Česká republika - Okresní soud Plzeň - město, Nádražní 7, Plzeň
Spr 997/2016
Vnitřní předpis o vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Tímto předpisem se upravuje systém oznámení podezření na korupci a nastavení pravidel
pro ochranu osob, které podezření na korupci oznamují i osob, na které oznámení směřuje.
Stížnosti na možné korupční jednání jsou podání, která svým celým obsahem nebo svou
částí poukazují na určitou osobu, konkrétní záležitost nebo období, ve spojitosti s možným
korupčním jednáním.
Ze stížnosti by mělo být patrné, kdo ji podává, koho se týká a měla by obsahovat náležitosti,
které jsou třeba pro její vyřízení. Anonymní podání na možné korupční jednání se
neprošetřují, ale pouze evidují a vyhodnocují.

1/ Oznámení podezření z korupčního jednání
Podezření z možného korupčního jednání mohou podat jak zaměstnanci a soudci, tak
veřejnost a to těmito způsoby:
-

písemně - na adresu Okresní soud Plzeň - město, sekretariát, Nádražní 7, 306 23
Plzeň
elektronicky - na adresu sekretariat@osoud.plzm.justice.cz.
telefonicky - na lince 377869111.

2/ Ochrana oznamovatelů i osob, na které oznámení směřuje
Osoba, která podala stížnost či oznámení s podezřením na korupci, nesmí být přímo nebo
nepřímo z tohoto důvodu postihována nebo znevýhodňována.
Řešitel stížnosti musí vzít v úvahu i možnost vykonstruovaného oznámení podaného s cílem
poškodit jiného zaměstnance.
Do prokázání protikorupčního jednání musí být zajištěna všem zúčastněným presumpce
neviny a ochrana osobních údajů.
Obsahové a procesní zpravování ochrany oznamovatelů je vázáno i na plnění dalších
protikorupčních opatření vlády ČR vycházející ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let
2013 a 2014 (schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění usnesení vlády

II.

ze dne 22. května 2013 č. 381, usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesení
vlády ze dne 21. 12. 2015 č. 1077. Dále navazuje zejména na analytickou část a priority
předchozí vládní Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ale také vytváří
podmínky pro rozšíření boje s korupcí ve stanoveném období i do dalších oblastí - viz
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 16. 3. 2016 č. j. 13/2015-OK-OFK/94.

3/ Příjem, evidence a vyřizování
Evidenci stížností na možné korupční jednání vede samostatně pracovnice správy soudu.
Tato zároveň zajišťuje archivaci těchto podání a spisového materiálu po dobu pěti let.
Veškerá podání na možné korupční jednání jsou zapisována do Správního deníku pod heslo
DOHLED/podhleslo KORUPCE a předkládána předsedovi okresního soudu, který stanoví
způsob přešetření a vyřízení. Řádně prošetří všechny skutečnosti ve stížnosti uvedené.
Považuje-li to za vhodné, provede místní šetření, vyžádá si dokumenty, které bezprostředně
s obsahem stížnosti souvisejí, případně stanovisko podezřelého zaměstnance či soudce.
Stížnost se vyřizuje bez zbytečných průtahů.
V případě, že podání neobsahuje konkrétní údaje o možném korupčním jednání, popřípadě
alespoň takové údaje, které by mohly vést k zahájení konkrétních šetření, může předseda
soudu rozhodnout o odložení podání.
V případě, že šetření podání na možné korupční jednání prokáže, že by tvrzení ohledně
možného korupčního jednání uvedená v podání mohla být opodstatněná, předá předseda
Okresního soudu Plzeň - město, včetně spisového materiálu, orgánům činným v trestním
řízení.
Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2016.

V Plzni dne 21. 3. 2016

Mgr. David P r o t i v a
předseda Okresního soudu Plzeň - město

