
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 29. listopadu 2017 č. 853 

 
k Aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu 

 
Vláda 

I. schvaluje aktualizované znění Rámcového rezortního interního protikorupčního 
programu, obsažené v části III materiálu čj. 1253/17 (dále jen „Aktualizované znění 
RRIPP“); 

II. ukládá  

1. ministru pro ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu  

a) zajistit zveřejnění Aktualizovaného znění RRIPP na adrese http://www.korupce.cz, 

b) monitorovat úroveň rezortních interních protikorupčních programů; 

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů  

a) do 31. března 2018 splnit úkol č. 2.3 Aktualizovaného znění RRIPP,  

b) do 30. června 2018 zajistit aktualizaci rezortních interních protikorupčních programů 
a ve své působnosti též aktualizaci interních protikorupčních programů podřízených 
organizací v souladu s Aktualizovaným zněním RRIPP, 

c) poskytnout ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu součinnost při plnění 
úkolu dle bodu II/1b) tohoto usnesení; 

III. mění usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, k Rámcovému rezortnímu internímu 
protikorupčnímu programu, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851, 
k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí 
na období let 2013 a 2014 za 2. a 3. čtvrtletí 2013 a o aktualizaci této strategie a 
usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077, k aktualizaci Rámcového resortního 
interního protikorupčního programu, tak, že se text bodů II/2 až 4 nahrazuje textem, který 
zní: 

„2. Vyhodnocování rezortních interních protikorupčních programů a interních 
protikorupčních programů uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení, a to vždy k datu  
31. prosince lichého kalendářního roku, 

3. zpracování zprávy o rezortních interních protikorupčních programech a interních 
protikorupčních programech uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení, a to vždy  
k 31. březnu každého sudého kalendářního roku, 

4. vytvoření případné aktualizace rezortních interních protikorupčních programů a 
interních protikorupčních programů uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení a zveřejnění 
aktuálního znění těchto interních protikorupčních programů, a to na internetových 
stránkách rezortu, resp. podřízených organizací do 30. června každého sudého 
kalendářního roku“; 

http://www.korupce.cz/


2 

 

IV. doporučuje řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů, prezidentovi Nejvyššího 
kontrolního úřadu a předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů postupovat dle bodu 
II/2 tohoto usnesení.  

 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 
 

Na vědomí: 
ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,  
předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


