Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2693 ze dne 7. 10. 2014

Teze Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2015-2018
1

Působnost Strategie

−

Protikorupční strategie hlavního města Prahy 2015-2018 (dále jen „Strategie“) se bude vztahovat na
všechny zaměstnance Magistrátu, včetně vedoucích zaměstnanců a ředitele Magistrátu, a na členy
volených orgánů HMP (členy Zastupitelstva a Rady)

−

Strategie se rovněž uplatní na příspěvkové organizace HMP. HMP bude prosazovat principy této
Strategie v obchodních korporacích, na nichž se majetkově účastní, a bude iniciovat a rozvíjet
vzájemnou diskusi a spolupráci s městskými částmi HMP za účelem naplňování cílů této Strategie.

2

Široké chápání korupčního jednání

−

Korupcí a korupčním jednáním se bude rozumět jakékoli jednání, kterým osoba ve veřejné funkci nebo
zaměstnanec orgánu veřejné moci zneužívá či využívá svého postavení, moci nebo autority pro dosažení
soukromých zisků (ať již svých osobních, rodinných, úzce skupinových, nebo zisků třetí osoby).

−

Strategie bude chápat korupční jednání v širším smyslu než trestní zákoník a bude proti všemu jednání,
jehož účelem je získání prospěchu nebo výhody, a to i nemajetkové povahy.

3

Desatero protikorupční strategie

−

Strategie zavede Desatero protikorupční strategie, které bude obsahovat následující základní
protikorupční principy a opatření:
• OPO: odpovědnost, profesionalita, otevřenost.
• Nulová tolerance vůči korupci.
• Dodržování etických kodexů.
• Zřízení funkce Etického komisaře.
• Posílení role interního a externího auditu.
• Široká možnost anonymního hlášení podezření z korupce.
• Princip čtyř očí.
• Posílení elektronické komunikace.
• Spolupráce s veřejností, mezinárodními a neziskovými organizacemi.
• Důsledná implementace a vyhodnocování plnění protikorupční strategie a vnitřních předpisů
MHMP.

4

Zřízení funkce Etického komisaře

−

HMP zřídí funkci Etického komisaře, specializovaného pracovníka v rámci Magistrátu, do jehož
kompetence budou patřit veškeré aspekty potírání korupce (prevence, odhalování, komunikace a
kontrola aplikace adekvátních sankcí, případně součinnost s orgány činnými v trestním řízení).

−

Etický komisař bude osoba oddělená od řídících a výkonných funkcí Magistrátu a bude nezávislá na
Magistrátu.

−

Mezi klíčové kompetence Etického komisaře bude zejména patřit:
•

průběžné mapování korupčních rizik Magistrátu;

•

kontrola a audit zavedených protikorupčních opatření, vyhodnocení jejich dodržování a
efektivity;

•

přijímání protikorupčních podnětů ze strany veřejnosti i od zaměstnanců Magistrátu;

•

důsledné prošetření všech přijatých podnětů a případné ukládání sankcí, resp. jejich
navrhování oprávněným osobám;

•

podávání trestních oznámení v odůvodněných případech, podávání podnětů pro činnost
odboru kontrolních činností a oddělení interního auditu, spolupráce s nimi na jednotlivých
úkolech, resp. koordinace jejich činnosti;

•

odpovědnost za kvalitu interních školení v oblasti korupce.

5

Hlášení podezřeni z korupce

−

Magistrát připraví a přijme podrobný interní předpis upravující postup oznamování při podezření ze
spáchání trestného činu, včetně oznamovacích práv a povinností.

−

HMP se zaváže k adekvátní veřejné kampani s cílem zvýšit povědomí veřejnosti a zaměstnanců
Magistrátu o způsobech hlášení podezření z korupce, včetně zaručení anonymity ohlašovatele.

−

Všechny podněty budou kvalitně prošetřeny Etickým komisařem a v co nejkratší lhůtě bude posouzeno,
zda má být učiněno trestní oznámení vůči orgánům činným v trestním řízení.

6

Princip čtyř očí a obměňování úředníků v rizikových oblastech

−

V oblastech s vysokým rizikem korupčního jednání HMP posoudí možnosti zavedení „metody čtyř očí,“
tj. sdílení rozhodovací pravomoci mezi více osobami. Tento princip se uplatní zejména při zadávání a
kontrole tendrů a smluv ve vztahu k nadlimitním veřejným zakázkám.

−

K větší transparentnosti by mělo přispět zavedení obměňování zaměstnanců Magistrátu při rozhodování
o právech a povinnostech v rizikových oblastech (zejména v komisích pro veřejné zakázky a
v grantových komisích).

−

Dále bude zajištěno zapojení zástupců neziskových organizací do grantových komisí.

−

HMP zpracuje pravidla pro obsazování komisí (zejména komisí pro veřejné zakázky a grantových
komisí), včetně způsobu delegování jejich členů a zajistí automatizované přidělování správních věcí
jednotlivým úředníkům v rámci odborů.

7

Spolupráce s veřejností, mezinárodními a neziskovými organizacemi

−

HMP bude aktivně rozvíjet otevřenou komunikaci s veřejností a zveřejňovat veškeré podstatné
informace a zapojí se do mezinárodní spolupráce zaměřené na boj proti korupci, zejména
s respektovanými evropskými a světovými institucemi a organizacemi.

−

HMP bude spolupracovat se svými partnerskými městy (Brusel, Paříž, Berlín, Hamburg, Frankfurt,
Norimberk, Chicago, Vídeň a další) s cílem čerpání inspirace a vzájemné výměny zkušeností se
zaváděním protikorupčních opatření a jejich účinností.

−

HMP bude rozvíjet konstruktivní spolupráci s neziskovými organizacemi a zabývat se jejich
doporučeními a důvodnými podněty.
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