
Činnost Riziko

Pravdě-

podobnost 

výskytu - 

stupeň

 Míra 

dopadu 

výskytu -

stupeň

Protikorupční opatření

Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci

Provádění rozpisu rozpočtu Zkreslení rozpisu 1 4
Rozpis rozpočtu je stanoven na základě kriterií 

a zároveň schvalován vedením MSp

Účetní doklady
Zkreslení dokladů, včetně 

bankovních výpisů
1 3

Ekonomický informační systém IRES v 

kombinaci se systémem IISSP a nastavení 

finanční kontroly neschválené zásahy 

pracovníkům EÚ maximálně omezuje.

Výkon kontrolní činnosti
Zkreslení výsledků kontroly ve 

prospěch kontrolovaného
2 3

Výběr zaměstnanců, provádění kontroly 

nejméně ve dvoučlenném týmu (kontrola čtyř 

očí), obměna kontrolních týmů

Přijímání nových zaměstnanců - 

realizace výběrových řízení

Ovlivňování výběru nových 

zaměstnanců
2 2

Transparentnost procesu přijímání 

zaměstnanců, informovanost porady vedení 

IKSP, vícečlenná komise 

Zabezpečení platové agendy, 

odměňování zaměstnanců

Poskytnutí výhod při 

odměňování a hodnocení  

zaměstnanců 

2 3 Vícestupňová kontrola, schvalovací proces

Vedení informačního  systému 

o zaměstnancích a platech
Nakládání s osobními údaji 2 3

Postup v souladu se zákonem o ochraně

osobních údajů, důsledná kontrola

Katalog korupčních rizik



Únik informací, poskytnutní 

informací neoprávněným 

osobám

2 3

Dle spisového řádu žádají o poskytnutí 

spisu pouze zpracovatelské útvary.  

Neoprávněné pozměňování 

spisů
1 3

Dle spisového řádu žádají o poskytnutí 

spisu pouze zpracovatelské útvary.

Realizace veřejných zakázek 

malého rozsahu

Nedostatečný průzkum trhu, 

ovlivnění zadání VZ při výběru 

předem dohodnutého dodavatele, 

zvýhodnění některého z uchazečů 

při VŘ, převzetí nekompletní 

nebo nekvalitní dodávky

2 3

Provádění kontroly nejméně ve tříčlenném 

týmu.Každoroční obměna jednoho člena 

komise.

Tvorba zadávacích podmínek

Vliv na nastavení předpokladů pro 

účast dodavatelů v zadávacím 

řízení

2 3
Kontrola zadávacích podmínek několika 

různými osobami

Komunikace s dodavateli v 

průběhu lhůty pro podání 

nabídek v rámci žádostí o 

dodatečné informace

Možnost diskriminačního jednání 

s vybranými dodavateli
1 3

Zpracování všech žádostí o dodatečné 

informace a sdělení informací všem znáným 

dodavatelům, zveřejnění na profilu zadavatele

Účast v hodnotících komisích 

zadávacích řízení dle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách (dále jen "ZVZ")

Doporučení rozhodnutí zadavatele 

o výběru nejvhodnější nabídky v 

zadávacím řízení

2 3

Účast minimálně dvou členů výzkumných 

pracovníků a jednoho člena ekonomického 

úseku v hodnotících komisích; odůvodnění 

doporučeného rozhodnutí.Každoroční obměna 

jednoho člena komise.

Odprodej nebo likvidace 

nepotřebného majetku

Prodej bez likvidace nebo 

souhlasu IKSP, nevýhodná cena
2 2

Postup v souladu s právními předpisy, zejména 

zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku české 

republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích a instrukcí Msp č.j. 36/2010 -INV-SP, 

o způsobech a podmínkách hospodaření s 

majetkem státu

Archivace, ukládání a správa 

spisů, skartační řízení


