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   V Praze dne 15. 1. 2015 
 
 
Vyhodnocení Protikorupčního programu Vězeňské služby ČR dle NGŘ č. 43/2011 
 
 Písemné vyhodnocení protikorupčního programu - na základě NGŘ č. 
43/2011, kterým se vyhlašuje Protikorupční program Vězeňské služby České 
republiky. 
 
V rámci Zotavovny Praha byly na všech úrovních vytipovány oblasti,  
kde by mohlo docházet ke korupčnímu jednání, vzniku korupčního prostředí nebo 
prostor pro přímé či nepřímé zvýhodňování subjektů. V souladu s výše uvedeným 
NGŘ č. 43/2011 je těmto oblastem ze strany vedení Zotavovny Praha věnována 
intenzivní pozornost. V případě aktuální potřeby jsou přijímána adekvátní opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků.  Pokud by byly  zjištěny skutečnosti, které 
nasvědčují spáchání trestného činu, je v souladu s trestním řádem zajištěno 
prošetření případu orgány činnými v trestním řízení. Zotavovna Praha se i v roce 
2013 snažila naplňovat 3 základní pilíře Protikorupčního programu Vězeňské služby 
České republiky, kterými jsou prevence, průhlednost a postih. 
 
Konkrétně se jedná o oblasti zadávání veřejných zakázek, které se řídí zákonem  
o veřejných zakázkách a  Instrukcí Ministerstva spravedlnosti č.j. 65/2011 - INV - SP  
o zadávání veřejných zakázek v resortu Msp. Tato Instrukce zpřísňuje postup 
zadavatele při zadávání veřejných zakázek s aspektem na dodržování zásady 
transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti.  
 
Nebylo shledáno žádné korupční jednání. Vždy bylo konáno v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Lze tedy konstatovat, že 
v průběhu kontrol za sledované období nebyly v rámci Zotavovny Praha zjištěny 
nedostatky, týkající se zadávání veřejných zakázek. Prováděním finančních kontrol 
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bylo sledováno jednání zaměstnanců v procesu správnosti, hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti vynakládání finančních prostředků.  
Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Kontrolní činnost byla zaměřena na dodržování 
závazných postupů při nakládání s těmito finančními prostředky, a to v podobě: 
 
 

1. předběžné finanční kontroly prováděné příkazci operací (vedoucími řídícími 
pracovníky) se zaměřením na sledování vlastní přípravy jednotlivých operací, 
zda odpovídají plněným úkolům, zda jsou v souladu s právními předpisy, 
schváleným rozpočtem, uzavřenými smlouvami apod.;  

 
 

2. průběžné finanční kontroly prováděné finanční účetní Zotavovny se 
zaměřením na průběžné sledování uskutečňovaných operací až do jejich 
konečného vypořádání a vyúčtování, zda byly dodrženy schvalovací postupy 
a právní předpisy při jejich provádění; 

 
 

3. následné řídící finanční kontroly prováděné vedoucí oddělení 
ekonomického, případně dalšími určenými zaměstnanci Zotavovny. Kontroly 
jsou prováděny – při každém podpisu  schvalovacích doložek – k pokynu 
schvalování veřejných výdajů, následně každý měsíc podpisem sborníků 
účetních dokladů. 
 
 
 

V rámci vedení Zotavovny Praha je vždy vyžadováno striktní dodržování všech 
platných zákonů České republiky a dalších interních norem Vězeňské služby České 
republiky. 
 
 
 
                                                                                                          Bc. Pavel Kraus 
        ředitel Zotavovny VS ČR Praha 
                    
 


