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 Oblast/úkol Garant plnění Termín 

BOJ PROTI KORUPCI1 

  1. Realizace projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí MF 31. 12. 2023/ 
průběžně 

  2. Zpracování Zprávy o plnění Strategie vlastnické politiky státu a její předložení vládě MF 31. 10. 2022 

  3. Průběžné školící aktivity v oblasti naplňování principů 3E při vynakládání veřejných prostředků, 
doplněné o praktické příklady aplikace těchto principů při běžných činnostech souvisejících  
s nakládáním s majetkem, v rozsahu 2 teoreticky zaměřených školení a 2 prakticky orientovaných 
workshopů ročně 

MF/MMR 31. 12. 2022/ 
průběžně 

  4. Průběžné vyhodnocování dopadů nového zákona o zadávání veřejných zakázek, podpora a součinnost 
při jeho novelizaci 

MMR/ÚOHS 31. 12. 2022/ 
průběžně 

  5. Pokračování v těsné spolupráci s finanční a celní správou a dalšími partnery; intenzívní výměna 
informací a společná činnost  

PČR /GŘC/GFŘ průběžně 

  6. Potírání korupce při zadávání veřejných zakázek PČR  průběžně 

  7. Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti PČR/FAÚ průběžně 

  8. Snížení celkové rozpracovanosti případů, vytvoření prostoru pro vlastní vyhledávání PČR průběžně 

  9. Realizace Plánu koordinované mediální prezentace seznamující veřejnost s výsledky boje proti korupci a 
její následné vyhodnocení 

MSp 31. 12. 2022 

ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH 

10. Aktivní účast na společných celních operacích  GŘC průběžně 

11. Zajištění plnění úkolů vyplývajících ze Zpráv vzájemné spolupráce vydaných OLAF GŘC průběžně 

                                                 
1 V tomto Akčním plánu jsou uvedeny úkoly související s ochranou finančních zájmů EU. Další úkoly jsou vyjmenovány v Akčním plánu boje proti korupci na roky 2021 a 2022. 
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PROVĚŘOVÁNÍ A VYŠETŘOVÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ SOUVISEJÍCÍCH S DOTAČNÍMI PROSTŘEDKY EU 

12. Vypracování metodického pokynu a přijetí odpovídajících personálních a organizačních opatření, včetně 
zpracování povinných vzdělávacích programů orientovaných na problematiku boje proti zneužívání 
finančních prostředků z fondů EU pro policisty působící na tomto úseku 

PČR průběžně 

13. Zajištění náhledu do příslušných informačních systémů spojených s bojem proti zneužívání finančních 
prostředků z fondů EU 

PČR průběžně 

14. Průběžné zpracovávání analýzy informací a monitoring veřejných zdrojů PČR průběžně 

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ OBLAST OCHRANY FINANČNÍCH ZÁJMŮ EU 

15. Zpracování celkového zhodnocení činnosti CKB AFCOS za předchozí rok MF 30. 6. 2022 

16. Zpracování informačního materiálu o síti AFCOS MF do 31. 12. 2023 

17. Zasazení se o co nejrychlejší přijetí návrhu zákona o spolupráci ČR s úřadem OLAF  MF do 31. 12. 2022 

18. Aktualizace Národní strategie na ochranu finančních zájmů EU MF do 31. 12. 2022 
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VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU 
 
 
Akční plán k Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU je obecně vyhodnocován jedenkrát 
ročně. 
 
Akční plán na rok 2022 bude vyhodnocen v souladu s termínem stanoveným v Národní strategii,  
tj. do 31. 3. 2023.  
 
Pokud bude třeba, budou na základě závěrů z vyhodnocení provedeny následné úpravy (revize, 
doplnění) Národní strategie v souladu s aktuálním stavem. Současně bude zpracován i Akční plán  
na rok 2023. 
 
Zmíněné dokumenty budou zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí. 
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