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I. 

Směrnice je vydána na základě příkazu ministra kultury č.15/2009 ze dne 7. července 2009. 
Jejím cílem je ustanovit rámec systému prevence a potírání korupce a podvodů v TMB. Má 
určit povinnosti všech vedoucích zaměstnanců v oblasti prevence a potírání korupce a 
podvodů a kroky, které mají být učiněny, existuje-li podezření z korupce nebo podvodu či 
byla-li korupce nebo podvod odhalen. 
 
Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém kvalifikovaném postavení 
zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž 
z tohoto jednání mohou mít přímý užitek osoby, které korupční jednání vyvolají a vždy vzniká 
škoda do různé míry určitelné skupině fyzických i právnických osob. 
 
 

II. 
 

Přehled možných výskyt ů rizika korup čního jednání: 
 
1. uzavírání hospodářských smluv 
 
2. zadávání služeb a činností 
 
3. zadávání veřejných zakázek 
 
4. uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti 
 
5. manipulace se státním majetkem 
 
6. vydávání osvědčení při prodeji a vývozu 
 
 
 

Opatření ke snížení rizika korup čního jednání: 
 

ad 1 + ad 2) 
uzavírání hospodá řských smluv a zadávání služeb a činností 

 
prevence : 
při uzavírání hospodářských smluv a zadávání služeb a činností zajistit dodržování 
ustanovení platných právních norem, zejména z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, důsledně provádět řídící 
kontrolu, tj. zamezení nadhodnocování cen dodávaného materiálu a sjednaných prací, 
zabránění cílenému účtování dodatečných vícenákladů, zamezení benevolence při 
potvrzování a přebírání nekvalitních nebo nekompletních prací, zabránění prosazení 
nekonkrétních formulací smluv ohledně rozsahu, kvality a termínu dodávek 
 
průhlednost:  
řídící kontrolu provádět vícestupňově a o provedené kontrole učinit písemný záznam 
 
postih: 
přijetí příslušného právního opatření vůči pachatelům korupce nebo podvodu 
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ad 3) 

zadávání ve řejných zakázek 
 
prevence:  
při zadávání veřejných zakázek dodržovat ustanovení platného právního předpisu, tj. z.č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, vyhnout se tzv. spřáteleným firmám a 
firmám s nedostatečnou referencí, vyžadovat veškeré zákonem stanovené povinnosti 
jednotlivých uchazečů a plnění zadávacích podmínek 
 
průhlednost: 
řídící kontrolu provádět vícestupňově a o provedené kontrole učinit písemný záznam 
 
postih: 
přijetí příslušného právního opatření vůči pachatelům korupce nebo podvodu 
 
 
 

ad 4) 
uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti 

 
prevence:  
při uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti dodržovat ustanovení z.č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Uzavírané dohody musí obsahovat konkrétní 
rozpis požadované práce, termín převzetí a cenu obvyklou pro daný charakter práce. Práce 
musí být převzaty a potvrzeny odpovědným pracovníkem s odsouhlasením splnění všech 
sjednaných podmínek dohody. Nesjednávat dohody s kmenovými zaměstnanci TMB na 
práce a činnosti, které mohou být obsaženy v jejich náplni práce. 
 
průhlednost: 
učinit písemný záznam o provedené kontrole předávané práce 
 
postih: 
přijetí disciplinárního opatření vůči vedoucím zaměstnancům, pokud selhání jejich dohledu 
napomohlo spáchání korupce nebo podvodu 
 
 
 

ad 5) 
manipulace se státním majetkem 

 
prevence:  
dodržovat ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních 
vztazích schvalování některých právních úkonů zřízených státních příspěvkových organizací, 
dále vyhlášku MF ČR č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem státu. 
Při koupi, prodeji nebo převodu majetku státu zabránit cílenému podhodnocení nebo 
nadhodnocení ceny. Při nákupu sbírkových předmětů dbát doporučení nákupní komise. 
 
průhlednost: 
řídící kontrolu provádět vícestupňově a o provedené kontrole učinit písemný záznam 
 
postih: 
přijetí příslušného právního opatření vůči pachatelům korupce nebo podvodu 
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ad 6) 

vydávání osv ědčení při prodeji a vývozu 
 
prevence:  
respektovat z.č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, z.č. 214/2002 
Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství. 
Nevydat osvědčení na předměty kulturní hodnoty jiných kategorií než na které má TMB 
oprávnění, nevydat osvědčení na předmět, který by mohl být navržen na kulturní památku 
dle z.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 
 
průhlednost: 
řídící kontrolu provádět vícestupňově a o provedené kontrole učinit písemný záznam 
 
postih: 
přijetí příslušného právního opatření vůči pachatelům korupce nebo podvodu 
 
 
 

III. 
 
Upozorňuji na důsledné dodržování všech povinností plynoucích z pracovněprávního vztahu 
k TMB a respektování závazných právních norem týkajících se této problematiky. Níže 
uvádím přehled zákonů  (v platném znění) této oblasti v rezortu kultury: 
 

- zákon č.  141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
- zákon.č.  99/1963 Sb., Občanský soudní řád 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
- vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči 
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
- zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury ČR 
- zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizi 
- zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 
- zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách 
- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
- zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
- zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku státu ČR a jejím vystupování v právních vztazích 
- vyhl. MFČR č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 

organizací s majetkem státu 
- zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon 
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
- vyhláška MFČR č. 114/2002 Sb., o FKSP 
- zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
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IV. 

 
Ukládám všem vedoucím pracovníkům seznámit své podřízené s touto směrnicí a na úrovni 
řídící kontroly zajistit její dodržování. 
 
 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. května 2016 a ruší tímto Směrnici č. 1/2009 ze dne 
1.9.2009. 
 
 
 
 
V Brně dne: 1. 5. 2016 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Vlastimil Vykydal v.r. 
                                                                              ředitel Technického muzea v Brně 
 

 


