
Opatření 
 k potírání korupce a stanovení zásad v boji proti korupci a 

korupčnímu jednání 
 

 
Čl. I 

Základní ustanovení 

 

1. V souladu s unesením vlády České republiky č. 1199 ze dne 25.10.2006 o Strategii vlády v boji proti 

korupci na období let 2006 až 2011 schválilo Zastupitelstvo města  Hustopeče dne 13.12.2007 toto opatření 

k potírání korupce a stanovení zásad v boji proti korupci a korupčnímu jednání. 

 

2. Opatření je zaměřeno na všechny činnosti výkonu veřejné správy, které zvláštní zákon svěřuje v samostatné 

nebo přenesené působnosti městu Hustopeče. 

 

 

Čl. II 

Přehled protikorupčních mechanismů a opatření 

 

1. Obecně stanovené  zásady : 

 

a) omezit v maximální míře prostor pro korupční jednání, které je vážnou překážkou k cestě ke kvalitní, 

efektivní a racionální veřejné správě, vytvářením přehledné a srozumitelné struktury řízení s jasným 

vymezením kompetencí a odpovědnosti 

b) transparentnost nakládání s veřejným majetkem a zásada veřejné kontroly tohoto nakládání 

c) hospodárnosti a účelnosti nakládání s veřejným majetkem 

d) individuální odpovědnosti za rozhodnutí 

e) každý úkon vůči občanovi či smluvnímu partnerovi je činěn jmenovitě a je datován (dokladování) 

f) systém finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole 

g) důsledná kontrola nakládání s veřejnými prostředky a majetkem města 

h) systém transparentního zadávání veřejných zakázek 

i) systém vymáhání pohledávek 

j) úzká spolupráce s ostatními orgány státní správy 

k) důsledné předcházení námitkám podjatosti 

l) systém posuzování stížností, petic a jiných podnětů 

m) systém ochrany osobních údajů 

n) průběžná aktualizace interních předpisů a postupů dle změny právních předpisů 

o) zmapování korupčních rizik a vytvoření komplexní protikorupční strategie 

p) včlenění etického kodexu zaměstnanců do závazných vnitřních předpisů 

q) spolupráce s profesními a dalšími organizacemi při podpoře etického jednání a při vytváření protikorupční 

atmosféry ve společnosti. 

 

2. Občané i zaměstnanci města Hustopeče se mohou obracet se svými stížnostmi a podněty majícími vazbu na 

identifikaci zdrojů a formy korupčního jednání na speciální protikorupční telefonní linku  číslo 199.               

Volat na ni mohou každý pracovní den  od 9 do 17 hodin.  

 

 

 

Čl. II 

Povinnost zastupitele v boji proti korupci 

 

Zastupitel  zejména : 

 

a) jedná korektně 

b) činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně na základě jejich skutkové podstaty a bez zbytečných průtahů 

c) nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s jeho postavením. Soukromý zájem zahrnuje 

jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické či fyzické osoby, se kterými 

měl nebo má obchodní vztahy 



d) neúčastní se žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho funkce nebo tento výkon omezuje 

e) pokud si není jist, zda jde o činnost slučitelnou s jeho podílem na výkonu veřejné správy, projedná záležitost 

se starostou 

f) jedná při výkonu veřejné správy nestranným způsobem  

g) nebude vykonávat takovou veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru občanů v jeho schopnost 

nestranně vykonávat své  povinnosti vyplývající z funkce 

h) nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo 

zdánlivě ovlivnit rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup k věci, nebo která by byla možno 

považovat za odměnu za práci, která je jeho povinností 

i) nedovolí, aby se v souvislosti s výkonem funkce dostal do postavení, ve kterém je zavázán oplatit 

prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob 

j) pokud je v souvislosti s výkonem jeho funkce nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě 

informuje starostu 

k) v soukromém životě se vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru úřadu a 

veřejné správy v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání v důsledku jeho jednání v rozporu 

s právními předpisy nebo etickými normami 

l) nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý 

zájem. Je  jeho povinností vyhnout se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou 

podezření z konfliktu zájmů vyvolat. 

m) nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoliv způsobem spojenou s jeho postavením ve veřejné 

správě, pokud to zákon neumožňuje 

n) neuvádí vědomě v omyl veřejnost ani ostatní zastupitele 

o) s informacemi získanými při výkonu funkce nakládá s potřebnou důvěrností a poskytuje jim náležitou 

ochranu. Přihlíží přitom náležitě k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými 

zákony 

p) vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních 

zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve 

vlastnictví města, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost statutárnímu zástupci města 

q) v případě,  že je požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost 

zneužití úřední moci, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost statutárnímu zástupci města 

r) přispívá svým chováním k tomu, aby bylo zastupitelstvo a úřad vnímán veřejností jako celek pozitivně. 

 

 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Trvalá pozornost a průběžné vyhodnocování procesů, u kterých je možné předpokládat vznik korupčních 

podmínek je  zavedeno do systému vnitřní kontroly. 

 

 

2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 14.12.2007. 

 

 

 

V Hustopečích dne  14.12.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ing.Luboš Kuchynka                                                                             Libor Sadílek  

                            starosta                                                                                           místostarosta 

 

 


