Zpráva o plnění interního protikorupčního programu

Na základě Příkazu ministra zdravotnictví 22/2019 předkládá Koordinační středisko
transplantací (KST) tuto pravidelnou Zprávu o plnění Interního protikorupčního programu
(IPP).
KST je malá organizace se zákonem jasně vymezenými úkoly, které plní v rámci systému
poskytování zdravotních služeb. Velikost organizace, charakter její práce a nezávislé postavení,
v němž přichází do styku pouze s omezeným počtem partnerů, do značné míry limituje počet
příležitostí ke korupčnímu chování.
Dne 7. 1. 2021 nabyla účinnosti vnitřní Směrnice vydaná na základě Statutu KST, schváleného
Ministerstvem zdravotnictví ČR 7. ledna 2005 a nahrazující systém managementu kvality podle
(SMQ) ISO 9001. Směrnice mimo jiné upravuje vnitřní fungování a organizaci KST, hospodaření
s majetkem KST, vnitřní kontrolní mechanismy, monitoring a hodnocení rizik. Součástí
Směrnice jsou také následující přílohy: Etický kodex KST, Plán interních auditů, Záznam o
neshodě, Registr rizik, Plán zvládání rizik
Směrnice včetně zmíněných příloh tvoří ucelený soubor, který ve svém důsledku působí
k prosazování protikorupční strategie, motivuje k odhalování potenciálních rizik a nastavuje
dostatečné kontrolní a řídicí mechanismy.
Ustanovení Směrnice platí pro všechny zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru ke KST.
Na ostatní pracovníky, kteří vykonávají pro KST práci na základě dohod mimo pracovní poměr
nebo na základě dodavatelské či obdobné smlouvy, se jeho ustanovení vztahují, určí-li to
ředitel KST.
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Dokumenty související s IPP

Vnitřní směrnice + přílohy

Účinné od 7. 1.
2021

Rozpočet KST na rok 2021
Závěrečný účet KST za rok 2021

11.248.266,- Kč
14.181.362,- Kč
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Veřejné zakázky zadávané KST

KST nemá v současné době žádného
dodavatele v režimu veřejných zakázek

Nabídka nepotřebného majetku KST nemá v současné době nepotřebný
KST
majetek, který by nabídlo zájemcům
Prodej nepotřebného majetku
KST

KST neprodává v současné době žádný
nepotřebný majetek

Přijaté dotace

KST není v současné době příjemcem
žádných dotací

Uzavřené smlouvy s hodnotou
50.000 a výše (bez DPH)

Servisní podpora platformy FOEDUS pro
Zveřejněno
mezinárodní výměnu orgánů k transplantaci v Registru smluv

Osoba pověřená v KST plněním
úkolů podle NV 145/2015 Sb.

Mgr. Jan Vacek

Interní školení zaměstnanců

Naposledy 2020/plánované 2022

V Praze dne 5. března 2022
v. z. Mgr. Jan Vacek
Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.
Ředitel KST
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