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Zpráva o interním protikorupčním programu
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Zpráva o interním protikorupčním programu je zpracovávána v souladu článkem 8. 1.
interního předpisu Centra dopravního výzkumu, v. v. i. – Protikorupčního programu
CDV.
V souladu článkem 8.2. Protikorupčního programu právní oddělení CDV zajistilo
zpracování zprávy o plnění interního protikorupčního programu.
Výchozím podnětem ke zpracování Protikorupčního programu CDV byl protikorupční
program Úřadu vlády ČR, jenž byl aktualizován na základě Vládní koncepce boje
s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené usnesením vlády ČR ze dne 17. prosince
2018 č. 855 a v návaznosti na aktualizaci Rámcového resortního interního
protikorupčního programu schváleného usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu
2018 č. 769.
Protikorupční program Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (dále jen Protikorupční
program), je součástí vnitřních předpisů instituce, nazvaných „Základní dokumenty
CDV“. Tyto dokumenty mají dlouhodobý charakter. Jeho poslední aktualizace byla
provedena v souvislosti s aktualizací Resortního interního protikorupčního programu
Ministerstva dopravy, v jehož gesci CDV je, k 1. září 2021. Součástí je také Katalog
korupčních rizik, jenž byl aktualizován k témuž datu a obsahuje podrobnost
k jednotlivým rizikům.
Vyhodnocování interního protikorupčního programu.
S ohledem na účinnost zákona o ochraně oznamovatelů, který má implementovat
směrnici Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019
o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), a to do 17.
prosince 2021, přičemž tento zákon ukládá společnostem, tj i CDV povinnost vztahující
se k ochraně oznamovatelů, bude na CDV vytvořen interní oznamovací kanál, jehož
součástí bude také osvěta v oblasti ochrany oznamovatelů protiprávního jednání.
S ohledem na vyčkávání výkladových stanovisek a základních zkušeností, je tento
dokument uveřejněn a vydán k pozdějšímu datu.
V CDV se nadále vytváří a posiluje protikorupční klima, jsou zveřejňovány informace
o veřejných prostředcích a systému rozhodování, jsou identifikována korupční rizika

a nastavena pravidla pro systém jejich řízení, jsou nastaveny postupy oznamování
korupčního jednání a celkově dochází k omezení předpokladů pro vznik korupčního
jednání.
Vyhodnocení a aktualizace Protikorupčního programu potvrdily funkčnost
nastaveného systému a nezjistilo žádné významné nedostatky, které by mohly ohrozit
protikorupční úsilí instituce. Současně došlo k vytvoření aktualizovaného přehledu
potencionálních hrozeb.
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