
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 4. dubna 2012 č. 243 

 
o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 

 
 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. schvaluje 

 
                1. Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí, uvedený 
v části III materiálu č.j. 282/12 (dále jen „Akční plán“), 
 
                2. stručné verze Akčního plánu v českém a v anglickém jazyce, určené pro 
potřebu prezentace České republiky v zahraničí, uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto 
usnesení; 
 
            II. pověřuje místopředsedkyni vlády, předsedkyni Legislativní rady vlády a 
předsedkyni Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, aby zajistila 
 
                1. konzultace Akčního plánu s ostatními státy a Řídícím výborem Partnerství 
pro otevřené vládnutí, 
 
                2. zveřejnění anglické verze Akčního plánu na internetovém portálu         
Partnerství pro otevřené vládnutí, 
 
                3. prezentace Akčního plánu a veřejného podpoření dokumentu Deklarace 
otevřeného vládnutí (Open Government Declaration), a to na výročním zasedání na 
vysoké úrovni, které se uskuteční ve dnech 17. a 18. dubna 2012 v Brasilii v Brazilské 
federativní republice; 
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           III. ukládá 
 
                1. ministrům vnitra, financí, spravedlnosti, pro místní rozvoj, životního     
prostředí, dopravy a předsedkyni Českého statistického úřadu 
 
                    a) plnit závazky uvedené v Akčním plánu, 
 
                    b) zaslat do 15. dubna 2013 místopředsedkyni vlády, předsedkyni          
Legislativní rady vlády a předsedkyni Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí 
informaci o stavu a způsobu plnění závazků uvedených v Akčním plánu, 
 
                2. místopředsedkyni vlády, předsedkyni Legislativní rady vlády a předsed-
kyni Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí 
 
                    a) předložit vládě do 31. května 2013 tzv. sebehodnocení Akčního plánu a 
jeho aktualizaci, 
 
                    b) předložit do 30. června 2013 sebehodnocení uvedené v bodě III/2a    
tohoto usnesení Řídícímu výboru Partnerství pro otevřené vládnutí, 
 
                3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů spolupra-
covat s příslušnými ústředními správními úřady při plnění závazků uvedených             
v Akčním plánu. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních 
ústředních správních úřadů  
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


