VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2009 č. 329
k Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011

Vláda
I. schvaluje Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let
2006 až 2011, obsaženou v části III materiálu č.j. 317/09 (dále jen „Aktualizace
Strategie“);
II. ukládá
1. ministru vnitra
a) zapracovat, v souladu s usnesením vlády ze dne 22. září 2008 č. 1205,
k tezím zákona o úřednících ve veřejné správě a o vzdělávání ve veřejné správě, do
tohoto návrhu zákona pravidlo, že úředníci veřejné správy jsou přijímáni výhradně na
základě výběrového řízení,
b) předložit vládě do 31. března 2009 informaci o problémech přípravy
věcného záměru zákona o správní odpovědnosti právnických osob za jednání, k jehož
postihu zavazují mezinárodní smlouvy,
c) zajistit průběžnou a pravidelnou propagaci protikorupční linky 199,
2. ministru vnitra ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a
sociálních věcí zavést, v souladu s usnesením vlády ze dne 22. září 2008 č. 1205,
k tezím zákona o úřednících ve veřejné správě a o vzdělávání ve veřejné správě,
pravidla pro periodické a průběžné vzdělávání o protikorupčních opatřeních, etickém
chování a bezúhonnosti pro všechny úředníky ve veřejné správě,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy
a) zpracovat do 30. června 2009 interní protikorupční programy s cílem
zohlednit protikorupční opatření obsažená ve Strategii vlády v boji proti korupci a
pravidelně je aktualizovat,
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b) do 30. června 2009 realizovat závěry vyplývající z informací
o kontaktních telefonních linkách a emailech pro podávání podnětů na podezření
z možného korupčního jednání v jednotlivých ústředních orgánech státní správy tak,
jak je stanoveno v kapitole 3.2 Aktualizace strategie,
c) postupovat v souladu se závěry vyplývajícími z Aktualizace Strategie.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.

