Akademie věd ČR poskytla dne 31. 1. 2014 na žádost informace týkající se etického
kodexu a pravidel pro posuzování střetu zájmů:
Akademie věd ČR (dále jen „AV ČR“) je veřejnou neuniverzitní výzkumnou institucí,
zřízenou zákonem jako organizační složka státu. V současnosti AV ČR tvoří
Kancelář Akademie věd ČR (dále jen „KAV ČR“), zřízená jako její vnitřní organizační
jednotka, a soustava 54 veřejných výzkumných institucí, které jsou samostatnými
právnickými osobami. Následující odpovědi za AV ČR se proto týkají pouze její
vnitřní organizační jednotky – KAV ČR:
KAV ČR má zavedený etický kodex a interní protikorupční program. Tyto
dokumenty řeší i problematiku střetu zájmů. Ukládají vedoucím zaměstnancům
KAV ČR konkrétní úkoly v oblastech možného střetu zájmů a konkrétních
korupčních rizik;
oba dokumenty jsou přístupné všem zaměstnancům KAV ČR v písemné
i elektronické podobě; etický kodex je přístupný veřejnosti na webových
stránkách KAV ČR na adrese http://www.kav.cas.cz/Zakladni_dokumenty/;
oba dokumenty jsou závazné pro všechny zaměstnance KAV ČR i pro
pracovníky vykonávající činnost na základě dohod o mimopracovní činnosti;
za revizi etického kodexu a pravidel pro posuzování střetu zájmů odpovídá ředitel
KAV ČR a ředitelé a vedoucí organizačních útvarů KAV ČR ve smyslu
Organizačního řádu KAV ČR, který je také přístupný na výše uvedené webové
adrese;
proškolování zaměstnanců probíhá při jejich nástupu a v případě potřeby
průběžně při komplexním hodnocení jejich činnosti v jednotlivých útvarech;
zatím jsme se nesetkali s porušením povinností stanovených těmito předpisy.
Předseda AV ČR každoročně předkládá ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné vyhlášky 578/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, čestné oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení
o majetku nabytém v průběhu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích.
Pro úplnost doplňujeme, že v rámci AV ČR byl vydán doporučující dokument pro
soustavu 54 pracovišť AV ČR, který je přístupný na webových stránkách AV ČR na
adrese http://www.avcr.cz/o_avcr/zakladni_informace/dokumenty/eticky_kodex.html.

