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Podle ustanovení Organizačního řádu Správy jeskyní ČR, v platném znění, vydávám tento
PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 4/2017,
kterým se vydává
Dodatek č. 1
který aktualizuje
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
SPRÁVY JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
vydaný Příkazem ředitele č. 4/2016, č. j. 127/SJP/2016 ze dne 29. 2. 2016
Podle pokynů MŽP ke každoroční aktualizaci Interních protikorupčních programů, měním a
doplňuji tímto platný Interní protikorupční program SJ ČR v následujících jeho bodech takto:
Ad preambule
V období let 2015 až 2017 je a bude boj s korupcí realizován podle „Vládní koncepce boje
s korupcí na léta 2015 až 2017“, dle „Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015“, přijatého dne
15. 12. 2014 a „Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016“ přijatého Usnesením vlády č. 1033 ze dne
14. 12. 2015, které byly zpracovány v návaznosti na Usnesení vlády č. 418 ze dne 4. 6. 2014
„Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni“.
Ad Čl.I.
1.2. Etický kodex
Ve smyslu Usnesení vlády ČR č. 331/201 ze dne 9. 5. 2012 o Etickém kodexu úředníků
a zaměstnanců veřejné správy a pokynu MŽP byl v SJ ČR dále vydán Příkaz ředitele č. 9/2016,
kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České republiky, č. j. 659/SJP/2016 ze
dne 7. 13. 2016.
Zodpovídají: ……………………………… ……………..……………..všichni zaměstnanci SJ ČR
1.3. Vzdělávání zaměstnanců
V roce 2017 bude v SJ ČR provedeno školení o problematice boje proti korupci centrálně pro
všechny zaměstnance, a to formou e-learningového kurzu „Korupce, etika a whistblowing“ Institutu
pro veřejnou správu Praha.
Termín: 1. pololetí 2017.
Zodpovídá: ....vedoucí zaměstnanec sekretariátu ředitele ve spolupráci s referátem personální práce
Ad Čl. II.
Transparentnost
2.1.1.Informace vztahující se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek
Předmětné informace o SJ ČR jsou veřejnosti k dispozici v databázi OPEN DATA na
webových stránkách MŽP a na elektronickém tržišti GEMIN, na němž jsou údaje aktualizovány
v níže uvedených termínech.
Termín:
k 15.2. a 15.8. kalendářního roku
Zajistí: …………………………………………….…….
.………odbor ekonomicko-provozní

