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k návrhu Protikorupční strategie hl.m. Prahy 2017 - 2019 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

s Protikorupční strategií hl.m. Prahy 2017 - 2019, která je uvedena v příloze č. 1 tohoto 
usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  primátorce hl.m. Prahy 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení Protikorupční strategii hl.m. 
Prahy 2017 - 2019 dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 23.2.2017 

2.  ředitelce MHMP 

1.  po schválení Protikorupční strategie hl.m. Prahy 2017 - 2019 v Zastupitelstvu 
hl.m. Prahy, zajistit implementaci úkolů z ní vyplývajících do činnosti úřadu 

Kontrolní termín: 30.06.2017 

Kontrolní termín: 31.01.2018 

Kontrolní termín: 31.01.2019 



2.  zajistit podrobnou analýzu východisek a doporučení obsažených v Protikorupční 
strategii hl.m. Prahy na léta 2017 - 2019 a navrhnout Radě HMP případná další 
opatření zajišťující její důslednou implementci v činnosti MHMP včetně návrhů 
na řešení finančních dopadů úkolů řešených na jejím základě 

Termín: 30.4.2017 

3.  předložit Radě HMP Zprávu o průběžném plnění Protikorupční strategie hl.m. 
Prahy 2017 - 2019 jako celku, o plnění konkrétních úkolů včetně případných 
návrhů na úpravu či doplnění existujících opatření na základě získaných 
zkušeností 

Termín: 31.1.2018 

4.  zajistit zpracování doporučení k implementaci základních principů a východisek 
Protikorupční strategie hl.m. Prahy pro příspěvkové organizace zřízené hl.m. 
Prahou 

Kontrolní termín: 28.2.2017 

3.  ředitelé organizací zřízených hl.městem Prahou 

1.  zajistit přijetí či aktualizaci vlastních protikorupčních opatření vycházející ze 
základních principů a východisek Protikorupční strategie hl.m. Prahy 2017 - 2019 

Termín: 31.5.2017 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 
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náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  primátorka hl.m. Prahy  
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