčním programem MZA a s Etickým kodexem zaměstnanců MZA (příloha pracovního řádu MZA) vydaným v souladu s platným Etickým kodexem vydaným usnesením
vlády č. 331 ze dne 9. května 2012.

Čl. 2
Účinnost
Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání.
Č. j. MZA/CENTR-8562/2015

ředitelka
Moravského zemského archivu v Brně
Na vědomí:
Zaměstnanci Moravského zemského archivu v Brně

PhDr. Kateřina Smutná

Přílohy:
č. 1: Vnitřní protikorupční program Moravského zemského archivu v Brně
č. 2: Analýza rizik a opatření MZA (samostatně vydané)
č. 3: Rizika korupce a opatření ke snížení rizika korupce v MZA

