VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. prosince 2014 č. 1057
o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017
a o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015

Vláda
I. schvaluje
1. Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017, obsaženou v části III
materiálu č.j. 1474/14,
2. Akční plán boje s korupcí na rok 2015, obsažený v části IV materiálu č.j. 1474/14
(dále jen „Akční plán“) s úpravou podle připomínky vlády;
II. zrušuje Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí, zřízený usnesením vlády
ze dne 27. dubna 2011 č. 315, o zřízení Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí;
III. ukládá
1. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a předsedovi Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
a) plnit opatření uvedená v Akčním plánu,
b) do 31. ledna 2016 zaslat ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a
legislativu a předsedovi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí podrobnou zprávu o stavu a
způsobu splnění úkolů obsažených v Akčním plánu a spadajících do jejich gesce,
2. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedovi Rady vlády
pro koordinaci boje s korupcí předložit vládě
a) do 30. listopadu 2015 návrh Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016,
b) do 31. března 2016 zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu,
3. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí;
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IV. doporučuje řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů, předsedovi Úřadu
pro ochranu osobních údajů a prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu postupovat podle
bodu III/1 tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních
ústředních správních úřadů,
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Na vědomí:
prezident republiky,
prezidenti Nejvyššího kontrolního úřadu,
Hospodářské komory ČR,
předseda Úřadu
pro ochranu osobních údajů,
ředitel Generální inspekce
bezpečnostních sborů,
hejtmani,
primátoři hlavního města Prahy a
statutárních měst,
ředitelé Magistrátu hlavního města Prahy
a krajských úřadů,
starostové obcí

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

