
Vyhodnocení provozu protikorupční linky MO (PKL) za rok 2017 

 

V roce 2017 bylo na PKL přijato celkem 14 podání, z toho 10 anonymních. V porovnání 

s předchozím rokem se tak jedná o mírný nárůst počtu přijatých podání (viz graf níže). 

Z  tohoto celkového počtu byl doručen 1 podnět na emailovou adresu korupce@army.cz, jejíž 

provoz byl však již oficiálně ukončen. Další podání byla doručena 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. 

 

                

                                  Počet podání v letech 2015 – 2017 

 

 

 

Několik obdržených podnětů (3x) se týkalo provádění vedlejší výdělečné činnosti v době 

služby, další podání poukazovala na nehospodárné nakládání s přidělenými finančními 

prostředky nebo nakládání s majetkem ministerstva či jednoho ze státních podniků. Jednou ze 

stěžovaných oblastí byla i oblast zadávání veřejných zakázek – konkrétně pisatel 

poukazoval na zadání veřejné zakázky bez výběrového řízení. Další oznamovatelé pak 

upozornili na údajné klientelistické praktiky na vojenských útvarech či na volební agitaci 

státního zaměstnance. Jeden z pisatelů označil za korupční jednání poskytování záloh 

dodavatelům ze strany ministerstva. Jedna stížnost pak upozorňovala na systém přidělování 

parkovacích míst v areálu MO-Valy. Ostatní oznámení se netýkala oblasti boje s korupcí či 

působnosti resortu nebo neobsahovala smysluplné či relevantní informace.  
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Stěžované oblasti 

 

 

Podání byla vyhodnocena věcně příslušnými funkcionáři v šesti případech jako nedůvodná 

(klientelismus, veřejná zakázka, vedlejší výdělečná činnost, nakládání s majetkem státního 

podniku), tři případy se netýkaly působnosti Ministerstva obrany či oblasti korupce, tři 

podněty byly vyhodnoceny jako částečně důvodné (nehospodárné vynakládání finančních 

prostředků, vedlejší výdělečná činnost v době služby, systém parkování v areálu MO-Valy ) a 

2 podání jsou stále v řešení. 
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