
 

 

 

„Odhalování a prevence podvodů a korupce  

v orgánech veřejné správy“ 
 

Cíle kurzu 

 

Zvýšit kapacitu útvarů interního auditu, dalších kontrolních pracovišť, a dalších pracovišť 

s finanční a majetkovou odpovědností, předcházet podvodům a korupci ve veřejné správě a 

tyto případy odhalovat, zejména v oblastech rozdělování dotací, veřejných zakázek a 

zacházení s majetkem.  

 

Zvýšit citlivost pracovníků uvedených pracovišť, včetně vedoucích pracovníků, na indikátory 

možného korupčního jednání a posílit jejich motivaci k aktivnímu vyhledávání korupčních 

rizik i konkrétních případů signalizujících možnou korupci.  

 

Cíle vzdělávacího programu tak představuje jedno z konkrétních plnění požadavků uvedených 

v usnesení vlády č.1199 ze dne 25. října 2006 ve znění UV č.676 ze dne 18.6. 2007, kde se 

hovoří o vytváření vzdělávacích programů pro  úředníky samosprávných celků zaměřených na 

předcházení korupčním situacím. 

 

Cílová skupina 

 

Cílovou  skupinou vzdělávacího programu jsou primárně  pracovníci vykonávající kontrolní a 

auditorskou činnost v orgánech veřejné správy, zejména zaměřenou na oblast  zadávání 

veřejných zakázek, nakládání s majetkem a na oblast veřejné finanční podpory, potažmo 

všichni pracovníci, kteří nakládají s veřejným majetkem.  

 

Jedná se tedy zejména o pracovníky  útvarů interního auditu, kontrolních útvarů a dalších 

útvarů, včetně vedoucích pracovníků, kteří vykonávají činnost  zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a další pracovníci, kteří jsou adresáty 

povinností uložených v zákoně o finanční kontrole. 

 

 

Obsah a struktura 

 

        Kurz je založen na kombinaci úvodních prezentací připravených na základě 

odosobněných informací získaných při činnosti Právního protikorupčního střediska 

Transparency International Česká republika a samostatné práce frekventantů kurzu při řešení 

případových studií. Lektoři Transparency International budou facilitovat samostatnou 

týmovou práci frekventantů kursů. Ke každému předmětu bude proveden úvod do 

problematiky a na závěr shrnutí oblastí, kde se korupční rizika mohou vyskytovat. Lektoři 

budou klást důraz na propojení detailního pohledu na  naplňování platné legislativy s širším 

pohledem na hospodárnost a dobrou správu. Zaměří se také na specifika činnosti auditora, 

kontrolora či řídícího pracovníka  při odhalování případů možné korupce. V každém bloku 

budou také navržena modelová opatření k odstraňování korupčních rizik a situací. 

 

 

 



 

 

Kurz má následující strukturu: 

 

1. Úvod do problematiky korupce a role kontrolních činností při prevenci korupce 

 

Tento blok se zaměření na představení korupce jako širšího společenského fenoménu, 

protikorupční politiky a na obecné možnosti prevence korupčního jednání. Úvodní blok dále 

připomene aktivity vlády v boji proti korupci se zaměřením na roli interního auditu při 

identifikaci korupčních příležitostí. 

 

2. Korupční příležitosti v oblasti veřejných zakázek  
 

Tento blok uvede kritická místa z hlediska korupce a podvodů v průběhu  celého cyklu 

zadávání a realizace veřejné zakázky. Neomezuje se tedy jen na oblast pokrytou zákonem o 

zadávání veřejných zakázek. Představí také základní principy prevence korupce a podvodů 

v této oblasti  

 

3.  Případová studie k veřejným zakázkám 

 

Na základě konkrétních případů bude předložena případová studie, na které účastníci 

identifikují  kritická místa procesu zadávání a výběru veřejné zakázky, která mohou 

umožňovat korupční jednání. Jedná se zejména o oblast důvodnosti veřejné zakázky, 

zveřejňování informací o výběrovém řízení, kvalita a srozumitelnost zadávací dokumentace, 

hodnotící kritéria, změn v průběhu výběrového řízení či při realizaci dodávky a oblast 

hodnocení a kontroly dodávaného zboží a služeb.  

 

 

4. Korupční příležitosti při rozdělování dotací, a  při nakládání s majetkem 

 

Na základě případové studie budou identifikována kritická místa  a systémové korupční 

příležitosti při rozdělování dotací. Bude se jednat zejména o oblast identifikace oblastí, které 

jsou dotovány ze státního rozpočtu či ze strukturálních fondů, oblast projektové dokumentace, 

oblast hodnocení žádostí a vlastního výběrového řízení a oblast monitoringu realizace 

dotovaných projektů a jejich efektivity. 

 

Dle zájmu budou dodatkově či alternativně probrány korupční příležitosti při nakládání 

s majetkem. Důraz bude kladen zejména na důvodnost majetkových operací a jejich 

transparentnost. 

 

5. Závěr a shrnutí 

        Zopakování základních principů činnosti auditora  při identifikaci korupčních rizik a 

odhalování případů možné korupce. Shrne také hlavní oblasti či fáze majetkových či 

finančních operací, kde se korupční situace mohou vyskytovat. 

 

 

 Organizace 

   

 Kurz bude realizován v menších skupinách 15 – 20 osob. 

Celková doba kurzu je  jeden den – od 9.00 do 15.00.  

 



 

 

Lektoři 

 

Školení bude prováděno zkušenými lektory z řad  pracovníků Transparency International 

Česká republika, o.p.s., či z řad externích spolupracovníků. 

Každý kurz bude zabezpečen 2 lektory podle dostupnosti  v termínu kurzu. 

 

 

 

Kontakt: 

 

Dr. Radim Bureš, Transparency Int. ČR, o.p.s. 

Tel: 224 240 895 

Fax: 224 240 914 

E-mail: bures@transparency.cz 


