
Interní protikorupční program Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a 
okrasné zahradnictví, v. v. i., vychází z podkladů Strategie vlády v boji s korupcí na 
období let 2015 až 2017, schválené usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 a je 
zpracován v souladu s usnesením vlády ČR č. 1077 ze dne 21. prosince 2015, které 
schválilo Rámcový rezortní interní protikorupční program. Veškeré vládní dokumenty týkající 
se boje s korupcí jsou uvedeny na www.korupce.cz. 

Protikorupční program Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v. v. i. obsahuje základní úkoly: 

 1 - Vytvoření vlastního protikorupčního programu ve spolupráci a s využitím Systému  
pro oznámení podezření na korupci zřizovatele MŽP ČR Praha. 

 2 - Umožnit příjem oznámení podezření na korupční jednání a zveřejnit na webových 
stránkách organizace:  

 a) Systém pro oznámení podezření na korupci 

 b) Ochranu oznamovatelů 

 c) Etický kodex 

 Pozn.: Bod 2 a) b) zajištěn přes funkce odkazů na webové stránky MŽP Praha. 

 3 – Zveřejňovat povinné informace protikorupčního programu: 

 a) Přehled poradců a poradních orgánů na webových stránkách organizace – není 
zveřejněn, poradci nejsou hrazeni z veřejných prostředků 

 b) Seznam kontaktů – telefon/mail na vedení a vedoucí organizace (viz web. stránky 
organizace) 

 c) Rozpočet organizace (uveden ve výroční zprávě za příslušný rok na web. 
stránkách organizace) 

 d) Dodavatelé veřejných zakázek a seznam smluv a objednávek (vše uvedeno 
v registru smluv platném od 1. 7. 2016) 

 e) Vzdělávání zaměstnanců v oblasti možnosti vzniku korupčního jednání zajišťují 
vedoucí pracovníci. Prosazují jednání odmítající korupci s odkazem na povinnost všech 
zaměstnanců oznámit jakékoliv hodnověrné zjištění korupčního jednání. 

 f) Na základě vyhodnocení korupčních rizik bude vytvořena mapa korupčních rizik. 

  

K podání oznámení podezření na korupční jednání ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.  může podavatel využít: 

a) Oznámení Policii ČR 

http://www.korupce.cz/


b) Písemné prohlášení (i anonymní) vhozené do schránky umístěné 
v nemonitorovaném prostoru před budovou VÚKOZ, v. v. i. v Průhonicích 
nebo v obdobném prostoru před budovou MŽP, Vršovická 1442/65, 100 10 
Praha 10. 

c) Vyplnit elektronický formulář na adrese webových stránek MŽP: 
http://www.mzp.cz/cz/kontaktni_centrum_proti_korupci 
 

Oznámení by mělo obsahovat: 

Označení osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných 
osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání, podrobný a souvislý popis 
nepřípustného jednání včetně časového sledu, konkrétní důkazy o nepřípustném 
jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání 
nepřípustného jednání. 

Ochrana oznamovatelů, kteří v dobré víře upozorní na možné korupční jednání či jiné 
protiprávní nebo neetické jednání je zajištěna výše nastaveným a současně oznamovatelem 
využitým systémem podání oznámení, které zaručuje jeho anonymitu a také nestranným 
posuzováním jakéhokoliv jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, 
diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení ve smyslu výše uvedeného. 
 

 

 

Protikorupční program bude každý rok k 31. 3. aktualizován a zveřejněn na 
webových stránkách organizace - www.vukoz.cz.  

http://www.vukoz.cz/

