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STATUT VLÁDNÍHO VÝBORU PRO KOORDINACI BOJE S KORUPC Í 
 

schválený usnesením vlády ze dne 17. srpna 2011 č. 618 
 
 

S t a t u t 
Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Vládní výbor“) je poradním 

orgánem vlády pro oblast boje s korupcí a pro oblast hodnocení korupčních rizik (CIA) 
v rámci legislativního procesu.  

 
(2) Vládní výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 315. 
 
(3) Základním úkolem Vládního výboru je koordinovat  boj s korupcí v souladu se 

strategií vlády v boji proti korupci1).  
 
 

Článek 2 
Působnost 

 
(1) Vládní výbor zejména 

a) koordinuje a vyhodnocuje problematiku boje proti korupci a na základě poznatků z této 
oblasti činnosti předkládá vládě návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení 
korupčního rizika v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení transparentnosti její činnosti, 

b) koordinuje činnost jednotlivých resortů v boji proti korupci a poskytuje jim v tomto směru 
metodickou pomoc, 

c) v souladu se strategií vlády v boji proti korupci1) kontroluje plnění úkolů zadaných 
jednotlivým resortům, 

d) vypracovává a vládě předkládá v termínech stanovených usnesením vlády2) zprávy 
o plnění úkolů obsažených ve strategii vlády v boji proti korupci, 

e) posuzuje návrhy právních předpisů předložených vládě a zaujímá k nim stanoviska 
z hlediska hodnocení korupčních rizik (CIA), 

f) schvaluje plán své činnosti na následující kalendářní rok a vládě jej předkládá pro 
informaci, 

g) schvaluje návrh výroční zprávy o činnosti Vládního výboru za uplynulý kalendářní rok3), 
h) plní další úkoly stanovené vládou. 

 
(2) Vládní výbor při plnění úkolů spolupracuje s ministerstvy a ostatními ústředními 

orgány státní správy a dále s nevládními organizacemi, občanskými sdruženími a dalšími 
subjekty, zaměřenými na boj s korupcí ve společnosti. 

                                                 
1)  Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2011 a 2012, schválená usnesením vlády ze dne 5. ledna 2011 

č. 1, ve znění usnesení vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 65 a usnesení vlády ze dne 18. května 2011 č. 370. 
2)  Usnesení vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012. 
3)  Usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 o Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády. 
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Článek 3 

Složení Vládního výboru 
 

(1) Vládní výbor se skládá z předsedy nebo předsedkyně (dále jen „předseda“) a dalších 
členů nebo členek (dále jen „člen“). 

 
(2) Předsedou Vládního výboru je místopředseda nebo místopředsedkyně (dále jen 

„místopředseda“) vlády pověřený vládou koordinací boje s korupcí. Skončí-li jeho funkce 
člena vlády, zaniká k témuž dni i jeho funkce předsedy Vládního výboru. 

 
(3) Dalšími členy Vládního výboru jsou ministr zahraničních věcí, ministr vnitra, 

ministr spravedlnosti, ministr financí, ministr obrany, ministr pro místní rozvoj a ministr 
dopravy.  

 
(4) Člen vládního výboru se může dát zastoupit náhradníkem, který nemá právo 

hlasovat.  
 
 

Článek 4 
Zajištění činnosti Vládního výboru 

 
(1) Výkonným tajemníkem Vládního výboru je náměstek místopředsedy vlády, který 

řídí útvar Úřadu vlády České republiky, do jehož působnosti náleží koordinace boje s korupcí 
(dále jen „Útvar“). 

 
(2) Činnost Vládního výboru, včetně jeho poradního sboru a pracovních komisí, 

zajišťuje Útvar.  
 
(3) Útvar zejména 

a) administrativně, technicky a organizačně zabezpečuje činnost Vládního výboru, poradního 
sboru a pracovních komisí,  

b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Vládního výboru, poradního sboru 
a pracovních  komisí,  

c) zpracovává odborné podklady pro jednání Vládního výboru podle pokynů předsedy 
Vládního výboru, 

d) zpracovává návrhy stanovisek Vládního výboru k hodnocení korupčních rizik (CIA) 
návrhů právních předpisů předložených vládě, 

e) zabezpečuje běžnou agendu Vládního výboru. 
 
(4) Útvar dále zabezpečuje a koordinuje činnost Mezirezortní koordinační skupiny pro 

boj s korupcí. 
 
 

Článek 5 
Poradní sbor 

 
(1) Vládní výbor může zřídit poradní sbor složený z odborníků v oblasti boje proti 

korupci, v jehož čele stojí člen Vládního výboru. 
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(2) Vládní výbor může podle potřeby v rámci poradního sboru zřídit pracovní komise. 
 
(3) Úkoly poradnímu sboru, popřípadě pracovní komisi ukládá Vládní výbor nebo 

předseda Vládního výboru. Při plnění úkolů poradní sbor, popřípadě pracovní komise 
spolupracuje s výkonným tajemníkem Vládního výboru. 

 
(4) Poradní sbor, popřípadě pracovní komise nemá vlastní Statut ani Jednací řád. 

 
 

Článek 6 
Jednací řád Vládního výboru 

 
(1) Jednací řád Vládního výboru upravuje způsob jednání Vládního výboru na jeho 

zasedáních a způsob jednání jeho poradního sboru, popřípadě pracovních komisí na jejich 
schůzích. 

 
(2) Jednací řád Vládního výboru a jeho změny schvaluje vláda. 

 
 

Článek 7 
Zabezpečení činnosti Vládního výboru 

 
(1) Činnost Vládního výboru, poradního sboru, popřípadě pracovních komisí 

zabezpečuje Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“). 
 
(2) Jednání Vládního výboru, poradního sboru, popřípadě pracovních komisí se konají 

zpravidla v zařízeních Úřadu vlády. 
 
(3) Členům poradního sboru a pracovní komise, kteří nejsou zaměstnanci České 

republiky, popřípadě nejsou ve služebním poměru podle zvláštního právního předpisu4), může 
předseda Vládního výboru přiznat odměnu za výkon funkce.  
 
 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Tento Statut Vládního výboru nabývá účinnosti dnem schválení vládou. 
 
(2) Změny Statutu Vládního výboru schvaluje vláda. 
 
(3) Statut Vládního výboru je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu vlády 

a v sídle Úřadu vlády; na internetové stránce se zveřejňuje vždy jeho platné znění. 

                                                 
4)  Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů. 


