spÍ 107/2014

zbróva o ročnímhodnocení kotubčníchri2ik

IJ okresního soudu Plzeň - město bylo provedeno hodnoceni korupčních |izik dle Mdpy
korupčníchrizik - spr 107/2014, Kontrolu prcvedl předsedd okresního soudu Plzeň - město ve
spolupróci s místopředsedy soudu d ředitelkou sp ivy soudu,

úč?irnd
Harmanogramem h!avních úkolůokresního sÓudu PIzeň město byly uloženy pravidelné kantroly
vedení ekanomického systému lREs, které providelně provádí řediteIko spróvy soudu o ekonomko

bezpe čk ostn í řed ite I ko

\

Využivo metodjckou pomoc ze strany Ktojsheho soudu

v

Plzni' I)costnl se pravidelně školeníse

zaměřením na tuťo témotiku.
oddělení inÍoímdtíky,výběrovó řizení, veřejné zokózky
']e prováděno kantrola ze strany vedoucich zdměstnanců, využívóna metodickó pomoc KÍajskéha
soudu v Plzni.

agendd maietkovó

Pro koždý rok stonoveno inventorizoční komise. příslušnízoměstndncj důsledně seznomavóni
s instÍukcemi Msp ČR. ekonamko provádi kontroly dle Hormonogramu hlovních úkÓIů akresního
soudu Plzeň - město'

v roce 2015 bylo pořízend jednatko GPs' Harmanogramem hlovních úko|ůokresniho soudu Plzeň'
město ulaženy pravidelné kontroly, v důsledku provódění těchto kantrol dašlo od 1' 8' 2015
k personó!nívýněně zoměstnonce odpovědného zo chad autopÍovozu'
peÍsonólní oddělení

Přijímóní nových zoměstnanců řešíředitelka spróvy soudu za přÍtomnosti persona]istky soudu'
Kontra]y p]otavých postupů a dalšíchpovinností vyplývajících z p|otavé dgendy o odměňovóní
zoměstnonců jsou průběžně pravóděny vedoucími pracavníky sÓudu.

-k-

exekučníoddělení, civilní úsek, opatrcvnický úsek, dědický úsek
Kontraly pravdděny dle Hdrmonogromu hlavních úko]ůakresního soudu Plzeň - město o to jok
ředitelkou správy soudu o dozarčíúřednicí, tok Í ze strony místopředsedkyně soudu pÍo cÍvj]ní úsek'
trestni úsek

No rozdělovóní projednóvdných věcí dle razvrhu práce dohližípředseda o místopředsedo soudu,
proýÍdelnékontroly jsau praýáděny dle Harmonogramu hIdvních úko|ůjak ředjtelkou spróvy soudu,
tok dozarčíúřednicí'

z|iýě|
vedení okresníha soudu nesh|edolo jakókoli zvýšenó korupčnírizÍko' Mopa rizík pra dolší obdabi bylo
oktudlizovóno a kontroly budou idóle důsledně dodržavóny' Ze strany zoměstnanců soudu nebylo
zoznomenóna žódnó připamínko'

v Plznidne

11.8.2015
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