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Úvod
Korupce – jev neoddělitelně spojený s lidskou společností, jež se nevyhýbá žádné
vrstvě ani sféře společnosti, žádnému kontinentu či kultuře. Korupce je dost možná právě
tak neoddělitelně spjata s lidskou povahou a přirozeností, a právě proto snaha tento jev
vymýtit se jeví jako nereálná. To však neznamená, že na snahy o její omezování by mělo
být rezignováno. Právě naopak, ukazuje se, že korupce má velmi zhoubný vliv na
společnost a její občany, a kontrola korupce by měla být eminentním zájmem každého
státu a společnosti, jakkoliv se ojediněle objevují i hlasy tvrdící, že „správně provedená“
korupce může být pro stát přínosná.1 Avšak studie z roku 2016 uvádí, že každoroční
finanční ztráty na korupci mohou v rámci Evropské unie čítat mezi 120 až 990 miliard
Eur.2
Avšak bohužel i snaha o kontrolu korupce dokáže být dvojsečnou zbraní, jež
v nesprávných rukou dokáže nadělat značnou míru škody. Jelikož korupce bývá ve
společnosti považována za palčivý problém, přináší společnosti značnou míru frustrace.
Tato frustrace může dávat munici do rukou populistům, jež zneužívají nespokojenost
občanů pro získání moci, bourání základů demokracie a nastolování prvků autoritářských
režimů.3 Modus operandi takového populismu je snaha o polarizaci společnosti, kdy
populista maluje obrázek zkorumpovaných „elit“ a politiků, jež neberou v potaz zájmy
běžného lidu, a sebe vykresluje jako nesystémového, korupcí neposkvrněného kandidáta,
co s korupcí a nenáviděnými korupčníky dozajista „zatočí“. Tyto prvky bylo možné
pozorovat v kampaních a rétorice například aktuálního prezidenta Spojených státu
amerických Donalda Trumpa, maďarského předsedy vlády Viktora Orbána, brazilského
prezidenta Jaira Bolsonara, a bohužel se tyto tendence nevyhnuly ani České republice.
Paradoxně však plamenná protikorupční rétorika a volební sliby ke skutečné eliminaci
korupce vůbec nemusí vést, jako je tomu momentálně v případě Orbánova Maďarska, kde
úzká elita kolem tohoto politika vytvořila situaci zvanou state capture (volně přeložitelné

1

Například viz publikace Korupce, Ekonomie vs. Mýty od Pavla Rysky a Jana Průši (Institut Václava
Klause)
2
HAFNER, Marco. The Cost of Corruption in Europe — Up to €990 Billion (£781.64 Billion) Lost
Annually.
[online].
RAND
Corporation,
2016.
[cit.
15.4.2019].
Dostupné
z:
https://www.rand.org/news/press/2016/03/22.html
3
CURINI, Luigi. Corruption, Ideology, and Populism: The Rise of Valence Political Campaigning.
Springer, 2017.
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jako „ovládnutí“ či „převzetí státu“),4 jež bude blíže popsána v této práci. Při bližším
pohledu se toto však nejeví jako až tak překvapivé, koneckonců téma boje s korupcí je
v těchto případech populismu používáno k získání popularity a posléze k ospravedlnění
možných nedemokratických kroků, a samotná opravdová kontrola korupce není nutně
zrovna vysoko na žebříčku skutečných priorit. „Veřejnosti prezentovaný boj proti korupci
je ukázkou kýče, který svolává lidi do boje proti zlu. Zastírá tak, že problém je v systému,
nikoli v selhání jednotlivců. Tvrdí, že lidi je třeba jen vyměnit za nové, poctivé. Ale to je
iluze.5 Slovo korupce má v sobě velký mystifikační potenciál, probouzí naivní konsensus,
který se často obrací proti demokracii,6 poznamenává na téma korupce český filozof
Václav Bělohradský.
Jak se tedy ukazuje, téma korupce má sílu hýbat celými společnostmi a jitřit
mnoho emocí, prakticky každý si dokáže pod tímto pojmem něco představit. Korupce
vzbuzuje velké množství otázek, na něž bohužel nemáme jednoznačné odpovědi, jelikož
se jedná o jev, jež je extrémně komplexní, avšak latentní, skrytý před denním světlem, ač
zřejmě relativně častý. Zkoumat korupci je tedy velmi složité, i právě z důvodu
nedostupnosti a obtížné získatelnosti přesných dat.
Řádné pochopení problematiky korupce je však dle mého názoru naprosto
klíčové. Chceme-li korupci efektivně minimalizovat, a nikoliv se jen vézt na vlně
protikorupční rétoriky, je třeba se na korupci podívat z mnoha úhlů, jež vědní disciplína
kriminologie nabízí. Protože pouze pokud budeme chápat (alespoň natolik, kolik nám
dostupná data a informace dovolují) fenomén korupce, odkud pramení a jaké jsou jeho
důsledky, kdo je jeho pachatelem, kdo je obětí, a jak vůbec míru korupce ve společnosti
budeme zjišťovat, můžeme tyto poznatky využít při koncepci funkčních protikorupčních
opatření. Tato diplomová práce si neklade za cíl nutně přinést praktická řešení kontroly
korupce, ale naopak právě přiblížit korupci z kriminologického hlediska s snažit se
pochopit některé její klíčové roviny.
Cílem této práce je tedy zkoumat korupci jakožto společenský jev optikou
kriminologie, vzít v potaz jak teoretická východiska, tak jak se korupce ve společnosti

4
KOSSOW, Niklas. Populism and Corruption. [online]. Transparency International, 2019. [cit. 15.4.2019].
Dostupné z: https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/populism-and-corruption2019-final.pdf
5
Bělohradský: Boj proti korupci je morálním kýčem. [online]. Deník referendum, 2011. [cit. 15. 4. 2019].
Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/10212-belohradsky-boj-proti-korupci-je-moralnim-kycem
6
Václav Bělohradský: Korupce jako filosofický problém. [online]. Noviny.cz, 2011. [cit. 15. 4. 2019].
Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/salon/233163-vaclav-belohradsky-korupce-jako-filosofickyproblem.html
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skutečně manifestuje a jaké z toho plynou důsledky. Těžištěm metod užitých v této práci
bude analýza textových zdrojů, v případě vhodnosti doplněná o analýzu statistických dat
a výzkumů. Práce bude rozdělena do šesti kapitol dle tematických okruhů, jimiž jsem si
zvolila se zabývat.
První kapitola je věnována pojmu kriminologie, jež je vzhledem k tématu této
práce klíčový, kdy následující kapitoly budou sledovat právě kriminologické aspekty
korupce. Tato kapitola v krátkosti přiblíží kriminologii jakožto vědní disciplínu, její
předmět s stručnou historii a vývoj. Následující druhá kapitola představí problematiku
samotné definice korupce, kdy vzhledem absence jediné, všeobecně uznávané definice
korupce, je třeba přiblížit nejznámější definice korupce používané významnými subjekty
a literaturou. Tato kapitola také přiblíží podstatu korupce z hlediska jeho pojmových
znaků. Třetí kapitola bude sledovat typy a druhy korupce, respektive jak se korupce
manifestuje ve společnostech. Čtvrtá kapitola bude věnována příčinám korupce – odkud
korupce ve společnosti pramení, jaké jsou faktory, jež přispívají k jejímu vzniku a bujení.
Tato kapitola bude taktéž obsahovat následky korupce, tedy jak se korupce podepisuje na
společnosti a mj. na její ekonomické a politické situaci. Pátá kapitola bude věnována
pachateli korupce. Nejprve bude zkoumat, jaké jsou motivace a rozhodovací proces
pachatele, jež se dopustí korupčního jednání, a posléze přejde k jeho profilu z hlediska
jeho osobnostních rysů i statistických údajů. Vzhledem k tomu, že (nejen) české trestní
právo zná a pracuje s trestní odpovědností právnických osob, nebude opomenuta ani tato
oblast problematiky pachatelů korupce. Šestá kapitola přiblíží často opomíjenou a
„neviditelnou“ oběť/poškozeného korupčního jednání a sedmá, poslední kapitola, se pak
bude zabývat problematikou měření a vůbec měřitelnosti míry korupce ve společnosti.
Tato diplomová práce si neklade za cíl téma kriminologických aspektů korupce
vyčerpat, jelikož tato problematika je tak široká, že by vystačila na mnoho a mnoho knih.
Mutidisciplinarita kriminologie umožňuje zkoumat daný jev z mnoha úhlů a pohledů,
proto jsem se i vzhledem k rozsahu této diplomové práce rozhodla omezit tematické
okruhy vyjmenované v předchozím odstavci, avšak se zvýšeným důrazem na
problematiku pachatele korupce a její oběti/poškozeného, jimž v literatuře i výzkumech
není dle mého názoru věnováno dostatek pozornosti.
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1. Kriminologie
1.1.

Pojem kriminologie

Vzhledem k tomu, že následující text této práce je neoddělitelně spjat s touto
vědní disciplínou, považuji za vhodné definovat pojem kriminologie a následně jej
v krátkosti přiblížit. Podíváme-li se na tento pojem z etymologického hlediska, jedná se
o spojení latinského slova „crimen“ (zločin) a řeckého „logos“ (nauka, věda, učení).7
Tento termín byl poprvé pravděpodobně použit roku 1879 francouzským antropologem
Paulem Topinardem. Posléze v roce 1885 vyšla kniha nazvaná „Criminologia“ od
italského právníka Raffaela Garofala.8
Pojem kriminologie lze definovat jako vědu o kriminalitě (zločinnosti), o jejích
pachatelích a obětích a její kontrole.9 Tudíž pod tuto definici můžeme zahrnout taktéž
zkoumání příčin, nápravy a prevence. Jedná se o multidisciplinární nauku, jež v sobě nese
prvky mimo jiné například antropologie, psychologie a psychiatrie, ekonomie, sociologie
a statistiky. 10 Důležitým aspektem v rámci vědy o kriminalitě je pak samotná definice
tohoto pojmu. Je třeba brát v potaz rozdílnost juristického a sociologického pojetí
kriminality. Juristické pojetí pracuje s doktrínou, že zločin je to, co za zločin zákon určí.
Zločinem jsou pak v tomto smyslu skutky vyjmenované a popsané v trestním zákoníku.
Oproti tomu sociologické pojetí kriminality se zabývá nežádoucími sociálními jevy, které
se svým charakterem vztahují k některému ze zákonem stanovených trestných činů. Toto
pojetí hraje důležitou roli ve snahách o pochopení příčiny páchání trestné činnosti a taktéž
její prevence, a nabízí využít jeho poznatky a reflektovat je v platném právu či naopak na
platné právo nabídnout kritický pohled. 11

1.2.

Předmět kriminologie

Jak bylo nastíněno výše, předmětem kriminologie je tedy právě kriminalita
(zločinnost). Její zkoumání se zaměřuje nejen na samotný popis zločinnosti a její formy,
ale taktéž na její vývoj, pachatele, oběti i škody tohoto společenského jevu (kriminální
7
GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4. aktualizované
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-615-0. s. 21.
8
NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 97880-7357-377-5. s. 11.
9
tamtéž
10
MANNHEIM, Hermann a BERNARD, Tomas J. Criminology. [online]. In: Encyclopaedia Britannica,
1999. [cit. 15. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.britannica.com/science/criminology
11
GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4. aktualizované
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-615-0. s. 22.
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fenomenologie). V tomto ohledu bohužel kriminologie jakožto vědní disciplína naráží na
problém zkoumání latentní kriminality, jejíž zkoumání může být obzvláště náročné.
Kriminalitu tedy považujeme za jev společensky škodlivý, jelikož znesnadňuje
lidské soužití ve společnosti, způsobuje jak státu, tak samotným lidem materiální i
nemateriální újmy, a může v důsledku vyvolávat ve společnosti obavy a nedůvěru.
Kriminalita obvykle mívá negativní konotace, avšak objevují se i názory, jež kriminalitě
přisuzují jisté přínosy, ve formě například posilování solidarity většinové společnosti,
ekonomický přínos kriminality (rozvoj bezpečnostního průmyslu či pojišťovnictví atp.)
či může být dokonce podmětem k určitým společenským změnám a vývoji. 12 Tuto
rétoriku můžeme ostatně najít už v roce 1895 u francouzského sociologa Émila
Durkheima – ten měl za to, že kriminalita je se společenským životem nerozlučně spojena
a má zde svou funkci. „[Kriminalita] nejen implikuje, že cesta k nutným změnám zůstává
otevřená, ale v některých případech přímo připravuje na tyto změny.”13 Durkheim dále
argumentuje, že sám Sokrates byl spravedlivě odsouzen dle platného athénského práva,
ovšem zaměříme-li se, co bylo jeho zločinem – tedy svobodné a kritické myšlení14 – bylo
přínosem nejen pro lidstvo, ale i pro jeho zemi. Jeho odsouzení tedy připravilo půdu pro
reformu

morálky,

jelikož

tradice,

podle

nichž

tehdejší

Athéňané

žili,

již

nekorespondovaly se skutečným stavem společnosti. 15 Vezmeme-li tedy v úvahu i
takovéto netradiční pohledy na kriminalitu, můžeme se na ni dívat nejen jako veskrze
negativní společenský jev, ale i jako na transformativní sílu, jež společnost posouvá a
inherentně se podílí na jejím hodnotovém i jiném vývoji.
Kriminologie jako věda se však zaměřuje i na vysvětlení vzniku kriminality
(kriminální etiologie). V minulosti kriminologie opírala své teorie o poznatky biologie či
psychologie, v dnešní době vidíme spíše pak příklon k sociologii. Kriminologie se taktéž
zabývá zkoumáním pachatelů trestných činů (ve smyslu osob nesoucích negativní
společenské jevy s kriminalitou související). Trestní právo však osobu pachatele
vymezuje poněkud úžeji, kdy oproti tomu kriminologie do svého zkoumání zahrnuje i
osoby z různých důvodů trestně neodpovědné (např. pro nízký věk či nepříčetnost). “Z
hlediska kriminologie jsou velmi důležité zejména společenské vztahy, ve kterých
12

NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-807357-3775. s. 17.
13
DURKHEIM, Émile a W. D. HALLS, LUKES, Steven, ed. The Rules of Sociologal Method. New York:
The Free Press, 1982. s. 102.
14
Více v „Obrana Sokratova“
15
DURKHEIM, Émile a W. D. HALLS, LUKES, Steven, ed. The Rules of Sociologal Method. New York:
The Free Press, 1982. s. 102.
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pachatelé žijí, sociodemografické a psychologické charakteristiky jejich osobnosti,
klasifikace pachatelů a jejich typologie.”16
Viktimologie, věda o obětech trestný činů je také řazena do předmětu
kriminologie. K tomuto považuji za záhodné zmínit dva pojmy, totiž viktimnost – jež
může být definována jako souhrn dispozic člověka stát se obětí trestného činu, a
viktimizace, označována jako proces, kdy se potenciální oběť stává obětí skutečnou.
Rozlišujeme pak viktimizaci primární, tj. samotnou újmu způsobenou trestným činem
(tělesnou, duševní, majetkovou atd.) a viktimizaci sekundární, tedy újmu způsobenou
následně reakcí či postupem orgánů činných v trestním řízení či okolím oběti, zejména
pakliže je tato reakce nevhodná či necitlivá.
Důležitou oblastí spadající taktéž pod pojem kriminologie je i oblast kontroly
kriminality, dříve taktéž hojněji označována jako „boj s kriminalitou“. Kontrola
kriminality používá nástrojů represivních (potlačující trestnou činnost) a preventivních
(předcházení trestné činnosti). Lze říci, že trestní represe se zaměřuje primárně na stav
následný kriminogennímu vývoji, oproti tomu prevence se soustředí na samotné faktory
a vývoj vedoucí ke vzniku kriminální situace. Logicky vzato pak i samotná trestní represe
může v určitých situacích figurovat jako preventivní faktor kriminality. V moderních
státech pak dochází k příklonu zejména k prevenci kriminality, která se oproti
represivnímu přístupu nejen jeví jako účinnější méně nákladná,17 nicméně i ze
společenského hlediska je bezpochyby více žádoucí kriminalitu minimalizovat již
v samém počátku, než se s ní následně potýkat a vyvíjet snahy napravovat její důsledky.
Kriminální prevence (či profylaxe), jakožto neformální prevence, může být realizována
bezprostředním okolím potenciálního pachatele, například tedy rodina, škola, veřejnost,
církev atp. Dle obsahu lze nadále kriminální prevenci dělit na sociální prevenci, jež se
zaměřuje na sociální faktory kriminality, situační prevenci, zaměřenou na eliminaci
možností páchat trestnou činnost, a prevenci viktimologickou, zaměřující se na oběti
trestných činů. Dále pak dle adresátů kriminální prevence můžeme rozlišovat prevenci
primární, kdy adresátem prevence je celá společnost, případně skupina obyvatel,
sekundární prevenci, zaměřenou již na konkrétní rizikové společenské skupiny, situace

16

NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-807357-377-5. s. 18.
17
NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-807357-377-5. s. 18 - 19.
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či potenciální oběti, a terciální prevenci, zaměřenou na pachatele z hlediska snahy o
zabránit recidivě.
V rámci kontroly kriminality taktéž nesmí být opomenut pojem penologie, nauka
zkoumající tresty, jejich výkon a jejich účinky. Zaměřuje se tedy zvláště na otázku, jak
které tresty či ochranná opatření působí na pachatele. 18

1.3.

Historie a vývoj kriminologie

Kriminologie se začala rozvíjet okolo konce 18. století, věda inspirovaná
humanitariarismem začala zpochybňovat efektivitu trestního soudnictví, zejména pak
s ohledem na jeho krutost či svévoli. Představitelé tzv. klasické kriminologické školy jako
Césare Beccaria, Samuel Romilly či John Bentham usilovali o reformy trestního
soudnictví, zejména pak o implementaci principu nulla poena sine lege,19 kladouce si za
cíl eliminovat ukládání trestu smrti a humanizovat ukládané tresty. Jejich teorie se však
soustředily pouze na vztah zločinů a ukládaných trestů, neberouce v potaz osobnost
pachatele a potřebu individuálního přístupu při trestání a snaze o nápravu pachatele. 20
Na počátku 19. století pak belgický matematik Adolphe Quetelet (1796-1874) při
analýze statistik zločinnosti dle různých parametrů, jako věk, pohlaví, počet obviněných
versus odsouzených, nalezl opakující se vzorce, ze kterých vyvodil, že kriminální chování
je závislé na struktuře společnosti. Oproti tomu pak italský lékař Césare Lombroso přišel
se zcela odlišným pojetím vysvětlení kriminality, a to na základě fyzických dispozic
pachatelů, tvrdíc existenci lidí, jež jsou „rozenými zločinci.“ Jeho zkoumání jednotlivých
zločinců ho vedlo k teorii, že určité lebeční, kosterní či neurologické charakteristiky nutně
předurčují kriminální náturu dané osoby. Tato teorie byla již v době svého vzniku
považována za kontroverzní, a byla posléze sociology odmítnuta. Co však Queteleta a
Lombrosa spojuje, je pátrání po původu zločinnosti, tedy otázka, na niž kriminologie
hledá odpovědi dodnes.21
„V posledních sto letech došlo v rozvoji kriminologického poznání k velkému
pokroku. Prudkým rozvojem prošla kriminologie zejména po druhé světové válce, hlavně
v Evropě a USA.“22 Za institucionalizaci kriminologie se zvláště zasloužila Organizace
18

tamtéž.
Žádný trest bez zákona
20
MANNHEIM, Hermann a BERNARD, Tomas J. Criminology. [online]. In: Encyclopaedia Britannica,
1999. [cit. 15. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.britannica.com/science/criminology
21
tamtéž
22
NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-807357-377-5. s. 27.
19
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spojených národů, jejíž součástí je Komise pro prevenci kriminality a trestní justici
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice). Tato komise, jejíž působení
datuje zpět až do roku 1950, kromě organizace konferencí s kriminologickou tematikou,
se taktéž zasazuje o dodržování standardů a norem v oblasti trestní justice, a vytváří
programy prevence kriminality. 23,24 Za zmínku bezpochyby také stojí Mezinárodní
vědecká a odborná poradní rada (ISPAC) sídlící v Paříži, a mezinárodní organizace jako
Mezinárodní kriminologická společnost (SIC), Mezinárodní společnost pro trestní právo
(AIDP) či Světová Viktimologická společnost (World Society for Vistimology). Rada
Evropy se pak zaměřuje na harmonizace trestního práva jednotlivých členských států,
utváření celoevropské kriminální politiky založených na poznatcích kriminologických
zkoumání. 25,26 Důležitým aspektem v rámci institucionalizace kriminologie je také
existence Evropské unie a potřeba reagovat na změny v kriminalitě spojené s otevřením
hranic v rámci Schengenského prostoru, jež vedou k vydávání unijních opatření
reagujících na tuto problematiku27 a prohlubování integrace v rámci kontroly kriminality
a spolupráce mezi státy v trestních věcech. 28

23

Napřklad tzv. Tokijská pravidla – Standardní minimální pravidla pro opatření nespojená s odnětím
svobody
24
NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-807357-377-5. s. 28.
25
Kriminologický výzkum je pak doménou Kriminologické vědecké radě Evropského výboru pro otázky
kriminality (založena 1963)
26
NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-807357-377-5. s. 29.
27
Například zavedení Evropského zatýkacího rozkazu
28
EU Strategy on criminal justice. [online] European Commission. [cit. 18. 4. 2019]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/eu-strategy-criminaljustice_en#objectivesofacommonstrategy
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2. Pojem korupce a její formy
Termín korupce (z latinského corruptio – zkažení, podplacení, corrumpere –
zmařit, zkazit, uplácet) je pojmem, jehož definice se hledá velmi nesnadno. Definiční
nesnáz pramení již z její podstaty. Korupce je natolik dynamický a rozmanitý fenomén
(obsah je podmíněn historicky a územně, že veškeré pokusy o její přesnou definici jsou
předem odsouzeny k nezdaru“29
Český trestní zákoník neobsahuje trestný čin korupce jako takový, kriminalizuje
však jednotlivé příklady jednání, jež pod souhrnný pojem korupce spadají. Vymezení
takovýchto trestných činů musí být dostatečně široké, aby podle těchto ustanovení mohl
být stíhán relativně široký okruh jednání. Zároveň však předpokladem k potírání korupce
musí být nutně určení, v jakých případech o korupční jednání jde, a jaké jsou jeho
projevy, nelze se tedy pokusům o definici tohoto společenského jevu vyhnout. Při
definování korupce však bude hrát roli, kdo a pro jaký účel korupci definuje – definice
právníka bude pravděpodobně znít jinak než sociologa či ekonoma.30
Poměrně obecnou definici představil J. S. Nye, dle nějž korupci lze chápat jako
„zneužití postavení pro dosažení soukromého (rodinného, osobního nebo i úzce
skupinového) finančního, statusového nebo jiného zisku, služeb či protislužeb.“31 Další
zdařilou definici formuloval M. Cejp, dle jehož lze korupci charakterizovat jako vztah
mezi dvěma subjekty (institucemi, skupinami či jednotlivci) v rámci jehož strana
korumpující nabízí či poskytuje straně korumpované určitou formu odměny (materiální i
nemateriální) za poskytnutí či příslib neoprávněné (v některých situacích i oprávněné)
výhody a korumpující strana čeká od korumpované strany, že jí za poskytnutou výhodu
bude poskytnuta určitá forma odměny.32 Dle mého názoru je tato definice jedna
z nejuniverzálnějších, jelikož se dá vztáhnout jak na veřejný, tak soukromý sektor, a
zahrnuje i tu stranu korupčního vztahu, jež může stát mimo veřejný zájem. Problémem
definic, jež se snaží vymezit korupci konkrétněji, může být, že opomíjejí některé důležité
formy korupčního jednání. 33

29
GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4. aktualizované vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-615-0. s. 296.
30
tamtéž
31
NYE, J. S. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. American Political Science
Review 67 (2). USA, 1967. ISSN 0003-0554. s. 417.
32
CEJP, Martin, Petr KOTULAN a Pavel JANDA. Korupce. Praha: Institut pro kriminologii a sociální
prevenci, 1996. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-860-0825-8. s. 3.
33
GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4. aktualizované vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-615-0. s. 297.
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Dále lze najít definice korupce v nejrůznějších protikorupčních dokumentech,
v rámci České republiky například ve Strategii vlády v boji s korupcí na období 2013 a
2014 korupci definuje jako „odklon od sledování především veřejného zájmu a zneužívání
veřejných prostředků s cílem dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů,
jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem
je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na který není nárok.“

34

Navazující vládní strategie, tedy na roky 2015 až 2017 a 2018 až 2022 již novou definici
korupce neobsahují, dá se tedy předpokládat, že dále vycházejí z definice původně
vymezenou ve strategii na období 2013 a 2014.
Trestněprávní úmluva o korupci (Rada Evropy) ve svých definicích rozlišuje a
aktivní úplatkářství, jež definuje jako „přímá či nepřímá nabídka nebo přislíbení nebo
poskytnutí nepatřičné výhody nějakou osobou veřejnému činiteli této smluvní strany, ať
již přímo jemu nebo někomu jinému nebo tomuto činiteli, aby případně jednal anebo
naopak nejednal při výkonu jeho funkce“ a pasivní úplatkářství, jež definuje jako „přímý
či nepřímý požadavek nebo příjem nepatřičné výhody ze strany některého z veřejných
činitelů této smluvní strany, ať již pro něho nebo pro někoho jiného nebo přijetí nabídky
nebo příslibu takové výhody, aby tento veřejný činitel jistým způsobem jednal nebo
naopak nejednal při výkonu jeho funkce.“35
Světová banka se pak omezila na velmi stručnou definici, že korupce je zneužití
veřejné či korporátní funkce pro soukromý prospěch. Vzhledem k tomu, že korupce
existuje v mnoha formách v různých typech organizací a v rámci nich na různých
úrovních, Světová banka svou definici rozšiřuje i o tyto různé typy korupce:
∂

Velkou korupci (ta je blíže popsána v kapitole 3.1.1.),

∂

Politickou korupci – korupce, do níž jsou zapojeni vysocí státníci, jako
monarchové, diktátoři či legislativci, jakožto tvůrci zákonů a pravidel.
Tito státníci páchají korupční jednání ve formě vyžadování úplatků nebo
jiných odměn výměnou za politické laskavosti na úkor veřejného zájmu.

∂

Korporátní korupce – korupce, jež vzniká ve vztahu soukromoprávních
korporací s jejich dodavateli či klienty. Může také vznikat v rámci
samotných korporací, kdy členové těchto korporací zneužívají zdroje
korporace pro svůj prospěch.

34

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu
2013 č. 851. Úřad vlády České republiky. Sekce pro koordinaci boje s korupcí.
35
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 Sb. m. s., o Trestněprávní úmluvě o korupci
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∂

Administrativní korupce – korupce zahrnující úplatkářství i favoritismus,
spočívá v umožňování některým jedincům zaplatit nižší daně, vyhnout se
pravidlům regulace, nebo zvítězit v malých veřejných zakázkách.

∂

Malá korupce (blíže popsána v kapitole 3.1.2)

∂

Systémová korupce – korupce převládající ve všech sférách společnosti.36

Transparency International pak korupci definuje velmi obecně, jako zneužití
moci k získání soukromého prospěchu. Stejně jako World Bank dále klasifikuje korupci
na více typů, a to na velkou, malou a politickou korupci.37
Vzhledem k různorodosti a nejednotnosti definic se Gřivna uchyluje k rámcové
definici korupce pomocí zobecnění charakteristických prvků:
∂

Dohoda mezi dvěma stranami – ke korupci dochází mezi nejméně dvěma
stranami, korumpujícím a korumpovaným, tedy tím, kdo úplatek
poskytuje a tím, kdo jej přijímá.

∂

Porušení povinnosti – podstata jednání korumpovaného je porušení
povinnosti či nezužití pravomoci či jeho postavení. Toto může být
spácháno formou konání či opomenutí, jež je v rozporu s právem nebo
alespoň dobrými mravy či etickým kodexem.

∂

Úplatek – tímto se rozumí neoprávněná výhoda poskytnutá podplácenému,
v jakékoliv formě. Nemusí být poskytnut přímo podplácenému, může
k němu dojít i před prostředníka.

∂

Neoprávněné zvýhodnění korumpujícího nebo jiné osoby – jedná se o
prioritizaci zájmu uplácejícího, kterému se dostává lepšího zacházení,
jehož by se mu nedostalo, nebýt úplatku.

∂

Mezi uzavřenou dohodou a porušením povinností je příčinná souvislost.38

Co se týče vztahu pojmů úplatkářství a korupce, úplatkářství se dá považovat za
jednu z forem korupce. Oproti tomu pojem korupce je poněkud širší, zahrnující i

36

BHARGAVA, Vinay. The Cancer of Corruption [online]. World Bank Global Issues Seminar Series.
World
Bank.
2005
[cit.
20.
4.
2019].
Dostupné
z:
http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf. s. 1.
37
Transparency International. How do you define corruption? [online]. Transparency International. 2018.
[cit. 20. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.transparency.org/what-is-corruption#define
38
GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4. aktualizované vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-615-0. s. 300.
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nepotismus39 či klientelismus.40,41 Dle Gřivny takto můžeme za trestné činy úplatkářství
označit trestné činy uvedené v ust. § 331-333 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku,
a ostatní korupční trestné činy, spočívající ve specifických formách korupce, jako
například zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě dle ust. § 256, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle ust. §
257, pletichy při veřejné dražbě dle ust. § 258, zneužití informace v obchodním styku dle
ust. § 255, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ust. 248 či zasahování
do nezávislosti soudu dle ust. § 335 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 42 Avšak
pod definice korupce se dají za určitých podmínek podřadit i trestné činy spočívající
v porušení povinností při správě cizího majetku dle ust. § 220 a ust. § 221,43 a Strategie
vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 mezi korupční trestné činy počítala
i zneužití pravomoci úřední osoby a maření úkolů úřední osoby z nedbalosti dle ust. §
329 a ust. § 330 téhož zákona.44 Frank Bold dále do korupčních trestných činů započítává
i dotační podvod dle ust. § 212 a křivou výpověď a nepravdivý znalecký posudek dle ust.
§ 346 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 45 Z tohoto vyplývá, že problematika
neexistence univerzální definice korupce se promítá i do stanovování, jaké trestné činy
pod můžeme zařadit pod pojem korupce, kdy bude patrně taktéž záležet na tom, s jak
širokou definicí budeme v daném případě pracovat.

39

Z lat. nepos = (synovec, sestřenice), značí dosazování do funkcí rodiny a známých
Protekční/zvýhodňující zacházení na základě přátelských či jiných vztahů
41
GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4. aktualizované vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-615-0. s. 300.
42
GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4. aktualizované vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-615-0. s. 309.
43
BUREŠ, Radim. PAVLIŠOVÁ, Radka. Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční
sebeobrany. [online]. Transparency International: Praha, 2013. [cit. 11. 6. 2019]. Dotupné z:
https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/TI_KOPS_Obcan_proti_korupciPrirucka_obcanske_protikorupcni_sebeobrany_FINAL2.pdf s. 14
44
Strategie vlády v boji proti korupci na obdoí let 2011 a 2012 ve znění usnesení vlády ze dne 16. 5. 2012.
č. 346. Úřad vlády České republiky. Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí.
45
Jaké existují trestné činy spojené s korupcí? [online]. Frank Bold, 2018. [cit. 11. 6. 2019]. Dostupné z:
https://frankbold.org/poradna/kategorie/korupce-jednani-uredniku/rada/katalog-trestnych-cinu-spojenychs-korupci
40
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3. Typologie korupce
3.1.

Druhy korupce

3.1.1.

Velká korupce

Přístupy k dělení korupce nejsou zcela jednotné a literatura nabízí více pohledů,
jak lze korupci klasifikovat. Nejprve se nabízí rozdělit korupci dle svého rozsahu, tj. na
korupci velkou a malou. Velká korupce (angl. grand corruption, political corruption)
bývá spojována s vrcholnými představiteli veřejné sféry. Může se jednat o politiky či
vysoké úředníky či jiné osoby s rozhodujícím vlivem na veřejnou sféru. Prostředky
figurující ve velké korupci, jak již sám název napovídá, dosahují značné výše, stejně tak
prospěch zainteresovaných stran plynoucí z tohoto jednání, avšak samo jednání bývá
dobře utajeno. Velká korupce může mít vícero forem, mezi něž můžeme zařadit například
zpronevěru veřejných zdrojů, soukromý prospěch z privatizace, zneužití moci při
přidělování veřejných zakázek, nepotismus, klientelismus, zneužití běžně nedostupných
informací či kriminalita bílých límečků.46

3.1.2.

Malá korupce

Malá korupce (angl. petty corruption, grassroot corruption) je oproti tomu
korupcí běžně se v životě vyskytující, korupcí nižších úředníků atp. Do malé korupce se
zapojuje větší množství subjektů, avšak výše jednotlivých úplatků je daleko nižší, než je
tomu v případě korupce velké. Tyto případy malé korupce mohou být v určitých
kulturách běžným společenským jevem a součást dané kultury. Může se jednat například
o podplácení úředníků, zatemňování pravidel, 47 netransparentnost vztahů nadřízenosti a
podřízenosti v rámci organizačních struktur či všemožné zneužívání svěřených
pravomocí (například při výkonu dozorčí či kontrolní činnosti). Úředníci mají většinou
jasně vymezené pravomoci, jež bohužel přinášejí příležitosti pro korupční jednání
v závislosti na typu těchto svěřených pravomocí. Zamezit úředníkům tedy v korupčním
jednání, aniž by jim byl znemožněn výkon jejich pravomocí, je tedy značně obtížné.
„Spíše se dá předpokládat, že budou navzájem mezi sebou uzavírat koluzní dohody,

46
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vytvářet relativně trvalé korupční sítě, životaschopné samy o sobě, což pomůže udržet
prostředí ekonomické a politické závislosti.“48

3.1.3.

State capture

Setkáváme se i s pojmem „state capture“, jež se dá přeložit jako „ovládnutí státu“,
„rozkrádání státu“ či „převzetí státu“. Jedná se o stav, kdy společnosti, instituce či mocní
jedinci používají korupci jako nástroj pro zneužití tvorby zákonů ve svůj prospěch,
kupování si či ovlivňování činnosti soudů, a nelegální financování politických stran či
jedinců, aby dosáhli rozhodujícího vlivu ve státu, umožňující jim určovat směřování státu,
jeho právní rámec a ekonomiku ke svému vlastnímu prospěchu.49 Jakkoliv je tento typ
velké korupce stále více považován za velmi zhoubný pro státní struktury, není věnováno
mnoho prostředků ani pozornosti jeho systematickému řešení. Jak bylo nastíněno výše,
v případě state capture korupce není příznakem, nýbrž fundamentální příčinou špatného
vládnutí. Za těchto podmínek se pak utvoří bludný kruh, kdy je třeba zásadních
systematických reforem k vymýcení tohoto druhu korupce, avšak jsou to právě ony
společnosti, instituce či jedinci, kdo jsou aktéry vytvářející státní politiky tak, aby to byli
právě oni, kdo ze špatného vládnutí profituje. 50 Takovéto projevy korupce lze například
pozorovat i ve střední a východní Evropě, kde přechod od socialismu přinesl radikální
transformace politických a ekonomických institucí, což otevřelo možnost mocným
skupinám či jednotlivcům ovlivňovat státní politiky pro svůj prospěch. K tomuto bylo
zejména použito následujících nástrojů: rapidní změna velkého počtu zákonů a jiných
předpisů, nestandardní přerozdělení státních prostředků soukromým subjektům a absence
institucí, jež by mohly efektivně kontrolovat, zda nedochází ke zneužití pravomocí aktérů
veřejného sektoru. Jako příklady dalších států postižených tímto jevem můžeme uvést
Pákistán, subsaharskou Afriku, Singapur či do jisté míry i Spojené státy americké, kde

48
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vlivné společnosti používají v některých státech své peníze a velmi agresivní lobbying
k ovlivňování veřejných politik do velmi vysoké míry. 51

3.1.4.

Další druhy korupce

Mezi další druhy dělení korupce se řadí taktéž korupce ve vertikálních
(centralizovaných) strukturách a korupce v horizontálních (decentralizovaných)
strukturách. Korupce se vertikálních strukturách se vyznačuje robustní hierarchickou
strukturou se silnými vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi subjekty struktury. Pakliže
na vrcholu takovéto hierarchické struktury stojí osoby s pozitivním přístupem ke
korupčnímu jednání, je snadné, aby se korupce rozšířila v rámci celé organizace. Níže
postavené subjekty se musí buď přizpůsobit korupční kultuře v rámci organizace, anebo
ji dobrovolně či nedobrovolně opustit. Naopak, jestliže korupční jednání v rámci
organizace pramení od subjektů postavených na spodních vrstvách hierarchie, šíření
korupce celou organizací je méně snadné, než je tomu v předchozím případě, a dochází
k němu pouze v utajení. Horizontální struktura je méně náchylná k výskytu korupce,
jelikož díky svojí decentralizaci nad sebou mohou jednotlivé články na stejné úrovni
hierarchie vykonávat kontrolu (pakliže však nedojde ke koluzi mezi jednotlivými
články).52
Dále je možné korupci dělit na soutěžní, kdy vítězství získá ten, kdo nabídne
nejvyšší úplatek a dá se předpokládat, že se bude chovat i po zvítězení (např. ve veřejné
zakázce) relativně řádně plnit, a systémovou, kde již může docházet k omezování
konkurence ve smyslu omezování počtu uplácejících, nebo že účastníky soutěže mohou
být jen tací, kdo mají určité konexe, asymetrie informací atp.
Dalším dělením můžeme rozlišit korupci, kde uplácející uplácí, aby získal
prospěch, nebo kdy uplácí, aby se vyhl nákladům. Ilegální korupcí je korupce, v rámci
jejíhož uskutečňování dochází k přímému porušení právní normy, legální korupcí je, když
nedokonalost či neexistence relevantních právních norem umožní pomocí právních kliček
či kreativního výkladu páchat korupční jednání, avšak pachatel se potíží se zákonem
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nedostane. Do legální korupce se dá zařadit jednání „na hraně zákona“ či v „šedé zóně“,
kdy takové chování se dozajista nedá považovat za morální, avšak definici korupčního
jednání nemusí nutně naplnit.53,54 V mezinárodních úmluvách bývá také korupce
rozlišována na aktivní a pasivní. Aktivní korupcí je tedy poskytnutí úplatku, pasivní pak
jeho přijmutí. Toto dělení však může být v praxi mírně matoucí, kdy ten, kdo si o úplatek
řekne, bude stále v pozici pasivní strany, ačkoliv iniciativa přišla právě od něj. Označení
aktivní a pasivní se tedy pojí s vlastní dispozicí s úplatkem, nikoliv s tím, ze které strany
přišla iniciativa ke korupčnímu jednání. 55

3.2.

Sektory společnosti zasažené korupcí

Vzhledem k její povaze, korupce se může objevit v prakticky veškerých oblastech
života.56 Tato podkapitola přinese přehled některých významných sektorů, kde se korupce
může objevovat a zpravdila i objevuje.
Politika – v případě politiky, ke korupci může docházet z různých důvodů.
Zdrojem kriminogenního jednání může být například propojení hospodářského sektoru
s politickou garniturou, kdy tito představitelé hospodářského sektoru se snaží od politiků
získat různé formy výhod pro svůj business. V případě, že toto propojení přeroste
z náhodného dění na systematický, organizovaný zločin, může dojít až k „state capture“,
jak bylo nastíněno výše v této kapitole. Další formou může být korupce v rámci
financování politických stran, kdy strana může přislíbit určité své jednání v případě
zvolení výměnou za „dar“ politické straně, kdy tento dar může být i poskytnut
z nelegálních zdrojů. Korupční prakticky se mohou manifestovat i v případě hlasování,
kdy si někteří mohou „kupovat hlasy“ v rozličných rozhodovacích procesech. 57
Oblast státní správy a samosprávy – v případě této sféry je typickou podobou
korupce zneužívání postavení či pravomocí při obstarávání veřejného či soukromého
zájmu občanů, zneužívání či prodávání informací získaných při výkonu funkce či
neoprávněné

zvýhodňování

některých

podnikatelských

53

subjektů.

V případě

Například favoritismus
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samosprávných celků při míře výskytu korupce záleží na jejich velikosti, kdy v případě
menších samosprávných celků díky ztrátě anonymity (jelikož se většina zúčastněných
subjektů zná) se dá předpokládat, že toto bude mít odrazující účinek na případné
pachatele. Korupce se v této sféře nevyhýbá jak voleným členům, tak úředníkům, a
typickým korupčním jednáním je zneužívání a jiné neoprávněné jednání při hospodaření
s obecným majetkem, klientelismus, kupčení se správními rozhodnutími v různých
oblastech, zejména životního prostředí či stavebních povolení, či korupce v oblasti
investičních programů.
Zdravotnictví – korupce se bohužel nevyhýbá ani sektoru poskytování
zdravotnických služeb a neomezuje se jen na subjekty jako je pacient a lékař, nicméně se
zde mohou vyskytnout i další hráči, jako farmaceutické společnosti či pojišťovny atp.
Korupce může vznikat jak právě na úrovni pacient-lékař, kdy pacient uplácí lékaře za
přednostní či nadstandardní lékařskou péči, tak i ve vztahu lékař-zdravotní pojiťovna, kdy
pojišťovny proplácí lékařům výkony dle stanoveného sazebníku, jež obvykle bývají
hrazeny zpětně – korupce pak může nastávat v případě přednostního proplácení výkonů.
Další typickou oblastí je pak podplácení lékařů ze strany farmaceutických společností,
aby předepisovali přednostně léčiva dané společnosti. V neposlední řadě taktéž může ke
korupci docházet v rámci činnosti lékařů jakožto soudních znalců pro účely nejrůzněji
ších posudků.58 Dále ke korupci dává prostor oblast veřejných zakázek v oblasti
zdravotniství, kdy nemocnice alokují prostředky ve značné výši na nákup zdravotnických
pomůcek a vybavení.
Školství a vzdělávání – ani tento sektor nezůstal korupce ušetřen. Ke korupci
dochází především v rámci přijímacích řízení na střední a vysoké školy a taktéž při jiných
zkouškách, kdy může docházet k uplácení pro lepší výsledky studenta.
Daňový systém – sektor daní taktéž nabízí úrodnou půdu pro korupční jednání.
Může se jednat o relativně drobné incidenty v podobě například úplatku při daňové
kontrole, kdy se subjekt daně s daňovým úředníkem „dohodne“ na výši doplatku za
odměnu úředníkovi, či úředník nabídne své znalosti při „daňové optimalizaci“ pro subjekt
daně za odměnu v podobě podílu na ušetřené částce. Může jít ale také o poměrně velké
částky, zejména pak jedná-li se na o nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, kdy se
uplácí, aby tento odpočet proběhl co nejdříve a v požadované výši. 59
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Justice a policie - policisté a zaměstnanci justice jsou úředními osobami, jež mají
mnoho příležitostí ke korupčnímu jednání vzhledem k svému častému styku s veřejností.
Jedná se často o systematické zneužití moci, kdy dochází k omezení schopnosti orgánů
státní moci vynucovat zákon a nestranně ho aplikovat. Kupříkladu policista, jež se dopustí
korupce třeba ve formě přijetí úplatku, tak zvýhodněním jednoho naruší rovnost občanů
před zákonem, jež v důsledku narušuje základy právního státu.60 Dochází tak k paradoxní
situaci, kdy orgány, jež mají mimo jiné korupci potírat, se jí sami dopouštějí. Může se
jednat zejména o získávání informací, jež jsou těmto známy z titulu výkonu jejich funkce
či ovlivnění průběhu nebo výsledku trestního či jiného řízení. Korupce se mohou
dopouštět i experti přizvaní k řízení, jako znalci či tlumočníci. 61
Média – korupce v médiích může být potenciálně velmi zhoubná pro společenské
klima. Zvláště pak média, jež disponují notnou dávkou důvěry veřejnosti, mohou tento
vliv používat nekalým způsobem ku prospěchu jednotlivců či skupin osob. Zveřejnění,
nebo naopak zamlčení ať už pravdivé či nepravdivé informace může značný potenciál pro
využití pro vydírání či manipulaci.
Sport – vzhledem k lukrativnosti vrcholového sportu není zarážející, že i tato
oblast života není před korupcí uchráněna. Korupce je tedy rozšířená zejména v těch
široce oblíbených sportech, jako například fotbal, či například k ní může docházet při
rozhodování o místě konání nejrůznějších šampionátů či olympijských her.
Mezinárodní korupce – korupce bohužel nezná hranic, tudíž může docházet i ke
korupci s mezinárodním prvkem, třeba v podobě uplácení mezinárodních veřejných
činitelů. Státy se bohužel mohou dostat do situací, kdy jeden stát korumpuje druhý. Může
k tomu docházet ve formě hospodářské, vojenské či finanční pomoci státu za účelem
ovlivnit tak jeho budoucí jednání. K mezinárodní korupci může docházet taktéž na úrovni
nákupu a prodeje zboží, a to například zbraní, jejíchž nákup a prodej je z důvodu utajení
velmi netransparentní, tudíž se korupci na tomto poli těžko odhaluje. Dále pak může
docházet k ovlivnění politické situace jiného státu v podobě financování politických stran
cizí mocí, jež pak mohou jednat v souladu se zájmy dárce. Taktéž se korupce nevyhýbá
ani mezinárodním organizacím, kde je prostor pro nekalé ovlivňování rozhodovacího
procesu při přípravě nejrůznějších stanovisek a rezolucí. 62
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Zajímavé je porovnání evropského a českého průměru odpovědí respondentů
průzkumu veřejného mínění speciálního Eurobarometru na téma korupce z roku 2017
ohledně oblastí života, kde a nakolik je korupce rozšířená:
Eurobarometer

Zdroj: Special Eurobarometer 470. TNS opinion & social. 2017. s. 23
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že se Češi s evropským průměrem ohledně
názoru na zkorumpovanost jednotlivých sektorů poměrně shodnou. Stejně jako v případě
evropského průměru, první tři příčky v Česku obsadily politické strany, politici na státní,
regionální a místní úrovni a oblast veřejných zakázek. Právě veřejné zakázky vnímají
Češi jako problém nejpalčivější, naopak finanční instituce daňové úřady, živnostenské
úřady a sektor sociálního zabezpečení si stojí ještě lépe, než je tomu u evropského
průměru. Dalším problémovým sektorem je v případě některých států zdravotnictví a
policie s celníky, avšak Česká republika si v těchto sektorech stojí mírně nad evropským
průměrem.
Je samozřejmě otázkou, nakolik mají respondenti přehled o skutečné situaci
ohledně korupce, nicméně tento průzkum může být užitečným vodítkem pro státní
instituce, ve kterých oblastech se prioritně zaměřit na kontrolu korupce. Jakkoliv
představy občanů o situaci nemusí být plně vypovídající, vidět snahu ze strany státu o
zlepšení situace může mít pozitivní vliv na korupční klima, tudíž zvýšení spokojenosti
občanů je bezpochyby možným přínosem.

3.3.

Varianty a syndromy korupce

V literatuře se setkáváme čtyřmi syndromy, nebo chceme-li, variantami korupce,
jež popisují různé modely korupčního prostředí v různých typech států. Toto schéma je
založeno na reflexi rovnováhy či nerovnováhy mezi participací a institucionalizací, tedy
potažmo kterak si aktéři navzájem směňují moc a peníze, a společenského, ekonomického
a politického klimatu ve státě.63
Interest Group Bidding (neboli „nabídka zájmových skupin“) označuje situaci,
kdy je ve státě snazší realizovat své zájmy skrz nástroje ekonomické než politické.
Zájmové skupiny tedy k prosazování svých cílů pomocí peněz, a to například v podobě
financování politických kampaní, darů, či přímo úplatků. Tato varianta korupčního
prostředí je typická pro liberální demokracie, kdy se zajisté jedná o závažný systémový
problém, avšak není zde vysoká pravděpodobnost, že se situace vymkne kontrole – díky
pluralitě aktérů, kteří se mohou to těchto aktivit zapojovat a jejich relativní decentralizaci,
tudíž konkurence na „trhu“ je stále zachována.
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Elite Hegemony (neboli „nadvláda elit“) nastává, je-li jen malá konkurence mezi
politickými elitami, které nejsou nuceny nést odpovědnost za své jednání, a zneužívají
ekonomické příležitosti pro svůj prospěch. Smývá se hranice mezi soukromým a
veřejným zájmem, státem a společností, politikou a byrokracií. Státní či politické
struktury přímo vstupují do podnikání, což může být následně spojeno s vyděračskými či
vymahačskými praktikami. Tato varianta korupce je v porovnání s tou předchozí o
poznání nebezpečnější, zvláště pak v méně demokratických režimech hrozí, že se korupce
stane organizovanou a systematickou. Cesta zpět je v této situaci obzvláště
komplikovaná, kdy potřebné reformy jsou jen reformami na oko, dál sloužícími nekalým
cílům elit.
Fragmented

Patronage,

Extended

Factionalism

(neboli

„roztříštěný

klientelismus, rozšířené frakcionářství“) popisuje situaci, kde politické klima slabých
státních institucí a společenské nejistoty umožňuje nadvládu elit, podporovaných svými
následovateli na základě jejich osobnosti či příslušnosti k určité rodině či „klanu“. Přízeň
takových následovatelů je však vrtkavá, jelikož mají na výběr z alternativ koho
následovat, elity si tedy musí své podporovatele „kupovat“ při každém mocenském či
politickém střetu. Takováto varianta korupce s sebou také může nést značnou míru násilí
a zastrašování. Tato varianta je taktéž pro stát velmi nebezpečná, účinné reformy jsou
obzvláště těžko proveditelné, když složky státní moci jsou slabé a nemohou se na sebe
navzájem spolehnout.
Patronage Machines (neboli „ochranná, patronátní mašinérie“) nastává, když kdy
společnost je řízena relativně ustálenou, úzkou skupinou elit. Takovéto skupina postupně
prakticky zničí jí konkurující subjekty, a vytvoří právě onu pomyslnou mašinérii. Politika
se tedy stane cestou ke zbohatnutí, a vytváří situaci, kdy skupiny bez většího politického
vlivu musí přijmout podmínky diktované těmito elitami (třeba v podobě de facto
vymáhání úplatků či šikanózní byrokracie). Ačkoliv je takováto situace zajisté velkým
společenským problémem, pravděpodobnost, že se situace zvrhne v nekontrolovatelnou
korupci, není až tak vysoká, jelikož tento systém korupce je udržován na zachování statu
quo. Tato varianta korupce spíše zapříčiňuje stagnaci a brzdí vývoj, aktéři takovéto
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mašinérie však přesto čas od času provedou dílčí reformu systému, aby byl právě onen
status quo zachován.64,65
Schéma: Čtyři syndromy korupce

Zdroj: DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Korupce: Projevy a potírání v České
republice a Evropské unii. Brno: Masarykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. ISBN
978-80-210-4062-5. s. 23.

64

JOHNSTON, Michael. Public Officials, Private Interests and Sustainable Democracy: When Politics
and Corruption Meet. In: Corruption and the Global Economy. Ed. ELLIOT, Kimberly Ann. Washington,
DC: Institute for International Economomics, 1997. s. 70-74.
65
DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Korupce: Projevy a potírání v České
republice a Evropské unii. Brno: Masarykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. ISBN
978-80-210-4062-5. s. 21.

27

4. Příčiny a následky korupce ve společnosti
4.1.

Příčiny korupce ve společnosti - přehled

Existuje mnoho příčin, proč ve společnostech existuje korupce. Snaha odpovědět na
otázku,
proč lidé vůbec páchají trestnou činnost všeobecně, je předmětem kriminologických
teorií. Míra korupce ve společnosti bývá zmiňována v souvislosti s pojmem korupční
klima. To můžeme definovat jako „soubor kolektivních představ, norem a kulturních
vzorů, jenž zneužívání úředních pravomocí, dávání a braní úplatků činí pro obyvatele
dané země samozřejmým a morálně omluvitelným chováním“66 Korupční klima tedy
spočívá v tom, nakolik dané společnosti považují korupcí za něco amorálního a
zavrženíhodného, nebo naopak za každodenní součást života, která kvůli své rozšířenosti
a všeobecnému náhledu na ní ztrácí takto prudce negativní konotaci, a stává se všeobecně
přijímaným a tolerovaným jevem. Příkladem takovéhoto laxního náhledu na korupci
může být například socialistické Československo, kdy drobné úplatky lékařům či
prodavačkám byly rozšířenou součástí běžného života, dalo by se říci až společenskou
zvyklostí. Po sametové revoluci, kdy docházelo k rozsáhlým privatizacím, vyvstalo
mnoho podezření z korupce, nicméně tyto kauzy povětšinou zůstaly nevyřešeny (ve
smyslu prokázání trestných činů a potrestání pachatelů). Významným faktorem jsou
taktéž korupční skandály vysokých politiků a úředníků, jež nadále normalizují takovéto
jednání v očích běžných občanů, či dokonce až inspirují k podobnému chování, stejně tak
má negativní vliv na korupční klima nedůsledné stíhání a trestání již odhalených
korupčních jednání orgány činnými v trestním řízení. 67
Korupční chování u úředních osob či osob s pravomocemi rozhodovat ve věcech
veřejného zájmu pak s sebou nese vysokou společenskou škodlivost. Příčiny takového
jednání mohou být rozličné. „Ke kriminogenním faktorům v této oblasti patří zejména
transparentnost rozhodování (rozhodování otevřené nebo za zavřenými dveřmi),
funkčnost kontrolních mechanismů, způsob rozhodování (individuální či kolektivní; zdali je rozhodnutí vydáno na základě uvážení, nebo je na jeho vydání právní nárok) a
stanovení odpovědnosti za rozhodnutí.“68
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Úroveň legislativy, kdy její nejasnost či nesrozumitelnost může dávat prostor
tohoto zneužít ke korupčnímu jednání, je dalším z důležitých faktorů, na nichž míra
korupce závisí. V neposlední řadě je také nutno zmínit účinnost sankcí, potažmo zda mají
dostatečně odstrašující účinek od korupčního jednání, aby se korupce skutečně
nevyplatila. 69

4.1.1.

Přímé příčiny korupce

Korupce se většinou vyskytuje ve spojitosti s aktivitami státu, zvláště pak tam,
kde má stát monopol na rozhodovací pravomoci. Není však bez zajímavosti, že jsou to
právě státy jako Kanada, Švédsko, Finsko, Dánsko či Nizozemí, jejich státní sektor je
velmi objemný (posuzováno dle velikosti poměru vybraných daní či výdajů na veřejné
záležitosti vůči hrubému domácímu produktu), které jsou mezi státy s nejnižší mírou
korupce. Nelze tedy říci, že pouze velikost státního sektoru, jež přispívá ke zvýšené míře
korupce, ale naopak spíše jakým způsobem stát vede své aktivity. 70 Bývalý ředitel
oddělení Mezinárodního měnového fondu pro fiskální záležitosti Vito Tanzi rozlišuje a
analyzuje (poměrně kazuistickou optikou) několikero faktorů, jež přímo vyvěrají z aktivit
státu, a mohou přímo přispívat k míře korupce ve společnosti:
∂

Regulace a povolení – v mnoha státech (zejména pak v těch rozvíjejících
se) je třeba k různým aktivitám, jako například být podnikatelem, vzít si
půjčku, mít auto, stavět, či obchodovat se zahraničím vyžaduje notnou
dávku administrativy, případně povolení. V některých případech je
k získání potřebného povolení kontakt s více úřady, potažmo úředníky.
Tito úředníci mohou úmyslně protahovat vydání povolení, a požadovat
úplatky za splnění svojí povinnosti. Například v Indii se ujal pojem
„licencový

rádža71“

označující

úředníky

„prodávající“

povolení

k nejrůznějším ekonomickým aktivitám. V některých případech může
dokonce docházet k tomu, že povolení za úplatu vyjednávají s úředníky
další „zprostředkovatelé“. Tam, kde jsou právní normy natolik
netransparentní a potřebné povolení či autorizace může být získáno jen od
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specifického úředníka, tudíž mají tito individuální úředníci monopol
rozhodovací pravomoci, je velký prostor pro korupci tohoto typu.
∂

Daně a poplatky – pakliže je daňová legislativa jasná a transparentní,
snižuje se pravděpodobnost korupce v této oblasti. Avšak pakliže platí
některé z následujících faktorů, pravděpodobnost korupce se zvyšuje:
o Právní normy jsou velmi komplikované, mohou být vykládány
různými způsoby,
o Placení daní vyžaduje častý kontakt mezi poplatníkem a daňovým
úřadem,
o Nízké mzdy daňových úředníků,
o Korupce na straně úředníků je ignorována, těžko odhalována, a
jestliže je odhalena, je trestána velmi mírně,
o Úřední postupy jsou netransparentní a nejsou dostatečně státem
kontrolovány,
o Daňoví úředníci mají volnost při rozhodování o důležitých
záležitostech, jako např. vyměřování zálohy na daně, vyměřování
daně, rozhodování o daňové kontrole atp.
V některých zemích (Peru, Uganda) došlo k takovému promoření
daňové státní správy korupcí, že se vláda rozhodla zcela rozpustit a
znovu ustavit celé soustavy úřadů.

∂

Rozhodování o výdajích – korupce se bohužel nevyhýbá ani rozhodování
o výdajích z veřejných prostředků;
o Investice jsou jednou z příležitostí pro velkou korupci. Vzhledem
k volnosti v rozhodování některých vysokých úředníků o
investičních projektech, některé takové projekty nabydou
z důvodu korupce jiný rozměr či jakost. Investiční projekty mohou
být realizovány dokonce jen z toho důvodu, aby některé skupiny či
jednotlivci dostali možnost realizovat takovou „zakázku“.
Takováto situace pak vede k tomu, že investiční projekty, na něž
jsou vynakládány veřejné peníze, by dle objektivních kritérií
neobstály, a nebyly by ani realizovány.
o Fondy stojící mimo rozpočet státu – mnoho států má takovéto
fondy, často pro zcela legitimní účely jako zajištění prostředků pro
důchody či dopravní infrastrukturu. V některých případech jsou
30

však fondy založeny za účelem ztížení politické či administrativní
kontroly nad tím, jaké prostředky a kam těmito fondy „protečou“ proti státnímu rozpočtu jsou tyto fondy podrobeny menší
skrutinizaci a kontrole. V některých zemích výtěžky z prodeje
státem vlastněných přírodních zdrojů, jako například ropy či
cínu72, jsou převáděny na speciální účty, odkud se mohou dále
nelegálně dostat na rukou neoprávněných osob.
∂

Poskytování zboží a služeb pod tržní cenou – ve většině zemí stát poskytuje
zboží, služby a zdroje veřejnosti za cenu nižší než tržní. Jedná se například
o vodu, bydlení, elektřinu, zdravotnické a vzdělávací služby, různé typy
zboží atp. V některých případech poptávka vysoce převyšuje nabídku a o
přidělení některých těchto statků rozhodují úředníci. Subjekty, jež
poptávají tyto služby či zboží jsou ochotni poskytnout úplatek za přístup
k těmto zdrojům.

∂

Financování politických stran – politické strany v potřebují finanční
prostředky na svůj provoz, financování volebních kampaní atp., a pakliže
tyto výdaje nepokryjí příspěvky od státu, stojí před složitým úkolem tyto
prostředky sehnat. Strany se pak snaží zajistit si dary a příspěvky na
činnost od nejrůznějších subjektů, jež mohou mít značně korumpující
potenciál. Může tedy docházet k velmi nežádoucí situaci, kdy dárci mají
schopnost ovlivnit chování politiků výměnou za poskytnutí finančních
prostředků, což demokracii dozajista neprospívá.73

4.1.2.

Nepřímé příčiny korupce

Kromě faktorů ovlivňující míru korupci popsaných v předchozí podkapitole,
můžeme rozlišovat ještě faktory, jež ovlivňují míru korupce nepřímo:
∂

Kvalita úředního aparátu – náhled na byrokracii se v různých státech liší.
Někde na ní může být nazíráno jako na prestižní funkci, jinde právě
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naopak. Kvalita byrokracie je závislá na mnoha faktorech, avšak většina
z úředních aparátů skutečně dokonalá není. Avšak mezi faktory, proč
některé úřední aparáty jsou efektivnější a méně náchylné ke korupci než
jiné patří například jasná pravidla pro zaměstnávání, povyšování a
odměňování úředníků, absence nepotismu, protežování a politicky
motivovaného obsazování funkcí. A nakonec právě i prestiž a dobrá pověst
úředního místa může mít taktéž pozitivní vliv na přístup jednotlivých
úředníků k páchání korupce při výkonu funkce.74
∂

Platy ve veřejném sektoru – dalším aspektem na míru korupce ve státní
správě může být právě výše platů jejích zaměstnanců.75 Korupce může být
způsobena nedostatkem i lidskou chamtivostí. Některé studie76 přímo
ukazují na korelaci mezi výší mzdy úředníků a jejich náchylnosti ke
korupčnímu jednání. Ukazuje se, že čím vyšší mzda, tím méně korupce
mezi úředníky. Neplatí to však absolutně, zatímco vyšší plat může
eliminovat páchání korupce z důvodu materiálního nedostatku, nemůže
však eliminovat korupci páchanou z důvodu chamtivosti úředníků. Je
taktéž možné, že s vyšším platem také vzroste výše požadovaných
úplatků.77 Můžeme tedy spekulovat, že v takovémto případě dojde ke
snížení absolutního počtu korupčního jednání, avšak celkový objem
přijatých úplatků se snížit nemusí.

∂

Trestání korupce – systém trestání korupčního jednání je dalším z faktorů
ovlivňující míru korupce ve státě. Vycházíme-li z předpokladu, že vysoké
tresty za korupci mají na potenciální pachatele odrazující účinek, stejně
jako je zmíněno v odstavci výše, neznamená to nutně, že objem peněz
zapojených do korupčního jednání klesne. V praxi je bohužel poměrně
málo pachatelů korupce skutečně potrestáno, navzdory rozšířenosti tohoto
jevu.

Celý proces vedoucí k potrestání korupčníka je zdlouhavý a

těžkopádný, a ve finále vyměřený trest bývá často poněkud mírný,
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vzhledem k tomu, jaké rozpětí trestů zákony umožňují. 78 Dostatečně
prokázat korupční jednání a zároveň zachovat všechny procesní
požadavky spravedlivého procesu je pak dalším oříškem. V neposlední
řadě také mohou situaci komplikovat možné politické či jiné obstrukce a
také složité postavení případných whistleblowerů, jež mohou čelit různým
neblahým následkům svého rozhodnutí učinit oznámení korupčního
jednání.
∂

Institucionální kontroly – zvyšují pravděpodobnost, že pachatel
korupčního jednání bude dopaden, jež má vliv na míru korupce ve státě.
Existence institucionálních kontrol a jejich kvalita do jisté míry reflektuje
přístup

státu

k problému

korupce.

Obecně

řečeno,

jedny

z nejefektivnějších kontrol jsou právě ty uvnitř institucí, jakožto pomyslná
první obranná linie v boji s korupcí. Poctiví úředníci na vedoucích
pozicích, jež mají možnost efektivně monitorovat činnost svých
podřízených, kvalitní vnitřní audit, jasně vymezená pravidla etického
chování mají potenciál odhalit korupční jednání a odrazovat od jeho
páchání. Instituce mimo výše uvedeného také musí mít pravomoc trestat
porušení pravidel, popřípadě zajistit, aby jiný subjekt (včetně soudní
soustavy) efektivně trestal.
∂

Transparentnost pravidel, právních norem a procesů – absence
transparentnosti právních norem a úředních postupů vytváří vhodné
prostředí pro bujení korupce. Právní normy mohou být nejasné, v horším
případě dokonce ohledně důležitých aspektů, vytvářejíce prostor pro různé
interpretace. Jazyk právních norem bývá často pro laika nesrozumitelný,
s tím, že výkladové pomůcky či stanoviska nejsou dostatečně veřejně
přístupná. Může také docházet ke změnám pravidel, aniž by s takovými
změnami byla veřejnost dostatečně dobře obeznámena. Úřední postupy,
jsou-li netransparentní, vytvářejí další příležitosti pro korupční jednání, a
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veřejnost tak těžko může vykonávat kontrolu nad činností úředníků, nevíli ani, a nerozumí-li, jak bylo k určitým rozhodnutím vůbec dospěno.
∂

Příklad politického a úřednického vedení – pakliže vrcholní politici či
úředníci se sami zapojují do korupčního jednání, případně jej zlehčují či
schvalují, nelze očekávat, že se jejich podřízení budou chovat jinak a
nežádoucího jednání se zdrží. Absence politického a úřednického vedení,
jímž jsou poctiví jedinci jednající eticky a s integritou, působí negativním
způsobem na korupční klima ve státě.79

4.1.3.
∂

Další faktory míry korupce

Svobodný tisk a justice – existence svobodného tisku ve státě je jedním
z ukazatelů společnosti s nízkou mírou korupce. Kvalitní a necenzurovaný
tisk má možnost odhalovat a poukazovat na zneužívání veřejné moci a jiné
nekalé korupční praktiky. Znesnadňuje také páchat korupci již v samém
počátku, protože zvyšuje pravděpodobnost toho, že korupční jednání
neproběhne bez povšimnutí veřejnosti. 80 Krom efektivního poukazování
na korupci, dalším důležitým elementem je nezávislá justice, jež je
schopná vést vládnoucí vrstvy k odpovědnosti za korupci a efektivně
takové jednání postihovat. Konzistentní a efektivní vymáhání zákonů vůči
všem subjektům bez rozdílu odrazuje potenciální pachatele od korupčního
jednání. 81

∂

Přírodní zdroje – navzdory intuitivnímu očekávání, že dispozice
přírodními zdroji bude mít příznivý efekt na vývoj státu, když přírodní
zdroje poskytují prostředky pro rozvoj obchodu a investic, opak je
pravdou. Státy, jež jsou nadané velkým množstvím hodnotných přírodních
zdrojů, mají tendenci trpět tím, že jejich vlády nejsou příliš efektivní a
necítí potřebu investovat do jiných oblastí, jako i například lidského
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kapitálu. Objev přírodních zdrojů s sebou nese nemalé finanční výnosy, a
je nasnadě, že se zvýší míra korupce v souvislosti s tím, že skupiny či
jednotlivci se začnou snažit mít na těchto výnosech podíl. Aby tomuto bylo
zabráněno, je třeba, aby stát měl funkční institucionální kontroly, vedoucí
zúčastněné subjekty k odpovědnosti za případné korupční jednání. 82
∂

Kultura a tradice – korupce ve státě může být ovlivněna kulturou a
společenskými zvyklostmi83,

což

je

předmětem zájmu

různých

sociologických či politologických teorií. Tento faktor míry výskytu je však
poněkud kontroverzním tématem, je tedy třeba při jeho rozebírání
postupovat

o

něco

opatrněji.

Označením

některých

kultur

za

zkorumpované ze své podstaty snadno může leckoho urazit. Vzhledem
k tomu, že tradice (bohužel i ty „korupční“) mohou být důležitou součástí
dané kultury, avšak zároveň korupce ve formě vysávání veřejných
prostředků do soukromých kapes je všeobecně odsuzována v takřka všech
společnostech,84 může být tento nesoulad v rámci mentality společnosti
pro její občany poněkud citlivý.
Mnoho faktorů může hrát roli ve výsledné míře korupce, například
jak daná kultura nahlíží na dávání „dárků“ jako formu „poděkování“
úředníkovi či obchodnímu partnerovi, jak je tomu například v některých
asijských zemích, například Japonsku85, nebo notorické „dárky“
pracovníkům ve zdravotnictví za dob socialistického Československa.
V Indii je například považováno za hanbu, pokud úředník nepomůže získat
úřednické místo členovi jeho komunity (vesnice, rodiny), čímž se de facto
normalizuje a kulturně vynucuje nepotismus. Koneckonců, můžeme si
vzpomenout na české přísloví, pravící, že kdo neokrádá stát, okrádá vlastní
rodinu. Toto pořekadlo však není omezeno pouze na českou kotlinu,
obdobu tohoto přísloví můžeme najít i v Africe, což svědčí o jisté míře
univerzality této mentality.
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Bylo vypozorováno, že síla rodinných vazeb v kultuře má
podstatná vliv na nahlížení na korupci a následně její míru ve státě, kde
kultury se silnějšími rodinnými vazbami86 měly tendenci upřednostňovat
rodinné zájmy před zákonnými povinnostmi, což vedlo k vyšší míře
korupce v dané kultuře. Stejně tak více individualistické kultury mají nižší
míru korupce než ty kolektivistické, právě z důvodu nižšího výskytu
nepotismu a klientelismu či favoritismu. 87

4.2.

Následky korupce ve společnosti

Navzdory všeobecně přijímanému názoru, že korupce je společenský jen čistě
nežádoucí, najdou se i hlasy zastávající názor opačný.88,89 Korupci vnímají jako
příležitost alokovat nedostatkové zdroje společnostem, jež jsou ochotné zaplatit nejvíce,
tudíž budou tyto společnosti i nejproduktivnější. Navíc manažeři či jednající orgány
mohou zaplatit, aby úředníci urychlili vyřízení jejich záležitostí. 90 Korupce tedy v tomto
pojetí pomáhá eliminovat zbytečné a neefektivní právní normy, zvyšuje efektivitu
ekonomie, a přináší možnost vyhnout se zdlouhavým byrokratickým procesům. Tento
alternativní náhled na korupci zažíval zvláštní popularitu v devadesátých letech
dvacátého století, kdy tzv. „Asijští tygři“91 byly úkazem kombinace rapidního
ekonomického růstu s vysokou mírou korupce.92
Z morálního hlediska lze s takovouto vizí jen těžko souhlasit, je obzvláště obtížné
si představit, že by korupce mohla fungovat alespoň zhruba fér způsobem, jež je ku
prospěchu většině zúčastněných subjektů. Jakkoliv některé z argumentů uváděných ve
prospěch korupce mohou být založeny na skutečnosti, neberou v potaz některé důležité
aspekty. V komplikovaných byrokratických procesech se nedá předpokládat, že jeden
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úplatek zrychlí celý proces, jež může zahrnovat více úřadů či úředníků. Naopak úplatek
bude zaplacen, aby úředník vůbec vykonal úkon, jež je součástí jeho popisu práce, resp.
aby vůbec pracoval, popřípadě aby byrokratický proces zdržoval v neprospěch
konkurentů uplácejícího. V takovém případě tedy o zvyšování efektivity nemůže být
z řeč. Dále se dá předpokládat, že zkorumpovaní úředníci, jež mají rozhodovací
pravomoc či pravomoci vytvářet pravidla a úřední postupy budou hledat další možnosti,
jak si přijít k úplatkům, a vytvářet proto nová pravidla a postupy. Tento náhled na korupci
prokazuje většina empirických studií, kdy pozitivní efekt korupce na fungování státu a
společnosti je občas vypozorován, její negativní dopady však převažují. 93

4.2.1.

Ekonometrické následky

Je-li ve státě přítomná korupce, podnikatelé jsou si vědomi toho, že část jejich
investic může skončit v rukou zkorumpovaných úředníků, či jsou od nich dokonce přímo
vyžadovány úplatky, aby mohli začít nebo pokračovat ve svých podnikatelských
aktivitách. Podnikatelé tak mohou nahlížet na takovouto formu korupce jako na jakýsi
zhoubný druh daně, kdy podnikatel ani tak nemá jistotu, že druhá strana této neoprávněné
dohody dodrží svůj závazek a udrží jej náležitě v tajnosti. Podobně je tomu pak v případě
zahraničních investic, kdy se snižuje ochota zahraničních investorů investovat své
prostředky ve státě zasaženém korupcí, právě z důvodu existence takovéto korupční
„daně.“ Empirický výzkum v této oblasti dokládá, že korupce snižuje míru investování a
brzdí ekonomický rozvoj. 94
V případě, že dobývání renty95 se stane lukrativnějším než vydělávat si prací, bude
docházet k nežádoucí alokaci lidských zdrojů. Schopní a vzdělaní jedinci budou pak
tíhnout k dobývání renty místo k produktivní práci, což bude mít v důsledku negativní
efekt na ekonomický růst státu.
Dalším důsledkem korupce pak může být neschopnost státu efektivně vybírat
daně z důvodu nevhodných výjimek z daňové povinnosti, udělených na základě korupce.
Toto dále může vést k problémům se státním rozpočtem, když příjem státu z daní je jeho
93
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důležitou složkou. Korupce taktéž může způsobit potíže na finančním trhu, dochází-li
k nevhodnému poskytování úvěrů státních finančních institucí za netržní úroky.
Dochází-li ke korupci v oblasti nákupu zboží a služeb státem, může se to následně
projevit v nedostatečné kvalitě infrastruktury a státem poskytovaných služeb. Vysocí
státní představitelé, jež mají moc rozhodovat o vynakládání veřejných prostředků, mohou
takto rozhodovat nikoliv na základě veřejného zájmu, ale s ohledem na to, jak si nejlépe
zajistit příležitosti pro vybírání úplatků. Toto je pak snáze proveditelné u velkých
projektů, jejichž přesná cena se určuje složitým způsobem a následně těžko přesně
sleduje.96

4.2.2.

Kvalitativní následky

Korupce snižuje příjmy státu a zvyšuje jeho výdaje, tudíž přispívá ke zvyšování
schodku státního rozpočtu a znesnadňuje vládě řádně hospodařit. Korupce také zvyšuje
příjmovou nerovnost, protože dovoluje dobře postaveným jedincům či skupinám se skrz
korupci obohacovat na úkor zbytku společnosti. Korupce deformuje trhy a alokaci zdrojů
hned z několika důvodů. Korupce snižuje schopnost vlády vynucovat potřebné kontroly
jakožto regulátora, sloužící k nápravám selhání a nedokonalostí trhu. Když stát dobře
nevykonává svou roli správce či regulátora vůči bankovnímu, zdravotnickému či
dopravnímu sektoru atp., ztrácí tak svůj účel jako takový. A jestliže stát tuto svou roli
vykonává způsobem deformovaným korupcí, neefektivita se dále zhoršuje.
V mnoha státech, jako například na Ukrajině, Rusku či Indonésii, jsou drobné
podniky nuceny úředníky platit, aby mohly začít či pokračovat v provozování své činnosti
(všemožné licence, povolení) a nedostali se do problémů s úřady. Tyto platby úřadům
mohou být jak z části legální, tak mohou mít povahu úplatku. Jak bylo zmíněno výše,
takovéto výdaje mají povahu vysokého zdanění podnikatelských činností, a zasahuje
nejvíce právě drobné a začínající podnikatele. K takovémuto tlaku ze strany úředníků
dochází obvykle na lokální úrovni. V důsledku takovéto situace na trhu jsou malé podniky
značně znevýhodněny, jelikož se pohybují na trzích s vyšší konkurencí mezi sebou, než
je tomu u velkých podniků, a s takovýmito dodatečnými, nestandardními výdaji se těžko
vyrovnávají. Drobné podniky bývají považovány za motor ekonomického růstu, a když
mají drobné podniky potíže, roste nezaměstnanost a ekonomika státu slábne. Větší
podniky oproti těm drobným mají tu výhodu, že se před takovýmto šikanózním výkonem
96
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úředních pravomocí dokážou lépe bránit hned z několika důvodů. Větší podniky mívají
speciální (právní) oddělení pro jednání s úřady, jejich velikost a ekonomická síla je činí
více odolnými proti úřední šikaně, případně mohou svou ekonomickou sílu využít
politicky, k vyjednání lepších podmínek pro svůj business nebo k dobývání renty –
například ve formě poskytnutí úplatku zakamuflovaného za dar politické straně, výměnou
za daňové výhody, různé formy dotací či jiné zvýhodňující podmínky. Stejně tak bude
korupce působit i na fyzické osoby, kdy ti movitější mají možnost se korupci lépe bránit
právě díky své větší finanční síle. Pakliže jsou úplatky vyžadovány od jednotlivců, aby
stát vykonával své základní funkce, jako zdravotnictví a vzdělávání, vzniká prohlubování
příjmové nerovnosti mezi lidmi, kdy chudí musejí vynaložit relativně větší část svých
příjmů na úplatky než bohatí.
Korupce v důsledku dále snižuje legitimitu tržní ekonomiky a možná i
demokracie. Zvláště pak ve státech, kde se plánovaná ekonomika mění na tržní
ekonomiku, mají tendenci se objevovat hlasy kritizující demokracii a tržní ekonomiku, a
zpravidla k této kritice dochází z důvodu přítomnosti korupce. 97 Vzhledem k tomuto pak
lze říci, že korupce znesnadňuje přechod směrem k demokracii a tržní ekonomice.
Výzkumy Transparency International ukazují, že efekt korupce na demokracii je
obzvláště zhoubný, jestliže se státům dlouhodoběji nedaří s korupcí bojovat. Korupce
vytváří začarovaný kruh, kdy na jednu stranu oslabuje demokratické instituce, a tudíž tyto
oslabené instituce ještě obtížněji s korupcí následně bojují. Závažným důsledkem tohoto
jevu je pak to, že vysokou míru korupce a frustraci lidí ze situace ve státě využívají
nedemokratičtí a populističtí politici k získání moci. 98 Koneckonců z průzkumu
veřejného mínění v roce 2018 vyplynulo, že Češi považují korupci za nejnaléhavější
problém, jež je třeba prioritně řešit.99 Konkrétně 62 % dotázaných označilo korupci
v České republice za velmi naléhavý problém, a dalších 29 % za problém docela
naléhavý. 100 Je tedy evidentní, že korupce je u nás celospolečenským problémem, jež
narostl do té míry, že trápí valnou většinu obyvatelstva a vede tak k celospolečenské
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nespokojenosti, jež může být větrem do plachet nedemokratickým či populistickým
hnutím, jež nabízejí sliby a zdánlivě snadná řešení, jež korupci zaručeně vymýtí.

5. Pachatel korupce
5.1.

Kriminalita bílých límečků

Vzhledem k tomu, že korupce je velmi široký pojem, zastřešujíce mnoho typů
jednání, bude tato kapitola orientována na tzv. white-collar crime neboli kriminalitu
bílých límečků, jež je s pojmem korupce neoddělitelně spojena. Kriminologické
zkoumání korupce má koneckonců své kořeny ve zkoumání kriminality bílých límečků a
organizovaného zločinu.101 Poznatky o pachatelích kriminality bílých límečků tedy dle
mého názoru obstojně poslouží pro analýzu možného profilu pachatelů korupce, jelikož
výzkumů a literatury o pachatelích přímo korupce je po málu.
Tato kapitola si neklade za cíl přiblížit pachatele veškerých typů korupce, zejména
pak pachatelů malé korupce. Například tehdy, kdy úředník vyžaduje úplatek od každého,
kdo si přeje stavební povolení, je pachatelem každý, kdo takto za stavební povolení
zaplatil, nehledě na to, že třeba splnil zákonné podmínky pro udělení takového povolení.
Podchytit profil a psychologii takových pachatelů se tedy vzhledem k jejich rozmanitosti
jeví jako nemožné. Společenská škodlivost takovéhoto typu korupčního jednání je také,
dle mého názoru, nepoměrně nižší, než je tomu v případě velké korupce a korupce
páchané špičkami státu či byznysu.
Přistoupíme-li k vlastní definici kriminality bílých límečků. Edwin Sutherland ji
definoval jako „zločin spáchaný respektovanou, vysoce postavenou osobou, v rámci
jejího povolání,“102 mám za to, že tato definice se překrývá s nezanedbatelným
množstvím korupčních aktivit vysoké společenské škodlivosti, a právě na tyto pachatele
se bude soustředit následující kapitola.
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5.2.
Profilování pachatele – faktory vedoucí ke
spáchání kriminality bílých límečků
Kriminalita bílých límečků a potažmo tedy i korupce jsou jevy bohužel natolik
rozšířené, že je nutné, aby instituce měly povědomí o kriminologických a behaviorálních
ukazatelů, jež mohou být přítomné v chování případných pachatelů. Moderní
kriminologie používá profilování pachatelů na základě psychologických a behaviorálních
analýz k předpovídání charakteristik pravděpodobného pachatele. Tato praxe má
v kontrole kriminality své místo již více než sto let, avšak termín „profilování“ se rozšířil
spolu se vznikem Jednotky behaviorální analýzy v rámci FBI v roce 1974. Profilování
pachatelů se však od té doby rozšířilo, a kromě psychologie a chování pachatele se zabývá
taktéž sociálními strukturami, sociálním prostředím a procesy, psychodynamikou či
osobností pachatele.
Výzkumy mají za to, že mentální procesy pachatelů korupce jsou dvojího typu;
první proces začíná uvnitř pachatele, kdy dochází k morálnímu rozkladu daného
jednotlivce, který začíná s pácháním drobné korupce a postupně sklouzává ke korupčním
jednání stále závažnějšímu a většího rozsahu na základě impulzů, jež přichází z okolí
pachatele. Druhý typ duševního procesu pachatele vedoucího ke spáchání korupce má
svůj původ v okolí pachatele (kde je korupce běžný jev), jež pachatele korupce ovlivňuje
tak, že jednotlivec „znecitliví“ vůči korupčnímu jednání a začne jej považovat za
normální. 103
Jedním z kriminologických konceptů (jež se zaměřuje na první typ mentálního
pochodu pachatele popsaného v předchozím odstavci) důležitých pro chápání kriminality
bílých límečků je tzv. „fraud triangle“, neboli trojúhelník podvodu. „Fraud“ či podvod
však neznačí podvod stricto sensu, nýbrž je užíván jako obecnější pojem, pod nějž bývá
zařazována právě korupce, zpronevěra a manipulace s finančními výkazy. 104 Tato teorie
byla představena Edwinem Sutherlandem a Donaldem Cresseym v roce 1951, a snaží se
popsat, co vede jednotlivce ke spáchání trestného činu souvisejícího s kriminalitou bílých
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límečků. Jak z obrázku níže vyplývá, teze trojúhelníku je, že jedinec spáchá podvod,
jestliže nastanou následující tři podmínky:105
∂

Jedinec cítí tlak/motivace jednotlivce trestný čin spáchat. Každý
pachatel musí mít motiv svůj čin spáchat. Motiv může být různý, avšak
často se jedná o potřebu zajistit pro sebe finanční prostředky z různých
důvodů – ať už z čiré chamtivosti, z důvodu zadlužení či rodinných nebo
zdravotních problémů.

∂

Jedinec cítí příležitost takový trestný čin spáchat. Příležitost spáchat
podvod je způsobená neefektivními kontrolami nebo správou uvnitř
organizace. Pokud jedinec cítí, že je možné kontroly a opatření organizace
obejít, a nebýt odhalen nebo potrestán, pravděpodobnost, že jedinec
takových okolností zneužije, se zvyšuje.

∂

Jedinec si dokáže své jednání racionalizovat a před sebou ospravedlnit
a vinu relativizovat. Pachatel si musí být schopen sám před sebou
nějakým způsobem svůj čin obhájit. Pokud si jedinec není schopen svou
vinu racionalizovat a „svalit“ ji na něco jiného, než je on sám,
pravděpodobnost, že spáchá podvod je snížená. Pachatel může mít při
racionalizaci různé myšlenkové pochody, typu „měl jsem na to právo,“
„udělal by to tak každý“ či „dělám to pro svojí rodinu/firmu.“ Někteří
jedinci jsou více náchylní páchat tento typ kriminality z důvodu slabší
osobní integrity a etiky, avšak externí faktory taktéž mohou hrát důležitou
roli, jako osobní situace či klima na pracovišti.106
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Trojúhelník podvodu

Zdroj: Prezentace 1. NM ministra financí ČR Ing. Lukáše Wagenknechta Hlášení podezření na korupci a
podvody

Avšak výše zmíněný trojúhelník podvodu se jeví jako přílišné zjednodušení pro
snahu o pochopení pachatelů kriminality bílých límečků, a je třeba brát v úvahu i další
faktory. Z tohoto důvodu Jack Dorminey přichází s o něco sofistikovanějším modelem,
jež počítá i s dalšími proměnnými107, jak bude přiblíženo níže.
Dormineyho model kriminality bílých límečků
Zdroj: https://www.bakertilly.com/uploads/Meta-model-of-fraud.pdf

107

DORMINEY, Jack et al. The Evolution of Fraud Theory. Issues In Accounting Education. 2012, 27(2).
s. 555-579.

43

Na schématu výše tedy můžeme na levé straně vidět trojúhelník podvodu, jež byl
přiblížen již na předchozím obrázku. Lichoběžník uprostřed znázorňuje společenské a
institucionální intervence či zásahy. Tyto mohou v mít v praxi interních kontrol,
preventivních opatření či pravidel, jež mají za účel odradit pachatele od spáchání
trestného činu, nebo jej odhalit. Vpravo na obrázku nalezneme druhý trojúhelník, jež
popisuje samotný trestný čin;
∂

The Act („čin“) – čin reprezentuje metodiku a provedení trestného činu,
jako například úplatek či zpronevěra veřejných prostředků.

∂

Concealement („utajení“) – reprezentuje možnost zahladit stopy po
spáchání trestného činu.

∂

Conversion („přeměna“) – reprezentuje proces přeměny výnosu z trestné
činnosti na zdánlivě legální příjem.

Model tedy znázorňuje potencionálního pachatele, a jak vnímá situaci, tedy že
jsou naplněny tři podmínky trojúhelníku podvodu, a pachatel zvažuje, jakou metodou na
trestný čin půjde, zda se mu jej podaří utajit, a zda se mu podaří zajistit si svým činem
profit. Mezi potencionálním pachatelem a vykonáním trestného činu však stojí opatření,
jež mají za úkol prevenci kriminality či její detekci, jež pachatel, chce-li být úspěšný ve
svém činu, musí překonat či obejít.108
Jakkoliv tyto teorie samozřejmě nemusí platit absolutně, mohou sloužit
přinejmenším k lepšímu pochopení kriminality bílých límečků – resp. stavu mysli a
chování jejích pachatelů. Taktéž mohou sloužit při identifikaci faktorů, jež vytvářejí
vhodné prostředí či situace pro spáchání takovéto kriminality, jež mohou být následně
využity při snaze tyto kriminální jevy eliminovat.

5.2.1.

Profil pachatele – osobní vlastnosti

Jakkoliv je nemožné postihnout všechny charakterové a osobnostní rysy pachatele
kriminality bílých límečků, následující sekce blíže popisuje alespoň těch pár
stěžejních rysů, jež byly vypozorovány na základě studia odhalených pachatelů jako
převažující. Jsou jimi:
∂

Autorita – první touto klíčovou vlastností pachatelů kriminality bílých
límečků je schopnost se prosadit, jelikož v mnoho případech kriminality
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bílých límečků hraje roli právě zneužití moci daného jednotlivce pro osobní
zisk. Jak definoval Max Weber, autorita může být legální, jak je tomu
v případě politiků či úředníků, jimž právní normy svěřují určité pravomoci,
tradiční, na základě sociálních struktur ve společnosti, a charismatická, na
základě osobního kouzla a schopnosti působit na druhé daného jedince. Tak
či onak, touha mít moc a autoritu je jedním z častých osobnostních rysů
pachatele korupce či kriminality bílých límečků.109 Autorita však nemůže
být považována za varovný signál bez dalšího, koneckonců, mnoho osob na
vedoucích pozicích oplývá osobní integritou a k trestnému jednání se nikdy
neuchýlí.
∂

Hedonismus – na studii osob odsouzených za závažnou kriminalitu bílých
límečků se ukázalo, že hédonismus je důležitým faktorem v osobnostech
pachatelů.110 Hedonismus může být považován za součást materialistické
kultury, ve které mnoho lidí žije a jakého životního stylu se snaží dosáhnout.
Většina lidí vykonává svou práci za účelem zajištění si živobytí, avšak
ultimátním cílem často bývá nahromadění co nejvíce jmění. Rozdíl mezi
eticky chovajícím se pracovníkem a pachatelem kriminality bílého límečku
může být právě, jakou důležitost tento jednotlivec přikládá světským
požitkům a maximalizaci svého potěšení.

∂

Narcistické tendence – dalším důležitým aspektem bylo, jak studie ukazují,
že přítomnost diagnózy narcistické poruchy osobnosti, zvyšuje u dané osoby
pravděpodobnost, že se dopustí spáchání kriminality bílých límečků.111 Mezi
projevy narcistické poruchy osobnosti patří potřeba grandiozity, obdivu
druhých a nedostatek empatie. 112 Jak se ukazuje, tyto charakteristiky sedí na
pachatele zvláště impozantních zločinů bílých límečků. Forenzní
psycholožka Del Fabbro také uvádí podobné vlastnosti, jež usnadňují
sklouznutí pachatele ke korupčnímu jednání, řadí mezi ně sníženou empatii,
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sebestřednost, manipulativnost a tendenci přenášet vinu na druhé.113 Některé
výzkumy polemizují, zda je narcismus medicínskou diagnózou poruchy
osobnosti per se, či zda je tato vlastnost přítomná do určité míry ve většině
lidí, a jedná se tedy spíše o škálu. 114 Lidé s touto diagnózou čítají cca 1%
obyvatelstva, a jakkoliv tyto výše nastíněné vlastnosti mohou být do jisté
přítomny ve většině lidí, přítomnost jejich zesílené formy v jednotlivci
koreluje s pachatelstvím kriminality bílých límečků.115
∂

Nízká sebekontrola – studie dále ukazuje, že čím nižší je u potencionálního
pachatele jeho sebekontrola, tím pravděpodobněji se dopustí spáchání
kriminality bílých límečků. Bohužel, má-li jednotlivec dostatečnou motivaci
či je-li pod určitým tlakem, a naskytne se příležitost, nízká sebekontrola
může být oním pomyslným jazýčkem na vahách, jež rozhodne o spáchání
kriminality bílých límečků. Problém korelace nízké sebekontroly a
zločinnosti je součástí kriminologické teorie, například v knize „General
Theory of Crime“ Michaela Gottfredsona a Travise Hirshiho.116 Jejich tezí
je, že nízká sebekontrola pramení z toho, jakým způsobem pachatel vnímá
následky svých vlastních činů. Rozlišují tři typy pachatelů, jež chybně
předpokládají následky svých činů, a mohou být označeni za jedince
s nízkou úrovní sebekontroly. Impulzivní pachatelé se obvykle negativními
následky svých činů příliš nezabývají a dělají zbrklá rozhodnutí. Necitlivým
pachatelům je nepříznivý následek jejich činu jedno, a nezajímá je, že
ostatním mohou působit bolest či neštěstí. A nakonec méně inteligentní
pachatelé neberou v potaz negativní následky svých činů jednoduše proto,
že jim to jejich intelektuální kapacita neumožňuje. Jakkoliv jsou tyto tři typy
pachatelů s nízkou sebekontrolou platné pro zločinnost všeobecně, v případě
kriminality bílých límečků se poslední typ méně inteligentní pachatel uplatní
pouze v omezené míře, jelikož určitá vyšší míra inteligence bývá často
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předpokladem, aby se jedinec vůbec dostal na pozici umožňující spáchat
kriminalitu bílých límečků.117
Dalšími vlastnostmi, typickými pro pachatele kriminality bílých límečků může
být schopnost snadno navazovat kontakty, čímž posiluje svoji věrohodnost, a má dobré
kombinační myšlení a představivost.118 Profilování pachatelů samozřejmě nemůže
případného pachatele přímo odhalit či usvědčit, avšak nabízí vodítko pro identifikaci
vzorců chování, jež ukazují na potencionálního pachatele. 119 Tyto poznatky o pachatelích
mohou však mít hodnotu pro orgány činné v trestním řízení při řešení případů již odhalené
korupce či kriminality bílých límečků, kdy je tyto poznatky mohou navést k dalším
skutečnostem relevantním pro vyšetřování či trestní řízení.

5.2.2.

Profilování pachatele - statistika

Společnost KPMG provádí průzkumy ohledně profilu pachatelů kriminality
bílých límečků, a zabývali se charakteristikami 750 pachatelů mezi roky 2013 a 2015, do
nichž byli zahnuti i přímo pachatelé korupce. Z tohoto průzkumu tedy vyplynulo, že:
∂

79 % pachatelů jsou muži, tím, že procento žen se od minulého výzkumu
v letech 2010 až 2013 zvýšilo o 4 %.

∂

68 % pachatelů jsou ve věku mezi 36 a 55 lety, zaměříme-li se na ženy,
největší skupina čítající 45% všech pachatelek, je mezi 36 a 45 lety. 120

Z výše uvedeného můžeme dovodit, že nejtypičtějším pachatelem je muž mezi 36
a 55 lety. Otázka, proč podíl žen v rámci pachatelů korupce je skutečně menšinový, nemá
jednoznačnou odpověď. Nabízí se, že celkové procento zastoupení žen v politice a na
vedoucích pozicích na úřadech či velkých společností ani zdaleka nedosahuje podílu
mužů. Report Evropské komise ohledně rovnosti mužů a žen za rok 2018 zpracovaný
Eurostatem uvádí, že evropský průměr podílu žen v parlamentu je 29,3 % a pouze 16,9
% leaderů politických stran jsou ženy. V korporátním sektoru situace není o mnoho jiná,
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kdy dle evropského průměru jen 25,3 % členů exekutivních orgánů čítají ženy. 121 Dále se
česká pobočka Transparency International rozhodla zjistit, jak si na tom stojí ze
zastoupením žen česká ministerstva. Analýza z roku 2015 ukazuje, že procento žen na
vedoucích pozicích (míněno ministryně, náměstkyně a ředitelka odboru) je pouze 30 %,
s tím, že rozšíříme-li definici o vedoucí odboru, procento zastoupení stoupne na 40 %.122
Vezmeme-li dále v potaz studie, jež naznačují, že ženy vykazují míru důvěryhodnosti ve
hrách pozorujících důvěru a reciprocitu v chování lidí, 123 za předpokladu, že tato zjištění
lze vztáhnout i na pravděpodobnost, že se jednotlivec dopustí korupčního jednání, není
nízké procento ženských pachatelů kriminality bílých límečků až tak překvapující. Bude
zajisté zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet poměr žen versus mužů v páchání
kriminality bílých límečků, pakliže procento žen na vedoucích pozicích poroste – zda růst
jejich zastoupení mezi pachateli bude korespondovat s růstem procenta jejich zastoupení
na vedoucích pozicích.
Co se týče věku, můžeme spekulovat, co vede k nejvyšší incidenci kriminality
bílých límečků u jedinců v rozmezí 36 a 45 let. Vzhledem k tomu, že kriminalita bílých
límečků je spjata s výkonem určité funkce či povolání, je nabíledni, že zastoupení jedinců
mimo věk ekonomické aktivity bude minimální. Dále roli může hrát předpoklad určité
životní zkušenosti, a potřeba dobře znát procesy sektoru, ve kterém se pachatel rozhodne
spáchat korupční trestný čin.
Profilování pachatelů v oblasti kriminality bílých límečků má pochopitelně své
limity. Jedním z nich je, jak již bylo zvýšeno výše, že nemůže a ani si neklade ambici
pachatele přímo odhalit či usvědčit. Dalším z nich je komplexnost lidské psýché, kdy na
výsledné chování lidí má velký vliv okolí daného jedince, a v mnoha případech tyto vlivy,
jež jedince ke kriminálnímu chování vedly, nikdy nezjistíme. Profilování však nabízí
možnost jak zkoumat a poznávat pachatele tohoto typu kriminality, a následně tyto
poznatky využít pro koncipování preventivních mechanismů a kontrol v rámci institucí,
a tyto mechanismy dále přesněji zacílit na nejvíce rizikové adresáty a situace.
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5.3.

Trestní odpovědnost právnických osob

Vzhledem k existenci institutu trestní odpovědnosti právnických osob považuji za
vhodné neopomenout právnickou osobu jakožto možného pachatele korupčních trestných
činů. V České republice byla zavedena zákonem č. 418/2011 Sb. Zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jež nabyl účinnosti dne 01. 01. 2012.
Ustanovení § 7 tohoto zákona obsahuje výčet trestných činů, za něž nemůže být právnická
osoba trestně odpovědná. Právnická osoba může být tedy postihnuta za všechny korupční
trestné činy vyjmenované v kapitole 2 této práce, s výjimkou trestného činu dle ust. § 248
zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku – porušení předpisů o pravidlech hospodářské
soutěže. 124
Koncept pravé trestní odpovědnosti právnických osob není cizí i mnoha dalším
evropským státům, jako je Francie, Belgie, Finsko, Nizozemsko, Maďarsko, Slovinsko či
Rakousko. Obzvláště širokou trestní odpovědnost právnických osob můžeme najít
Spojených státech amerických, kde právnická osoba odpovídá za podstatě veškeré činy
jejích zaměstnanců, pokud jednal v rámci své náplně práce či jménem právnické osoby,
a zná například i institut probačního dohledu nad právnickou osobou.125
Z tohoto vyplývá, že pachatelem korupčních trestných činů může být za podmínek
stanovených trestním právem i právnická osoba. Co se týče korupční trestné činnosti
právnických osob v České republice, v roce 2017 bylo obžalováno celkem 25
právnických osob ze závažné hospodářské a finanční kriminality, kdy 18 právnických
osob bylo obžalováno z dotačního podvodu dle ust. § 212, jedna byla obžalována ze
zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a dražbě dle ust. § 256 a
tři byly obžalovány z trestného činu podplacení dle ust. § 332 zák. č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku. 126 Co se týče živých kauz, v aktuální době běží trestní řízení s osmi
obchodními společnostmi, jež jsou stíhány za manipulování zakázek v kauze
středočeského ex-hejtmana Davida Ratha.127 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ačkoliv
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je zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v České republice relativní novinkou,
zdá se, že se bude jednat o poměrně používaný institut. Počet stíhaných právnických osob
roste – z 20 stíhaných právnických osob v roce 2012 se jejich počet znásobil na necelých
340 v roce 2017.128 To je nepochybně dobrým znamením, že se orgánům činným
v trestním řízení daří tento nový institut lépe a lépe aplikovat, což je obzvláště důležité
vzhledem k tomu, že nátura korupčních trestných činů poskytuje mnoho prostoru pro
právnické osoby být pachatelem tohoto typu kriminality.
Bez zajímavosti není, že od roku 2016 dává zákon právnickým osobám možnost
se z trestní odpovědnosti vyvinit – tedy pokud zavedou funkční Compliance management
systém129, řádně s ním seznámí své zaměstnance a tudíž vynaloží veškeré úsilí, které po
nich bylo možno spravedlivě požadovat, aby právnická osoba vynaložila, na zabránění
svým zaměstnancům dopustit se trestné činnosti. Zavedení takového systému pouze „na
oko“ však nemůže mít vyviňující efekt, soudy budou posuzovat skutečnou efektivnost
takového opatření, jako například zda byli zaměstnanci náležitě v této problematice
proškoleni, či zda zavedenému systému věří. 130 Toto je dle mého názoru zajisté krokem
správným směrem, kdy jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách této práce,
prevence korupce, zvláště pak takováto systematická forma, je zajisté více žádoucí, než
se pak potýkat s neblahými následky korupce ex post, v podobě trestní odpovědnosti,
odpovědnosti za škodu a poškozené reputace. Takovéto opatření v zákoně může zvýšit
motivaci právnických osob více dbát na prevenci a prosazovat etické a právní chování již
zevnitř organizace. Jasná artikulace postoje společnosti vůči korupci a stanovení hodnot,
že korupční jednání není tolerováno, zároveň se zavedením funkčních mechanismů
odrazujících a detekujících nežádoucí jednání, jako např. whistle-blower hotline131 může
dle mého názoru pozitivně ovlivnit smýšlení a chování osob v právnické osobě
angažovaných.
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6. Poškozený a oběť korupčního jednání
6.1. Kdo je poškozeným či obětí v případě
korupčního jednání?
V českém právu je poškozený definován ust. § 43 zákona č. 141/1961 Sb.
trestního řádu jako ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena
majetková škoda nebo nemajetková újma. Oběť je pak definována ust. § 2 zákona č.
45/2013 Sb. o obětech trestných činů jako fyzická osoba, které bylo nebo mělo být
trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo
na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. V případě korupce, kdo je však
poškozeným nebo obětí? Korupce někdy bývá (s nadsázkou, mylně či satiricky)
označována jako zločin bez oběti, právě proto, že často není evidentní, koho korupce
poškozuje a kdo přichází konečně k újmě.
Samozřejmě, existují korupční trestné činy, kdy alespoň některé oběti lze
identifikovat relativně snadno - například v případě trestného činu sjednání výhody při
zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle ust. § 256 zák. č.
40/2009 Sb. trestního zákoníku lze celkem snadno identifikovat, že poctiví uchazeči, jež
měli reálnou šanci na výhru veřejné zakázky atp., jim byla tímto nekalým jednáním
způsobena újma minimálně v podobě pošlapání jejich zákonných práv na rovné
zacházení. Jenže poškozenými uchazeči to nekončí – pakliže kvůli právě tento sjednané
výhodě vyhraje zakázku třeba na údržbu dopravní infrastruktury a neposkytuje služby
v takové kvalitě, jež by spravedlivý vítěz poskytoval, je najednou extrémně
komplikované určit, kdo všechno byl tímto trestným činem poškozen. „Zjednodušený
pohled na korupci může vyvolávat dojem, že se jedná o dvoustranný vztah – toho, kdo
dává, a toho, kdo bere. Ve skutečnosti ale vždy existují strany tři, přičemž ta třetí, pasivní
a více či méně konkretizovatelná, je vždy stranou poškozenou.“132 Problémem oběti či
poškozeného korupcí je, že často zde není jeden člověk či skupina osob, jež utrpěla
finanční či jinou újmu. Častokrát je subjekt, jež přišel k úhoně nejasný, mlhavý, těžko
určitelný z hlediska druhu i počtu poškozených – můžou to být jednotlivci, může to být
společnost daného státu. Zvláště pak „velká korupce“ může zasáhnout mnoho subjektů a
napříč hranicemi států. Situaci komplikuje u časová prodleva, se kterou mohou
132
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nastupovat následky korupce, což nadále ještě ztěžuje propojit pachatele, resp. příčinu
s poškozením, tedy následkem. 133
Právě tato vzdálenost mezi pachatelem a poškozeným(i) způsobuje, že poškození
si ani neuvědomí či nevšímají, že jim byla nějaký újma způsobena.
Tento problém je například názorně demonstrován už jen tím, že ani Trestněprávní
úmluva o korupci134 ani Úmluva OSN proti korupci (UNCAC),135 neobsahuje definici
poškozeného či oběti korupce a jen klade státům na srdce ochranu poškozeného a zajistit,
aby byl poškozený slyšen, což jsou pokyny značně vágní a státy nezavazují k žádnému
konkrétnímu opatření. Občanskoprávní úmluva o korupci Rady Evropy a Úmluva OSN
proti korupci obsahují stručné ustanovení, že entity a osoby, jež utrpěly újmu v důsledku
korupce, musí mít možnost se obrátit na soud za účelem získání odškodnění.
Jak bylo nastíněno výše, je velmi těžké si představit, jak si široký, neohraničený
počet subjektů, jimž byla určitým korupčním jednáním způsobena újma, se bude domáhat
odškodnění u civilního soudu žalobou. Tento článek tedy může svou funkci plnit
nanejvýše pro případy zcela očividných poškozených, což zřejmě nebude zrovna četným
případem.
Je tedy evidentní, že jakkoliv se hodně mluví o kontrole korupce či chceme-li, o
boji s korupcí, případné oběti a poškození tohoto kriminálního jevu nejsou předním
tématem. Děje se tak z různých důvodů, jedním z nich je, jak je v předchozích kapitolách
této práce uvedeno, již problém definice korupce. Pakliže není jasné, co všechno se za
korupci dá považovat, těžko pak můžeme vymezit okruh poškozených. A co víc, některé
z korupčních jednání se vyznačují tím, že k nim dochází na základě dohody dvou a více
subjektů, kteří z takovéto dohody profitují. Účastníci takovéto dohody se tedy zřídkakdy
mají důvod cítit poškozeni a korupci nahlásit, což nám ukazuje další problém, a to
viditelnost či detekovatelnost korupce, a to včetně jejích následků. Touto problematikou
se zabýval již v roce 1907 Edward A. Ross ve svém článku The Criminaloid,136 kdy
přípona -oid značí „jako“ nebo „jakoby.“ Podstatou criminaloida není nutkání konat zlo,
ale píše morální necitelnost. Criminaloid radši kořistí na anonymním davu společnosti,
133
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díky čemuž je snad ještě nebezpečnější než běžný zločinec. Co víc, criminaloid dokáže
přesvědčit své okolí, aby konalo namísto něj, a on se tak v případě odhalení jeho aktivit
vyhnul nálepce zločince. Criminaloid se vydává se za dobro samo, a spoléhá se na
podporu svého blízkého okolí proti většinové společnosti. 137 Ross ve svém článku
zdůrazňoval, že tito pachatelé často mají tendenci se vyvarovat poškozování své vlastní
komunity svým korupčním jednáním, takže v očích své komunity ani nijak vinni
nejsou.138
Qingli Meng a Paul C. Friday rozlišují viktimizaci korupcí na třech úrovních –
strukturální, institucionální a individuální. Strukturální viktimizace představuje tedy
viktimizaci celé společnosti, jež se může nabývat podoby negativního vlivu na
ekonomickou situaci daného státu, jak bylo blíže popsáno v předchozích kapitolách této
práce. Institucionální úroveň viktimizace pak značí situaci, kdy korupce „požírá“ samotné
instituce, ve kterých k ní dochází. Ať se jedná o policii, zdravotnictví či dopravu,
v důsledku korupce klesá kvalita služeb, jež mají poskytovat občanům daného státu,
ačkoliv náklady provoz těchto sektorů jsou neúměrně vysoké. Individuální viktimizace je
pak, jak termín napovídá, viktimizace jednotlivců. Toto může probíhat ať už přímo,
v podobě zkrácení jednotlivců na jejich právech, tak nepřímo, právě v podobě poškození
ekonomie a služeb poskytovaných státem. 139 Podíváme-li se na statistiku Eurobarometru
z roku 2017, zjistíme, že například v České republice považuje celkem 51 % dotázaných
podnikatelů korupci za problém, se kterým se setkávají při podnikání. Pro porovnání,
evropský průměr je 37 %.140 Z tohoto je tedy možné vyvodit, že celkem značné procento
podnikatelů se cítí korupcí viktimizováno.

6.2.

Společnost jako poškozený

Sekretariát OSN si je očividně vědom, že tato oblast kontroly korupce je velmi
nedořešenou, a snaží se tento problém adresovat zejména z výkladového hlediska
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vzhledem k Úmluvě OSN proti korupci a Občanskoprávní úmluvě o korupci, kdy alespoň
uvádí několik konkrétních příkladů, kdo může být subjektem přímo poškozeným korupcí;
tedy fyzická osoba, právnická osoba, držitel podílu ve společnosti, neúspěšný soutěžitel
ve veřejné soutěži, cizí stát nebo společnost jako taková.141
Ráda bych věnovala trochu více pozornosti právě poslednímu příkladu, kdy
momentálně jeden stát světa oficiálně ve svém právním rámci uznává společnost per se
jako možného poškozeného korupcí a nabízí jakýsi nástroj kompenzace. Tímto státem je
Costa Rica, stát, jež se za rok 2018 umístil na 48. místě v rámci žebříčku Corruption
Perception Index Transparency International. 142 Costa Rica však ve svém právním rámci
skrývá několik zajímavostí. První z nich je, že ústava tohoto státu, jež zakotvuje práva na
příznivé životní prostředí, pod tímto termínem mimo jiné chápe právo na dobrou správu
veřejných financí a prostředí bez korupce. Dalším z nich pak je, že v costarickém trestním
řádu (konkrétně ustanovení č. 38) má pravomoc podat civilní žalobu na náhradu škody
způsobené společnosti v důsledku trestného činu, korupci nevyjímaje. Nejvyšší státní
zástupce, aby uplatnil toto právo, učinil odhad, kolik stát tratil na neuskutečněných
investicích v důsledku ztráty důvěry investorů, a vzal taktéž v potaz snížení volební účasti
voličů v roce 2006, jako možný důsledek ztráty důvěry občanů ve státní instituce. Costa
Rica tento institut již několikrát úspěšně aplikovala, konkrétně například vůči
francouzsko-americké společnosti Alcatel, jež byla obviněna z uplácení tehdejšího
prezidenta a vedení státního telekomunikační společnosti v rámci veřejné zakázky
v hodnotě 140 milionů amerických dolarů. Alcatel nakonec musel zaplatit 10 milionů
amerických dolarů jako odškodné, a k roku 2016 bylo na takovýchto odškodnění již
zaplaceno 22 milionů amerických dolarů143, což vzhledem k velikosti costarické
ekonomie není nezanedbatelná částka. V neposlední řadě je v tamějším právním rámci
zakotveno, že spolky a neziskové organizace jsou zákonem uznávány jako oběti v případě
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poškození veřejného zájmu v určité oblasti korupcí, pokud trestný čin poškodil právě tuto
oblast.144
Tyto instituty skýtají zajisté velmi zajímavý přístup jak zmírňovat dopady korupce
na společnost, i když samozřejmě vyvstávají otázky ohledně praktického fungování
takovýchto opatření. Problematickým se také jeví vyčíslení škody, jež byla způsobena
narušením důvěry občanů či investorů ve státní struktury, jež v sobě nese prvky
nemateriální újmy i újmy materiální. Nicméně, dle mého názoru, tento přístup, byť lehce
extrémní, vysílá jasnou zprávu: korupce není zločin bez oběti, a narušení ekonomiky,
demokracie důvěry občanů v právní stát či jakýkoliv další ze závažných důsledků blíže
popsaných v kapitole 4.2 je právě tou nejvyšší cenou, kterou společnost a její občané platí
za existenci korupce, a tato nesmí být ignorována. Tento přístup může mít i funkci
odrazující od případného korupčního jednání, jelikož případný pachatel nebude muset
čelit „jen“ trestní sankci a náhradě škody přímo způsobené jeho trestným činem, ale bude
muset počítat i s povinností kompenzovat případnou újmu společnosti jako takové. Tato
problematika by si jistě zasloužila daleko obsáhlejší zkoumání, rozsah této diplomové
práce však dovoluje jen takovéto stručné přiblížení.
Pro praxi se však jeví jako schůdnější idea přiznání postavení poškozeného
neziskovým organizacím a spolkům, jež by se mohly soudní cestou domáhat náhrady
škody pro svůj sektor působnosti, byl-li poškozen v důsledku korupčního trestného činu.
Tímto způsobem by se alespoň z části a alespoň nějakým způsobem mohly finanční
prostředky, o nějž daný sektor přijde v nepřímém důsledku korupce, vrátit subjektům,
kterým měli původně připadnout, a uskutečnila se alespoň částečná reparace způsobené
újmy.
Navracení majetku, o nějž stát připravila korupce, je poslední dobou věnováno
stále více pozornosti v rámci problematiky Asset Recovery (volně přeložitelné právě jako
navracení majetku), kdy signatářské státy Úmluvy OSN145 proti korupci spolupracují při
navracení aktiv ztracených korupcí do státu jejich původu. Světová banka společně
s United Nations Office on Drugs and Crime spustila v roce 2007 iniciativu StAR (Stolen
Asset Recovery Initiative), jež spolupracuje s rozvojovými zeměmi a jurisdikcemi
oblíbenými pro ukrývání nelegálních finančních prostředků v prevenci praní špinavých
peněz pocházejících z korupce, a zajišťování systematičtějšího a efektivnějšího navracení
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tamtéž
Úprava povinností států je v rámci Úmluvy OSN o korupci obsažena v kapitole 5.
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takovýchto prostředků do zemí původu.146 V České republice vykonává Národní centrála
proti organizovanému zločinu SKPV úkoly úřadu pro dohledávání majetku z trestné
činnosti na území České republiky (Asset Recovery Office),147 tudíž tato problematika
není ignorována ani u nás. To však nic nemění na tom, že navrácení majetku do země
jeho původu je pouze prvním krůčkem ke skutečné reparaci újmy způsobené korupcí,
avšak zajisté krůčkem správným směrem.
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7. Míra korupce ve společnosti a metodika jejího
zjišťování
7.1.

Míra kriminality a problém její latence

Při zkoumání kriminality v rámci kriminologie je důležitou součástí zmapovat
stav kriminality ve společnosti. Při mapování rozsahu budeme tedy zkoumat rozsah
kriminality – údaj o počtu trestných činů na určitém území v určitém časovém období.
Tento údaj však z hlediska zkoumání míry kriminality nestačí, je třeba brát v potaz i
demografické vlivy jako například počet obyvatel na daném území – čímž dostáváme
ukazatel úrovně či intenzity kriminality, tedy relativní četnost výskytu kriminality, jež
bývá vykazována v indexech na 10 000 nebo 100 000 obyvatel.
Struktura kriminality pak popisuje kriminalitu s rozlišením povahy spáchaného
trestného činu, vlastností pachatele či oběti z hlediska jejich demografických statistik.
Dynamika kriminality pak ukazuje vývoj kriminality za časové období. Tato data jsou pak
použitelné k pozorování trendů či tendencím kriminality, na základě nichž lze pak
provádět kriminologické prognózování.
V ideálním případě, kdy bychom měli úplná data o všech spáchaných trestných
činech na daném území v daném čase, měli bychom přehled o skutečné kriminalitě. To
však bohužel není z faktického hlediska v dnešní době možné, proto se musíme počítat
pouze s informacemi o kriminalitě registrované, tedy té, jež je zjištěna a zaevidována.
Rozdíl mezi skutečnou kriminalitou a tou registrovanou představuje právě tzv. latentní
kriminalita. Právě latentní kriminalita je velkou proměnnou, jež relativizuje poznatky
zjištěné na základě zkoumání kriminality registrované, a může tak ovlivňovat přesnost
zjištění struktury, úrovně, dynamiky i tendencím kriminality.
V souvislosti s latentní kriminalitou se objevují pojmy jako latence přirozená,
tedy kdy se orgány činné v trestním řízení o trestné činnosti nedozvědí, a umělá latence,
kdy se o trestné činnosti dozví, avšak z nějakého důvodu kriminalita není registrována
(např. z důvodu zatajení orgány činnými v trestním řízení).
Ke zjišťování rozsahu skutečné kriminality je k dispozici několik metod:
∂

Výzkum informátorů – je založen na dotazníkovém šetření, ptá se osob,
zda se dozvěděly o trestném činu jiné osoby. Problém s akurátností
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nastává z hlediska problému kvalifikace trestného činu laikem či
možností, že týž trestný čin byl reportován více dotazovanými.
∂

Self-reporty – zkoumání taktéž založeno na dotazníkovém šetření nebo
na rozhovoru, kdy se zjišťuje, zda se dotazovaný dopustil kriminálního
jednání. Potenciální problémy s akurátností těchto výzkumů vedou
z logiky věci z neochoty dotazovaných uvést své trestné jednání z obavy
z prozrazení a následného stíhání, či naopak z hlediska vychloubání se či
neznalosti, co trestným činem je a co není. Některé tato trestná jednání již
mohou být také zanesená v policejních statistikách, jen pachatel nebyl
zjištěn.

∂

Viktimizační výzkumy – výzkum založen na šetření v rámci vzorku
populace, zda se dotyční nestali oběťmi tretsné činnosti. Otázky
v takovýchto šetřeních směřují k mapování, zda se osoba stala obětí
trestného činu, zda trestná čin oznámila a pokud ne, tak proč, o povaze
trestného činu, charakteristice pachatele i oběti, či způsobené újmy.
Potenciálním problémem je opět uvádění nepravdivých informací ze
strany dotazovaných, ať už z důvodu strachu z prozrazení a narušení
soukromí, či případných následků za neoznámení trestného činu, dále pak
subjektivní vnímání trestného činu – a to ať již zveličování či naopak ani
nerozpoznání, že se osoba stala obětí trestného činu, jak je to zejména u
některých typů trestné činnosti, korupci nevyjímaje, jak bylo nastíněno
v předchozí kapitole.

∂

Jiné metody zjišťování – dále může být kriminalita zjišťována pomocí
expertního šetření (dotazování odborníků na odhad kriminality v jejich
oblasti odbornosti), experimenty, zúčastněné pozorování (za nasazení
agenta) atp.148

Z výše uvedeného tedy můžeme uzavřít, že zjišťování míry kriminality
nemůže být zcela přesné, a tudíž skutečnou míru kriminality můžeme jen
odhadovat z důvodu velké proměnné v podobě kriminality latentní. Každá
z metod zjišťování kriminality má své slabosti a limity, jež musí být při
vyhodnocování výsledků zkoumání bráno v potaz.
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vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-615-0. s. 33-34.
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7.2.

Metody zjišťování míry korupce

Vzhledem k nátuře korupční kriminality je míra jejího zjišťování obzvláště
komplikovaná. V prvé řadě, vrátíme-li se k problému definice korupce a pohledů na
korupci z hlediska různých disciplín včetně trestního práva, některá korupční jednání
nemusí naplnit znaky trestního činu a některý trestné činy, jež jsou považovány za
korupční, nemusí být naplněny pouze korupčním jednáním. 149 Zvláště v případě korupce
bude pak latence velmi vysoká, vzhledem k tomu, že nelze předpokládat, že trestný čin
oznámí jedna ze stran korupčního jednání. „Spokojen bývá totiž jak ten, kdo uplácí, tak
uplácený.“150 Toto tvrzení však nelze brát absolutně, koneckonců, jestliže korupce ve
státě nabere takových rozměrů, kdy úředníci či jiní zaměstnanci státního aparátu vyžadují
úplatky, aby vůbec vykonali úkony, jež jsou jejich náplní práce služby občanům, nelze o
oboustranné spokojenosti hovořit. Avšak jako výchozí premisa je tento přístup dozajista
aplikovaný na nezanedbatelnou část korupčního jednání. Nezanedbatelným aspektem
korupční trestné činnosti, jež dále napomáhá její latenci i vysoká míra uzavřenosti a
konspirace v rámci organizované korupční kriminality, a neochota (i zúčastněných) osob
proti takovýmto skupinám svědčit.151 Z tohoto důvodu má velkou důležitost institut
spolupracujícího obviněného, jež zakotvuje v českém právním rámci ust. § 178a zákona
č. 141/1961 Sb., trestní řád. Tento institut při splnění stanovených podmínek nabízí
výhodnější procesní postavení pro obviněného, pakliže poskytne informace způsobilé
významně přispět k objasnění zločinu. Je tedy možné předpokládat, že taková osoba může
vzhledem ke svému vhledu do situace poskytnout orgánům činným v trestním řízení
informace, které by se jinak pravděpodobně nedozvěděly, a pomoci tak získat lepší
povědomí o situaci ohledně korupční trestné činnosti.
Výzkum míry korupce otvírá také mnoho otázek, jež budou ovlivňovat jeho
finální podobu – zajímá nás primárně velká korupce na úrovni vysokých státních
představitelů nebo každodenní drobná korupce? Jaká všechna jednání pod definici
korupce podřadíme? Zaměříme se spíše na veřejné mínění, nebo vyžadujeme osobní
zkušenost s korupcí? Budeme se spoléhat spíše na veřejné mínění nebo na odhad
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odborníků z oboru? V následujících podkapitolách budou přiblíženy vybrané výzkumy
míry korupce a jejich metodiky, reflektující tyto otázky.

7.2.1.

Kompozitní indexy

Kompozitní indexy pro posouzení míry korupce používají několik různých zdrojů,
které případně různě váží. 152 Asi nejznámějším kompozitním indexem je tzv. Corruption
Perception Index (CPI) dle neziskové organizace Transparency International. Tento
index měří míru vnímané korupce v daném státu na škále od 0 (hodně zkorumpovaný) do
100 (vůbec nezkorumpovaný) bodů. Tento index byl poprvé použit v roce 1995 s cílem
spojit podnikatele, společnost a státní struktury v boji proti korupci. CPI je sestavováno
na základě dotazníkové šetření mezi členy výkonných orgánů společností, novináři
z finančního sektoru a analytiky rizik, nikoliv v rámci běžné laické populace, a zaměřuje
se na korupci ve veřejném sektoru. V zemích relativně silně promořených korupcí není
výjimkou, že kvalita a nezávislost soudnictví a tisku jsou kompromitovány, tudíž oficiální
statistiky sestavované státem mohou korupce významně podhodnocovat. CPI jakožto
alternativní zdroj či ukazatel je tedy v takovýchto případech zvláště užitečný.153
Dalším známým kompozitním indexem je Control of Corruption (CC) Index
publikovaný Světovou Bankou od roku 1996 jakožto součást tzv. Worldwide
Governance Indicators (WGI). Tento index sleduje míru, do níž je veřejná moc užívána
pro osobní prospěch, zahrnujíce jak malou korupci, tak velkou. Výsledný index je
výsledkem agregování vícero zdrojů reflektujících mínění občanů, odborníků v oboru,
podnikatelů a nevládních organizací. 154 Tento index řadí zkoumané státy do pořadí dle
percentilu, kdy 100 je maximum a 0 minimum. 155 Tyto indexy však spolu dlouhodobě
téměř zcela korelují, dá se tak hovořit o jejich zaměnitelnosti. 156
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7.2.2.

Průzkumy veřejného mínění

Průzkumy veřejného mínění se zaměřují prakticky pouze na zkušenosti
s úplatkářstvím v rámci obecné populace. Dnes existuje vícero průzkumů pořádaných
různými organizacemi. Mezi ty nejznámější patří European Social Survey (ESS),
Eurobarometr, Global Corruption Barometer (GCB), International Social Survey
Programme (ISSP) a World Values Survey (WVS). Avšak jednotlivé průzkumy se liší
v šíři vymezení zkušenosti s úplatkářstvím, jejich preriodicitě i dotazovaných sujektech.
European Social Survey provádí výzkum každý druhý rok od roku 2002, nicméně
každý rok se zaměřuje na jiné téma, jako zdravotnictví, migrace atp., jež rotují v daném
pořadí. Tento výzkum byl na korupci zaměřen naposledy v roce 2004, a mírně se dotkl
této problematiky v roce 2010 rámci modulu o justici. Dotazník tohoto výzkumu se
zaměřoval na zkušenost s korupcí v podobě aktivní a pasivní participace na korupčním
jednání. 157
Eurobarometr je mezinárodní výzkum veřejného mínění prováděná Evropskou
komisí od roku 1973 v členských zemích nebo zemích, jež jsou kandidáti na členství.
Téma korupce není obsaženo ve standardním průzkum, ale bývá zahrnuto158 do
speciálního průzkumu jakožto otázky ohledně vnímání a zkušenosti s korupcí. 159
Transparency International kromě Corruption Perceptions Indexu zmíněného výše
vydává od roku 2004 taktéž Global Corruption Barometer, jež, jak název vypovídá, je
specifikuje pouze na oblast korupce a obsahuje širokou škálu otázek ohledně korupce a
úplatkářství.
International Social Survey Programme je opět mezinárodním průzkumem, jež
porovnává veřejné mínění zkoumaných států od roku 1985. Tento výzkum bývá prováděn
každoročně, ovšem korupci se věnují jen některé moduly v rámci tématu „Role vlády“,
jež se uskutečnily v roce 2006 a 2016.160

157
Topics. [online]. European Social Survey. [cit. 7. 5. 2019]. Dostupné z:
https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/united_kingdom/topics.html.
158
Konkrétně v letech 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 a 2017
159
Eurobarometer: Country factsheets on attitudes to corruption. [online]. Migration and Home affairs
European Commission, 2018. [cit. 7. 5. 2019]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/homeaffairs/news/eurobarometer-country-factsheets-attitudes-corruption_en
160
Modules by topic. [online]. International Social Survey Programme. [cit. 6. 5. 2019]. Dostupné z:
http://www.issp.org/data-download/by-topic/

61

World Values Survey je mezinárodním průzkumem probíhajícím od roku 1981.
K dnešnímu dni proběhlo 6 vln průzkumů, kdy korupce byla jakožto téma zařazena do
třetí vlny, jež proběhla v letech 1995 – 1998. Korupce je taktéž zařazena do právě
probíhající 7. vlny. Výzkum probíhá v bezmála 100 zemích, jež zahrnují více než 90 %
světové populace.161,162
V České republice Centrum pro výzkum veřejného mínění provádí průzkum
ohledně veřejného mínění o korupci a její míře a oblastech rozšířenosti od roku 2008163
formou osobního rozhovoru. V roce 2018 bylo dotázáno 1 115 jednotlivců, jež byli
vybráni pomocí kvótního výběru.164

7.3.

Problémy a limitace

Jak bylo již v této kapitole nastíněno, přesně zjistit míru korupce ve státě je
prakticky nemožné. Různé metody zjišťování korupce mají své výhody, ale bohužel
žádná z nich není dokonalá, a o jejich akurátnosti se mohou vést diskuze. Vzhledem
k tomu, že zatím nemáme k dispozici žádný lepší nástroj měření ani ukazatel, musíme se
spokojit s kompozitními indexy a průzkumy veřejného mínění, avšak majíce na paměti
jejich možné problémy a limitace.
V případě kompozitních indexů je nespornou výhodou, že se provádějí prakticky
každý rok, takže máme velké množství dat, s nimiž můžeme pracovat a porovnávat vývoj
ve vnímání korupce rok od roku v každé zemi. Vzhledem k tomu, že finální index je
kompilátem více zdrojů, zmírňuje se tak nebezpečí, že jedna chyba v datech vychýlí celý
index. Nicméně kompozitní indexy však mají i mnoho kritiků. Jedním jejich z argumentů
je, že ono „vnímání“ korupce může být velice daleko od skutečné míry korupce ve státě,
a že sbíraná data se zakládají spíše na povídačkách a stereotypech v daném oboru.165 Dále
je tu problém velké korupce, kdy je poněkud nepravděpodobné, že dotazovaní experti
z oboru mají skutečný přehled o velké korupci, k níž momentálně ve státě dochází.
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Kompozitní indexy se také v čase až tolik nemění, což vyvolává další otázky, nakolik
jsou tedy citlivé a schopné reflektovat změny ve společnosti, anebo zda úroveň korupce
ve státech je víceméně konstantní. 166 Dalším otazníkem je pak zpracování dat, jež probíhá
způsobem expertního posouzení experty z různých oblastí lidského vědění, o nichž se má
za to, že jsou odborníky na výskyt korupce ve svém sektoru. 167 Což by samo o sobě nebyl
problém, ten však nastává v okamžiku, kdy metodologie takového posuzování není
veřejně publikována, a tudíž je netransparentní. 168 A v neposlední řadě kompozitní indexy
se mohou rok od roku lišit v množství zdrojů či dokonce v jejich jakosti, je tedy validita
takovýchto dat sporná.169
Co se týče výzkumů veřejného mínění, mohou se zaměřovat buď na výzkum
vnímání korupce, nebo na rozšířenost přímé zkušenosti s korupcí v rámci populace. Jak
již bylo nastíněno výše, průzkumy vnímání korupce v rámci populace se potýkají s mnoha
problémy s jejich vypovídací hodnotou. Veřejné mínění může být v tomto ohledu
ovlivněno mnoha faktory, jako například nálada ve společnosti ohledně politické
garnitury nebo „propírání“ zrovna odhalených korupčních kauz ve společnosti v
médiích. 170 Právě média jsou důležitým hráčem na poli korupce a veřejného mínění,
jelikož v demokratických státech je větší šance, že tisk bude skutečně svobodný a může
náležitě informovat veřejnost o korupčních kauzách. To však může mít paradoxní efekt,
kdy společnost nabude dojem, že demokracie je zkorumpovaná, a cítí potřebu po
autoritářských režimech či nostalgicky vzpomíná na předchozí diktátorské režimy, jako
to bohužel nastalo v některých částech postkomunistických společností. 171 Výhodou
tohoto typu průzkumu je, že je prováděn v rámci obecné populace a nikoliv odborníky,
tudíž je možné se domnívat, že laik spíše nebude odpovídat na základě svých asumpcí na
základě plynoucích z jeho odbornosti.
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Průzkumy, jež se zaměřují na zkušenost populace s korupčním jednáním, obvykle
úplatkářstvím, mají tu výhodu, že nepracují s dojmy a vnímáním, ale s přímým kontaktem
s korupčními aktivitami ať svými nebo jiných. Ani tento přístup ovšem není bez problémů
– jedním z nich je už jen to, že je prakticky nemožné získat data o všech úrovních korupce.
Stejně jako u kompozitních indexů, informace o velké korupci jsou valné většině
populace nedostupné, a výzkumy se tam musí omezit hlavně na malou korupci (petty
corruption). Zde ovšem narážíme u self-reportů a viktimizačních průzumů na možnou
neochotu respondentů uvádět pravdivé informace ze strachu z prozrazení či jiného
následku.172
Je tedy evidentní, že nelze spoléhat bez dalšího na žádný z průzkumů ohledně
míry korupce ve společnost, jelikož každý z nich má nějakou slabost, pramenící
z problému latentní kriminality, a zvláště pak delikátní povahy korupce, jež je sice jevem
všudypřítomným, ale opředeným tajnostmi, tabu a spekulacemi. Povaha korupce bohužel
zřejmě nedovoluje exaktnější a přesnější metodiku zkoumání její míry ve společnosti.
Jediná možná taková metoda by bylo pravděpodobně konstantní monitorování
společnosti, resp. jejích občanů, což by bylo ovšem zabíhání k úvahám ve stylu
orwellovského Velkého bratra. Proto tedy zůstaňme u kritické analýzy výsledků
průzkumů, majíce na paměti jejich slabiny, možné předsudky a limitace. Pro přesnější
představu k pravděpodobné míře korupce v daném místě a čase je zajisté vycházet z více
druhů průzkumů z rozdílnými metodologiemi, abychom se vyhnuli vytváření závěrů
z dat, jež mohou být vychýlená tím či oním směrem.
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Závěr
Cílem této diplomové práce bylo přinést vhled do některých vybraných oblastí
problematiky korupce z pohledu kriminologie. Jak bylo hned z kraje této práce nastíněno,
problém začíná již u samotné snahy definovat korupci, z důvodu jejích mnoha podob.
Korupční jednání může nabývat mnoha forem, z nichž některé jsou postihovány trestním
právem, a některé, ač naplňují jednu či více definic korupce mohou mít hraniční
charakter, a o trestnou činnost se jednat nemusí. Co je však prakticky všem korupčním
jednáním společné, je však morální úpadek většiny osob do této činnosti zapojených.
Většiny, a nikoliv všech osob zapojených do korupčního jednání, jelikož pakliže je
rozklad integrity daného sektoru korupcí zvláště pokročilý, může docházet k situacím,
kdy například lékař odmítá poskytnout pacientovi řádnou lékařskou péči, neposkytne-li
pacient či jeho rodina úplatek, jako k tomu dochází například v Rumunsku.173 Těžko
soudit pacienta, jež takový úplatek poskytne.
Takovéto korupcí promořené prostředí snižuje kvalitu života nejen takto
poškozenému jednotlivci, avšak neblaze se podepisuje na celé společnosti. Problém
korupce je, že její důsledky jsou často špatně sledovatelné a nehmatatelné. Důsledky
korupce ve společnosti mohou mít ekonomický charakter, kdy může docházet k distorzi
vybírání daní či investic ve státě, odliv zahraničních investorů z důvodu ztráty důvěry ve
stát, či distorzi vynakládání státních prostředků. Mohou mít však i další dopady,
negativně se podepisující na existenci právního státu, dodržování lidských práv i stabilitě
demokracie. Problematika důsledků korupce pak souvisí s problematikou oběti či
poškozeného korupce, jež nebývá v diskurzu ohledně korupce příliš často adresována.
Přitom je, alespoň dle mého názoru, zcela klíčové si uvědomovat, že jakkoliv se často
oběť či poškozený jeví jako neviditelný, z důvodů těžko vysledovatelné příčinné
souvislosti mezi jednáním a důsledkem či neohraničeném počtu či druhu poškozených
osob, je pro snahy o minimalizaci neblahých důsledků korupce třeba této problematice
věnovat o poznání více pozornosti.
Korupce může vyvstávat v návaznosti na různé faktory, jež alespoň částečně
mohou být lidskou snahou ovlivněny. Mezi takové můžeme počítat mimo jiné například
v práci zmíněnou transparentnost legislativy a jiných pravidel, kvalitu úředního aparátu,
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účinné mechanismy kontrol a trestání korupce. Faktorem, jež lze ovlivnit o poznání hůře,
jsou kulturní a společenské zvyklosti dané společnosti, kdy některé takové zvyklosti
mohou zapříčinit poněkud laxnější přístup ke korupci. Takovéto postoje je však velmi
složité změnit, a při takových snahách musí být postupováno opatrně a citlivě, a nečekat
rychlé výsledky.
Dalším z aktérů v problematice korupce z hlediska kriminologie je taktéž samotný
pachatel této trestné činnosti. Zde byla v práci věnována pozornost jak mentálním
procesům jednotlivců v souvislosti s jejich okolím, jež předcházejí rozhodnutí dopustit se
korupčního jednání, tak jejich osobnostním či statistickým vlastnostem. Jak již bylo
zmíněno v předchozích kapitolách této práce, lidská duše a osobnost jsou natolik
komplikované, že těžko dokážeme přesně určit, odkud se v člověku vzalo rozhodnutí
spáchat takový trestný čin. Avšak pokud dokážeme identifikovat určité společné
jmenovatele, můžeme tyto faktory adresovat při tvorbě opatření pro prevenci či detekci
korupčního jednání. Dle mého názoru právě úspěšné zacílení na problematické oblasti
v rámci například etických programů, jež k jeho adresátům skutečně promlouvá či
vytyčuje jasné mantinely, je zcela klíčové při snahách o potírání korupce. Co se týče
osobnostních

vlastností pachatele,

jeijch

využitelnost

v praxi bude

o

něco

komplikovanější. Je bezesporu důležité v rámci kontroly korupce obsazovat funkce
kvalitními osobami s integritou a vlastnosmi, jež pravděpodobně nepovedou k rozpuku
korupce v dané sféře. Avšak automaticky zavrhnout jedince, jež nesou osobní
charakteristiky spjaté s kriminalitou bílých límečků či korupcí je zkratkovité, a
pravděpodobně i diskriminační, jelikož nikde není psáno, že se daná osoba korupčního
jednání skutečně dopustí. Poznatky o osobnosti pachatele pak mohou sloužit možná jako
určité varovné signály, proměnné, jež je vhodné brát v potaz.
Stejně tak je třeba být si vědom limitací v případě výzkumů zabývajících se mírou
korupce ve společnosti. Zjišťování míry kriminality jako takové naráží na metodologické
potíže, jelikož je prakticky nemožné se vypořádat s problémem latence. Latence v případě
korupce je obzvláště vysoká, jelikož ani jedna strana korupčního jednání obvykle nemá
důvod tuto trestnou činnost nahlásit, a pozice případného whitle-blowera často nebývá
zrovna záviděníhodná, což jedince demotivuje při zpozorování korupce zapískat na onu
pomyslnou píšťalku. Policejní statistiky odhalených korupčních trestných činů tak
pravděpodobně nemají valnou vypovídající hodnotu, tudíž je třeba se obrátit na
kompozitní indexy a průzkumy veřejného mínění. Avšak při bližším pohledu ani tyto
nedávají záruku akurátnosti, avšak vzhledem k nemožnosti přesné statistiky je kombinace
66

více takových výzkumů pravděpodobně nejlepším možným ukazatelem míry korupce ve
společnosti v daném místě a čase. Ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022
je zakotvena realizace sociologických šetření za účelem určení míry korupce
v jednotlivých sektorech, jež má napomáhat detekci korupčních trendů a ohnisek174, je
tedy povzbudivé, že tato problematika konečně začíná dostávat více pozornosti.
Na úplný závěr bych uvedla, že ač korupce vyvolává notné množství emocí, a boj
s korupcí se může i stát rukojmím politických kampaní populistů, samotné zkoumání a
poznávání tohoto jevu je až příliš často stranou pozornosti. A pokud skutečně chceme
s korupcí efektivně bojovat (ač úplné vymýcení je pravděpodobně jen utopií), je třeba
zacílit nejen na systémy a instituce, ale taktéž na jednotlivce. Je třeba vyvracet mýty a
šířit povědomí a poznání o korupci v rámci obecného i odborného publika, protože
jakákoliv změna začíná právě u lidí, a vzdělání je pro ni klíčový substrát.

174

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 ve znění usnesení vlády ze dne 17. 12. 2018. č. 855.
Úřad vlády České republiky. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí. s. 4

67

Seznam použitých zdrojů
1.

Seznam použité literatury
Knižní zdroje
∂

CEJP, Martin, Petr KOTULAN a Pavel JANDA. Korupce. Praha: Institut pro
kriminologii a sociální prevenci, 1996. Studie (Institut pro kriminologii a sociální
prevenci). ISBN 80-860-0825-8.

∂

CURINI, Luigi. Corruption, Ideology, and Populism: The Rise of Valence Political
Campaigning. Springer, 2017. ISBN 9783319567341

∂

DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Korupce: Projevy a
potírání v České republice a Evropské unii. Brno: Masarykova Univerzita,
Mezinárodní politologický ústav, 2006. ISBN 978-80-210-4062-5

∂

DAVID, Vladislav. NETT, Alexander. Korupce v právu mezinárodním, evropském
a českém. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-562-9

∂

DURKHEIM, Émile a W. D. HALLS, LUKES, Steven, ed. The Rules of Sociologal
Method. New York: The Free Press, 1982. s. 102. ISBN 9780029079409

∂

FRIČ, Pavol. Korupce na český způsob. Praha: G plus G, 1999. ISBN 80-86103-269.

∂

GOTTFREDSON, Michael. HIRSHI, Travis. A general theory of crime. Stanford,
CA: Stanford University Press, 1990. ISBN 9780804717748

∂

GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4.
aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-615-0

∂

CHMELÍK, Jan et al. Pozornost, úplatek a korupce. Linde Praha, a.s.: Praha, 2003.
ISBN 80-7201-434-X"

∂

CHMELÍK, Jan. TOMICA, Zdeněk. Korupce a úplatkářství. 1. vydání. Linde Praha:
Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-866-6

∂

JOHNSTON, Michael. Public Officials, Private Interests and Sustainable
Democracy: When Politics and Corruption Meet. In: Corruption and the Global
Economy. Ed. ELLIOT, Kimberly Ann. Washington, DC: Institute for International
Economomics, 1997. ISBN 9780881322330

∂

KARKLINS, R. The System Made Me Do It: Corruption in Post-communist
Societies. M. E. Sharpe. Armonk: London, 2005. ISBN 9780765633484

68

∂

MOORE, C. Psychological processes in organizational corruption. In:
DECREMER, David. Psychological Perspectives on Ethical Behavior and Decision
Making. Information Age Publishing Press: USA, 2009. ISBN 978-1607521051

∂

NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI,
2008. ISBN 978-80-7357-377-5.

∂

SUTHERLAND, Edwin. White collar crime: The uncut version. Yale University
Press: New Haven, 1983. ISBN 978-0313242274

Odborné články
∂

ABDULLAHI, Rabi’u et al. Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory:
Understanding the Convergent and Divergent for Future Research. [online].
European Journal of Business and Management. 2015, 7(28). [cit. 27. 4. 2019].
Dostupné
z:
https://pdfs.semanticscholar.org/d86f/5988fccc216c92c891191323a2c7f639b834.p
df

∂

BHARGAVA, Vinay. The Cancer of Corruption. [online]. World Bank Global
Issues Seminar Series. World Bank, 2005 [cit. 20. 4. 2019]. Dostupné z:
http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf.

∂

BLICKLE, Gerhard et al. Some Personality Correlates of Business White-Collar
Crime. Applied Psychology: An International review. 2006, 55(2).

∂

DONCHEV, Dilyan., UJHELYI, Gergely. What do corruption indices measure?
Econ. Politics. 2014, 26.(2).

∂

DORMINEY, Jack et al. The Evolution of Fraud Theory. Issues In Accounting
Education. 2012, 27.(2).

∂

EATON, Tim V. KORACH, Sam. A Criminological Profile of White-Collar Crime.
Journal of Applied Business Research. 2016, 32(1).

∂

ENSTE, Dominik H., HELDMAN, Christina. Causes and Consequences of
Corruptoion – An Overview of Empirical Results. [online]. Cologne Institute for
Economic
Research,
2017.
[cit.
24.
4.
2019].
Dostupné
z:
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2017/323508/IWReport_2_2017_Corruption.pdf.

∂

FAZEKAS, Mihály et al. Anatomy of Grand Corruption: A Composite Corruption
Risk Index Based on Objective Data. Corruption Research Center Budapest, 2013.

69

∂

FOSTER, Joshua D., CAMPBELL, W. Keith. Are there such things as “narcissists”
in social psychology? A taxometric analysis of the Narcissistic Personality Inventory.
Personality and Individual Differences. 2007, 43.

∂

HELLMAN, Joel a KAUFMANN, Daniel. Confronting the Challenge of State
Capture in Transition Economics. [online]. In: Finance and Development.
International Monetary Fund. 2001, 38(3). [cit. 17. 4. 2019]. Dostupné z:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/09/hellman.htm

∂

HERZOGOVÁ, Zuzana. Policejní korupce – mediální téma nebo každodenní
realita? Kriminalistika. 2004, 2.

∂

CHÁBOVÁ, Kristýna. Measuring corruption in Europe: public opinion surveys and
composite indices. [online]. Springer Link. 2017, 51(4). Dostupné z:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11135-016-0372-8.

∂

CHARRON, Nicolas et al. Quality of Government and Corruption from a European
Perspective: A Comparative Study of Good Government in EU Regions. Edward
Elgar Publishing: Northampton, 2013.

∂

KLITGAARD, Robert. On Culture and Corruption. [online]. Blavatnik School of
Governance Working Paper Series, 2017. [cit. 24. 4. 2019] Dostupné z:
https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-05/BSG-WP-2017-020.pdf

∂

LEFF, Nathaniel H. Economic Development through Bueraucratic Corruption.
American Behavioral Scientist. 1964, 8(3).

∂

LUI, Francis T. An Equilibrum Quieing Model of Bribery. Journal of Political
Economy. 1985, 93(4).

∂

MAURO, Paolo. Why Worry about Corruption? [online]. Economic Issues. (6).
International Monetary Fund, 1997. [cit. 24. 4. 2019]. Dostupné z:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues6/issue6.pdf

∂

MAZÁK, Jaromír. Vnímání korupce v České republice: přehled kvantitativních
zdrojů a deskriptivní analýza současného stavu. [online]. Česká kriminologie. 2016,
3. [cit. 7. 5. 2019]. Dostupné z: http://ceskakriminologie.cz/cs/archiv/20163/vnimani-korupce-v-ceske-republice-prehled-kvantitativnich-zdroju-adeskriptivni-analyza-soucasneho-stavu.

∂

MENG, Qingli. FRIDAY, Paul C. Victims of Corruption. A conceptual Framework.
In: Justice for Victims: Perspectives on right, transition and reconciliation.
Routledge, 2015.

70

2.

∂

MUNGIU-PIPPIDI, Alina., DADASOV. Ramin. A Note on What Causes Change in
Governance and How to Measure Public Integrity. Hertie School of Governance:
Berlin, 2015.

∂

NYE, J. S. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis.
American Political Science Review. 1967, 67(2). ISSN 0003-0554.

∂

PEOPLES, Clayton. SUTTON, James E. Political Corruption and State Crime.
[online]. Oxford Research Encyclopedias. Criminology and Criminal Justice, 2017.
[cit.
2.
5.
2019].
Dostupné
z:
http://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/
acrefore-9780190264079-e-274

∂

QUINGGUO, Ma. YAN, Min. Psychological, Behavioral, and Economic
Perspectives on Corruption. [online]. International Journal of Psychology and
Psychoanalysis,
2018.
[cit.
27.
4.
2019].
Dostupné
z:
https://clinmedjournals.org/articles/ijpp/international-journal-of-psychology-andpsychoanalysis-ijpp-4-033.php?jid=ijpp#ref8

∂

RAU, Andreas H. Trust and Trustworthiness: A Survey of Gender Differences.
[online]. Psychology of Gender Differences, Forthcoming, 2011. [cit. 29. 4. 2019].
Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1958933

∂

ROSS, Edward. A. The criminaloid. The Atlantic Monthly. 1907, 99.

∂

TANZI, Vito. Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and
Cures. [online]. IMF Working paper. International Monetary Fund, Fiscal Affairs
Department,
1998.
[cit.
21.
4.
2019].
Dostupné
z:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9863.pdf

∂

United Nations Office on Drugs and Crimes. Good Practices in Identifying the
Victims of Corruption and Parameters for their Compensation. [online]. Openended Intragovernmental Working Group on Asset Recovery. Vienna, 2016. [cit. 2.
5.
2019].
Dostupné
z:
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup
2/2016-August-25-26/V1604993e.pdf

Seznam použitých internetových zdrojů
∂

AGHOVÁ, Irena. Zákony: K novele trestního zákona. [online]. iDnes.cz Blog, 2012.
[cit.
11.
6.
2019].
Dostupné
z:
https://irenamauranovotna.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=277693

71

∂

ALBRECHT, Steve W. Iconic Fraud Triangle endures. [online]. Fraud Magazine,
2014.
[cit.
27.
4.
2019].
Dostupné
z:
https://www.fraudmagazine.com/article.aspx?id=4294983342

∂

Asset Recovery. [online]. United Nations Office on Drugs and Crime, 2019. [cit. 11.
5. 2019]. Dostupné z: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/assetrecovery.html

∂

Bělohradský: Boj proti korupci je morálním kýčem. [online]. Deník referendum,
2011. [cit. 15. 4. 2019]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/10212belohradsky-boj-proti-korupci-je-moralnim-kycem

∂

BILEFSKY, Dan. Medical care in Romania comes at an extra cost. [online]. The
New
York
Times,
2009.
[cit.
22.
5.
2019].
Dostupné
z:
https://www.nytimes.com/2009/03/09/world/europe/09bribery.html

∂

BUREŠ, Radim. PAVLIŠOVÁ, Radka. Občan proti korupci. Příručka občanské
protikorupční sebeobrany. [online] Transparency International: Praha, 2013. [cit. 11.
6.
2019]
Dotupné
z:
https://www.transparency.cz/wpcontent/uploads/TI_KOPS_Obcan_proti_korupciPrirucka_obcanske_protikorupcni_sebeobrany_FINAL2.pdf

∂

Control of Corruption: Percentile Rank. [online]. World Bank. [cit. 6. 5. 2019]
Dostupné z: https://datacatalog.worldbank.org/control-corruption-percentile-rank

∂

Country Expreriences with Reparation of Social Damages. [online]. Transparency
International. Anti-Corruption Helpdesk, 2016. [cit. 3. 5. 2019]. Dostupné z:
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Reparations_for_social_d
amages_2016.pdf

∂

DEL FABBRO, Giada. The Psychology of Corruption. [online]. Corruption Watch.,
2013. [cit. 27. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.corruptionwatch.org.za/thepsychology-of-corruption/

∂

EU Strategy on criminal justice. [online] European Commission. [cit. 18. 4. 2019].
Dostupné
z:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamentalrights/criminal-justice/eu-strategy-criminaljustice_en#objectivesofacommonstrategy

∂

Eurobarometer: Country factsheets on attitudes to corruption. [online]. Migration
and Home affairs European Commission, 2018. [cit. 7. 5. 2019]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/eurobarometer-country-factsheets-attitudescorruption_en

72

∂

Global Profiles of the Fraudster: Technology enables and weak control fuels the
fraud. [online]. KPMG International, 2016. [cit. 29. 4. 2019]. Dostupné z:
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/profiles-of-the-fraudster.pdf.

∂

HAFNER, Marco. The Cost of Corruption in Europe — Up to €990 Billion (£781.64
Billion) Lost Annually. [online]. RAND Corporation, 2016. [cit. 15. 4. 2019].
Dostupné z: https://www.rand.org/news/press/2016/03/22.html

∂

HOUBOVÁ, Petra. PRAŠKO, Jan et al. Narcistická porucha osobnosti – diagnostika
a léčba. [online]. Psychiatrické centrum 3. LF UK. Centrum neuropsychiatrických
studií:
Praha,
2005.
[cit.
27.
4.
2019].
Dostupné
z:
http://www.solen.sk/pdf/49732206d88d1c260543d9154f856447.pdf.

∂

Jaké existují trestné činy spojené s korupcí? [online]. Frank Bold, 2018. [cit. 11. 6.
2019]. Dostupné z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/korupce-jednaniuredniku/rada/katalog-trestnych-cinu-spojenych-s-korupci

∂

KOSSOW, Niklas. Populism and Corruption. [online]. Transparency International,
2019.
[cit.
15.
4.
2019].
Dostupné
z:
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/populism-andcorruption-2019-final.pdf

∂

LETKI, Natalia. Corruption Perceptions Index. International Public sector
Evaluation. [online]. In: Encyclopaedia Britannica, 2013. [cit. 6. 5. 2019]. Dostupné
z: https://www.britannica.com/topic/corruption-perceptions-index

∂

MANNHEIM, Hermann a BERNARD, Tomas J. Criminology. [online]. In:
Encyclopaedia Britannica, 1999. [cit. 15. 4. 2019]. Dostupné z:
https://www.britannica.com/science/criminology

∂

MARTINI, María. State Capture: An Overview [online]. Transparency International,
2014.
[cit.
17.
4.
2019].
Dostupné
z:
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/State_capture_an_overvie
w_2014.pdf s. 1.

∂

Modules by topic. [online]. International Social Survey Programme. [cit. 6. 5. 2019].
Dostupné z: http://www.issp.org/data-download/by-topic/

∂

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV. [online]. Policie České
republiky.
NCOZ.
[cit.
11.
5.
2019].
Dostupné
z:
https://www.policie.cz/clanek/narodni-centrala-proti-organizovanemu-zlocinuskpv.aspx

∂

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce. Dílčí výsledky analýzy soudních
rozhodnutí. [online]. Transparency International, 2016. [cit. 29. 4. 2019]. Dostupné
z: https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/Ne%C3%BAplatn%C3%A973

%C5%BEeny-Genderov%C3%A1-dimenze-korupceD%C3%ADl%C4%8D%C3%AD-v%C3%BDsledky-anal%C3%BDzysoudn%C3%ADch-rozhodnut%C3%AD.pdf
∂

NOVÁK, Martin. PAVLIŠOVÁ, Radka. Analýza soudních rozhodnutí vydaných
v letech 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů. [online]. Transparency
International,
2013.
[cit.
21.
4.
2019].
Dostupné
z:
http://transint.xred.cz/doc/Anal%C3%BDza_soudn%C3%ADch_rozhodnut%C3%
AD_vydan%C3%BDch_v_letech_2010_a%C5%BE_2012_ve_v%C4%9Bcech_%
C3%BAplatk%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch_trestn%C3%BDch_%C4%8Din%
C5%AF.pdf

∂

NSZ Zveřejňuje novou metodiku k trestní odpovědnosti právnických osob.[online].
Nejvyšší státní zastupitelství České republiky, 2018. [cit. 30. 4. 2019]. Dostupné z:
http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove-zpravy/2142-nsz-zveejuje-novoumetodiku-k-trestni-odpovdnosti-pravnickych-osob

∂

RILEY, Richard et al. Meta-model of Fraud. [online]. Fraud magazine. Association
of Certified Fraud Examiners, Inc., 2018. [cit. 27. 4. 2019]. Dostupné z:
https://www.bakertilly.com/uploads/Meta-model-of-fraud.pdf

∂

The Fraud Tree. [online]. Association of Certified Fraud Examiners. [cit. 26. 4.
2019]. Dostupné z: https://www.acfe.com/fraud-tree.aspx

∂

Topics. [online]. European Social Survey. [cit. 7. 5. 2019]. Dostupné z:
https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/united_kingdom/topics.html.

∂

Transparency International. FAQs on Corruption. [online].
Transparency
International,
2018.
[cit.
24.
4.
2019].
Dostupné
z:
https://www.transparency.org/whoweare/organisation/faqs_on_corruption/9#corrup
tionNormalTraditional

∂

Transparency International. How Corruption Weakens Democracy [online].
Transparency International, 2019. [cit. 26. 4. 2019]. Dostupné z:
https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2018_global_analysis

∂

Transparency International. How do you define corruption? [online]. Transparency
International,
2018.
[cit.
20.
4.
2019].
Dostupné
z:
https://www.transparency.org/what-is-corruption#define

∂

Václav Bělohradský: Korupce jako filosofický problém. [online]. Noviny.cz., 2011.
[cit. 15. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/salon/233163-vaclavbelohradsky-korupce-jako-filosoficky-problem.html

∂

What we do. [online]. World Values Survey. [cit. 6. 5. 2019] Dostupné z:
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp
74

∂

3.

4.

Worldwide Governnace Indicators. [online]. World Bank. [cit. 6. 5. 2019] Dostupné
z: https://info.worldbank.org/governance/wgi/#doc

Seznam použitých právních předpisů
∂

Strategie vlády v boji proti korupci na obdoí let 2011 a 2012 ve znění usnesení vlády
ze dne 16. 5. 2012. č. 346. Úřad vlády České republiky. Vládní výbor pro koordinaci
boje s korupcí.

∂

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, ve znění usnesení vlády
ze dne 13. 11. 2013. č. 851. Úřad vlády České republiky. Sekce pro koordinaci boje
s korupcí.

∂

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 ve znění usnesení vlády ze dne
17. 12. 2018. č. 855. Úřad vlády České republiky. Rada vlády pro koordinaci boje
s korupcí.

∂

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 105/2013 sbírky mezinárodních smluv,
Úmluva Organizace spojených národů proti korupci.

∂

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2009, kterým se mění a doplňuje sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 sbírky mezinárodních smluv,
Trestněprávní úmluva o korupci.

∂

Zákon č. 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim, ve znění aktuálním k 01. 05. 2019.

Seznam ostatních zdrojů
∂

2018 Report on equality between women and men in the EU. European Commission,
2018.

∂

Centrum pro výzkum veřejného mínění. Míra naléhavosti různých oblastí veřejného
života. Tisková zpráva. [online]. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. [cit. 26. 4.
2019].
Dostupné
z:
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4555/f9/po18031
9.pdf

∂

Centrum pro výzkum veřejného mínění. Názor na rozšířenost a míru korupce u
veřejných činitelů a institucí. Tisková zpráva. [online]. Sociologický ústav AV ČR,
v.v.i.,
2018.
[cit.
8.
5.
2019].
Dostupné
z:
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4623/f9/po18051
8a.pdf

75

∂

Flash Eurobarometr 457. Businesses‘ attitudes towards corruption in the EU. TNS
political & social. European Commission, 2017.

∂

HRAČOVÁ, K. et al. Trestní a správní odpovědnost právnických osob ve vybraných
členských státech EU. Srovnávací studie č. 5 270. Parlamentní institut. Poslanecká
sněmovna Parlamentu České republiky, 2016.

∂

Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2017. Tabulková část. 4 NZN
601/2018. Nejvyšší státní zastupitelství, 2018.

76

Kriminologické aspekty korupce

Abstrakt
Tato diplomová práce se zaměřuje na některé vybrané kriminologické aspekty
korupce, s cílem je přiblížit z pohledu kriminologie jako vědy, avšak neklade si za cíl
nutně přinést praktická řešení pro kontrolu korupce.
Nejprve je věnována pozornost kriminologii jakožto vědě, z níž tato práce
vychází. Je přiblížen pojem kriminologie jako takový, její předmět i krátká historie. Práce
se posléze zaměřuje vzhledem k nejednotnosti v této oblasti na definice a vymezení
pojmu korupce, a porovnává jednotlivé definice z literatury i používané různými
institucemi. Pozornost je taktéž věnována druhům a typům korupce, od malé korupce,
přes velkou až ke „state capture“, včetně dalších možných dělení korupce dle různých
aspektů. Vzhledem k tomu, že korupce může nabývat ve státě různých forem a stupňů
institucionalizace, obsahuje tato práce i varianty a syndromy korupce dle Johnstona.
Korupce je závažným společenským jevem, jehož důsledky mohou být
dalekosáhlé, avšak ne snadno pozorovatelné, či možná dokonce přehlížené. Taktéž pro
pochopení tohoto patologického fenoménu je nutné poznat příčiny korupce ve
společnosti, resp. odkud korupce může pramenit a kde se pro ni otevírají příležitosti. Proto
je čtvrtá kapitola této práce věnována příčinám a následkům korupce ve společnosti.
V rámci kriminologie je zkoumání pachatele a oběti trestné činnosti důležitou
oblastí, proto je jim v páté a šesté kapitole věnována pozornost. Práce přibližuje pachatele
korupce z hlediska jeho osobnostních vlastností, z hlediska možných duševních procesů
vedoucích ke spáchání tohoto typu kriminality, a přináší i náhled z hlediska statistiky,
kdo je typickým pachatelem korupce. Oběť či poškozený korupčním jednáním je často
opomíjen, vzhledem k tomu, že je často velmi složité jej identifikovat. To však nesnižuje
závažnost této trestné činnosti, jelikož má často přímý či nepřímý dopad na celé skupiny
osob či na celou společnost jako takovou.
Práce se na závěr zabývá problematikou měřitelnosti míry korupce, a přináší
přehled různých metodik – tedy kompozitních indexů a průzkumů veřejného mínění. Při
práci s těmito ukazateli je však mít třeba na zřeteli jejich možné problémy a limitace, jež
jsou zapříčiněny právě vysokou mírou latence korupce.
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Abstract
This master thesis focuses on several selected criminological aspects of
corruption, aiming to explore them from the criminological point of view. This master
thesis, however, does not necessarily aim to provide practical solutions for control of
corruption.
The first part is focused on the criminology as a science, since it is the basis of
this master thesis. The main topics of this part are the crimonology as a term, its subject
and its brief history. Next, the attention is pointed towards definition of the term of
corruption, given its disunited approaches to its definition, and compares the numerous
takes on the definition from the literature and various institutions. The master thesis also
brings forward various types and kinds of corruption, including petty corruption, grand
corruption or state capture, as well as distinguishing between the types of corruption
based on various factors. Given that the corruption may manifest in multiple forms or
degrees of institutionalization, variants and syndromes of corruption according to
Johnston are not omitted.
Corruption is an important social phenomenon causing far-reaching consequences
that may, however, not necessarily be easily seen, or they may even be overlooked. In
order to understand this pathological phenomenon it is also crucial to consider causes of
the corruption in the society – what does it arise from and where do the opportunities to
commit acts of corruption occur. For the above mentioned reasons is the fourth chapter
of this master thesis dedicated to causes and consequences of corruption.
A research on offenders and victims is another important area within criminology
to consider. This master thesis explores the issue of corruption offenders in terms of their
character traits, possible mental processes leading to commiting an act of corruption, as
well as bringing forward some statistical data on whom the typical offender is. The
victims of corruption unfortunately tend to be a bit overlooked, given the fact that they
are often very difficult to identify. That, however, does not decrease the severity of such
criminality, considering its direct or indirect impact on groups of individuals or society
as a whole.
Finally, the focus is aimed towards the issues of measuring the rate of corruption,
and offers an overview of various methodologies – composite indexes and public opinion
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surveys. While working with such indicators, it is necessary to be aware of their possible
problems and limitations that are caused by the issue of latency of corruption.
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