Vyhodnocení interní ho protikorupč ní hoprogrannu
Psychiatrické nemocnice v Opavě
GŘ_Mo13) k 30.g.20l7.
CÍ lem interní ho protikorupč ní hcl programu PNO je soustavnou prioritou ve snaze v co největ¹ í
Ino¾ né mí ř'e nTinimalizovat předpoklady pro vznik korupč ní ho jednání v nemocnLici.

Dle pí sernrrých vyjádření jednotlivých vedoucí ch zaměstnanců nemocnice jsou .v¹ echny ú koly
vý¹ e r"rvedené ho pří kazu ředitele prů bě¾ něplněny a dodr¾ ovány.

lze konstatovat, ¾ e nikdrr ze zaměstnanců nemocnice, pacientů , náv¹ těvní ků nebo
smluvní clr partnerů se nesetkal č i neavizoval pokus o korupci. nebyl zacl,tycen.y ¾ ádné znaky
zvý¹ enól ro korupč ní horí zlka.
Dť rvodrrě

V nemocnicijsou dány podmí nky prevence protikorupč ní mu chování , je zaji¹ tč lnapostupná a
řádná edukace v protikorupč ní problematice, která se týká v¹ ech zaměstnanců . Tí rn soustavně
ie

posilováno povědomí o mo¾ ných korupč ní chrizicí ch i postupy při podezření na korupci,
Nadále je v¹ ak nezbytné dále pro¹ kolovat vedoucí zaměstnance a soustavnLě vysvětlovat
princip1' a cí le protikorupč ní ho programu v rámci nemocnice i výkonu soukromých aktivit
spo|ených s PNO.

Ve© kerá1'ýběrová Ť í zení jsouprováděna transparentně dle zákona č . 13412016 Sb., g zaďáváni
veřtjných zakázek. ve znění pozděj¹ í ch předpisů a Směrnice Sm-T004 Veřejné zakázky malé ho
rozsahu, jsou realizována pomocí elektrorrické ho nástroje Tenderarena a elektroIrické ho tr¾ i¹ tě
I'endermarket.

V souladu

se zákonem č . 34012015 Sb,, o registru smluv, ve znění pozděj¹ í ch předpisů jsou
v termí nu od 1,7 .2016 zveřejňovány v¹ echny uzavřené smlouvy nad 50 000,_Kč bez DPH, a to

v zákonem stanovené m termí nu.

Veřejné zakázky, uzavřené smlouvy, poskýnuté dary i protikorupč ní strategie nemocnice jsou
vcřejně pří stupné na internetových stránkách PNO.
V© ichninově přijati zaměstnanci nemocnice jsou v rámci adaptač ní hoprocesu seznamováni se
základní mi informacemi z hlediska boje proti korupci. Na pracovní ch poradách jednotlivých
ÚsekŮ Č innosti nemocnice jsou pravidelně připomí nána mo¾ ná rizika spojená s mo¾ ností
korupč ní hojednání .
DŮsledně je dodr¾ ován zákon č . 21912000 Sb., o majetku

Č R, ve zněni pozděj¹ í ch předpisů .
NePotřebný majetek PNO je standardně nabí zen dal¹ í mstátní m zdravotnickým organizací m.

Etický kodex zaměstnance PNO je soustavně předmětem obsahu pracovní ch porad

zaměstnancŮ nemocnice a je zaŤ azen mezí základní krité ria jejich hodnocení . Je dodr¾ ován,
nebyla shledárra ¾ ádnájeho poru¹ ení .
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