Vyhodnocení provozu protikorupční linky MO (PKL) za rok 2016
V roce 2016 bylo na PKL přijato celkem 9 podání, z nichž 5 bylo anonymních.
V porovnání s minulými léty se tak jedná o značný pokles počtu přijatých podání. Z tohoto
celkového počtu byly doručeny 4 podněty na emailovou adresu korupce@army.cz, jejíž
provoz je již v současnosti ukončen a dalších 5 podání bylo doručeno prostřednictvím
webového formuláře na Protikorupčním subportálu MO (www.korupce.army.cz). Fyzická
schrána určená pro podávání oznámení o podezření z korupčního jednání, která je umístěná ve
vstupních prostorách SDK MO (MO-Valy), zůstala nevyužita.
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Několik obdržených podnětů se týkalo veřejných zakázek realizovaných resortem
obrany, konkrétně pisatelé upozorňovali na údajné korupční jednání zadavatele, nestandardní
specifikaci zakázky, netransparentní jednání při zadávání VZ či porušování pravidel
hospodářské soutěže. Jednou ze stěžovaných oblastí byla i oblast lidských zdrojů –
konkrétně jedna stížnost poukazovala na nerovnoměrné odměňování zaměstnanců. Další
oznamovatel pak upozornil na prodej medailí a vyznamenání ze zahraničních operací
na aukčním portále. Přijato bylo též upozornění týkající se hospodaření s majetkem, kdy se
jednalo o uzavření pro resort nevýhodné smlouvy. Ostatní oznámení se netýkala oblasti boje
s korupcí či působnosti resortu. Nejvíce stěžovanou oblastí tak byly stejně jako v předešlém
roce jednoznačně veřejné zakázky.
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Podání byla vyhodnocena věcně příslušnými funkcionáři ve třech případech jako
nedůvodná (netransparentní zadání VZ, nerovnoměrné odměňování zaměstnanců,
nestandardní specifikace VZ), dva případy se netýkaly působnosti Ministerstva obrany či
oblasti korupce, jeden podnět byl vyhodnocen jako důvodný (uzavření pro resort
nevýhodné smlouvy) a 2 podání byla částečně důvodná (údajné korupční jednání zadavatele,
porušování pravidel hospodářské soutěže). Jeden případ byl odložen ad acta, neboť se
jednalo o opakované podání, které již bylo v předchozím období prošetřeno.

