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Poskytnutí informace na žádost podanou podle § 51 odst. 3 písm. c) ve spojení s  
§ 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 
 
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne  
2. 4. 2017 Vaši žádost podanou podle § 51 odst. 3 písm. c) ve spojení s § 87 odst. 3 zákona  
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoHMP“),  
o poskytnutí informací ve znění: 
 
„Vážení, žádám vás o poskytnutí:  

 Vyhodnocení účinnosti přijatých protikorupčních opatřeních, které v souladu se zněním 
Protikorupční Strategie MČ Praha 10 předkládá každoročně odbor Kontroly a komunikace 
do 31. 3. tajemníkovi ÚMČ Praha 10, a to od počátku platnosti uvedené strategie.  

 Sdělení, k jakým změnám došlo ve znění Protikorupční Strategie MČ Praha 10 od počátku 
její platnosti, tj. jaká nová opatření odbor Kontroly a komunikace tajemníkovi ÚMČ Praha 
10 od počátku platnosti strategie navrhl, aby dokument nezůstal statickým, jak je v jeho 
znění doporučováno.  

 Analýz rizik v podmínkách MČ Praha 10 od počátku platnosti Protikorupční Strategie MČ 
Praha 10.  

 Informace, jak byla Protikorupční strategie implementována v zřizovaných příspěvkových 
organizacích MČ Praha 10.  

 
Děkuji.“ 
 

V souladu se ZoHMP Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě: 
elektronicky do Vaší datové schránky a na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu  
a souvisejících příloh. 
 
Odrážka první Vaší žádosti: 
Vyhodnocení účinnosti přijatých protikorupčních opatření za rok 2014, 2015 a 2016 jsou prováděna 
skrze interní sdělení, předávaná k rukám tajemníka ÚMČ Praha 10, a tvoří přílohy č. 1, 2 a 3.  
 
Odrážka druhá Vaší žádosti: 
Dle každoročního vyhodnocení přijatých protikorupčních opatření, založeného na podkladech,  
které jsou předkládány ze strany jednotlivých odborů na oddělení kontrolní činností odboru kontroly 

mailto:jana.komrskova@gmail.com


  

a komunikace, nebyl od účinnosti dokumentu Protikorupční strategie MČ Praha 10 ze strany 
úředníků či zaměstnanců jednotlivých odborů zjištěn pokus o korupci či korupční jednání.  
Zároveň byly v průběhu každého roku v podmínkách jednotlivých odborů zkoumány rizikové faktory 
(aktuální či případné), které by mohly potenciálně vyústit v korupční jednání úředníků i zaměstnanců 
ÚMČ Praha 10. Rizikové faktory zjišťují jednotliví vedoucí odborů a následně s nimi seznamují své 
zaměstnance tak, aby bylo možné těmto rizikovým situacím předcházet. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem a zejména k tomu, že jednotlivé odbory od doby přijetí Protikorupční strategie  
MČ Praha 10 neshledaly u svých zaměstnanců korupční jednání, a to ani ve stadiu pokusu,  
tedy že současná opatření se jeví jako dostatečná, nebylo třeba ze strany odboru kontroly  
a komunikace navrhovat za dobu platnosti Protikorupční strategie MČ Praha 10 opatření nová. Tento 
postup je plně v souladu se zněním Protikorupční strategie MČ Praha 10, neboť dle bodu 4. strategie 
(str. 23) odbor kontroly a komunikace právě na základě zjištěných údajů navrhuje TAJ a RMČ 
případné změny strategie a nová opatření vedoucí k omezení pravděpodobnosti vzniku a rozvoje 
korupčního jednání. 
 
Odrážka třetí Vaší žádosti: 
Jednotlivé dokumenty, analyzující potenciální rizika v podmínkách městské části Praha 10 (seznamy 
rizik ÚMČ na období roku 2014, 2015 a 2016) a vytvářené interním auditem Kanceláře starosty, tvoří 
přílohy č. 4, 5 a 6. 
 
Odrážka čtvrtá Vaší žádosti: 
Informace, jak byla Protikorupční strategie MČ Praha 10 implementována v zřizovaných 
příspěvkových organizacích, byly odboru kontroly a komunikace sděleny ze strany oslovených 
kompetentních odborů, tedy odboru školství a odboru sociálního. 
 
Protikorupční strategie byla v příspěvkových organizacích, zřizovaných městskou částí Praha 10, 
implementována následujícími způsoby: 

 vytvářením a posilováním protikorupčního klimatu, tzn. snižováním motivace zaměstnanců  
a vedoucích zaměstnanců ke korupci a zvyšování tak pravděpodobnosti jejího odhalení. Hlavními 
nástroji pro budování takového prostředí je a byla osvěta, posilování morální integrity 
zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, aktivní propagace etických zásad a nastavení 
důvěryhodného mechanizmu pro oznámení podezření na korupční jednání; 

 propagací protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, tzn. rozšíření základních povinností 
každého vedoucího zaměstnance o prosazování protikorupčního postoje. Protikorupčním 
postojem se vedle vlastní bezúhonnosti rozumí zejména dodržování právních a vnitřních 
předpisů, zdůrazňování ochrany majetku státu, zdůrazňování důležitosti existence a dodržování 
etických zásad při výkonu práce, propagace jednání odmítajícího korupci a důraz na prošetřování 
podezření a na vyvození adekvátních kázeňských/disciplinárních a jiných opatření v případě 
prokázání prošetřovaných skutečností; 

 vzděláváním zaměstnanců, tzn. pravidelnými školeními zaměstnanců na všech úrovních; 

 transparentností, tzn. odrazováním od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování 
pravděpodobnosti odhalení; 

 zveřejňováním informací a zajištěním pravidelné aktualizace webových stránek příspěvkových 
organizací, zřízených městskou částí Praha 10; 

 kontrolou hospodaření příspěvkových organizací; 

 řadou dalších opatření, například prostřednictvím nastavených pravidel komunikace s klienty, 
moderní webovou prezentací služeb, intenzivní spoluprací se zřizovatelem, tedy městskou částí 
Praha 10, prostřednictvím kompetentních a dotčených odborů. 

 
 
 



  

 

Vážená paní zastupitelko, podáváme Vám tyto informace a jsme s pozdravem  
 
 
Mgr. Tomáš Kosmel 
vedoucí odboru kontroly a komunikace                                            „otisk razítka“ 

 
„podepsáno elektronicky“ 

 
 
 
Přílohy: 
 

 Příloha č. 1: Vyhodnocení protikorupčních opatření za rok 2014 

 Příloha č. 2: Vyhodnocení protikorupčních opatření za rok 2015 

 Příloha č. 3: Vyhodnocení protikorupčních opatření za rok 2016 

 Příloha č. 4: Seznam rizik ÚMČ Praha 10 na období roku 2014 

 Příloha č. 5: Seznam rizik ÚMČ Praha 10 na období roku 2015 

 Příloha č. 6: Seznam rizik ÚMČ Praha 10 na období roku 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Úřední hodiny: tel.: +420 267093           
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Po, Stř  8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30 fax: +420            
IČ: 00063941 Čt         8.00 - 12.00 http://www.praha10.cz 
Bankovní spojení:            e-mail: posta@praha10.cz 
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