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Vyhodnocení interního protikorupčního programu (IPP) Psychiatrické
nemocnice Kosmonosy (PNK) za
období od 1.1.2019 do 31.12.2019

Protikorupční strategii je věnována trvale odpovídající pozornost. 
IPP PNK byl aktualizován ve smyslu Rámcového interního protikorupčního programu Úřadu 
vlády ČR, a to v podobě vnitřního předpisu PNK SM 01 201 s účinností k 1. 8. 2019.

Preventivní opatření protikorupční politiky ve všech aspektech fungování PNK zahrnují 
účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících 
z platného Etického kodexu zaměstnanců, dále i vzdělávání a osvětovou činnost sloužící 
k prevenci korupčního a jiného deliktního jednání.

V hodnoceném období byla ze strany všech vedoucích zaměstnanců věnována pozornost 
zejména  preventivní činnost  v dané oblasti a sledování možných znaků korupčního jednání:

 - byla provedena analýza rizik korupčního jednání
 - byla zpracována mapa korupčních rizik 
 - na webových stránkách PNK rozšířen obsah „ Protikorupční strategie“ ve vazbě 
   na příkaz ministra   MZČR č.22/2019
 - školení zaměstnanců k problematice boje s korupcí začleněno do nástupního školení 
    BOZP , dále součástí  adaptačního procesu je seznámení s vydanými směrnicemi a 
    standardy
 -  každý zaměstnanec má přístup na intranet, zde jsou zveřejněny veškeré dokumenty 
    týkající se provozu  PN

V rámci interního protikorupčního programu byly posouzeny procesy, kde by mohlo dojít ke
zvýšenému riziku korupčního chování, a ke každému riziku byla definována :

 - pravděpodobnost výskytu rizika
 - dopad rizika 
 - opatření k eliminaci rizika
 

V oblasti identifikace rizik bylo sledováno v daném období celkem 9 zvýšených rizik 
korupčního chování. Nejvyšší míra rizika je stupeň 9 a byla identifikována ve čtyřech 
případech. 

Ve sledovaném období nebylo identifikováno korupční jednání žádného zaměstnance PNK.

Nastavený systém je plně funkční, vyhovuje požadavkům a našim podmínkám.
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