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ÚVOD
WOD

v

jako
je v prostředí
vnimdna jako
Korupce
prostiedi Veřejné
veiejnd Správy
iesk6 republiky
republiky Zpravidla
zpravidla vnímána
Korupce je
spr6vy České
jev,
a
Zajišťuje
nebo
urychluje
dveře
úřednických
kanceláři“
úplatkářstvi
„Otevírá dveie iiednickfch kancel6ii" a zaji5fuje nebo urychluje
resp. jev, který
kteni,,otevir6
riplatkriistvi resp.
jev,
jedn6 Oo mnohem
vyřizování
Ve Skutečnosti
se však
vSak jedná
mnohem širší
5ir5i negativní
negativni Společenský
spoledensk;i jev,
vyiizovini Záležitosti.
zAleiitosti. Ve
skutednosti se
Společnosti
nemalé
ekonomické
Veřejné
správy
a
způsobuje
zptsobuje
spolednosti
nemal6
ekonomick6
řadu
oblastí
výkonu
který
postihuje iadu oblasti vlikonu veiejn6 spriirry a
ktery postihuje
kter6 se
od
Ztráty.
zahmuje veškeré
ve5ker6 chování
chov6ni veřejných
veiejnlich osob,
osob, které
se Odchyluje
odchyluje od
ztr6ty. Korupce
Korupce vv širším
Sir5im smyslu
smyslu Zahrnuje
povinnosti Za
finandniho
formálně
za účelem
fdelem dosažení
doszrZeni Soukromého
soukom6ho ﬁnaněního
formdlnE stanovených
stanovenfch aa Zákonem
z6konem daných
danlfch povinností
Zisku
zisku nebo
nebo neoprávněné
neopr6vndnd výhody.
vjhody.

:

jednrini,
(lat. corrumpe
podplatit) Se
znetvoiit, podplatit)
se rozumí
rozumi takové
takov6 jednání,
Korupcí
Korupci (lat.
corrumpe = kazit,
kazit, oslabit,
oslabit, Znetvořit,
postaveni kk osobnímu
postaveni zneužívá
kterým
kvalifikovandm postavení
znetZivit svého
svdho postavení
osobnimu
kter,.im Osoba
osoba vv určitém
urdit6m kvaliﬁkovaném
jedndni
piimf užitek
piidemZ Zz tohoto
mohou mít
mit přímý
uZitek osoby,
osoby,
obohacení
tietich osob,
osob, přičemž
tohoto jednání mohou
obohaceni nebo
nebo obohacení
obohaceni třetích
jednrini vyvolaji,
skupinE fyzických
vywotaji, aa vždy
vZdy vzniká
vznikd Škoda
Skoda do
do různé
rfrzn6 míry
miry určitelné
urditeln6 skupině
které
kterd korupční
korupdni jednání
lzickfch ii
právnických
prdvnickjch osob.
osob.

je možné
jako chyby
jednotlivce, které
nebo jednotlivce,
kter6 vedou
vedou ke
ke
Příčiny
moZnd deﬁnovat
chyby systému
syst6mu nebo
Piidiny korupce
korupce je
definovat jako
jednrini. Důvod
vzniku korupce
korupce na
na Centru
Centru
vzniku
vyiskyu korupčniho
korupdniho jednání.
Dtvod vzniku
vzniku rizik,
rizik, tedy
tedy možnosti
moZnosti výskytu
jeden,
je
správě
je
v
podstatě
jeden,
a
to
dáváni
(CSPSD),
potaZmo
podstat6
potažmo
ve
státní
pro
Silniční
dopravu
(C
SPSD),
pro
ve
v
a
to
diiviini
Služeb
silnidni
dopravu
stiitni
spr6v6
sluZeb
pied zájmem
přednosti
piednosti dílčímu
z6jmu před
zrijmem celku.
celku.
dildimu Zájmu
jedruiLni upravuje
ziikonik, vv ustanovenich
ustanovenich §S 331
331 Korupčni
upravuje Zákon
z6kon č.
d. 40/2009
4012009 Sb.,
Sb., trestní
trestni Zákoník,
Korupdni jednání
Nepřímé úplatkářství.
Přijetí
riplatkrlistvi. Dále
D6le §$ 334
334 -- Společné
Spolednd
Podplaceniaa §$ 333
333 Piijeti úplatku,
riplatku, §$ 332
332 -- Podplacení
-Nepiimd
pak vymezuje
pojmy „úplatek",
vEci obecného
obecn6ho Zájmu“.
zrijmu".
ustanovení
vymezuje pojmy
osoba" aa „Obstarávání
ustanoveni pak
,,obstariiviini věci
,,tiplatek", `.úřední
,,[iedni osoba“

-

je vv právním
podstat
pr6vnim řádu
skutkoqy'ch podstat
Kromě
iridu Zakotveno
zakotveno několik
ndkolik dalších
dal5ich Skutkových
Krom6 úplatkářství
riplatkriistvi je
piedeviim Oo vybrané
vybran6 trestné
uiednich
trestných
korupdni chování.
chov6ni. Jde
Jde především
trestne činy
diny úředních
trestnlich činů,
dinri, které
kter6 definují
definuji korupční
rikolu úřední
podle ustanovení
pravomoci úřední
riiedni osoby
330 -- Maření
Maieni úkolu
uiedni
osob
ustanoveni §S 329
329 -- Zneužití
ZneuZiti pravomoci
osoby aa §$ 330
osob podle
osoby
osoby Zz nedbalosti.
nedbalosti.

podle
K
lze řadit
iadit také
tak6 trestné
trestn6 činy
diny podle
K trestným
trestnlim činům,
dinrim, které
kter6 mají
maji Znaky
znaky korupčního
korupdniho chování,
chovrini, lze
informace
údaji,
§
255
Zneužití
nakládání
s
osobními
ZnetLiti
informace
ustanovení
§
180
Neoprávněné
ustanoveni $ 180 - Neopr6vndn6 nakl6driLni s osobnimi fdaji, $ 255
pfi zadání
pii veřejné
veiejn6
postaveni vv obchodním
rrfhody při
zadAni veřejné
veiejn6 zakázky,
zakdzky, při
aa postavení
obchodnim styku,
styku, §$ 256
256 -- Sjednání
Sjednani výhody
§$ 258
veřejné
Zakázky
a
při
veřejné
soutěži,
pii
dražbě,
§
257
Pletichy
při
Zadání
pii
veiejn6
zakdzky
a
veiejn6
soutdZi,
258
soutěži
a
Veřejné
veiejn6
257
Pletichy
zadrini
sout6Zi a
draZb6, $
-- Pletichy
pii veřejné
veiejn6 dražbě.
Pletichy při
draZb6.

je vypracován
(d6le „IPP“)
protikorupdni prograˇm
program (dále
vypracovrin vv Souladu
usnesenim Vlády
vl6dy
Interní
souladu Ss usnesením
Intemi protikorupční
,,lPP") je
ˇ
2013 aa Vyplývá
rypljvri Zúkolu
z rikolu 6.2.1
6.2.1
CR č.
kteqi Schválila
vl6dy Ceské
iesk6 republiky
republiky dne
dne 2.
2. října
iijna 2013
e. 752,
ZSZ, který
schv6lila vlády
2014.
Strategie
korupci na
let 2013
2013 aa2014.
Strategie vlády
vl6dy vv boji
boji Ss korupci
na Období
obdobi let

in

je uniﬁkace
protikorupdnich programů
programfr ústředních
Cílem
uvedeného úkolu
ristiednich
Cilem uveden6ho
fkolu je
unifikace Stávajících
stavajicich protikorupčních
jednotlivjm reZOrtům,
Správních
podiizenjch jednotlivým
kter6 Zajisti
zajisti
rezorttm, která
uiadri a ostatních
ostatnich úřadů
riiadri podřízených
spr6vnich úřadů
Základních
částí:
boje
S
korupci.
IPP
určuje
pět
p6t
standardizovanou
podobu boje s korupci. IPP urduje
zrikladnich d6sti:
standardizovanou podobu

l.

1.

a

posilovdnl protikorupčního
protikorupin{ho klimatu
Vytváření
Vyndienl aa posilování
klimatu

2.
Transparentnost
2. Transparentnost

3.
rtizeni korupčních
korupinich rizik
rizik aa monitoring
monitoring kontrol
konool
3. Řízení
4.
pii podezření
podezieni na
Postupy při
na korupci
korupci
4. Postupy

J.
protikorupiniho program
program
Vyhodnoceni protíkorupcˇnı'ho
5. Vyhodnocení

pro silniční
IPP
sluieb pro
silnidni
IPP má
mA za
za cíl
cil stanovit
stanovit riziková
i.zikovir místa,
mista, ﬁınkce
funkce aa činnosti
dinnosti vv Centru
Centru Služeb
jen
(d6le
qfskyu
dopravu
pii kterých
dopravu (dále jen „CSPSD“)
vymezit Oblasti
oblasti činností.
dinnosti, při
kterich by
by mohlo
mohlo docházet
dochazet k
k Výskytu
,.CSPSD") aa vymezit
3

postupy
pak deﬁnovat
systdmov6 postupy
riziky pak
definovat Zásadní
ziisadni Systémové
Zjištěnými korupčnimi
se zji5tdn:imi
korupdnimi riziky
korupce.
korupce. V
V Souvislosti
souvislosti Se
jejich minimalizaci.
aa opatření
minimalizaci.
opatieni kk jejich

II.

II.

l.
1.

INTERNÍ
INTERNi PROTIKORUPČNÍ
PROTIKORUPTNi PROGRAM
PNOCRAM CSPSD
CSPSD

Vytváření
posilovini protikorupčního
protikorupiniho klimatu
Vyfviieni aa posilování
klimatu
je Snižovat
jejiho
ke korupci
pravddpodobnost jejího
Cílem
sniZovat motivaci
motivaci Zaměstnanců
zam6stnancri ke
korupci aa Zvyšovat
zry5ovat pravděpodobnost
Cilem je
jsou
je
jedn6ni,
pro budování
prostiedi, vv němž
odhalení. Hlavními
odhaleni.
Hlavnimi nástroji
n6stroji pro
budov6ni prostředí,
n6mZ je odmítáno
odmitiino korupční
korupdni jednání, jsou
posilovrini morální
propagace etických
osvěta,
Aktivní propagace
osvEta, posilování
morrilni integrity
integrity Zaměstnanců.
zamdstnancfi. Aktivni
etickych Zásad
ziisad aa nastavení
nastaveni
jedn6ni.
pro
podezieni
mechanizmu
pro
oznámení
podezření
na
korupční
jednání.
důvěryhodného
na korupdni
driv6ryhodndho mechanizmu
ozn6meni
1.1.
vedoucími pracovníky
protikorupdniho postoje
postojevedoucimi
pracovniky
1.1. Propagace
Propagace protikorupčního

TEZiStd propagace protikorupdniho postoje je v soudasnosti orientovdna na vstupni
je boj
jednim Zpřednášených
pfijatfch Zaměstnanců,
školení
kde je
nov6 přijatých
zamdstnancri, kde
boj Ss korupci
korupci jedním
z piedn6Senjch témat
t6mat Spolu
spolu
Skoleni nově
(d6le Etický
Ss Etickým
kodexem zaměstnanců
Etickf kodex).
kodex).
Eticklim kodexem
zam6stnancri CSPSD
CSPSD (dále
vˇ'v

jsou povinni
povinni se
pravideln6 Seznamovat
piedpisy
Zaměstnanci CSPSD
ZamEstnanci
CSPSD jsou
seznamovat ss vnitřními
vnitinimi předpisy
se pravidelně
jejichZ
je
jak
CSPSD,
na
konkrdtn( korupční
korupdni rizika
CSPSD, jejichž součástí
soudristi je jak Etický
Eticky kodex,
kodex, tak
tak ii IPP,
IPP, Obsahující
obsahujici konkrétní
rizika na
jednotlir"-ich Odbomých
jednotlivých
odbomych útvarech.
ritvarech.
Všichni
vedoucí Zaměstnanci
aktivně vystupovat
V5ichni vedouci
zamdstnanci CSPSD
CSPSD musí
musi aktivn6
rystupovat vv boji
boji ss korupci.
korupci.

Zodpovídají:
Zodpovidaji: vedoucí
vedouci Zaměstnanci
zamdstnancr
Termín:
trvale
Termin: trvale
1.2.
1.2.

Etický
Etickf kodex
kodex zaměstnanců
zamEstnancri CSPSD
CSPSD

Etický
zam6stnanct CSPSD
Etickli kodex
kodex zaměstnanců
CSPSD byl
byl schválen
schviilen ředitelem
ieditelem organizace
organizace dne
dne 18.
18. 9.
9. 2014
2014
j.: 130/160/08/14
súčinností
pod č.
s fdimosti od
od l.
1. 10.
10. 2014.
2014. Vydán
Vydan byl
byl pod
d. j.:
130/160/08114 aje
a je Zařazen
zaiazen mezi
mezi vnitřní
vnitturi
piedpisy CSPSD
předpisy
na intranetových
intranetovich aa internetových
intemeto{ich Stránkách
CSPSD.
CSPSD na
strdnkdch CSPSD.
SPSD měli
Etický
by se
Eticky kodex
kodex identiﬁkuje
identifikuje hodnoty.
hodnoty, kk nimž
nimZ by
se Zaměstnanci
zam6stnanci C
CSPSD
mdli hlásit.
hl6sit.
je
jako
posuzov6no jako poruSeni
prrice, resp.
Porušení
porušení Zákoníku
pracovního řádu
Poru5eni Etického
Etick6ho kodexu
kodexu je posuzováno
resp. pracovniho
z6koniku práce,
i6du Se
se
všemi
důsledky.
vSemi zZ toho
toho vyplývajícími
vypllivajicimi dtsledky.
Článek
il6nek 88 Etického
Etickdho kodexu
kodexa upravuje
uprar,uje boj
boj Ss korupci
korupci následovně:
nrisledovnd:

pii svém
Zaměstnanec
CSPSD nesmí
ZamEstnanec CSPSD
nesmi při
sv6m rozhodování
rozhodoviini aa vv souvislosti
souvislosti srozhodováním
s rozhodoviinim
jin6
jin6ho,
piijimat
přijímat ani
vyžadovat
dary
či
jiná
zvýhodnění
pro
Sebe
nebo
někoho
jiného,
popřípadě
popiipadd
ani vyZadovat dary di
zvyhodndni pro sebe nebo nEkoho
jakfmkoli jiným
jin;im Způsobem
jemu svěřených
jakýmkoli
piipustit ovlivnění
plndni jemu
svdien;ich úkolů
fkohi vv oblasti
veiejn6
zptsobem připustit
ovlivndni plnění
oblasti veřejné
Správy,
qfhody poskltovan6
poskytované
spr6vy, objektivního
objektivniho hodnocení
hodnoceni věci
vEci aa nestranného
nestrann6ho rozhodování.
rozhodov6ni. Dary
Dary nebo
nebo výhody
Zaměstnanci CSPSD
tímto nej
sou dotčeny.
zam6stnanci
CSPSD Zaměstnavatelem
zamdstnavatelem timto
nejsou
dotdeny.

jedn6 tak,
Zaměstnanec
jemu Svěřených
pii plnění
pln6ni jemu
oblasti Veřejné
rikohi vv oblasti
veiejn6
Zam6stnanec CSPSD
CSPSD jedná
tak, aby
aby se
se při
svdienlfch úkolů
správy
postaveni, ve
cítil být
sprrivy nedostal
nedostal do
do postavení,
ve kterém
kter6m by
by byl
zavizin nebo
byl ZaváZán
nebo Se
se citil
by1 Zavázán
zaviuin oplatit
oplatit službu
sluZbu
či
prokiaina.
laskavost, která
kter6 mu
mu byla
di laskavost,
byla prokázána.

jinych
Zaměstnanec
qwaruje vztahů
Závislosti aa nepatřične'ho
Zamdstnanec CSPSD
CSPSD se
se vyvaruje
vztahri vzájemné
vziijemn6 ziivislosti
nepatiidndho vlivu
vliw jiných
jeZ by
jeho nestrannost.
(klientelismus, nepotismus),
osob
osob (klientelismus,
nepotismus), jež
mohly ohrozit
nestrannost.
by mohly
ohrozit jeho

jedndni nebo
jednrini, oo kterém
Jakékoli
podezieni na
korupdni jednání
nebo podezření
Jakdkoli korupční
na takové
takov6 jednání,
kter6m Se
se Zaměstnanec
zamdstnanec
je
CSPSD
dozvěděl
hodnověmým
způsobem.`
je
zaměstnanec
CSPSD
povinen
oznámit
zprisobem,
povinen
CSPSD dozv6ddl hodnov6ml/m
zamdstnanec CSPSD
ozniimit svému
sv6mu
4

je Zaměstnanec
povinen
nadřízenému
trestnim řízení.
iizeni. Dále
D6te je
zam6stnanec CSPSD
CSPSD povinen
nadiizen6mu nebo
nebo Orgánu
orgiinu činnému
dinn6mu vv trestním
bezodkladně
bezodkladn6 Oznámit
ozn6mit nabídnutí
nabidnuti či
di Získání
ziskrini neoprávněné
neopr6vndnd výhody.
vfhody.

piipadech, kdy
pochybnost, Zda
Ve
v5ech případech,
kdy by
by mohla
mohla vzniknout
vzniknout pochybnost,
zda zaměstnanec
zamdstnanec CSPSD
CSPSD
Ve všech
postupuje
postupuje vv Souladu
timto článkem,
dl6nkem, informuje
informuje Zaměstnanec
zamdstnanec CSPSD
CSPSD svého
sv6ho nadřízeného
nadiizen6ho aa
souladu ss tímto
jeho pokynů.
pokynt.
postupuje
postupuje dle
dle jeho
Zodpovídají:
vedouci Zaměstnanci
Zodpovidaji: vedoucí
zamdstnancr
Termín:
Termin: trvale
trvale

1.3.

1.3.

Vzdělávání
zaměstnanců
Yzd6lilinizamEstnancrl

je již
jiZ uvedeno
je Založeno
Jak
pouze na
Jak je
uvedeno vv bodě
bod6 1.1.
1.1 . Stávající
st6vaj ici vzdělávání
vzddkivani vv Oblasti
oblasti korupce
korupce je
zaloieno pouze
na
vstupním
piedpist CSPSD.
vstupnim školení
Skoleni Zaměstnanců
zamdstnancri aa následně
nrisledn6 na
na Studiu
studiu vnitřních
vnitinich předpisů
CSPSD.

Způsob
Zprisob vzdělávání
vzdEl6viini Zaměstnanců
zamEstnanct CSPSD
v oblasti boje
boje skorupcí
s korupci bude
bude zařazen
zaiazen do
do
CSPSD voblasti
Systému
prubdZn6ho vzdělávání
syst6mu průběžného
vzdEllvrlni Zaměstnanců
zarnEstnancri CSPSD.
CSPSD.

Zodpovídá:
Zodpovid6: ředitel
ieditel
Termín:
Termin: trvale
trvale

1.4.
pro oznámení
podezieni na
1.4. Systém
Syst6m pro
oznfmeni podezření
na korupci
korupci

Dotčené
priivo obracet
proti nevhodnému
Dotden6 osoby
maji právo
obracet Se
na správní
orgiiny Se
nevhodn6mu
osoby mají
se na
sprdvni Orgány
se Stížnostmi
stiZnostmi proti
jinli
(uiednich osob)
postupu C
chování
SPSD není-li
proti postupu
poskynut jiný
choviin( zaměstnance
zamEstnance CSPSD
CSPSD (úředních
osob) nebo
nebo proti
CSPSD
nenili poskytnut
(odvol6tri,
prostředek
(odvolání,
podnět
k
provedení
přezkumného
řízení,
žádost
o
obnovu
řízení,
prostiedek ochrany
podndt
provedeni
piezkumndho
ochrany
k
iizeni, Z6dost o obnolu iizeni,
podnět
podnEt k
proti nečinnosti).
podav6 uu toho
k učinění
udinEni opatření
opatieni proti
nedinnosti). Stížnost
toho správního
spr6vniho orgánu,
kterj
StiZnost se
se podává
orgiinu, který
je povinen
vede
vede řízení.
povinen prošetřit
pro5etiit Skutečnosti
ve Stížnosti
i(zeni. Tento
Tento správní
spriivni orgán
orgrin je
skuteanosti ve
stiZnosti uvedené.
uveden6. PovažujePovaZujeli
proti nimž
popiipadd další
li to
to Za
za vhodné,
vhodn6, vyslechne
\yslechne Stěžovatele,
stdZovatele, osoby,
osoby, proti
nimZ Stížnost
stiZnost Směřuje,
smdiuje, popřípadě
dal5i osoby,
osoby,
ktere'
piisp6t kk objasnění
podal
kler6 mohou
mohou přispět
objasnEni věci.
vdci. Má-li
M6-li stěžovatel
stdZovatel Za
za to,
to, že
Le stížnost,
stiZnost, kterou
kterou podal
piislu5n6ho Správního
uu příslušného
nebyla řádně
iiidn6 vyřízena,
ryiizena, může
mfiZe požádat
poZiidat nadřízený
sprivniho orgánu,
orgiinu, nebyla
nadiizeni Správní
spr6vni Orgán,
orgiin,
aby
pieSetiil Způsob
aby přešetřil
zprisob vyřízení
vyiizeni stížnosti.
stiZnosti.

jehoZ řešení
je vv kompetenci
Podání
Podrini ss výše
vy5e uvedenými
uvedenymi náležitostmi,
nAleZitostmi, jehož
ieSeni je
kompetenci CSPSD
CSPSD Se
zasil| na
na
se Zasílá
adresu:
adresu: stiznostiﬁłcspsdcz.
stiznosti@cspsd.cz.
Zodpovídá:
Zodpovid6: Interní
Intemi auditor
auditor
Termín:
Termin: trvale
trvale

1.5.

1.5.

Ochrana
oznamovatelů
Ochranaoznamovatehi

Osoba,
kter6 podala
podala Stížnost
petici, nesmí
piimo nebo
postihovrina
Osoba, která
stiZnost nebo
nebo petici,
nesmi být
bjt přímo
nebo nepřímo
nepiimo postihována
jak je
je
nebo
protoZe podala
podala stížnost
petici. Etický
nebo Znevýhodňována,
zneqlhodiov6.na, protože
stiZnost nebo
nebo petici.
Etickf kodex
kodex obsahuje,
obsahuje, jak
jednrini
uvedeno
jeho postupy.
povinnosti zaměstnanců
podezieni na
postupy.
uvedeno výše,
vj5e, povinnosti
zamdstnancri oznamovat
oznamovat podezření
na korupční
korupdni jednání aajeho

Systém
pro oznamování
podezieni na
korupci musí
musi být
nastaven tak,
Syst6m pro
oznamov6ni podezření
na korupci
blit nastaven
tak, aby
aby bylo
bylo možné
moZn6
rozlišit
podand Ss cílem
jiného Zaměstnance
rozliSit Vykonstruovaně
rykonstruovan6 oznámení
poSkoditjin6ho
ozniimeni podané
c(lem poškodit
zam6stnance apod.
apod.

je Vázáno
Obsahové
procesn( zpravování
plnEni dalších
Obsahov6 aa procesní
zpravov|ni ochrany
ochrany oznamovatelů
omamovatelt je
vizino ii na
na plnění
dalSich
protikorupčních
opatření
protikorupdnich opatieni vlády
vlidy ČR,
rikolu č.
eR, Zejména
zejmdna na
na řešení
ieieni úkolu
d. 1.5.
1.5. Strategie
Strategie vlády
vl6dy vv boji
boji
skorupcí
(ochrana Oznamovatelů)
(zrikon
na období
s korupci na
obdobi let
let 2013
2013 aa 2014
2014 (ochrana
rikolu č.
omamovatehi) aa úkolu
d. l.l. l.1. (Zákon
oúřednících),
o uiednicich), dle
n6hoZ má
dle něhož
md Zákon
zil<on Obsahovat
obsahovat Zabezpečení
zabezpe(,eni Speciální
speci6lni ochrany
ochrany Oznamovatelů
oznamovateltr
jedn6ni
protiprávního
protipr6vniho jednání zaměstnavatele.
zam6stnavatele.
5

Zodpovídají:
piislu5ni Zaměstnanci
Zodpovidaji: příslušní
zamdstnanci
Termín:
Terminr trvale
trvale

2.

2.

Transparentnost
Transparentnost

je Odrazovat
jednrini prostřednictvím
Konkrétním
prostiednicwim
Konkr6tnim cílem
cilem transparentnosti
transparentnosti je
odrazovat 0d
od korupčního
korupdniho jednání
Zvyšování
pravděpodobnosti Odhalení.
zvy5ov6ni pravdEpodobnosti
odhaleni.

jak Zaměstnanci,
Transparentnost
státu jak
Transparentnost umožňuje
veiejnou kontrolu
kontrolu hospodaření
umoZiuje veřejnou
hospodaieni stritu
zam6stnanci, tak
tak
veřejností.
korupčního
pravddpodobnost odhalení
veiejnosti. Zároveň
Zitrovei Zvyšuje
zvy5uje pravděpodobnost
odhaleni korupce
korupce aa tím
tim Odrazuje
odrazuje od
od korupdniho
jedn6ni.
jednání.
2.1.
prostiedcich
2.1. Zveřejňování
Zveiejfiovini informací
informaci oo veřejných
veiejnfch prostředcích

jsou zveřejňovány
V Souladu
a vnitinimi
vnitřními piepisy
přepisy MD
MD jsou
V
souladu splatnou
s platnou legislativou
legislativou a
zveiejfioviiny informace
informace
oo hospodaření
vwmzcspsdcz.
S
veřejnými
prostředky
na
webu
CSPSD
prostiedky
hospodaieni s veiejnlfmi
na webu CSPSD www.cspld.cz.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Informace
Informace Zz Oblasti
oblasti nakládání
nakl6drini Ss majetkem:
majetkem:
prodej
majetku: htto://www.csosd.c/prodei-a-pronaiem-maietku
htIDI//vvcspsd.cﬂuodej-a-pronajem-majetku
prodej majetku
pron6jem majetku:
majetku aa pronájem
Informace
o veřejných
Informace o
veiejnlich zakázkách:
zakazk6ch:
https://www.egordioncz/nabidkaGORDION/proﬁlCSPSD
https://www.eeordion.c/nabidkaGORDION/profi lC SPSD
Informace
o poradcích
poradcich aa poradních
poradnich Orgánech:
Informace o
org6nech:
https:/`/vwm'.cspsc/organizace/
https
://www.cspsd.czlorganizacel

Profesní
Profesni Životopisy:
Zivotopisy:

http:f/xuvw.cspsd.cz/storage/ZivotopiSv-Zí)
http
://www.cspsd.czlstoraqeiZivotopisy-20 Il 7-vedouci-pracovnicipdf
7-vedouci-pracovnici.pdf

Uzavřené
č. 340/2015 Sb.,
Uzavier| Smlouvy
ve strojově
strojovE čitelném
ditelndm formátu
form6tu dle
zil<ota d.340/2015
smlouvy ve
dle Zákona
Sb., oo
oo
registru
registru Smluv:
smluv:
htppS://Smlouvv.govcz
htpps
:/ismloury. eov.cz

Průběžně
Prub6ZnE aktualizovat
aktualizovat Zveřejňované
zveiejflovan6 informace
inlormace CSPSD.
CSPSD
Zodpovídají:
Zodpovidaji: asistentka
asistentka ředitele
ieditele
Termín:
Termin: trvale
trvale

3.
3.

Řízení
i.izeni korupčních
korupinich rizik
rizik aa monitoring
monitoring kontrol
kontrol

3.1.

Hodnocení
Hodnoceni korupčních
korupinich rizik
rizik

je nastavit
Cílem
korupčního
nastavit účinné
Cilem je
udinnd kontrolní
kontrolni mechanizmy
mechanizmy aa Zajistit
zajistit efektivní
efektivni odhalování
odhalov6ni korupdniho
jedn6ni. Aktivní
jednání.
Aktivn( řízení
iizeni korupčních
korupdnich rizik
rizik Spolu
spolu Ss manažerskou
manaZerskou správou
spr6vou kontrolních
kontrolnich mechanizmů
mechanizmri
jsou základními
vrizikových
korupčních rizik
v rizikov'.ich oblastech
oblastech jsou
zdkladnimi nástroji
n6stroj i vboji
v boji ss korupci.
korupci. Řízením
i.izenim korupdnich
rizik se
se
korupci
vymýtit, ale
korupci Sice
sice nepodaří
nepodaii vymjtit,
ale minimalizují
minimalizuji Se
Skody na
na majetku
majetku států.
st6tri.
se Škody
3.1.

je Speciﬁkováno
Hodnocení
korupdnich rizik
pouZivanlimi způsoby
Hodnoceni korupčních
rizik je
specifikoviino vv souladu
souladu Ss aktuálně
aktu6lnd používanými
zpr.isoby
řešení
problematiky. Hodnocení
ieSeni této
Hodnoceni korupčních
zahrnuje identifikaci
t6to problematiky.
korupdnich rizik
rizik zahmuje
identifikaci aa hodnocení
hodnoceni
korupčních
rizik ve
korupdnich rizik
ve všech
viech činnostech
dinnostech CSPSD,
v)4voieni katalogu
katalogu korupčních
korupdnich rizik,
CSPSD, vytvoření
rizik, Stanovení
stanoveni
6

piijeti Opatření
pravddpodobnosti či
Strategie
Snížení pravděpodobnosti
sffategie řízení
iizeni korupčních
korupdnich rizik
rizik aa přijetí
ke sniZeni
opatieni ke
di dopadu
dopadu
korupčních
korupdnich rizik.
rizik.
Rízení
Rizeni korupčních
korupdni ch rizik
izik vychází
rychiui Z:
z:

-

identíﬁkace
identifikace rizika,
rizika,
hodnoceni
hodnoceni rizika,
rizika,

vytvoření Strategie,
-'")tvoienistrategie,

-

nastavení
pro zabránění
nastaveni kontrolních
kontrolnich mechanizmů
mechanizmfi pro
zabriindni korupci.
korupci.

Při
Pii identifikaci
identifikaci korupčních
korupdnich rizik
rizik musí
musi být
b;it Zapojení
zapojeni všichni
v5ichni vedouci
vedouci Zaměstnanci
zamEstnanci CSPSD.
CSPSD.

je katalog
Přílohou
Piilohou IPP
katalog korupčních
SPSD.
IPP je
korupdnich rizik
rizik C
CSPSD.
Zodpovídá:
Zodpovidd: ředitel
ieditel
Termín:
Termin: trvale
trvale

3.2. Monitoring
Monitoring kontrolních
kontrolnich mechanizmů
mechanizmt odhalujících
odhalujicich korupci
korupci

3.2.

Pravidelné testování
Pravidelnd
testoviini kontrolních
kontrolnich mechanizmů
mechanizmfi vv oblastech
oblastech korupčního
korupdniho rizika
rizika Zz hlediska
hlediska
jakjsou
jednini;
pro
toho,
jak
jsou
účinné
pro
Zabránění
či
odhalení
korupčního
jednání;
přijímání
Opatření
poskytují
piijimrini
poskltuji
toho,
ridinnd
zabr6n6ni di odhaleni korupdniho
opatieni
tyto mechanizmy.
tlto
mechanizmy.
podezieni na
Prostředky,
k hledání
Prostiedky, které
kter6 Slouží
slouZi k
hledrini podezření
na korupci:
korupci:

-

mechanizmů,
absence
absence kontrolních
kontrolnichmechanizmri,
interní
intemi oznámení,
ozniimeni,
stížnosti,
stiznosti,

interní
i-ntemi audity,
audity,
analýza
analyza dat,
dat,
Střet
sfiet zájmů,
z6jmt,

nákup
n6kup nepotřebného
nepotiebn6ho Zboží,
zbo1i,

webových Stránek,
dodavatel
dodavatel bez
bez webovjch
stninek,

nákupy
pied koncem
projektu,
n6kupy těsně
t6sn6 před
koncem projektu,

ručně
rudn6 psané
psan6 faktury,
faktury,

dodavatel,
dodavatel, který
kteri vystaví
lystavi Za
za rok
rok minimálně
minimdln6 faktur.
faktur.

a

Vedoucí
Vedouci Zaměstnanci
zamEstnanci CSPSD
CSPSD odpovídají
odpovidaji Za
za rozpoznání
rozpoznini a
vv prováděných
prov6d6n1/'ch činnostech.
dinnostech.

vyhledávání
vyhledrivani rizik
rizik

Zodpovídají:
Zodpovidaji: Vedoucí
vedouci Zaměstnanci
zam6stnanci aa ředitel
ieditel
Termín:
Termin: trvale
trvale

3.3.
rizikových oblastí
3.3. Prošetřování
Pro5etiovrinirizikovfchoblasti

je riziko
Jedná
pravidelnou realizaci
Jedn6 se
se oo pravidelnou
realizaci analýzy
analyzy rizik
rizlk voblastech
v oblastech činnosti,
dinnosti, vnichž
v nichZ je
riziko
jako významné.
korupce
korupce hodnoceno
hodnoceno jako
vii'znamn6.

7

je riziko
Vedoucí
Vedouci Zaměstnanci
zamdstnanci útvarů,
ritvart, vv nichž
nichZ je
riziko korupce
korupce hodnoceno
hodnoceno vv intervalu
intervalu 44 až
aZ 5,
5,
zabezpečí
prubdZnou kontrolu
piisluinlich oblastí.
zabezped průběžnou
kontrolu příslušných
oblasti. Učinnost
Udinnost uvedené
uveden6 kontrolní
kontrolni činnosti
dinnosti bude
bude
prověřována
prov6ioviina minimálně
minimriln6 1x
1x ročně.
rodn6.
Zodpovídají:
Zodpovidaji: Vedoucí
vedouci Zaměstnanci
zamdstnanci aa ředitel
ieditel
Termín:
Termin: trvale
trvale

4.
4.

Postup při
pii podezření
podezieni na
Postup
na korupci
korupci

je minimalizovat
jednrirrim aa zabránit
Cílem
Cilem je
minimalizovat Ztráty
ardty Způsobené
zprisoben6 korupčním
korupdnim jednáním
zabrinit opakování
opakoviini
jedn6ni
obdobného
obdobn6ho korupčního
korupdniho scénáře.
podezieni na
sc6niiie. Bezodkladná
Bezodkladnil reakce
reakce na
na podezření
na korupční
korupdni jednání Zvyšuje
ny5uje
jeho úspěšného
jednrtri
pravd6podobnost jeho
provdieni. Důkladná
pravděpodobnost
risp65n6ho prověření.
piidin vzniku
Dfrkladn6 analýza
analliza příčin
vzniku korupčního
korupdniho jednání
je pak
pak Zásadní
pro posílení
posileni preventivních
preventivnich mechanizmů,
je
zrisadni pro
mechanizmri, které
kterd Sníží
riziko korupce.
korupce.
sniZi riziko
4.1.
pii prošetřování
proSetiovdni podezření
4.1. Postupy
Postupy při
podezieni na
na korupci
korupci

postupri při
pfi podezření
podezieni na
Oblast
Oblast postupů
pro oznámení
na korupci
korupci úzce
izce váže
v62e na
na dílčí
dildi oblasti
oblasti Systému
syst6mu pro
ozniimeni
je korupce
podezieni na
podezření
na korupci
korupci aa ochrany
ochrany oznamovatelů.
oznamovateli. V
V Současné
soudasn6 době
dob6 je
korupce odhalena
odhalena
je nutné
zz celostiitniho
celostátního měřítka
mdiitka Ze
ze 45
45 %
Yo na
ra základě
zrikladE oznámení.
omiirneni. V
V případě
piipadd podezření
podezieni je
nutn6 ze
ze Strany
strany
je
CSPSD
pro5etfit relevanci
CSPSD bezodkladně
bezodkladnd prošetřit
relevanci oznámení
podezieni na
ozniimeni podezření
na korupci.
korupci. Součástí
postupu je
Soud6sti postupu
jednani.
důkladná
piidin vzniku
dtkladn6 analýza
vzniku korupce
analfza příčin
korupce aa ověření
ovdieni korupčního
korupdniho jednání.

pii prošetřování
Postupy
je možné
Postupy při
proSetiov6ni podezření
podezieni na
na korupci,
korupci, které
kter6je
moZne členit
dlenit na:
na:

-

-

podn6tri aa podezření,
podezieni,
Sběr
sb6r podnětů

posouzení
posouzeni podezření,
podezieni,

postupu prošetření,
plán
pliin postupu
pro5etieni,

pro5etioviinipodezieni.
prošetřování
podezření.

Plán
podezieni na
Pldn podezření
na korupci:
korupci:

-----

zabránit
zabr6nit dalším
dal5im Škodám,
Skodrirn,

Ochránit
ochninit důkazy,
drikazy,

minimalizovat
vnitini konﬂikty,
minimalizovat vnitřní
konflikty,

vymáhání škody,
rym6hani
Skody,

poudeni zz korupčních
poučení
korupdnich kauz.
kauz.

Interní
Intemi šetření:
Setieni:

-----

vv průběhu
prubEhu šetření
Setieni nezveřejňovat
nezveiejioval žádné
Lidnd informace,
informace,

je možné
Zdokladování
(podkladri, které
zdokladovrini všech
v5ech informací
informaci (podkladů,
ktere je
moZne použít),
pouZit),
disciplinámí
opatření,
disciplinrimiopatieni,

zveřejnění
zveiejndni výsledků
vysledkt šetření,
Setieni,

informování
policie, vv případě
piipadd podezření
podezieni na
informov6ni policie,
na Spáchání
spiichii,ni trestného
trestn6ho činu,
dinu,

jednrini Ss policií.
pro jednání
Stanovení
stanoveni koordinátora
koordiniitora pro
policii.

Zodpovídají:
Zodpovidaji: ředitel
ieditel
Termín:
Termin: trvale
trvale
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4.2.
opatření
4.2. Následná
Ndslednriopatieni

jednani či
jeho včasné
Realizace
Realizace Opatření,
opatieni, která
kter6 Omezí
omezi Opakování
opakovrini korupčního
korupdniho jednání
di Zajistí
zajisti jeho
vdasn6
odhalení
odhaleni vv budoucnu.
budoucnu.
Následná
podstatě ve
Nrisledn6 opatření
opatieni Se
se uskutečňují
uskutedfiuji vv podstat6
ve třech
tiech rovinách:
rovin6ch:

---

úprava vnitřních
procesri,
riprava
vnitinich procesů,

disciplinární
opatření,
disciplin6miopatieni,

řešení
ieSeni vzniklých
vznikllich škod.
Skod.

je ii nastavení
Součástí
Soudrlsti opatření
postupu aa odpovědnosti
opatieni je
nastaveni postupu
odpovddnosti Za
za rozhodování
rozhodovitni oo disciplinárních
disciplin6mich
jednrini. Disciplinární
opatřeních
opatfenich týkajících
tjkajicich se
se účastníků
fdastniktr korupčního
korupdniho jednání.
DisciplinrlLrni opatření
musí
opatieni musi mít
mit Za
za cíl
cil
zajistit
zajistit Ochranu
ochranu majetku
majetku státu.
slitu.

Zodpovídají:
Zodpovidaji: vedoucí
vedouci Zaměstnanci
zamdstnancr
Termín:
Termin: trvale
trvale

5.
5.

Vyhodnocování
interního protikorupčního programu
Vyhodnocoviniinternihoprotikorupinihoprogramu

je Zdokonalovat
protikorupdni program
Cílem
Cilem je
zdokonalovat interní
intemi protikorupční
program aa umožnit
umoinit koordinaci
koordinaci
protikorupdnich aktivit
protikorupčních
aktivit napříč
napiid rezortý.
rezorty.
5.1.
interního protikorupčního programu
5.1. Vyhodnocování
Vyhodnocovdniinternihoprotikorupdniho
programu

je Zaměřeno
jeho částí
Vyhodnocení
Vyhodnoceni účinnosti
plndni všech
ridinnosti IPP
IPP je
zamdieno na
na plnění
vSech jeho
(ak kvalitativně,
dristi (jak
kvalitativnd, tak
tak ii
kvantitativně),
kvantitativnd), na
na účinnost
pln6ni aa na
ridinnost tohoto
tohoto plnění
na implementaci
implementaci nápravných
niipravnilch opatření.
opatieni.
Zodpovídají:
Zodpovidaji: asistentka
asistentka ředitele
ieditele
Termín:
Termin: trvale
trvale

protikorupinim programu
5.2. Zpráva
Zprfva 0o rezortním
rezortnim interním
internim protikorupčním
programu

5.2.

je každoroční
Cílem
Cilem je
kaZdorodni Zpracování
pln6ni IPP
piijeti nápravných
zpracov6ni Zprávy
zpri*y oo plnění
IPP aa přijetí
niipravnl/ch opatření.
opatieni.

je Stav
Obsahem
Obsahem Zprávy
zprLvy je
implementace protikorupčních
protikorupdnich nástrojů
stav implementace
n6strojt aa plán
pliin nápravných
n6pravnfch
opatření,
opatieni, Systém
systdm aa rozsah
rozsah školení,
Skoleni, katalog
katalog korupčních
korupdnich rizik,
rizik, počet
podet identiﬁkovaných
identifikovanjch podezření
podezieni na
na
jejich prověření.
korupci
provdieni, výsledek
qisledek hodnocení
korupci aa výsledky
vfsledky jejich
protikorupdniho
hodnoceni účinnosti
ridinnosti celého
cel6ho protikorupčního
programu.
programu.
Zodpovídají:
Zodpovidaji: asistentka
asistentka ředitele
ieditele
Termín:
Termin: trvale
trvale

5.3.
rezortního interního protikorupčního programu
5.3. Aktualizace
Aktualizacerezortnihointernihoprotikorupinihoprogramu

jeho aktuální
Na
Na Základě
zakladd roční
plnEni bude
rodni Zprávy
zpr6vy oo plnění
bude aktualizován
aklualizov6n IPP
IPP aa jeho
aktudlni Znění
zndni bude
bude
Zveřejněno
zveiejn6no na
na internetových
intemetovych stránkách
strdnk6ch CSPSD.
CSPSD.
Zodpovídají:
Zodpovidaji: asistentka
asistentka ředitele
ieditele
Termín:
trvale
Termin: trvale
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rr. ZÁVĚR
zAvtn

III.

je Vv působnosti
Zpracováním
protikorupdniho programu
programu CSPSD
Zpracovinim Inıemího
Intemiho protikorupčního
prisobnosti rezortu
CSPSD je
rezortu
Ministerstva
Ministerstva dopravy
ptndni úkolů
752/2013
dopravy zabezpečeno
zabezpedeno plnění
fkoli Stanovených
stanovenich usnesením
usnesenim vlády
vl6dy CR
iR č.a.75212013
(ve Znění
(ve
znEni usnesení
usneseni vlády
vltidy č.
d. 851/2013).
851/2013).
\--=,,/

QÖD cENTRUM sLużEB
PRO sıLNıČNÍ DOPRAVU
PhDr
Dalibor
PhDr. Dalibor Sađm Skbl'ábť L. Svobody 1222/12 110
110 15
15 Praha
Praha v.1
ředitel
tel.:
lel.i 225
ieditel organizace
225 131
131 713
713
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