
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. listopadu 2011 č. 837 

 
k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti 

korupci na období let 2011 a 2012 za období 2. a 3. čtvrtletí 2011 
a o Aktualizaci Strategii vlády v boji proti korupci  

na období let 2011 a 2012 - listopad 2011 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve 
Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 2. a 3. čtvrtletí 
2011, uvedenou v části III materiálu č.j. 1132/11; 
 
            II. schvaluje 
 
                1. Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 
- listopad 2011, uvedenou v části IV materiálu č. j. 1132/11 a upřesněnou podle       
připomínky vlády (dále jen „Aktualizace“),  
 
                2. s účinností od 16. listopadu 2011 přesun problematiky lobbingu 
a whistleblowingu z Ministerstva vnitra na Úřad vlády;  
 
          III. souhlasí s převodem tří systematizovaných pracovních míst a příslušných 
finančních prostředků na platy, povinné pojistné a Fond kulturních a sociálních potřeb 
na rok 2012, a to ve výši 1 200 tis. Kč z Ministerstva vnitra na Úřad vlády, a to ke dni 
1. ledna 2012;  
 
            IV. pověřuje místopředsedkyni vlády a předsedkyni Vládního výboru pro    
koordinaci boje s korupcí k zajištění úkolů podle bodu II/2 tohoto usnesení; 
 
             V. ukládá 
 
                1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů plnit    
opatření podle Aktualizace, 
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                2. ministru vnitra zajistit přesun problematik podle bodu II/2 tohoto        
usnesení, 
 
                3. vedoucímu Úřadu vlády připravit ve spolupráci s místopředsedkyní vlády 
a předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a ministrem vnitra   
oboustranně odsouhlasené delimitační protokoly mezi Ministerstvem vnitra a Úřadem 
vlády včetně přesunu finančních prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 
2012 podle bodu III tohoto usnesení a návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 
2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015.  
 
 
 
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.  

  
 
 


