ČESKÁ PLEMENÁŘSKÁ INSPEKCE
Č.j. : 6083 / 2016 - ČPI

V Praze dne 15.6.2016
Nařízení ředitele č. 11/2016

NAŘÍZENÍ,
kterým se stanovuje protikorupční program
Dnem vydání tohoto nařízení určuji etickou komisi ve složení :
Předseda : interní auditor a prošetřovatel
Členové : vedoucí oddělení kontroly Čechy
vedoucí oddělení kontroly Morava
Etické komisi ukládám :
1. Aktivně prosazovat protikorupční postoj
2. Na poradách se svými podřízenými zaměstnanci zhodnocovat korupční situaci a vycházet
přitom z mapy korupčních rizik. Zaměstnance seznamovat s korupčními případy,
které se za uplynulé období staly, sdílet způsob jejich řešení a důsledky.
3. Klást důraz na prošetřování podezření na korupci a na vyvození adekvátních disciplinárních
a jiných opatření v případě prokázání prošetřovaných skutečností.
4. Propagovat obsah Etického kodexu všem zaměstnancům a aktivně prosazovat a kontrolovat
jeho dodržování.
5. V případě zjištěného pochybení postupovat dle platného Etického kodexu.
6. Minimálně 1x za rok provádět protikorupční školení a v případě potřeby zajistit školení
odborně způsobilou externí osobou.
7. Propagovat systém oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání prošetřovateli.
8. Propagovat a zajišťovat ochranu oznamovatelů.
9. V případě potřeby aktualizovat informace o systému rozhodování.
10. Na základě analýzy vytvořit hodnocení korupčních rizik.
11. Testovat kontrolní a řídící mechanismy z hlediska toho, jak jsou účinné pro identifikaci
a odhalování korupčního jednání a v případě potřeby navrhovat posílení těchto mechanismů.
12. Pravidelně prošetřovat oblasti, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako klíčové korupční
riziko.
13. Dodržovat stanovené postupy při podezření na korupci, stanovit vhodná následná opatření
a minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit výskytu dalšího obdobného
jednání.
14. Do 31.1. následujícího roku provést vyhodnocení plnění povinností vyplývajících
z rezortního protikorupčního programu za příslušný kalendářní rok a zaslat jej Odboru pro
veřejné zakázky MZe.
15. V případě potřeby aktualizovat toto nařízení.

Informatikovi ukládám :
1. Zveřejnit toto nařízení a Etický kodex na webových stránkách na veřejně přístupném místě.
2. Zveřejňovat na webových stránkách informace o uskutečněných veřejných zakázkách.
Správci rozpočtu ukládám :
Zveřejňovat na webových stránkách informace :
1. Vztahující se k rozpočtu.
2. Vztahující se k výběru dodavatelů.
3. Vztahující se k nakládání s majetkem.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vydání.

Ing. Zdenka Majzlíková
ředitelka

