Statut
Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
schválený usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 629
a změněný usnesením vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 38
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada“) je stálým poradním
orgánem vlády pro oblast boje s korupcí.
(2) Základním úkolem Rady je koordinovat boj s korupcí v souladu s protikorupční
politikou vlády1.
(3) Rada byla zřízena usnesením vlády ze dne 30. července 2014 č. 629.
Článek 2
Působnost Rady
(1) Rada zejména:
a) koordinuje a vyhodnocuje problematiku boje s korupcí a na základě poznatků z této
oblasti předkládá vládě návrhy na přijetí opatření vedoucích ke snížení korupčního rizika
v rámci činnosti veřejné správy a zvýšení její transparentnosti,
b) podílí se na přípravě koncepčních dokumentů vlády pro boj s korupcí,
c) v souladu se schválenou vládní koncepcí v boji s korupcí a navazujícími akčními
plány kontroluje plnění úkolů zadaných jednotlivým resortům a koordinuje činnost
jednotlivých resortů v této oblasti,
d) posuzuje z hlediska korupčních rizik
překládaných vládě,

návrhy vybraných

právních

předpisů

e) ukládá členům Rady úkoly související s protikorupčními opatřeními; tyto úkoly nesmí
zasahovat do samostatného anebo nezávislého výkonu působnosti nebo činnosti dotčených
členů nebo subjektů, které reprezentují,
f) jmenuje a odvolává na návrh předsedy Rady členy Rady uvedené v čl. 3 odst. 4
písm. h) tohoto statutu,
g) schvaluje návrh výroční zprávy o činnosti Rady za uplynulý kalendářní rok2 a roční
plán práce Rady,
h) rozhoduje o zřízení či zrušení pracovních komisí a o jejich složení,
i) plní další úkoly uložené vládou.
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Usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, k Základním směrům boje s korupcí na vládní úrovni.
Usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175, k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády.
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(2) Rada při plnění úkolů spolupracuje s ministerstvy a ostatními ústředními správními
úřady a dále s nestátními neziskovými organizacemi, spolky a dalšími subjekty, zaměřenými
na boj s korupcí ve společnosti.
Článek 3
Složení Rady
(1) Rada se skládá z 19 členů (dále jen „člen Rady“), z nichž předsedou je člen vlády,
v jehož působnosti je koordinace boje s korupcí na vládní úrovni (dále jen „předseda Rady“),
a místopředsedy jsou místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministři vnitra,
financí a spravedlnosti (dále jen „místopředsedové Rady“).
(2) V případě, že nebude žádný člen vlády pověřen koordinací boje s korupcí na vládní
úrovni, je předsedou Rady předseda vlády.
(3) Skončí-li funkce předsedy Rady nebo místopředsedů Rady jako členů vlády, zaniká
k témuž dni i jejich funkce předsedy Rady nebo místopředsedů Rady.
(4) Dalšími členy Rady jsou:
a) ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie
a vyšetřování,
b) ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů,
c) nejvyšší státní zástupce,
d) předseda Svazu měst a obcí České republiky,
e) předseda Asociace krajů České republiky,
f) prezident Hospodářské komory České republiky,
g) veřejný ochránce práv,
h) zástupci nestátních neziskových organizací, akademické obce, profesních komor
zřízených zákonem a odborné veřejnosti, a to v celkovém počtu 7.
(5) Členství v Radě u členů Rady uvedených v odst. 4 písm. a) až g) je vázáno
na výkon uvedených funkcí.
(6) Členství v Radě u členů uvedených v odst. 4 písm. h) vzniká dnem jmenování
a končí dnem odvolání Radou, a to na návrh předsedy Rady, nebo končí dnem doručení
písemné rezignace na funkci člena Rady předsedovi Rady.
(7) Člen Rady se může dát zastoupit náhradníkem, který má právo na základě
písemného pověření člena Rady hlasovat.
Článek 4
Předseda Rady
(1) Předseda Rady odpovídá za činnost Rady vládě.
(2) Předseda Rady svolává a řídí zasedání Rady. Zasedání Rady se konají podle
potřeby, nejméně však dvakrát za rok.
(3) Předseda Rady dále zejména:
a) navrhuje Radě jmenování a odvolávání členů Rady uvedených v čl. 3 odst. 4
písm. h) tohoto statutu,
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b) řídí činnost Rady,
c) podepisuje stanoviska, doporučení a další materiály Rady,
d) předkládá vládě návrhy na změnu Statutu nebo Jednacího řádu Rady,
e) předkládá členům Rady ke schválení roční plán práce Rady,
f) jmenuje a odvolává tajemníka Rady,
g) rozhoduje o zřízení či zrušení pracovních komisí a o jejich složení,
h) jmenuje a odvolává předsedu a místopředsedy pracovních komisí zřízených podle
článku 5 tohoto statutu,
i) rozhoduje o tom, zda na jednání Rady budou pozváni hosté,
j) uděluje souhlas k přizvání expertů jako stálých spolupracovníků Rady a pracovních
komisí,
k) může požádat přizvané experty o zpracování písemného stanoviska ke konkrétnímu
úkolu či návrhu,
l) navrhuje členům Rady, členům pracovních komisí a expertům výši odměny, pokud
na ni vznikl nárok podle čl. 7 odst. 3 tohoto statutu.
(4) Po dobu nepřítomnosti předsedy Rady nebo z jeho pověření jej zastupuje ten
z místopředsedů Rady, kterého předseda Rady určí.
Článek 5
Pracovní komise
(1) Rada nebo předseda Rady může podle potřeby zřídit pracovní komise, jejímiž členy
jsou zpravidla odborníci na konkrétní oblast.
(2) Úkoly pracovním komisím ukládá Rada nebo předseda Rady. Při plnění úkolů
pracovní komise spolupracují s tajemníkem Rady.
Článek 6
Zajištění činnosti Rady
(1) Tajemníkem Rady je zaměstnanec zařazený v útvaru Úřadu vlády, do jehož
působnosti náleží koordinace boje s korupcí na vládní úrovni (dále jen „Útvar“). Tajemník
Rady není členem Rady a nemůže žádného člena Rady zastupovat.
(2) Činnost Rady a pracovních komisí zajišťuje Útvar.
(3) Útvar zejména:
a) administrativně, technicky a organizačně zabezpečuje činnost Rady a pracovních
komisí,
b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady a pracovních komisí,
c) zpracovává odborné podklady pro jednání Rady podle pokynů předsedy Rady,
d) zpracovává návrhy stanovisek či jiných výstupů Rady,
e) navrhuje Radě k projednání návrhy vybraných právních předpisů,
f) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti Rady za uplynulý kalendářní rok 2,
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g) aktualizuje informace o činnosti Rady a písemné výstupy na internetové stránce
http://www.korupce.cz/,
h) zabezpečuje a koordinuje činnost Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí,
i) plní další úkoly, které mu uloží předseda Rady.
Článek 7
Zabezpečení činnosti Rady
(1) Činnost Rady a pracovních komisí zabezpečuje Úřad vlády.
(2) Jednání Rady a pracovních komisí se konají zpravidla v prostorách Úřadu vlády.
(3) Není-li činnost člena Rady nebo člena pracovní komise vykonávána v rámci
pracovního poměru k České republice, popřípadě v rámci služebního poměru3, může Úřad
vlády se členem Rady nebo pracovní komise uzavřít dohodu o práci konané mimo pracovní
poměr. Výši odměny navrhuje předseda Rady. Obdobně se postupuje v případě přiznání
odměny expertovi.
Článek 8
Jednací řád Rady
(1) Jednací řád Rady upravuje způsob jednání Rady na jeho jednáních.
(2) Jednací řád Rady se přiměřeným způsobem použije i na jednání pracovních komisí.
(3) Jednací řád Rady a jeho změny schvaluje vláda.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dne 30. července 2014.
(2) Změny Statutu Rady schvaluje vláda.
(3) Statut Rady je přístupný veřejnosti na internetové stránce http://www.korupce.cz/
a v sídle Úřadu vlády; na internetové stránce se zveřejňuje vždy jeho platné a účinné znění.
(4) Zrušuje se Statut Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, který byl schválen
usnesením vlády ze dne 17. srpna 2011 č. 618.
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Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
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