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S t a n o v i s k o 

 

Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 

k Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022 

___________________________________________________________________ 

 

I. 

K celkovému zaměření materiálu 

Cílem Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (dále jen „Koncepce“) je 

garantovat koordinovaný a systematický přístup v boji proti všem formám korupce na všech 

úrovních řízení státu. Koncepce stanoví základní institucionální a obsahové vymezení vládní 

protikorupční politiky coby stabilního rámce, na který bude navazovat přijetí konkrétních 

protikorupčních opatření definovaných v souladu dlouhodobými potřebami, ale i v závislosti 

na aktuálním vývoji. Koncepce svým obsahem staví na analytickém základě vládou 

projednaných Východisek pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České 

republiky pro období po roce 2017. Vláda touto Koncepcí navazuje na předchozí 

protikorupční strategické dokumenty, nicméně se zavazuje být aktivnější a ambicióznější při 

prosazování konkrétních protikorupčních opatření. 

 

Základním a v minulém období osvědčeným nástrojem naplňování Koncepce jsou jednoleté 

akční plány boje s korupcí. Akční plány boje s korupcí návazně na Koncepci budou 

obsahovat konkrétní vymezení uložených úkolů a stanoví jednotlivé gestory/spolugestory 

odpovědné za splnění úkolu. Dalšími důležitými nástroji jsou zhodnocení korupčních rizik 

v legislativním procesu, koncepční a dlouhodobý přístup při sběru a vyhodnocování dat 

o korupci v České republice a rovněž zvýšené angažmá České republiky v mezinárodních 

strukturách zabývajících se bojem s korupcí. 

 

Koncepce vymezuje čtyři prioritní oblasti boje s korupcí vyplývající z programových 

dokumentů a mezinárodních závazků České republiky, dialogu vlády s občanskou 

společností, konzultací předkladatele s věcně příslušnými rezorty a dalšími zájmovými 

subjekty: 

1. Výkonná a nezávislá exekutiva 

2. Transparentnost a otevřený přístup k informacím 

3. Hospodárné nakládání s majetkem státu 

4. Rozvoj občanské společnosti 
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II. 

Vztah k vládní protikorupční politice 

Koncepce jako střednědobý vládní strategický protikorupční dokument v souladu 

s programovým prohlášením vlády přímo stanovuje rámec vládní protikorupční politiky 

pro období let 2018 až 2022. Koncepci budou následně naplňovat akční plány boje s korupcí 

na jednotlivé roky jako vládní protikorupční dokumenty krátkodobého charakteru. 

 

III. 

Způsob projednání materiálu  

Materiál je předkládán na základě usnesení vlády ze dne 7. února 2018 č. 92 o Plánu 

nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2018. Na základě žádostí ministra spravedlnosti 

a předsedy Legislativní rady vlády byl termín předložení materiálu předsedou vlády 

prodloužen do 30. listopadu 2018. Materiál byl předložen do mezirezortního připomínkového 

řízení dne 23. srpna 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 6. září 2018 

 

Materiál je vládě předkládán s rozpory uvedenými níže (dle tematického členění): 

 

 Krajské úřady Pardubického, Jihočeského kraje a Sdružení místních samospráv 

ČR nesouhlasí s rozšířením kompetencí NKÚ prostřednictvím novely zákona č. 166/1993 

Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Krajský úřad Pardubického kraje požaduje zpracování nového zákona o svobodném 

přístupu k informacím. 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasí se záměrem vlády zhodnotit 

efektivitu činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a přijetí případných 

nápravných opatření. 

 

Materiál byl v průběhu svého vytváření projednáván Radou vlády pro koordinaci boje 

s korupcí na jejích jednáních, která se uskutečnila ve dnech 17. července a 8. října 2018. 

 

IV. 

Návrh změn 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí navrhuje materiál schválit ve znění předkládaném 

ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády. 

 

V. 

Závěr 

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí doporučuje vládě v souladu s článkem 

4 odst. 2 písm. a) Jednacího řádu Rady pro koordinaci boje s korupcí schválit materiál 

„Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022“. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrej Babiš v. r. 

předseda Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí 


