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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 5. ledna 2011 č. 1 

 
o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 

 
 
             Vláda    
 
             I. schvaluje Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, 
uvedenou v části III materiálu č.j. 1290/10 a upravenou podle připomínek vlády         
(dále jen „Strategie“); 
 
            II. zřizuje pracovní skupinu složenou z místopředsedy vlády a ministra vnitra a 
ministrů financí a spravedlnosti, která doplní formulace podle zadání vlády v části 
Strategie 1.1 (rozpracování problematiky žalob na obchodní smlouvy u obecních a 
krajských samospráv), 2.1 (rozpracování návrhu Národní ekonomické rady vlády a 
platformy pro veřejné zakázky a zákona o veřejných zakázkách), 3.1 (zpřesnění 
institutu spolupracujícího obviněného), 3.10 (rozhodnutí o případném zřízení 
Centrálního registru bankovních účtů) a 4.4 (konkretizace odčerpávání majetku 
z nelegitimních zdrojů) s tím, že konečná znění těchto formulací budou projednána na 
jednání schůze vlády dne 19. ledna 2011; 
 
           III. zrušuje Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011, 
schválenou usnesením vlády ze dne 25. října 2006 č. 1199, ve znění usnesení vlády ze 
dne 12. března 2007 č. 221, usnesení vlády ze dne 18. června 2007 č. 676 a usnesení 
vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 880; 
 
            IV. ukládá  
 
                1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů  
 
                    a) plnit opatření uvedená ve Strategii, 
 
                    b) zasílat místopředsedovi vlády a ministru vnitra podrobnou  informaci o 
stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii a spadajících do jejich 
působnosti, a to vždy do 15. dubna, resp. do 15. října, za předchozí dvě kalendářní 
čtvrtletí, a dále, jsou-li gestory a spolugestory zmíněných úkolů nebo jinými 
povinnými, též obdobnou stručnou zprávu do 10. ledna, resp. do 10. července za 
předchozí kalendářní čtvrtletí, 
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                    c) zaslat ministru financí do 28. února 2011 své odůvodněné požadavky 
na finanční krytí úkolů obsažených ve Strategii jichž jsou gestory, 
 
                2. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zpracovat a předložit vládě 
 
                    a) zprávu o průběžném plnění úkolů obsažených ve Strategii, a to na 
základě podkladů podle bodu IV/1b tohoto usnesení za předchozí dvě kalendářní 
čtvrtletí, a to vždy do 5. května, resp. do 5. listopadu, 
 
                    b) do 30. listopadu 2012  
 
                        ba) zhodnocení plnění úkolů obsažených ve Strategii, 
 
                        bb) návrh Strategie vlády v boji proti korupci na období let               
2012 až 2014, 
 
                3. ministru financí zabezpečit podle bodu IV/1c tohoto usnesení do 
31. března 2011 finanční krytí úkolů stanovených ve Strategii. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních  
ústředních správních úřadů 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři statutárních měst 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


