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PROTIKORUPČNÍ POLITIKA 
CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená zákonem 
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj. Hlavní činností Centra 
je administrace a kontrola projektů financovaných z evropských fondů.  
 
Centrum: 
➢ vykonává činnosti zprostředkujícího subjektu pro vybrané operační programy financované z Evropských 

strukturálních a investičních fondů (Integrovaný operační program a Integrovaný regionální operační 
program), 

➢ plní funkce společného sekretariátu a kontrolora pro vybrané operační programy v rámci cíle Evropské 
územní spolupráce (programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce), 

➢ poskytuje poradenské služby v souvislosti s využíváním prostředků zejména z Evropských strukturálních 
a investičních fondů, 

➢ plní další úkoly v oblasti podpory regionálního rozvoje. 
 
Centrum se v rámci nastaveného systému řízení kvality dlouhodobě hlásí ke strategii boje proti korupci a 
protiprávnímu jednání.  Protikorupční politika Centra je tak vyjádřením filozofie vedení organizace, firemní 
kultury, prostředkem k dosažení vize a cílů organizace a je závazná pro všechny zaměstnance Centra a 
fyzické/právnické osoby jednající jménem Centra. 
 
 
Přijetím protikorupční politiky se Centrum dobrovolně zavazuje vykonávat veškeré činnosti 
transparentně, čestně, poctivě, netolerovat korupci v jakékoliv formě a dodržovat veškeré zákony a 
ostatní aplikovatelné protikorupční principy. Tento přístup očekáváme i od našich partnerů. 
 
 
V rámci protikorupční politiky se Centrum zaměřuje na naplňování níže uvedených protikorupčních priorit: 

➢ vytváření a posilování protikorupčního klimatu, 
➢ transparentnost vykonávaných činností, 
➢ řízení korupčních rizik, 
➢ zajištění a realizace postupů při podezření na korupci, 
➢ tvorba a vyhodnocení interního protikorupčního programu. 

 
V návaznosti na přijatou protikorupční politiku zpracovává Centrum interní protikorupční program Centra, ve 
kterém jsou stanovena dílčí opatření pro naplňování protikorupčních priorit. 
 
V Centru je zřízeno služební místo prošetřovatele korupčního a protiprávního jednání. Zároveň má Centrum 
vytvořeny komunikační kanály pro oznamování korupčního a protiprávního jednání: 

➢ e-mailovou adresu protikorupcni@crr.cz a  
➢ schránku před sídlem Centra.  

 
Pokud má kdokoliv podezření, že se některý ze zaměstnanců Centra chová způsobem, který je v rozporu s 
protikorupční politikou, kontaktujte prosím prošetřovatele Centra prostřednictvím výše uvedených 
komunikačních kanálů.  
 
Další informace související s korupčním a protiprávním jednáním jsou uvedeny na webových stránkách Centra 
- www.crr.cz  

 
Protikorupční politika byla projednána vedením Centra, které jejím přijetím deklaruje závazek k jejímu plnění. 
 
 
 
 
V Praze, dne 16. 9. 2021 
 

      

    Ing. Zdeněk Vašák 
generální ředitel 
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