
Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta sociálních věd 
 

Institut ekonomických studií 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009         Tomáš Zelený 
 

 
 
 



 2

Univerzita  Karlova  v Praze 
Fakulta sociálních věd 

 
Institut ekonomických studií 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bakalářská  práce 
 

Lobbing a rent-seeking na českých politických trzích 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Tomáš Zelený 
Vedoucí: Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc. 
Akademický rok: 2008/2009 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 
 
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a 
použil pouze uvedené prameny a literaturu 
 
 
V Praze dne 20.5.2009                        Tomáš Zelený  
 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rád bych poděkoval svému konzultantovi panu Prof. Ing. Karlu 
Koubovi, DrSc. za všechen čas a úsilí, které mi 

prostřednictvím svých nedocenitelných konzultací věnoval a 

trpělivost, kterou se mnou měl.  



 5

Abstrakt 

 

Tato práce se snaží zanalyzovat současnou situaci na českých 
politických trzích z hlediska lobbingu a rent-seekingu. 

Hlavním objektem našeho zájmu jsou pak slabiny 

institucionálního rámce, který zastřešuje české politické 

trhy. Zkoumáme pak pozůstatky z jeho historického vývoje, 

současné oficiální ukazatele a především empirická data. 

Z toho se pak snažíme vyvodit obecné závěry. K těmto závěrům 
pak navrhujeme možnosti ke zlepšení, které jsme vytvořili 
hlavně na základě komparace s již fungujícími zahraničními 
systémy. 

 

 

 

 

Abstract 

 

This thesis tries to analyze the actual situation on the czech 

political markets from the perspective of lobbying and rent-

seeking. The main object of our interest are the weaknesses of 

the institutional framework, which covers the czech political 

markets. We study the remains of its historical development, 

current official indicators and mainly the empirical data. 

From these we try to make general conclusions. To these 

conclussions we propose possibilities to improve the 

situation. The proposed possibilities are made on the basis of 

comparation with already working systems, which we can find 

abroad. 
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Úvod 

 

Problematika lobbingu a rent-seekingu na českých politických 
trzích bývá ekonomy často opomíjená oblast. To je přitom 
škoda, protože právě ekonomie disponuje potřebným aparátem 

k zachycení těchto jevů, které mohou způsobovat velmi vysoké 
transakční náklady v jim odpovídajících oblastech. Naše práce 
se tedy pokusí do těchto částí naší ekonomiky podívat a 

zjištěnou situaci nějak zanalyzovat. Základem práce bude tedy 
snaha o analýzu současné situace na politických trzích na 

základě empirických dat. Jelikož je korupce a tedy i rent-

seeking v České republice ilegální a sféra lobbingu není nijak 
zmapována, stojíme před silným nedostatkem oficiálních dat. 

Tento nedostatek ostatně vychází se samotné podstaty našeho 

tématu – kdyby byly všechny případy korupce odhaleny, 

vyšetřeny, viníci odsouzeni a celý proces byl zdokumentován, 
neměli bychom se zjevně čím zabývat. Tento nedostatek 

oficiálních dat budeme řešit skrze použití materiálů 
neoficiálních – zejména zprávy především investigativních 

novinářů a neziskových organizací. Při výběru zdrojů těchto 
dat se pak budeme snažit o to, aby námi zvolené zdroje byly co 

nejserióznější a tedy i co nejvíce důvěryhodné. Jako hlavní 
zdroje tedy použijeme dva největší internetové zpravodajské 

servery – idnes.cz a novinky.cz. Dále pak časopis Respekt a 
internetové stránky mezinárodní organizace Transparency 

International. Pro případy, kde se nějaké oficiální informace 
naleznou, je budeme hledat na stránkách české vlády a 

Nejvyššího kontrolního úřadu. I přesto však nebudeme tyto 

zprávy brát jako ‚absolutní pravdu‘, tou se ostatně vůbec 
zabývat nebudeme. Pro předmět našeho zkoumání je zcela 

lhostejné, zda-li se daný čin skutečně stal tak, jak byl 

popsán a jestli byl skutečně porušen zákon. Hledání této 

pravdy je prací pro zákon vymáhajícím orgány. Nám stačí 
hypotéza, že se to tak stát mohlo a jestli se to tak skutečně 
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stalo či nikoliv nic nemění na popisu situace. Na základě 
těchto empirických dat se pak budeme snažit demonstrovat 

jednotlivé problémy českého institucionálního rámce. 

Předpokládáme, že tento rámec bude všeobecně stejný, tedy že 
z jednotlivých případů můžeme bez obav o větší ztrátě na 

pravdivosti daného tvrzení indukovat závěry pro celý systém.  
 

Naši studii pak rozdělíme na pět hlavních částí. Nejprve 

definujeme pojmy, jejichž definice není samozřejmá a bez 

jejichž přesného vymezení by pak případný čtenář mohl některá 
naše tvrzení snadno špatně interpretovat. V počátku samotné 

analýzy se pak budeme zabývat samotnými základy, na kterých 

současné politické trhy stojí – zbytky z naší minulosti. 

Provedeme exkurzi do relativně dávné minulosti, ale ta bude 
pouze stručná, protože hlavním ohniskem naší pozornosti bude,v 
současné době tržního liberalismu předcházející, režim 

komunistický a období jeho likvidace – ekonomická 

transformace. Předpokládáme, že právě z nich se přechovalo 
nejvíce neformálních institucí, které stojí na prvním místě 
našeho zájmu v této kapitole. Po výpravě do historie se 

pokusíme o zběžné shrnutí současného stavu. V této části se 
opřeme především o nejnovější výzkumy stavu korupce a nedávný 
vývoj české proti-korupční politiky. Následovat bude stěžejní 
část naší práce – kapitola o „Hlavních problémech“. V té pak 
nejprve použijeme jednoduchý model rozhodování veřejných 
činitelů k předvedení námi uvedených problémů. Speciální 

pozornosti se pak dostane i české justici. V poslední kapitole 
se pak budeme snažit o navrhnutí řešení problémů z předchozích 
kapitol. Jako vodítko zde bude sloužit především pohled do 

zahraničí, protože poučení se z již zaběhnutých a fungujících 
systémů je často nejrychlejší metodou ke zlepšení. Nakonec pak 
přijdou naše závěry. 
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1. Definice pojmů 
 

Než se začneme zabývat samotnou analýzou, je třeba nejprve 

vyjasnit některé pojmy, které budeme v práci používat. 

Zaměříme se tak na pojmy, které mají mnoho různých definic a 
mohlo by se tedy u nich stát, že případný čtenář si pod nimi 
představuje něco zcela jiného, než je jimi myšleno. Při 
definování tedy nebudeme předkládat jakousi sadu používaných 
definic, ale spíše zkusíme zvolit jednu z nich tak, aby seděla 
do všech situací, kde ji v práci použijeme. Nejedná se však o 

úlohu optimalizační – nehledáme tu ‚nejlepší‘ definici, to 

často ani není možné nijak rozhodnout, ale hledáme definice 

uspokojující potřeby naší práce. 
 

1.1 Korupce 

 

Pomyslnou královnou v množství různých definic sebe sama je 

beze sporu korupce. Tu si prakticky každý, kdo ji použije 

definuje sám. Je pak zpravidla zcela lhostejné, zda-li se 

jedná o autory z různých vědních oborů či mezinárodní 

organizace. Velmi dlouhou dobu bylo nejrůznější definování 

korupce výsadou psychologie a sociologie, protože ty ji 

zkoumaly jako deviantní či patologické chování, což je 

v ohnisku jejich zájmů. Pro ilustraci uvedeme dvě typické 

definice:  

 

 „…můžeme mluvit vždy, když držitel pravomocí, který je 

pověřený dělat určité věci, resp. je odpovědný za fungování 

nějakého úřadu, je nelegálně stimulovaný peněžními nebo jinými 

odměnami k činnosti, která zvýhodňuje poskytovatele odměny a 

poškozuje veřejnost a její zájmy“1 

 

                                                
1 citováno z „Korupce na český způsob“ od Frič a kol, původně Friedrich 1972 



 11

 „…chování, které se z důvodů dosahování soukromých (osobních, 

rodinných, úzce skupinových) finančních anebo statutových 

zisků odchyluje od formálních povinností vyplývajících z 

veřejné role anebo přestupuje normy proti výkonu určitého typu 

soukromého vlivu.“2.  

 

Problém s těmito definicemi je vcelku zřejmý. První definice 
operuje s veřejným zájmem, což je něco jen velmi stěží 
uchopitelného a přesně vymezitelného, takže případná aplikace 
by byla komplikovaná a sporná. Druhá definice je pak velmi 

úzká, protože se omezuje na formální povinnosti, což je 

zejména v situaci se silně nedokonalým rámcem formálních 

institucí omezení vcelku drastické. Zejména opření definice o 
veřejný zájem je velmi časté v čistě humanitních disciplínách, 
to pak tyto definice tvoří zcela nevhodné pro naše použití. 
Původní tržní definice korupce od Van Klaverena je 

následující:  

 

„…veřejný činitel považuje svůj úřad za obchod (byznys), jehož 

zisk se snaží maximalizovat. Tak se tento úřad stává jednotkou 

maximalizující zisk. Míra jeho příjmu pak už nezávisí na 

etickém ohodnocení jeho užitečnosti pro společné dobro, ale na 

situaci na trhu a jeho talentu nacházet bod maximálního zisku 

na křivce veřejné poptávky“3 

 

Ta však také není o moc lepší, protože ne každé jednání 

veřejného činitele maximalizujícího zisk vlastního úřadu musí 
být nezbytně korupční. Hranice, kde přestává chování veřejného 
činitele zaměřené na službu veřejnosti a přechází v zaměření 
na vlastní užitek není nijak vymezena. Její vymezení je však 

klíčovou vlastností, kterou od definice korupce požadujeme. 

S vypisováním definic, které se nám z nějakého důvodu nehodí 

                                                
2 citováno z „Korupce na český způsob“ od Frič a kol, původně z Nye 1967 
3 citováno z „Korupce na český způsob“ od Frič a kol, původně z Van Klaveren 1957 
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bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Přejděme tedy k části 
hledání vhodné definice. Zatím víme, že především potřebujeme, 
aby hledaná definice byla velmi všeobecná – při úzké definici 
bychom mohli časem narazit na problém, že objevíme typ 

korupčního chování, který ní není obsažen - a neopírala se o 
v ní o žádné další pojmy, jejichž vymezení by komplikovalo 

případnou aplikaci. Obě kritéria splňující a pro naši práci 
vhodnou definicí pak bude definice používaná nadnárodní 

společností Transparency International:  
 

„...definuje korupci jako zneužití svěřených pravomocí za 

účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) 

prospěchu.“   ¨ 
 

Konkrétněji se jedná o příslib poskytnutí nebo o poskytnutí 
jakékoli neoprávněné výhody v něčí prospěch za určitou formu 
odměny. Tato odměna nemusí mít vždy pouze finanční podobu 

(úplatek), může se jednat o úniky výhodných informací, 

protežování známých (klientelismus), zvýhodňování příbuzných 
(nepotismus) apod.4 Rozhodně se nejedná o definici perfektní, 
ale pro potřeby naší práce je plně dostatečná. Ostatně kdyby 
ona perfektní definice korupce existovala, nebylo by tolik 

různých definic a používala by se právě ona. 
 

1.2 Zájmové skupiny a lobbing 

U zájmových skupin je naše snaha o definici vcelku triviální, 

protože se na ní shoduje drtivá většina odborné literatury. 
Zavedení zájmových skupin je tedy poměrně přímočaré. Jako 

zdroj použijme tedy například encyklopedii Britannica5. Podle 
ní se jedná o jakékoliv uskupení jednotlivců nebo organizací, 
které je zpravidla formálně organizováno, a to na základě 

                                                
4 dle webu Transparency International http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=441 
5 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/290136/interest-group 
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jednoho nebo více společných zájmů. Tyto zájmy se pak chtějí 
prosadit na politických trzích. Aktivní snaha o ovlivnění 
státní moci, aby se zachovala ve prospěch zájmů této skupiny 
či jejich agendy. Je pak lhostejné, o kterou úroveň 
politických trhů se jedná. Důležité je, že se snaží politický 
proces ovlivnit zvenčí – neusilují o začlenění do systému 

rozhodování skrze politické funkce. Cílem tohoto snažení může 
být politika, která přináší užitek exkluzivně členům skupiny 
nebo jedné části společnosti, ale také se může jednak o 

politiku, která slouží zájmům široké veřejnosti. Způsob jejich 
snahy o ovlivnění procesů na politických trzích bývá označován 
jako lobbing.   

Lobbing a aktivity s ním spojené jsou běžnou součástí 
politického života snad v každé vyspělejší demokracii. 

Lobbing, který se vyhýbá nekalým praktikám a je znám jako 

spolehlivý zdroj odborných expertíz, může být zároveň 
považován za legitimní nástroj k prosazování legislativních 

změn. Často však bohužel, dochází k určitému neporozumění 
významu slova lobbing ze strany médií a následně tedy i široké 
veřejnosti. Lobbing je směšován s korupcí a považován za něco 
nekalého, někdy až nebezpečného. Je nepochybně dědictvím naší 
komunistické minulosti, že česká společnost přijímá fenomén 

lobbování s nemalými rozpaky. To pak ústí v negativní vnímání 

lobbingu, a to jak ze strany občanů, tak ze strany politiků 
samých. Pohybujeme se v začarovaném kruhu, ze kterého se nám 
nedaří vystoupit. Profesionální lobbyisté se často skrývají za 
jiná povolání, což vyplývá z faktu, že jakýkoli náznak 

provázanosti nějaké zájmové skupiny se státem budí podezření z 
nepatřičného působení na politiky. V důsledku toho je zde 

snaha zájmových skupin skrýt svůj vztah ke státu a prosazování 
zájmů je proto často prováděno neeticky místo toho, aby se 

zájmové skupiny snažily svůj – v demokraciích zcela přirozený 
a nutný vliv na stát či politický systém - učinit 
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transparentní a legitimní. Negativní přijímání lobbingu ze 

strany české veřejnosti tak paradoxně přispívá k bujení 

neprůhledného klientelismu a korupce. 

Základní problém, kterému tedy čelíme při snaze o vymezení 

lobbingu je zachytit jeho podstatu a zároveň jej vymezit proti 
korupci, aby nemohlo dojít k případnému zaměnění. Zároveň je 
pak potřeba, aby naše definice byla dostatečně široká, tedy 
aby neúmyslně nevylučovala nějaké skupiny či činnosti, které 
by vyloučeny být neměly. Těmto uvedeným potřebám pak nejlépe 
vyhovuje definice odborníka na problematiku lobbingu na 

evropské úrovni Luigiho Graziana, který tento pojem vykládá 

následovně:  

„Lobbing je specializovaná a odborná reprezentace 

prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě 

vylučují korupční výměnu služeb; ve své povaze velmi odlišná 

od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují 

volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájmů 

lobbista dodává informace a technicko-odborné expertízy, které 

mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování 

legislativní a správní regulace.“6 

 

1.3 Rent-seeking 

 

Rent-seeking, česky vyhledávání či dobývání renty, je 

v ekonomii běžně používaný pojem pro specifický typ korupce. 
Tento pojem jako první použila profesorka ekonomie Anne 

Krueger. Jako koncept ho však nejdříve vymyslel Gordon 

Tullock, takže bývá jeho objevení často přisuzováno právě 
jemu7. O co se vlastně jedná? Obecně jde o aktivitu, kde 

privátní subjekt usiluje o získání renty, které by za podmínek 

                                                
6 ze stránek projektu ipek. http://www.ipek.cz/projekty/pojemlob/ 
7 http://www.thelockeinstitute.org/journals/luminary_v1_n2_p2.html 
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normálního konkurenčního trhu nemohl dosáhnout. Základní 

podmínkou rent-seekingu je tedy přítomnost omezení vstupu ze 
strany státu – původní koncept byl ostatně vytvořen na 

příkladech monopolu, tarifů a kvót. Samotná akce rent-seekingu 
pak spočívá v tom, že subjekty soupeří o tento velmi výnosný a 
tedy vlastně vzácný zdroj. Soutěžení pak může probíhat jak 

cestou legální, skrze oficiální lobbyistické firmy, tak cestou 

nelegální prostřednictvím nejrůznějších forem korupce 

rozhodujících státních představitelů. Klíčovými vlastnostmi 

získané renty pak je, že by ji nebylo možné získat za plně 
tržních podmínek, tedy bez přítomnosti státu a že renta není 
odměna za žádnou produktivní činnost. Renta je pak formou 

redistribuce bohatství, protože je vlastně odebrána z přebytku 
spotřebitelů a inkasují ji firmy. To však není vše, protože 
transakční náklady na provedení této redistribuce, náklady na 
provedení selekce vítěze a náklady na soutěžení všech těch, co 
soutěže zúčastnili a nakonec případné náklady vítěze na 

udržení si dané pozice, jsou ztraceny. Rent-seeking s sebou 

tedy nese i náklady pro společnost jako takovou a ty mohou 
být, jak na příkladu Turecka a Indie ukázala Anne Krueger ve 
své práci, velmi vysoké. Výsledkem tedy je, že se plýtvá 

vzácnými zdroji, protože místo k produkci je zisk z jejich 

vzácnosti z velké části spotřebován na pouhou redistribuci 

nebo transakční náklady. Gordon Tullock to pak velmi výstižně 
označil jako krádež. Vzhledem k tomu jak jsme si definovali 

korupci, je rent-seeking její podskupinou. Pro potřeby naší 

práce budeme používat téměř výhradně slova korupce, protože 

diferenciace mezi ní a rent-seekingem by často mohla být 

sporná a pro případného čtenáře i poměrně rušivá až 

nepohodlná. 
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2. Historický vývoj 

 

Pro porozumění současné situace je klíčové se seznámit i 

s minulostí. Historický vývoj bývá velmi často klíčem ke 

zdánlivě nepochopitelným jevům či souvislostem. Tento fenomén 
bývá často označován jako tzv. path dependence. Ta vyjadřuje 
zásadní podmíněnost jakékoliv současné institucionální 

soustavy na tom, jakými stavy a jakou cestou prošla tato 

soustava v minulosti. V případě České republiky je pak pro náš 
předmět několik klíčových období. Kořeny dědictví naší 

minulosti sahají velmi hluboko, minimálně do dob Rakousko-

Uherska. Důvod, proč se některé hodnoty mohly přechovat až 

z tak dávné minulosti je prostý – nikdy jsme nezažili 

dostatečně dlouhé období, kdy by se na ně dalo ‚zapomenout‘. 
Řeč je především o protektorátu za 2. světové války a blízce 
následující situaci po roce 1948, která prakticky plynule 

přešla do období „reálného socialismu“, či prostě komunismu, 
což je zároveň první období, kterým se budeme hlouběji 
zabývat. Dále pak na to následující období ekonomické 

transformace, čili době kdy docházelo ke změně komunistických 
struktur na struktury liberálně tržní, nebo se o to alespoň 
snažilo. Následující období pokračuje dodnes, označovat ho 

nijak nebudeme, protože nevíme co se ještě může stát než 

„skončí“. Můžeme ho označit za dobu dospívání tržního 

kapitalismu, protože při dvaceti letech jeho existence u nás 
je stále místy jako malé dítě oproti vyspělým západním zemím. 
Tato nedospělost je pak dána částmi institucionálního rámce, 
které se ještě ne zcela dostaly na stejnou úroveň, jakou 

můžeme pozorovat ve vyzrálých demokraciích. Do této podoby se 
zatím nedostaly z nejrůznějších důvodů – k některým jsme se 

prostě ještě nedostali, u některých se nám jejich vytvoření 
moc nepovedlo, nebo se po cestě nějak zkroutilo a některé 
instituce ještě neměly dost času se plně vyvinout. Dvacet let 
je mnohem kratší doba, než by se mohlo zdát, zejména pokud se 
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jedná o změny neformálních institucí. Při našem zkoumání 

současného stavu českých politických trhů pak nesmíme tuto 

závislosti na vlastním vývoji opomenout. Věnovat se jí budeme 
v této kapitole a konkrétně se zaměříme především na to, co 
zbylo po komunizmu a to jednak z období komunismu samotného, 

tak z období ekonomické transformace.       

 

2.1  Dependency path 

 

Od Sametové revoluce uplynulo již 20 let. Přesto však nemůžeme 
říci, že by tato doba byla dávnou historií, ze které se 

zachovaly akorát památky. Formální institucionální rámec, 

který byl pro předcházející období komunizmu charakteristický 
již samozřejmě zanikl, došlo k tomu v době ekonomické 

transformace. Formální instituce však nejsou všechno, co 

z doby komunizmu vzešlo. Lidé, kteří tou dobou prošli si sebou 
odnesli mnoho let zkušeností a z nich vzniknutých zvyklostí, 

které si sebou ponesou po celý zbytek svého života. Vliv 

těchto zděděných neformálních pravidel na současný stav 

označujeme jako path dependency. Období komunizmu však není 

nejstarší dobou, ze které se dochovaly neformální instituce – 

vznik některých z nich můžeme s čistým svědomím datovat do 

doby Rakousko-Uherska, pokud ne ještě hlouběji do minulosti. 
  

2.1.1 Od Rakousko-Uherska do komunismu 

 

Co se v dobách Rakousko-Uherska stalo tak významného? Bylo to 

velmi dlouhé období, kdy jsme nad sebou ‚ztratili kontrolu‘ – 

centrum moci bylo přesunuto za hranice našeho státu do Vídně. 
Když pak přišlo období germanizace, tak tím byly položeny 

základy naší nedůvěry nadřízenou moc, zejména pokud se její 
centrum nachází v zahraniční. Naše vlastní státní zřízení pak 
nebylo výsledkem národního konsensu, ale nepřítel, který se 

nás snažil podrobit. Proces národního obrození se pak stal 
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jakýmsi symbolem našeho nacionalismu, který ještě dnes opěvuje 
nejedna učitelka českého jazyka na střední škole. Po zániku 
Rakousko-Uherska jsme si pak vlády sami nad sebou užili jen 

něco přes 20 let, protože s 2. světovou válkou přišla okupace 
Německem. Ta pak dala českému nacionalismu téměř definitivní 
formu, protože snad nikdy se náš národ tak nestmelil dohromady 

jako právě za protektorátu. Opět to pak bylo období, kde nám 
nadřízená moc byla nechtěná a nucená, takže o zániku většiny 
tradic z dob Rakousko-Uherska nemůže být řeč, spíše šlo o 

jejich opětovné posílení. 
 

Při pohledu na naší historii pak nalezneme ještě jedno 

zajímavé specifikum – množství znárodňování během minulého 

století je vskutku podivuhodné. Množstvím nemáme na mysli, jak 

moc toho bylo znárodněno, ale jak často k tomu docházelo. 

K první takové události došlo při tzv. pozemkové reformě hned 
na počátku vzniku První republiky. Konfiskoval se bez jakékoli 
kompenzace veškerý majetek císařské rodiny, šlechtickým rodům 
bylo povoleno vlastnit maximálně 150 ha zemědělské půdy nebo 
250 hektarů veškeré půdy a půdu od nich vykupovala stát za 1/3 
ceny8. I přesto, že se jednalo o reformu, podstata činu je 

prostá – stát bral lidem majetek a pak si ho buď ponechal, 
nebo rozdal jak uznal za vhodné. Další takové datum jsou pak 

roky 1945-46, kdy došlo k vysídlení téměř celé německé menšiny 
v Československu, asi 2,7 milionu lidí. Všichni pak byli 

vyhnáni do Německa a Rakouska. Vše co si pak sebou nedokázali 
odnést propadlo státu. Nedlouho na to, v roce 1948, došlo na 

komunistický převrat, se kterým nevyhnutelně přišlo i 

komunistické znárodňování. Když si dáme všechny tyto události 
a okupaci Německem za druhé světové války dohromady, zjistíme, 
že během drtivé většiny 20. století soukromé vlastnictví 

v České Republice nijak silně neexistovalo. O nějaké tradici 

                                                
8 http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/krystlik_prvni_republika.htm 
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soukromého vlastnictví, které stojí v samotných základech 

tržního liberalismu pak u nás nemůže být moc řeč. 
 

2.1.2 Odkaz komunismu  

 

V době komunizmu byly ceny pěvně stanovovány z centra, to však 
způsobilo, že nijak nereflektovaly vzácnost daného zboží. Tím 
pak cena ztratila svoji alokační funkci. Tuto mezeru ve 

fungování trhu se pak lidé snažili zaplnit a jedním ze 

způsobů, který používali byla právě korupce. Korupce tak byla 
často používána jako prostředek, skrze který se ekonomické 

subjekty dostaly ke vzácným zdrojům. Dalším velmi plodným 

prostředím pro uplatnění korupce byl státní aparát. Struktury 
komunistické nomenklatury byly neoblomné a neprůstupné, pokud 
člověk něco chtěl, tak byl prakticky vydán na milost svému 

nadřízenému úředníkovi. Korupce tohoto úřadníka pak byl jenom 
logický krok k dosažení této milosti. Tendence k uchýlení se 

k tomuto druhu chování pak přetrvala i dodnes. Společně se 

také přechovala nedůvěra k nadřízené moci a zejména státu – 
„kdo neokrádá stát okrádá svoji rodinu“ bylo dobové heslo 

které velmi dobře vystihovalo tehdejší přístup vůči státu a 

jako zvyk se zachovalo ještě mnoho let. Z této nedůvěry pak 
plyne i obecný nechuť lidí k případného udání korupčního 
jednání (whitleblowing). Přetrvávající odpor k donašečům je 

pak obecně společným rysem států, jež prošly komunizmem, 

zejména pak Ruska. Tento zvyk je zároveň natolik silný, že 

tomu i odpovídá naše právo – ochrana a podmínky pro svědky je 
na velmi bídné úrovni, zejména pak pokud se korupčního jednání 
přímo zúčastnili. S nedůvěrou a nesnášenlivostí vůči státu je 
pak úzce spojena i představa jeho nezměnitelnosti. Přechování 
této představy pak vyústilo ve velmi nízkém procentu politicky 
aktivistických obyvatel až do dnešních dnů, což je ostatně 
společným znakem všech post-transitivních ekonomik.   
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2.2 Ekonomická transformace 

   

Druhý faktor nebyl přímo zděděn, ale nechtěně vznikl jako 

vedlejší produkt námi zvolené privatizační cesty. Privatizace 
bez kapitálu, tedy domácím subjektům, které měly buď slabé 

řízení (investiční fondy) nebo velmi omezenou motivaci 

investovat do zakoupených společností, které si prořídili za 
úvěr od banky - ty však byly většinou ve vlastnictví státu což 
vedlo k opakovanému prodlužování a celkovému změkčování 
podmínek půjček pro jinak nevyhovující, ale „společensky 
důležité“ zaměstnavatele. Toto vedlo ke vzniku velmi silných  
zájmových skupin. Tyto zájmové skupiny pak vytvořily protiváhu 
proti několika potřebným institucionálním reformám tržního 

prostředí, jako například vylepšení zákonu o bankrotu, 

urychlení soudních procesů..apod. Tyto zájmové skupiny 

dokázaly ovlivnit legislativu pro své vlastní účely skrze 

velmi efektivně použitou korupci a jiné další metody na 

ovlivnění politiků. Dále je zde pak velmi důvodné podezření, 
že mohly ovlivňovat vynucování práva skrze soudy a i 

interpretaci práva jako takového. Podkladem pro toto podezření 
je velmi vysoká délka insolvenčních řízení – dle studie 

Světové banky (2004) byla průměrná doba projití tímto řízením 
devět let, což je ohromné číslo oproti Estonským třem rokům, 
Maďarským dvěma a Německému jednomu.9  
 

2.2.1 Formální x neformální instituce 

 

O formálních a neformálních institucích jsme zatím mluvili jen 

odděleně. Ony však spolu úzce souvisí, protože formální 

instituce se přímo podílejí na vzniku těch neformálních. Byl 

                                                

9 přednáška pana PhDr. Adama Geršla k předmětu JEB072 Teorie pravidel a transitivní ekonomiky 
http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/download/id/10635 
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to právě institucionální rámec komunistického režimu, který 

dal vzniknout všem neformálním institucím, které jsme 

v předchozích částech vyjmenovali. Přestože je zpoždění mezi 
vznikem formální instituce a jí odpovídající instituce 

neformální často velmi krátká, o zániku to říci nelze. Zatímco 
formální instituce se dají změnit snad i přes noc, neformální 
mohou přetrvat i desítky let. Zvykové chování ve smyslu 

„dělalo se to tak deset let tak proč bych to najednou měl 
dělat jinak?“ bývá velmi silné. Toto přetrvávání neformálních 
institucí je pak velmi umocněno interakcemi mezi lidmi a 

vzájemným vyměňováním zkušeností, zejména pak mezi starší a 

mladší generací. Při procesu, kdy se mladší generace učí od té 
starší během svého dospívání na sebe často přenesou i její 

hodnoty a zvyky.  Tento přirozený proces pak činí roli tvůrce 
formálních institucí velmi komplikovanou. Druhým fenoménem ve 

vztahu formálních a neformálních institucí je, že při 
nedostatku formálních pravidel je nahrazují pravidla 

neformální. Poptávka po určitém pravidlu či funkci si často 
najde cestu právě skrze často ne zcela legální cestu. 
 

2.3 Shrnutí 

 

Naše minulost a cesta, po které jsme do naší přítomnosti 
dorazili je jednou z klíčových determinant její podoby. I když 
totiž zničíme a vytvoříme nové instituce formální, instituce 
neformální, které byly vytvořeny za starých struktur 

formálních institucí se nezmění tak rychle, jak bychom si 

představovali. I když se časem změní, nemusí se změnit tak, 
jak bychom si představovali, protože při špatných či 
nedostatečných formálních pravidlech často vzniknou taková 

pravidla neformální, že převezmou přinejmenším část jejich 

funkcí a naše původní snaha o změnu přišla vniveč. To však 
neznamená, že kvůli neformálním institucím nemá smysl měnit ty 
formální, protože pokud nejprve nezměníme ta formální, tak se 
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neformální také samy od sebe nezmění. Jako příklad pro tento 
jev můžeme uvést naši policii, kde funguje stále stejný systém 
povyšování do funkcí, který je založen především na dosavadní 
kariéře u policie. To způsobuje, že nyní se v nejvyšších 

funkcích nacházejí a jsou do nich jmenováni lidé, kteří si 

sebou nesou zátěž ze své minulosti, která jim často zabraňuje 
vykonávat svoji funkci tak, jak by bylo zapotřebí. Nutnost 

předešlé kariéry u policie způsobuje to, že se tam nemůže 
dostat žádná čerstvá krev, jejíž nedostatek je pravděpodobně 
příčinou momentálního bídného stavu v nejvyšších vrstvách naší 
policie. Bez této čerstvé krve a její nové perspektivy však 
právě kvůli neformálním zvyklostem a vzorům chování, které si 
sebou dlouho sloužící policisté nesou z dob komunizmu, ke 

chtěné proměně naší policie v silnou a nezávislou instituci 

jen tak nedojde. 

 

 

3. Současný stav 
 

Než se začneme zabývat konkrétními problémy, bylo by vhodné 

nejprve zrekapitulovat současný stav. Zajímat se pak přirozeně  
budeme stavem hlavních předmětů našeho zájmu – rent-seekingu a 
lobbingu. Pro rent-seeking budeme používat data o korupci, 

protože mají jednak plnohodnotnou vypovídací hodnotu, ale také 

protože nic lepšího k dispozici nemáme. V případě zájmových 

skupin a lobbingu je pak situace trochu komplikovanější, 
protože v této oblasti je oficiální pustina. České právo se 
lobbingem nijak nezabývá, poslanci se k němu nemají a ani 

nejrůznější média se jím nijak nezabývají. Lobbing se u nás 
v České Republice zkrátka neřeší. My se ho samozřejmě nebudeme 
snažit nějak řešit, chceme poukázat na možné problémy spojené 
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s tímto stavem. Bez dalšího zdržování přejděme k první otázce: 
„Současný stav korupce v České republice.“ 
 

 

3.1 Korupce 

 

Nachází se před námi nelehký úkol – vybrat si metodu k měření 
korupce. Klasické silové řešení, které spočívá v sesbírání 

statistických dat z minulých let a jejich analýze, je totiž 

v případu korupce zcela nedostačující. Množství obžalovaných 

či odsouzených lidí kvůli korupci má jen velmi malou výpovědní 
hodnotu o celkovém stavu v ekonomice. Ta neodhalená a tedy i 

neodsouzená korupce je ostatně problém, o kterém se snažíme 
zjistit více. Nezbývá tedy, než použít metody věd 
společenských – nejrůznější ankety a dotazníky.  
 

Mezinárodně nejpoužívanějším indexem pro měření korupce je 

index vnímání korupce – CPI (corruption perception index). Jak 

napovídá název, jedná se o dotazníkovou formou sesbírané 

názory expertů na to, jak moc si myslí, že je korupce 

rozšířena.  Problematiku robustnosti a věrohodnosti výsledků 
řešit nebudeme, protože prakticky všechny společenské vědy 
obdobné metodiky používají snad celou svoji existenci a nikdy 

s tím nebyl výraznější problém. Co už by problém být mohl, je 
fakt, že i přesto že jde o experty se stále jedná o lidské 
vnímání a získané informace tak mohou být zkresleny obdobným 

způsobem, jako se například liší index vnímání inflace od 

inflace jako takové, i když nepochybně v menším měřítku než u 
zmiňované inflace. Kdyby však byl po ruce nějaký index, který 
by tímto nebo nějakým jiným zkreslením netrpěl, jen těžko by 
byl CPI všeobecně akceptovaným a asi i nejpoužívanějším 
indexem. Přejděme tedy k aktuálním hodnotám pro Českou 
Republiku. 
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Vývoj indexu CPI v České republice od roku 1997 do roku 2008
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Zdroj: www.transparency.cz 

 

Pro hodnoty platí, že čím vyšší tím méně korupce. Graf jako 
takový nám toho sám moc neřekne. Vyčteme z něho,že se 

momentálně pohybujeme kolem poloviny pole a že se situace 

v posledních letech zlepšila a vypadá poměrně dobře. Mnohem 

hůře už však vypadá mezinárodní srovnání. Mezi 180 zeměmi 
hodnocenými podle míry vnímání korupce mezinárodní organizací 

Transparency International je Česká republika na 45. místě s 
hodnocením 5,2 , což je stejně jako má Bhútán a těsně méně něž  
Bahrajn a Macao. V rámci EU máme stále co dohánět, jsme až na 
18. místě.10 Vezmeme-li v úvahu, že Slovinsko bylo co se týče 
CPI vždy na zcela jiné úrovni – v roce 1999 dosáhlo 6 bodů, 
což je hodnota ke které se ještě žádná jiná post-transformační 
ekonomika ani nepřiblížila a nemůžeme se s ním tedy moc 

srovnávat, protože počáteční podmínky byly zjevně zcela 

odlišné – pak jedno malé vítězství přeci jen máme. S naším 

skóre 5.2 jsme (nepočítáme-li Slovinsko), z výše uvedeného 

                                                
10 dle http://www.transparency.cz/doc/cpi2008_tabulka.xls 
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důvodu první mezi zeměmi, které nedávno prošly ekonomickou 

transformací – Polsko (4.6), Maďarsko (5.1), Slovensko (5) a 
Rusko (2.1) a jsme tedy v tomto smyslu „regionálním“ 

šampiónem. To vypadá vcelku dobře, protože jen těžko se můžeme 
chtít srovnávat s dlouho zavedenými a vyspělými demokratickými 
státy jako Německo a Rakousko, i když bychom určitě chtěli.  
 

Celkově jsme se o korupci v ČR jako takové nic moc 

nedozvěděli, pouze její absolutní velikost. Nic nám to však 

již neříká o jejím rozložení nebo-li které sektory jsou 

nejvíce postiženy. V hledání odpovědi na tuto otázku musíme 

tedy použít jinou metodu. To však již naštěstí bylo vyřešeno s 
- Transparency International zveřejnila výsledky celosvětového 
průzkumu veřejného mínění “Globální barometr korupce 2007”. 

Global Corruption Barometer 2007 je obsáhlý průzkum veřejného 
mínění, který probíhá v 60 zemích světa. Celkový vzorek 

tázaných je 63 000. Toto je výsledná tabulka pro Českou 
Republiku pro rok 2008. 

 

 CelkemPohlaví Věk 

    Muž Žena
Pod 

30 

30 - 

50 

51 - 

65 
65 +

Politické strany 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,9 

Parlament/ zákonodárný sbor 3,4 3,5 3,3 3,4 3,3 3,5 3,6 

Obchodní / soukromý sektor 3,3 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 

Média 2,8 2,9 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8 

Armáda 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3,2 

Nevládní organizace  2,6 2,8 2,5 2,6 2,6 2,7 2,6 

Církevní instituce 2,4 2,5 2,3 2,4 2,4 2,4 2,2 

Vzdělávací systém 2,9 3,1 2,8 2,9 2,9 3 2,9 

Právní systém / soudnictví 3,6 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 

Zdravotnictví 3,4 3,5 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 
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Policie 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9 3,7 

Matrika a udělování povolení 
(občanský ohlašovací úřad -

narození dítěte, uzavření 
sňatku; udělování povolení a 
licencí) 

3,4 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 

Veřejné služby (telefon, 

elektřina, voda atd.) 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 

Daňové úřady 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 

Zdroj: www.transparency.cz , původně od Gallup International 
 

S přehledem „vítězí“ výkonné a zákonodárné složky. Podle 

Transparency International nejsou tato zjištění že v porovnání 
s předchozími roky nijak překvapivá a poukazují na to, že 

„postižené“ oblasti zůstávají neměnné. Celkové rozložení budí 
dojem, že schází především důvěra v „nadřízenou moc“ – na 

předních místech jsou skoro perfektně seřazeny instituce, 

které mají na občanem nějakou přímou formu moci. Jakkoliv je 
to vysvětlitelné naší komunistickou minulostí, vládnoucím 

sférám by zcela určitě neuškodila větší proklamace svých 

výsledků. Ty, jak si za chvíli ukážeme, nejsou v oblasti boji 
proti korupce zdaleka zanedbatelné, ale aby se o nich člověk 
dozvěděl, musí po nich pečlivě pátrat. Přejděme tedy k vládní 
proti-korupční politice jako takové. 
 

3.1.1 Vývoj proti-korupční politiky v České Republice 
 

Ačkoliv se to nemusí člověku zdát, proti-korupční politika 

v ČR skutečně existuje a není to jen „nezbytné minimum“ 

vyžadované Evropskou Unií. První větší post-transformační 
aktivita přišla pod názvem „akce čisté ruce“ v roce 1998. 

Proti-korupční politika se tehdy dostala mezi priority vlády a 
překvapivě tam i na delší dobu zůstala. Usnesením č.125 ze 17. 
února 1999 vzala vláda ne vědomí Vládní program boje proti 
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korupci, o jehož plnění je vláda dotčenými resorty pravidelně 
(zpravidla za období jednoho roku) informována, a který lze v 

současné době považovat za nosný pilíř proti-korupční 
vnitrostátní politiky v České republice.  
 

3.1.1.1 Akce čisté ruce 
 

Většina legislativních návrhů, které vláda uložila připravit 
jednotlivým resortům ve Vládním programu boje proti korupci 

byla zpracována v letech 1999-2002, kdy byly přijaty 
následující právní předpisy  
 

- Novela trestního zákona (zákon č.96/1999 Sb.) směřující 
proti podplácení domácích i zahraničních veřejných 
činitelů, a to i v souvislosti s podnikatelskými 

transakcemi.  

 

- Zákon o zvláštní ochraně svědků a dalších osob v 

souvislosti s trestním řízením (zákon č.137/2001 Sb.).  
 

- Novela zákona o sdružování v politických stranách a v 

politických hnutích (zákon č.340/2000 Sb.).  
 

- Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon 

č.320/2001 Sb.).  
 

-  Novela zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.  

 

- Novela zákona o auditu a Komoře auditorů (zákon č. 
254/2000 Sb.).  

 

- Novela zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 

(zákon č.159/2000 Sb.).  
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- Novela zákona č.61/1996 Sb., o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon č. 159/2000 
Sb.).  

 

- Novela zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(zákon č. 265/2001).11 
 

Dále byla přijata řada organizačních opatření, z nichž 

nejvýznamnějším je vznik Útvaru pro odhalování korupce a 

závažné hospodářské trestné činnosti. Nakonec pak bylo přijato 
několik dokumentů pro mezinárodní spolupráci boje proti 

korupci. Ty však necháme stranou, protože se našeho tématu 

přímo netýkají.  Přijetím těchto zákonů byly mimo jiné splněny 
podmínky Evropské Unie. V první části této kapitoly pozorovaný 
relativně dlouhý růst CPI indexu po roce 2002 ukazuje, že 

provedené změny přinesly i kýžené výsledky. „Akce čisté ruce“ 
tedy nezůstala jen jako politické gesto, ale byla prvním velmi 
důležitým krokem k současnému krásnému prvnímu místu mezi 

post-transformačními zeměmi v indexu CPI.  
 

3.1.1.2 Plán 2006-2011 

 

Druhý významný historický bod boje vlády České republiky proti 
korupci vychází ze Strategie vlády v boji proti korupci na 

období let 2006 až 2011 Ta byla dne 25. října 2006 schválena 
usnesením vlády č. 1199, které pak bylo pozměněno usnesením 
vlády ze dne 18. června 2007 č. 676. Těmito usneseními byly 
každému resortu zadány úkoly, jejichž realizací je Strategie 

postupně naplňována. Usnesením vlády z 30. května 2007 č. 596 
pak vláda schválila Programové cíle vlády do roku 2010. Cílem 

č. 07.21 je "důsledná realizace Strategie vlády v boji proti 
korupci", jehož gestorem je Ministerstvo vnitra. Ministerstvo 

vnitra tedy koordinuje a kontroluje protikorupční aktivity 

                                                
11 dle práce paní Volejníkové https://dspace.upce.cz:8443/bitstream/10195/32358/1/CL427.pdf 
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všech ústředních orgánů státní správy. Úkolem Ministerstva 

vnitra je také předkládat vládě každé dva roky zprávu o plnění 
Strategie vlády v boji proti korupci, která je zpracována na 

základě informací od všech ústředních orgánů státní správy.12 
 

Každé dva roky pak na webu vlády vycházejí zprávy o plnění 
jednotlivých úkolů. Nebudeme zabíhat do detailů, jak jsou 

které úkoly plněny, ale již z běžného prohlédnutí daných 

dokumentů je patrné, že i přes množství ústupků z původního 
plánu není tento plán jako takový jen snůška prázdných slov, 
ale že se opravdu něco děje a leccos i plní. Je také třeba 
vzít v úvahu situaci v parlamentu po posledních volbách, která 

práci na případných změnách legislativy přinejmenším 
neulehčila. Nalezne se zde tedy i pár děr, jako například 
otázka lobbingu. Tou se však budeme podrobněji zabývat až 

v další části této kapitoly.  
 

3.1.2 České právo a korupce 
 

Jak si tedy stojí Česká republika v boji proti korupci 

k dnešnímu dni? Tuto otázku velmi hezky odpověděl ředitel 
české pobočky Transpareny International pan David Ondráčka ve 
svém komentáři poslednímu žebříčku států dle CPI. Cituji: 

„Vláda přijala velmi ambiciózní protikorupční strategii, ale 
od řady opatření postupně ustupuje. Má smysl dělat menší 

kroky, ale je třeba dotáhnout je do konce. Současné kauzy 

ukazují, že hlavní problém u nás stále leží v oblasti 

politické korupce, nekontrolovaného lobingu, nedostatečně 
nezávislé justice a až příliš podmaněné státní správy. 

Politická reprezentace si musí udržet alespoň základní 

důvěryhodnost, jinak reformy ztrácejí účinek.“13 
 

                                                
12 dle stránek vlády, http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/boj-proti-korupci/protikorupcni-aktivity/protikorupcni-
aktivity-43976/ 
13 dle www.transparency.cz 
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Shrňme si tedy dosavadní výsledky vlády v boji proti korupci: 
 

Pozitivní kroky:  

 

-  Vznik celostátní protikorupční linky – 199  
 

-  Postupná profesionalizace a elektronizace na všech 

úrovních veřejné správy  
 

-  Proti-korupční audity na ministerstvech – i když musí 

následovat další kroky  

 

-  Přijetí zákona o střetu zájmů  
 

- Novely trestního zákona a trestního řádu, posílení 

možnosti zajistit propadnutí výnosů z korupce a zamezit 
praní špinavých peněz  

 

Přetrvávající a dosud neřešené problémy:  
 

- Zákon o státní službě (služební zákon), který je nutnou 
podmínkou výkonu moderní a sebevědomé státní správy a 

omezení politických tlaků na úředníky  
 

- Pravidla pro legitimní lobbing  

 

- Novela jednacího řádu PSP – omezení individuálních 

pozměňovacích návrhů poslanců  
 

- Nakládání s majetkem obcí a krajů – řešením by bylo 

přijetí předložené „velké“ novely připravené ministerstvem 
vnitra  
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- Ochrana oznamovatelů korupčních praktik („whistleblowers 

protection“)  

  

- Arbitrážní řízení – jasná pravidla vlády pro uzavírání 

rozhodčích doložek a revize a zveřejnění všech stávajících  
 

- Korupční praktiky ve vztahu farmaceutických firem a lékařů 
 nutno začít cíleně vyšetřovat  
 

- Vyšetřování korupce „bílých límečků“ (politiků a vysokých 
úředníků), kde je nejspíše třeba posílit speciální 

policejní útvary a zavést speciální senáty na vrchních 

soudech 

 

 

Tento seznam vypadá na první pohled hrozivě. Je však důležité 
si uvědomit, že původní plán se snažil pokrýt vše, na co si 
jen tvůrce vzpomněl. Je tedy skoro až samozřejmé, že toho 

většina nevyšla. Navíc dvě z přijatých změn – zákon o střetu 
zájmů a audity ministerstev jsou jistě politicky velmi 

nepříjemná témata. Zákon o střetu zájmů se především dotýká 
krajských politických trhů, kde je velmi vysoký výskyt korupce 
ve stylu klientelismu. Nechuť krajských zastupitelstev si 

nechat znepříjemňovat z ústředí život není radno podceňovat, 
takže tento zákon je mnohem větší výhrou, než by se mohlo 

zdát. Z prakticky stejného důvodu je významným úspěchem zákon 
o auditech ministerstev – jsou to ostatně sami ministři, kdo 
daný zákon navrhl a schválil a palba „do vlastních řad“ je 
vždy nepříjemným krokem. Tím nechci vládu nějak přechválit, 
výsledky jsou však viditelné a neaktivitu při boji proti 

korupci vládě vytýkat nemůžeme. 
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3.2  Lobbing 

 

Nyní se dostáváme k temné stránce českého boje proti korupci – 
lobbingu. Otázkou proč tomu tak je, či by alespoň mohlo být, 
se budeme zabývat v kapitole věnující se právu. Základní 

problém s lobbingem v České republice velmi pěkně shrnuje 

následující úryvek ze zprávy o boji proti korupci:  

Návrh věcného záměru úpravy tzv. legitimního lobbingu: 

„Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády 

požádali předsedu vlády o zrušení tohoto úkolu, neboť 
vypracování věcného záměru zákona o tzv. legitimním lobbingu 
se v současné době jeví neefektivním krokem... Ani současný 
stav v oblasti lobbingu v ČR není dostatečným způsobem 
zmapován a není zřejmé, na jakých principech by měl být návrh 
zákona postaven. Vláda úkol zrušila na návrh předsedy 
legislativní Rady vlády usnesením vlády ze dne...“14 

Jednoduše řečeno se prostě neví a poslanci nevidí dostatečný 
důvod to řešit, zjevně protože na ně nikdo netlačí, aby se 
s tím něco udělalo a oni sami z toho rozhodně škodní nejsou. 
Nyní se podívejme na rozložení sil a ukázkový příklad, proč by 
jsme se lobbingem a jeho regulací měli vůbec zajímat. Začněme 
nejprve hráči. 
  

3.2.1 Zájmové skupiny v České republice   
 

Zájmové skupiny budeme brát v relativně úzkém vymezení, které 
jsme zavedli v kapitole 1. O zájmových skupinách by se totiž 

dala snadno napsat i celá kniha. Pro naše účely je však 

důležité především jejich institucionální zakotvení. A to je 
veškeré žádné. V Evropě a snad kdekoliv na západ od nás jsou 
věci jako seznam zájmových skupin naprosto běžnou záležitostí. 
U nás nikoliv. Bez povinnosti se registrovat pak logicky u nás 

                                                
14 dle webu vlády http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/boj-proti-korupci/zprava_2006_2007.pdf 
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v České republice nemusí zájmové skupiny ani dokumentovat svou 
činnost či vykazovat výsledky. To vede k velmi nepřehledné 
situaci, kde je vysoce obtížné nalézt jakékoliv informace o 

zájmových skupinách, a to především těch silných a tedy i 

nejdůležitějších. Hezkým příkladem potenciální výkonnosti 

silné zájmové skupiny pak je například loňské drama 

s protikuřáckým zákonem. 

 

3.2.1.1 Protikuřácký zákon 
 

 V České republice byl v blízké historii projednáván nový 

protikuřácký zákon. Jeho dosud platná podoba zakazuje kouření 
ve školách, kinech, divadlech, na zastávkách veřejné dopravy, 
na úřadech. Aktuálně se jedná zejména o zákazu kouření 
v restauračních zařízeních, které je velmi sporným bodem, 

protože jak svoboda obyvatel tak ochrana jejich zdraví jsou, 

nebo by alespoň měly být, hlavními prioritami demokratického 
státu jako takového. Podoba navrhovaného zákona byla 

kritizována kvůli neustálým změnám a pozměňovacím návrhům, 
které byly považovány za krok zpět v boji proti kouření. 
Novější návrhy pak dokonce počítaly s povolením kouření ve 

vlacích či v letadlech. Místo zpřísnění dosavadní legislativy 
by tak novela měla spíše opačný účinek. Nepříliš překvapivě se 
v této souvislosti často zmiňuje tabáková lobby, která se 

pravidelně snaží zabraňovat protikuřácké legislativě nebo 

alespoň ovlivňovat její podobu a minimalizovat zákazy kouření. 
Podle Hospodářských novin byl například návrh poslankyně 
Rybínové z ODS téměř totožný s požadavky mezinárodní tabákové 
firmy Philips Morris.15 Jednalo se zejména o návrh na výjimku 

ze zákazu kouření v restauracích, podle níž by se malá 

zařízení mohla rozhodnout, zda být kuřácká či nekuřácká. 
Většiny českých restaurací by se tak zákaz kouření nedotkl. 
                                                
15 . dle www.drogy.net: Poslankyně bojuje s kouřením podle receptu Philip Morris 
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Hospodářské noviny se odvolávaly na oficiální stanovisko firmy 
k protikuřáckému zákonu, které měly k dispozici. Návrh 

jmenované poslankyně téměř do detailu odpovídal těmto 
požadavkům. Poslankyně nepopírá, že se před předložením návrhu 
sešla se zástupcem Philips Morris, avšak firma tuto informaci 

vyvrací. Je ale běžné, že tabákový průmysl udržuje styky 

s politickými představiteli. I předkladatel nejnovějšího 
protikuřáckého zákona pan Šťastný přiznal, že byl osloven 

zástupci Philip Morris a dalších tabákových výrobců. Zástupce 
firmy Imperial Tobacco pan Kamil Provazník naopak odmítl, že 

by byl v kontaktu s poslanci. Odvolával se na firemní zákaz 

přímého ovlivňování a na etické kodexy, za jejichž porušení by 
hrozily problémy na burze cenných papírů.16  

Přestože se tak většinou neděje oficiálně, je zřejmé, že se 
tabáková lobby snaží zákonodárce ovlivňovat. Bylo by ostatně 
velmi zvláštní a od tabákových firem neracionální, kdyby tomu 

tak nebylo – pokud budeme pohlížet na lobbing jako na druh 

investice, pak další lobbing je vlastně už jen reinvestování 
části výnosů z předešlého období. S obdobnou logikou pak 

tabákové firmy postupují i směrem k veřejnosti. Aby vylepšily 
svou image v očích veřejnosti, snaží se tabákové koncerny 

vyhovět aktuálním trendům a prezentují se jako společnosti, 
které si uvědomují svou sociální odpovědnost. Propagují svá 

úsilí v oblasti veřejného zájmu, jako například snahu o 

zamezení kouření mladistvých, pořádání školení jak bránit 

prodeji cigaret dětem, informační kampaně, výzkum a vývoj méně 
škodlivých produktů či zapojování se do ochrany životního 

prostředí. Provádí průzkumy veřejného mínění, aby zjistili, co 
od nich veřejnost očekává a následně se jim snaží alespoň 
částečně vyhovět. Investují do veřejných programů, 
spolupracují s charitativními organizacemi. Jednoduše řečeno, 
dělají co jen mohou, aby si udržely status quo. S podobnou 

technikou držení se u moci se ještě setkáme a to na úrovni 
                                                
16 dle www.ihned.cz: Vítězné tažení lobbistů 
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komunální politiky. Případ paní poslankyně Rybínové je pak 

jako kdyby vypadl z učebnice o „ovládnutí státu“. Zde, u 

protikuřáckých zákonech, narážíme však i na jiný problém – 

daně z prodeje cigaret jsou velmi vysokou položkou na straně 
příjmů státu, takže poslancům se přirozeně do takovéto změny 
moc nechce. 

 

3.2.1.2 Případ stravenek 
 

Počátkem ledna 2008 novela zákona, která ruší daňové 
zvýhodnění stravenek, byla předložena administrativě 
Poslanecké sněmovny. Jednou ze součástí reforem vlády Mirka 

Topolánka byla i snaha zrušit daňové zvýhodnění stravenek. 

Státní kase to mělo ušetřit dvě miliardy. Největší stravenková 
firma Sodexho Pass se ale rozhodla  byznys pojistit. Slíbila 

sto tisíc eur lobbistické firmě No comment! (informovali 

Reportéři ČT). Firma měla zařídit, aby daňové zvýhodnění 
zůstalo zachováno po celý letošní rok. Firmy o tom sepsaly 

smlouvu, kterou zveřejnili novináři z pořadu Reportéři ČT. 
Půlku odměny, tedy 50 tisíc eur, měla firma No comment! dostat 
po podpisu reformy prezidentem Václavem Klausem. Druhá splátka 

měla být na konci ledna 2008.  

"Máme se společností Sodexho Pass smluvní vztah, ale jak jsme 
to vyjednali a na koho jsme se obrátili, to vám nepovím," řekl 
Pavel Juklíček, majitel firmy No comment! Za firmu No comment! 
loni v květnu smlouvu podepsal Pavel Juklíček. Pozoruhodné 

přitom je, že jeho bratr Petr Juklíček pracuje jako výkonný 
ředitel ve společnosti New Deal Communications pana Marka 

Dalíka, blízkého přítele a dlouholetého spolupracovníka 

premiéra Mirka Topolánka. Ministr financí pan Miroslav 

Kalousek navíc v pořadu Reportéři v České televizi uvedl, že 
smlouva mezi Sodexho Pass a firmou No comment! neujde 

kontrole. "Samozřejmě tato smlouva bude pod drobnohledem 
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finančního úřadu," řekl ministr financí. Nad smlouvou, která 
pomohla stravenkovému byznysu, se pozastavil i David Ondračka 
ze společnosti Transparency International.  

"V podstatě se tak nahrazují pravidla demokratického 

rozhodování něčím úplně jiným, veřejnost o tom neví a to, co 
se odehrává před našima očima, je pouhé divadlo, které 

nemůžeme ovlivnit," řekl Ondračka. 

Zajímavé přitom je, že smlouva obsahuje ustanovení, že když se 
někdy v roce 2008 se stravenkami něco změní a daňové 
zvýhodnění padne, bude muset firma No comment! vrátit část 
odměny. Další zajímavý fakt je, že firma No comment! Se podle 
svých webových stránek zabývá především marketingem, jeho 

strategií a s tím spojeným designem. Zároveň na těchto 
stránkách nenaleznete jediné jméno, pouze firemní email 

jakožto jediný kontakt. Proč dává hlavní Český výrobce 

stravenek 100 tisíc eur jako odměnu za případné neschválení 
novely zákona marketingové firmě je otázkou, na kterou se 

pravdivou odpověď zřejmě nikdy nedozvíme.  

V poslanecké sněmovně byl podán návrh na zřízení vyšetřovací 
komise, která měla zjistit, zda za zachováním daňového 
zvýhodnění stravenek nestály lobbyistické tlaky. Návrh na její 
zřízení, se kterým přišla sociální demokracie, ve Sněmovně 
neprošel. Tato aktivita vypadá spíše jako snaživé gesto, než 

seriózní snaha o řešení problému. 
 

 

3.2.2  Kde končí lobbing a začíná korupce? 
 

Pokud lobbing bereme jako něco, alespoň z definice, všeobecně 
prospěšného a pro hladký chod demokracie nezbytného, tak 

logicky vyvstane tato otázka. Kde končí ona potřebná a 

užitečná část a kde už přecházíme k chování, které je krajně 
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nežádoucí a mělo by být ilegální. Na tuto otázku však musí 

především odpovědět naše právo. Jakožto ekonomové můžeme 
samozřejmě vznést nějaké honosné hodnocení ve stylu, že 

lobbing přechází v korupci v bodě, kde se změna celkového 

společenského užitku způsobená lobbingem mění z kladné na 

zápornou. Takováto odpověď je však vcelku k ničemu, protože 

teprve až praktická realizace a vynucení případného řešení ho 
činí skutečným řešením. Z výše uvedeného problému a celkové 

diskusní povahy této otázky není příliš překvapivé, že na ni 
v odborné literatuře nenalezneme uspokojivou odpověď. Ponechme 
tedy její zodpovězení pro výzkumy let budoucích. 
 

3.3 Shrnutí 

 

Co se týče proti-korupční politiky jako takové, není na tom 
Česká republika zdaleka tak špatně, jak by se mohlo zdát. Po 
úspěšných reformách z let 1999-2002 vystoupala na pomyslný 

trůn mezi post-transitivními ekonomikami co se týká CPI (  

mezinárodně používaným index měření vnímání korupce). Zásluhu 
na tom nejspíše má i plán na roky 2006-2011, který je velmi 

ambiciózní a je i částečně plněn, i když je teď v posledních  
letech plněn spíše méně nežli více, což je možná i „odměněno“ 
stagnací CPI pro Českou republiku mezi roky 2007-2008. Nechybí 
zde tak koncepce změny, spíše její důsledné realizování, které 
však bylo značně zkomplikováno remízovým stavem po posledních 
volbách. 

 

Co se týče zájmových skupin a lobbingu, tak v tomto tématu zde 
panuje naprostá diskusní pustina, kde si zájmové skupiny 

dělají co chtějí a vlastně to nikoho ani nezajímá. Kde není 
poptávka, nemůže být ani nabídka. Ani občanská společnost ani 
média nejeví jakýkoliv zájem o lobbing jako takový a volení 

političtí představitelé nemají tedy důvod s tím něco dělat – 
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na statutu quo rozhodně neztrácejí, ale případná pomsta 

zregulované lobby by mohla být pro ně krajně nepříjemná. 
 

4. Hlavní problémy  

 

Problémů českého institucionálního rámce politických trhů je 
mnoho, co se ale korupce týče je zde jeden mimořádně palčivý – 
transparentnost. Její nedostatek je totiž jedním z hlavních 

předpokladů jakékoliv rozsáhlejší korupce a to téměř v každé 
formě. V České Republice je jako v každém právním státě 
korupce nelegální. Tím však role státu a práva nekončí, spíše 
začíná. Pouhé postavení do ilegality samozřejmě k řešení 
případně vzniklých problémů s korupcí nestačí, pokud se totiž 
ona nelegální aktivita stane, případ je vyřešen až odhalením 
všech pachatelů a jejich odsouzením podle práva. A právě zde 
hraje klíčovou roli přístup kontrolních složek k informacím o 
tom, co se děje. Pod kontrolními složkami však nemyslíme pouze 
policii a jejich vyšetřovatele, ale také veřejnost a tedy 

jejich hlavní zdroj informací – média. U volených politických 

představitelů, kteří ostatně tvoří ty nejvyšší kruhy na 

politických trzích, může být kontrola veřejností minimálně 
stejně důležitá jako kontrola mocí výkonnou, protože je to 

právě lid, jehož důvěru volení političtí představitelé 
obdrželi formou hlasů ve volbách. Je tedy přirozené, že by 

občanská společnost měla mít dostatek informací o tom, jak se 
s její důvěrou zachází. Zde však přichází druhý problém – ani 
sebevětší transparentnost procesů na politických trzích 

nezmůže proti korupci nic, pokud to občanskou společnost 
nezajímá. Jakkoliv neuvěřitelně to může vypadat, v praxi 

opravdu často pozorujeme absolutní nezájem lidu o tom, co se i 
na jim blízkém politickém trhu děje. O tomto fenoménu budeme 
mluvit jako o úpadku morálky. Posledním velký problém pak dlí 

ve výkonné moci, především pak v její akceschopnosti. Volení 
političtí představitelé mají přirozené předpoklady pro 
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zvýhodnění při vyšetřování, které se pak zvyšuje s vyšší 

propojeností politických trhů s mocí výkonnou. Posledním bodem 
bude tedy slabost českého práva, pod tímto však nemáme na 

mysli jednotlivé zákony, ale stav české justice jakožto 

organizace. 

 

4.0.1 Model 

 

K analýze výše popsaných problémů by se nám, zejména u 

transparentnosti a úpadku morálky, hodil nějaký nástroj. 

Takovým ideálním nástrojem by mohl být model. 

 

 Uvažujme proto ten model, který je analogií na Peltzman-

Stiglitzův model regulace. Politik, jakožto homo economicus, 

maximalizuje svůj užitek. Na ten mají vliv dvě základní 

skupiny – lidé a firmy v kraji. Firmy přispívají k politikovu 
užitku penězi, ať již ve formě ilegálního úplatku či 
sponzorských darů na kampaň, chod strany nebo něčeho 
podobného. Lidé pak politika volí ve volbách. Politika tedy 

zajímají především jejich hlasy, které vyjadřují míru jejich 
spokojenosti s jeho politikou. 

 Oboje však má svůj limit. Míra peněz či podpory, kterou může 
politik obdržet od firem je omezená jak rozpočty firem, tak 
zákonem a na něj dohlížejícími kontrolními úřady. Zároveň jak 
se vyčerpají legální cesty a přijdou na řadu cesty ilegální, 
tak se ale objeví riziko odhalení. Riziko roste exponenciálně 
ve vyšších hodnotách, protože od určitého množství už pohár 
tolerance médií a kontrolních úřadů přeteče. Jakmile se na to 
přijde, ihned nastane problém pro politika ohromných rozměrů. 
Obdobná hranice však existuje i pro hlasy voličů, protože 

politikovi už je vcelku jedno, jestli jeho strana získá ve 

volbách 60% nebo 90% - vládne většina a tu má v obou 

případech. Dokonce by mu menší většinový výsledek mohl být 

milejší , protože nepřitahuje nechtěnou pozornost z ostatních 
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krajů, médií či nejvyšší státní správy. Politik je nakonec 

omezen i množstvím své moci či vlivu.  
Základ modelu by pak vypadal následovně:  

 

 

 

F je míra podpory od firem. L množství nespokojených 

potenciálních voličů a a je jeho omezení plynoucí z množství 
moci. Funkce začíná v bodě m klesat právě kvůli tomu, že od 
určitého množství podporu firem již nelze utajit a způsobí tak 
politikovi dodatečné ztráty, takže ve výsledku již zisk 

nedokáže kompenzovat množství nespokojených lidí. Funkce 

nezačíná v bodě 0, protože vždy existuje množina voličů, kteří 
nebudou danou stranu volit za žádných okolností, ať již 

z loajálnosti k jiným stranám či díky prohřeškům dané strany 
z minula anebo na jiných sousedících politických trzích. 

Očekávat od lidí, že budou striktně rozlišovat mezi prohřešky 
stejné strany na městské, krajské a státní úrovni by bylo 

velmi naivní a nereálné. Podívejme se nyní, jak by vypadaly 

indiferenční křivky politika. Jeho užitek roste v množství 

podpory firem a klesá v množství nespokojenosti voličů. 
Nebudou to však přímky, protože jak s rostoucím množstvím 

podpory firem tak s přílišným populismem roste riziko nechtěné 
hloubkové kontroly vyšším kontrolním orgánem. Za vyrovnané 

situace budou vypadat zhruba takto:  



 41

 

 

Jsou zde však možné dva extrémní případy. Jednak situace, že 
firmy v okrese jsou natolik chudé, že si nemohou dovolit 

dostatečně vysokou podporu, aby jí mohli vykompenzovat 

nespokojenost lidí tím generující, v tomto případě by pak 

indiferenční křivky byly kolmé. Vzhledem k mizerným platům 
úředníků v České Republice tato situace asi není příliš 
pravděpodobná. Mnohem pravděpodobnější je ale druhý extrémní 
případ – politikovy indiferenční křivky jsou vodorovné, 

protože na spokojenost lidí nehledí, přesněji řečeno nemusí 

hledět. 
 

4.1 Transparentnost 

 

Jak jsme již řekli v úvodu celé kapitoly, nedostatek 

transparentnosti je jednou z klíčových, možná dokonce 

nezbytných podmínek pro korupční jednání. Ostatně kdyby 

veškeré působení volených politických představitelů bylo 

neutajitelné a informace o něm volně přístupné, jen těžko by 
mohl svojí moci jakkoliv zneužít. Převrácené tvrzení také bude 
platit – s klesajícím množstvím transparentnosti se bude velmi 

rychle zvyšovat počet příležitostí pro zneužití moci. Tento 

efekt je však vícenásobný – nejen, že roste počet 
příležitostí, ale také zároveň klesá nebezpečí tyto 

příležitosti využít. Na co se nepřijde, za to nemůže být nikdo 
odsouzen, takže netransparentnost zde pak funguje jako závoj 
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poskytující bezpečí. Tento efekt je pak stejný pro snad 

všechny vrstvy státní správy, nejvyššími politickými kruhy 

počínaje a státními podniky konče. Ne nadarmo se říká, že 

příležitost dělá zloděje – i člověk, který to při jmenování 
funkce vůbec neplánoval či dokonce odmítal může snadno 

podlehnout pokušení korupce když vidí, že mu to nejspíše 

projde. Zároveň je pak nízká míra transparentnosti pro 

politické představitele velmi pohodlná, protože i kdyby ji 

nijak nevyužívali vždy je pro ně lepší tuto „ochranu“ mít než 
nemít. V důsledku této „ochrany“ pak totiž nesou i mnohem 

menší odpovědnost za svoje činy, ať už jsou jakékoliv. 

Z tohoto důvodu je pak transparentnost zpravidla tak malá, jak 
jen to jde. Tuto spodní hranici pak tvoří poptávka po 

transparentnosti ze strany lidu. Důvěra lidu je zdrojem moci 
politika a její přílišná ztráta může být bolestivější než 

nepříjemnosti spojené s vyšší transparentností. 
 

Transparentnost je také velmi významná pro náš model. Zde je 

však potřeba rozdělit transparentnost dvěma směry – jednak 

směrem k veřejnosti a dále pak směrem ke kontrolním orgánům. 
Že kontrolní orgány a lid, či spíše jeho hlavní informátor – 
média, nemají stejný přístup ke stejnému množství informací je 
zřejmé. Efekt na náš model je pak také rozdílný. S klesající 
nucenou transparentností pro lid bude funkce omezení mocí 

strmější - čím lépe je politik schopen kontrolovat informace, 
které se lidu dostanou, tím pomaleji bude stoupat jeho 

nespokojenost. Menší množství transparence směrem ke 

kontrolním orgánům bude pak mít za následek, že funkce bude 
celkově vyšší – může více spolupracovat s firmami. Typickou 

věcí, kterou se zpravidla nikdy nikdo nedozví jsou nabídky 

firem, které nevyhrály ve výběrovém řízení pro státní zakázku 
na úrovni krajské nebo nižší.  K tomu se ještě blíže dostaneme 
později. 
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4.1.1 Extrémní příklad 
 

Podívejme se nyní, kam až se dá s netransparentností dojít 

v praxi. V rámci resortu obrany byly v České republice 

v letech 2002 až 2004 rozděleny zakázky v celkové hodnotě 150 
mld. Kč. Nejvíce to bylo v roce 2004, kdy hodnota veřejných 
zakázek přesáhla 102 miliard Kč, což představuje 3,7 % HDP.17 
Naopak nejméně v roce 2003, kdy byly zadány veřejné zakázky 
v hodnotě pouze 7,1 miliard Kč. 
 

Rozdělení veřejných zakázek v resortu obrany z hlediska 

zvolené zadávací metody 

 

Rok 

 

 

Otevřené 
soutěže 

Uzavřené 
soutěž 

Přímé 
zadání Celkem 

smluv 1 077 242 2 006 3 325 
počet 

% 32 7 60 100 

Kč 2 143 916 

119 

1 575 650 

511 

36 687 601 

798 

40 407 168 

428 
hodno

ta 
% 5 4 91 100 

2
0
0
2
 

průmě
rná 

cena 

Kč 1 990 637 70 736 480 62 883 627  

smluv 128 398 1 616 2 142 
počet 

% 6 19 75 100 

Kč 924 022 

066 

1 266 214 

305 

4 946 745 

572 

7 136 981 

942 

2
0
0
3
 

hodno

ta 
% 13 18 69 100 

                                                
17 Tyto zakázky budou však realizovány i v průběhu dalších let. Roční výdaje na nákup zboží a služeb v resortu 
obrany v České republice se pohybují kolem 26 mld. Kč. 
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 průmě
rná 

cena 

Kč 
7 218 922 10 613 029 21 394 839  

smluv 69 260 921 1 250 
počet 

% 6 21 74 100 

Kč 3 321 151 

493 

5 803 443 

468 

93 333 787 

826 

102 458 

382 786 
hodno

ta 
% 3 6 91 100 

2
0
0
4
1
8
 

průmě
rná 

cena 

Kč 
48 132 630 

184 146 

991 

433 410 

378  

    0 0 0 

Kč 6 389 089 

678 

8 645 308 

283 

134 968 

135 196 

150 002 

533 157 Celkem 

% 4 6 90 100 

Zdroj: www.transparency.cz, původní zdroj: www.army.cz 
 

Celkové sumy jsou v celku nezajímavé, naprosto šokující je 

však poměr otevřených a ostatních soutěží – pouze 4% zakázek 
co do množství peněz prošly veřejným konkurzem, zbytek byl 

udělen přímo nebo v uzavřené společnosti. Situace zašla už tak 
daleko, že u pro armádu specifických statků už vůbec nemusí 
být ani známa skutečná tržní cena, protože se na trh jako 

takový několik let nedostaly a armáda je jenom jedna, takže u 
specifických statků není s čím srovnávat. Že by firmy, které 
dostávaly zakázky přímo po státu férově chtěly tržní cenu + 
nějaký ten přiměřený zisk ,předpokládat můžeme jen stěží. 
 

A kde jsme v našem modelu? Vzhledem k absolutní absenci 

jakékoliv transparentnosti a poměru množství „přerozdělených“ 
peněz k celkovému můžeme jen těžko předpokládat, že by se 

úředníci drželi zpátky a nepřekročili své vlastní reálné 

                                                
18 V roce 2004 byly do analýzy zahrnuty pouze zakázky, u kterých byla uvedena metoda zadání.  
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omezení. Podle našich předpokladů, nadměrné spolupráce si 

všimla policie a po několika letech, dnes v roce 2009, spěje 
vyšetřování tohoto korupčního skandálu, doufejme že jednoho 

z největších co kdy byl a bude, ke zdárnému konci. 
 

Po velkém zátahu policie na ministerstvu obrany v roce 2007 

bylo ze zločinného spolčení obviněno už osmnáct bývalých 

úředníků z nejvyšších pater tohoto úřadu. Policii pomohli dva 
z obviněných tím, že si schůzky nahrávali. Dalších třiatřicet 
někdejších zaměstnanců resortu obrany a podnikatelů stíhají 

detektivové z policejního Útvaru odhalování korupce a finanční 
kriminality kvůli podvodům při veřejné soutěži. 

Zločinným spolčením mělo být podle policie zmanipulováno 

nejméně třicet obchodních zakázek v celkovém objemu kolem 300 
milionů korun – tedy více než dvojnásobek celkového množství 
zakázek v letech 2002-2004. 

"Pokud soud uzná vinu obviněných, hrozí jim vězení od dvou do 
deseti let," řekl policejní rada Roman Skřepek. 
Důkazy, které policie za dva roky vyšetřování shromáždila, 

hodnotí Skřepek jako velmi pevné19. 

Klíčovými důkazy nejspíše budou nahrávky schůzek, které si 

dělali někteří úředníci. Na nich si s podnikateli předem 
domlouvali, která firma vyhraje veřejnou soutěž, i výši 

úplatků za spolupráci. Hierarchie podvodníků na ministerstvu 
obrany byla podle policistů velmi podobná klasické mafii. 

Pětice nejvýše postavených měla svého šéfa a spolu pak 

rozhodovali o rekonstrukcích kasáren či výstavbě kotelen. 

Jejich podřízení znali vždy jen menší část úkolu, aniž jeden o 
druhém věděli. Míra organizace této vnitřní ilegální struktury 
je velmi zajímavá, dalo by se totiž i říci, že byla spolupráce 
s firmami pevně institucionalizována jakožto součást 
                                                
19 dle www.idnes.cz 
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ministerstva obrany jako takového. Zde již ani nelze hovořit o 
prorůstání korupce do státní správy, ale spíše o srůstání 
instituce státní správy s institucí korupce. Nabízí se tedy 

otázka – co se stalo, že se na to přišlo? Tato „spolupráce“ 
ministerstva s firmami jistě byla budována a pak i probíhala 
řadu let. Jak již bylo řečeno, v právním státě vždy existuje 
hranice, po jejímž překročení na sebe dotyčný přivede 
nechtěnou pozornost. V tomto případě však pro ono překročení 
nebudeme muset jít daleko. 

 

Armáda si totiž postavila v Jindřichově Hradci kotelnu za 92 
milionů Kč, ačkoliv si město nedlouho předtím vybudovalo 

v blízkém okolí obdobný zdroj tepla, který by bohatě stačil i 
pro vojáky. Zřejmě se tedy nestavělo kvůli potřebám armády, 
ale kvůli mnohamilionovým ziskům armádní a podnikatelské 

„mafie“. Státní zástupce pan Barnabáš Liška přiznává, že 

soutěž na opravu kotelny za 90 milionů korun je vzorem toho, 
jak mafie pracovala. "Vítěz byl předem určen a konkurenční 
firmy s tím souhlasily. Buď si totiž přišly na své při 
subdodávkách, nebo měly slíbené vítězství v další soutěži," 
vysvětlil Liška20. Starosta Jindřichova Hradce pan Karel 

Matoušek tak až dnes zjišťuje, proč vojáci najednou ztratili 
zájem o dodávky tepla z nové městské kotelny. "Kotelna nás 

přišla na sto třicet milionů korun. A my nechápali, proč si 
armáda staví hned vedle tu svou za devadesát milionů," řekl 
Matoušek. 

Událost takového rozsahu na překročení hranice u nás naštěstí 
stačí. Vzhledem k vyjádření policie o době vyšetřování je 

velmi pravděpodobné, že policie si všimla zakázky již při 
jejím počátku a jala se případ a následně i celou organizaci, 
v tomto případě ministerstvo obrany, vyšetřovat. K první velké 
medializaci kauzy došlo v době dostavení kotelny, což je pro 
                                                
20 podle www.novinky.cz 
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policii velmi dobrou vizitkou, protože ne příliš často se může 
pochlubit, že na korupční případ přišla výrazně dříve než 

média. Tento pomyslný „závod“ mezi policií a médii o to, kdo 

první odhalí kriminální kauzy je pak velmi důležitým prvkem 
kontroly státní správy. Kdyby totiž média pouze čekala na 

zprávy policie, či nedej bože policie čekala na to, co se 

dočte v novinách, byl by počet odhalených případů mnohem nižší 
a tedy i omezení moci politických představitelů by bylo měkčí. 
 

Díky faktu, že si zkorumpovaní úředníci na ministerstvu 

nahrávali svoje schůzky a policie na ně později přišla se 

nabízí velmi unikátní pohled dovnitř, jak vlastně taková 

mafiánská instituce uvnitř ministerstva funguje. Například 
metody, jak byly domlouvány výše úplatku jsou velmi cennou 

informací pro kohokoliv, kdo by se snažil změnit pravidla tak, 
aby opakování podobné události zabránil 

Konkrétně k domlouvání výše úplatku pak docházelo třeba 
vyťukáním na displeji mobilu. "Časem se to ale natolik 

zaběhlo, že vše šlo automaticky - nebylo třeba nic domlouvat," 
dodal Liška. Vlastně to prý někdy bylo až komické. Sekční šéf 
při rozdělování zakázek spřízněným firmám totiž buď mlčel, 
nebo mluvil o zcela nesouvisejících věcech. Všechny pokyny ke 
změnám ukazoval podřízeným na papírcích. 

Například třetí nejmocnější muž resortu, šéf sekce správy 

majetku si pozval na kobereček ředitele ubytovací správy. 

Místo stavebních zakázek se k ředitelovu údivu mluvilo o 

počasí a jeho šéf popsal, jak trávil dovolenou. "A mezi řečí 
mi přisunul lístek s úplně jiným pořadím firem sotva ukončené 
soutěže na opravu kasáren. Ta ´jeho´ firma pak jen v Praze 
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získala téměř všechny stavební zakázky," řekl anonymní 

plukovník.21 

Náměstek ministryně obrany Radek Šmerda propracovanou 

"technologii korupce" v armádě nepopírá. Jeho lidé nyní 

pracují na normách, které mají úplatkům zabránit. Pomoci by 
prý mohla pravidla takzvané "čínské zdi", kdy úředníci budou 
rozhodovat jen o dílčích operacích obchodů a nebudou již mít 
nekontrolovatelnou moc. Vztahovat se na ně budou i přísné 
bezpečnostní prověrky. 

Plán na omezení rozhodovacích pravomocí úředníků v kombinaci 
s větším množstvím důkladnějších prověrek vypadá vcelku 

solidně. Nijak však nicméně neřeší problém se kterým jsme 

začali – 90% armádních zakázek bylo uděleno přímo předem 
vybrané firmě a vůbec tedy neprošlo skrze volnou soutěž. 
Zatímco korupce úředníků je záležitostí jednorázovou – i když 
řád určité instituce korupčním aktivitám nebrání, respektive 
brání ale nedostatečně, tak to stále není chyba v systému dané 
instituce jako takovém. Oprava takovéto ‚chyby‘ totiž může být 
provedena pouhým posílením současných praktik, což je ostatně 
i výše uvedený plán na zlepšení ministerstva obrany. Nyní však 

před námi vyvstává otázka: Opravdu je přímé zadávání zakázek 
takový problém? 

Pokusme se na ni odpovědět. Odpověď z mikroekonomické teorie 
je prostá – vyšší konkurence povede při splnění základních 

předpokladů k nižší nebo stejné ceně. To je však velmi obecné, 
ilustrujme si problém nedostatečné konkurence u státních 

zakázek na praktickém příkladu. K tomu nám poslouží výstavba 
dálnic z let 2006-2007. 

 

                                                
21 dle www.idnes.cz 
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4.1.2 „Běžná“ praxe 

Kvůli příliš vysokým cenám kritizoval ministerstvo dopravy i 
samotný Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval, za kolik se 
postavil český úsek dálnice z Ústí nad Labem do Drážďan. 
Shoduje se tak i se studií renomované poradenské společnosti 
Mott MacDonanld, která daný fakt rovněž konstatovala a jako 
možný důvod uvedla možné kartelové dohody stavebních firem. 

"OECD udává, že kartelové dohody zvyšují ceny stavebních prací 

o 30 až 50 procent. Bohužel je možné, že takovou situaci máme 

nebo jsme měli i v naší republice v posledních letech," uvádí 
se v analýze Problémy a zkušenosti při zadávání veřejných 
zakázek dopravní infrastruktury ve vybraných evropských 

zemích.22 "Jinak je totiž těžké vysvětlit zkušenost, že od roku 
2002 vzrostla cena jednoho kilometru nové dálnice v České 
republice ze 183 milionů na 500 milionů korun, zvýšila se tak 
2,7krát," stojí ve zprávě. Levněji staví Řekové i Němci. Mott 
MacDonald připomíná, že v letech 2002 až 2006 se inflace 

pohybovala mezi dvěma a třemi procenty a ceny ve stavebnictví 
narostly jen zhruba o 12 procent. "Ceny našich dálnic jsou 

několikanásobně vyšší než v Řecku, Nizozemí, Španělsku i 

Dánsku a téměř dvakrát vyšší nežli v Německu nebo Velké 

Británii," uvádí se ve studii. S těmito závěry se v principu 
shodli i kontroloři NKÚ, kteří uvedli, že česká dálnice je 

dražší než německá. Standardním cenám neodpovídaly ani mosty 
na české straně tohoto silničního tahu. 

Státního Ředitelství silnic a dálnic si to pochopitelně 
nenechalo líbit a vypracovalo si vlastní studii. V té však 

vyšlo, že zatímco mosty se staví o čtrnáct procent levněji než 
v Německu, tunely jsou o bezmála třetinu dražší. Je však 

otázkou, jestli jsou výsledky studie, které si ministerstvo 

nechalo udělat na svoji obhajobu a výsledky studie nezávislé 
                                                
22 dle webu aktualne.cz 
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zahraniční poradenské firmy vůbec srovnatelné, protože již ze 
zadání musí vyjít jinak. Ponechme tento problém stranou 

jakožto méně důležitý a podívejme se na hypotézu OECD, že 

v stavební firmy mají u nás skutečně jakýsi kartel, který 

výrazně zvyšuje ceny. Naštěstí nejsme první, koho napadlo se 
touto analýzou zabývat podrobněji – učinila tak česká pobočka 
Transparency International, která vydala studii právě na toto 
téma23. Její výsledky pak jednoznačně potvrdily naši hypotézu – 
se stoupajícím množstvím soutěžících firem klesá výsledná cena 
zakázky. S růstem počtu dodavatelů, otevřeností soutěže a 

eliminací subjektivně hodnocených kritérií – to je jedna 

z věcí, která velmi negativně ovlivňuje počet reálných 

uchazečů o danou zakázku - klesá konečná cena. Přitom rozdíl 
oproti ceně předpokládané při střední míře konkurence, za 

kterou můžeme označit otevřenou soutěž se 7 nabídkami, činí v 
průměru 30%. I kdyby to bylo jen 20%, stále by to bylo více 
než dost, aby to bohatě pokrylo zvýšené transakční náklady 

způsobené hledáním a zpřístupněním nabídky pro větší počet 
možných uchazečů. 

4.1.3 Shrnutí 

Nedostatek poptávky po transparentnosti ze strany lidu je až 

znepokojující. I přesto, že nedostatečným množstvím 

nejrůznějších korupčních kauz rozhodně netrpíme, nic se však 
nemění. Média sice každou kauzu zeskandalizují a zkritizují 

všechny zúčastněné, těm však zpravidla jen krátkodobě klesnou 
preference, pokud jsou vůbec přímo volenými politickými 

představiteli a tedy nějaké preference mají, a na celý případ 
se časem zapomene a jede se dál po starých kolejích. Kontrolní 
složky jsou pak často bezmocné situaci nějak dále řešit, 
protože zpravidla nemají dostatek kompetencí a z toho plynoucí 

přístup k tolik potřebným informacím. Kauza se pak před soud 

                                                
23 http://www.transparency.cz/pdf/publikace/vz_dalnice2008.pdf 
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zpravidla vůbec nedostane, pokud se po cestě nenaleznou více 
méně náhodné důkazy, jako například nahrávky z korupčních 
schůzek na ministerstvu obrany, které udělali sami 

korumpovaní. Příčiny této situace se budeme snažit vysvětlit 
v dalších kapitolách.  

4.2 Úpadek morálky 

 

Morálku budeme definovat jednoduše. Je to systém mravních 

norem, který určuje základní způsob regulace chování a jednání 
lidí, opírající se o ideály dobra a zla, práva a povinnosti, 

prospěchu a škody, lásky k lidem a sobectví, spravedlnosti a 
bezpráví a podobně. 
Definování těchto morálních termínů je nekonečným a 

nevyřešeným soustem celé armády filozofů, počínaje Sokratem a 
konče současníky. Tím se však konkrétně zabývat nemusíme. Pro 
nás je klíčový vztah, že lid dává svými hlasy důvěru svým 

politickým zástupcům a placením daní jim odvádí i peníze. Dalo 
by se tedy říci, že základním morálním poselstvím politika 

tedy je spravovat a používat tyto finanční prostředky ke 

společenskému prospěchu a prokázat zasloužilost obdržené 

důvěry alespoň svým voličům. Morální povinností lidu pak 

nepochybně bude kontrola svých zvolených zástupců, že se 

skutečně chovají ku prospěchu všech. Tolik k filosofii. 
 

4.2.1 Liberec 

 

Téměř učebnicovým příkladem propojenosti komunální politiky 

s privátní sférou je severočeské město Liberec. Symbióza 

zdejší radnice se soukromou firmou Syner je snad skoro stejně 
známá jako Ještěd. Není tedy divu, že Syner je v městských 
stavebních zakázkách nejúspěšnější soukromou firmou v regionu.  
Konkrétně podle informací ze stránek Transparency 

International ČR město Liberec rozdělilo od 1.1. 2000 do 31. 
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12. 2004 na veřejných zakázkách ve stavebnictví 2.679.935.858 
korun. Za sledované pětileté období to představuje celkem 

čtyřicet dva veřejných stavebních zakázek. Nejúspěšnější 
stavební firmou co do množství získaných prostředků nebyl 

nikdo jiný než společnost Syner, které město vyplatilo 

1.032.149.960 korun (což je 38,5% z celkového objemu). Město 
Liberec ne příliš překvapivě v této souvislosti odmítlo u 

jednotlivých stavebních zakázek rozepsat, jaké byly 

konkurenční nabídky a zda a o kolik po výhře ve veřejné 
soutěži jednotlivé firmy navyšovaly svůj rozpočet oproti 

„vítězné nabídce“ 24. Míra transparentnosti výběrových řízení 
je tedy na bodu mrazu. To vytváří ideální prostředí pro 

korupci, protože to velmi ztěžuje, často dokonce znemožňuje 
důslednou kontrolu médii a tedy i veřejností. Tím začíná náš 
původní implicitní předpoklad, že politikova činnost je 

kontrolována jeho voliči pokulhávat, protože začínají díky 

slabému institucionálnímu rámci existovat černá místa, kam oko 
voliče nevidí a zároveň však i šedá místa, kam sice trochu 

vidí, ale jeho pohled je zkreslen nedostatkem dostupných 

informací. Díky ztížené kontrole pak roste množství 

nespokojených lidí s množstvím podpory firmami mnohem pomaleji 

než by bylo žádoucí.  

Množství podpory firmami, které město může získat aniž by na 
sebe přivolalo hněv kontrolních orgánů a s ním přicházející 
kontrolu, je díky tomu také mnohem vyšší, protože do hloubky 

kontrolní úřad či policie nevidí, pokud se přímo nehledá. Na 
to, aby neustále do hloubky prozkoumával všechny kraje a města 
však ani nemůže mít potřebné množství prostředků. 
Že neochota úřadů zveřejňovat více než nezbytné množství 

informací o zakázkách není příliš morální je zřejmé – voliči 
vyslovili svým politickým zástupcům podporu ve volbách a 

                                                
24 Transparency international výše zmíněné údaje počítala z městem 
realizovaných stavebních zakázek nad 10 milionů korun. Údaje které subjekty 
nebyly ochotny zveřejnit nejsou nijak zahrnuty. 
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zároveň tvoří většinu jejich rozpočtu svými daněmi, takže by 
bylo logické, kdyby se komunální politici snažili lidem 

ukázat, jak dobře s jejich důvěrou a penězi nakládají. Opak je 
však pravdou, úřad neřekne co nemusí a to ani když je přímo 
tázán. Lid však na tom není o moc lépe, případná poptávka po 
informacích ze strany lidu by jistě nalezla nějakou nabídku, 
ať již ze strany médií či ze strany novějších či doposud méně 
úspěšných politických hráčů. Jedná se tedy o jakýsi celkový 
úpadek morálky, kdy ti, kterým se děje něco nemorálního, proti 
tomu nijak neprotestují. Náladu velmi pěkně vystihuje 

následující citát. „Není to dobře, jak to tady funguje, ale je 

to stav, se kterým jsem se smířil, ve kterém je nutné se 

pohybovat,“ říkal Pavel Harvánek, zastupitel za nezávislé a 

ředitel liberecké knihovny. „Je naivní proti tomu vystupovat, 
proč bych si třepil hubu. Jenom by se mi ostatní smáli.“25 I 

nechuť pana Harvánka angažovat se proti statutu quo má však i 
možné hmotné vysvětlení: dříve byl tiskovým mluvčím Syneru a 
do roku 2000 seděl v dozorčí radě televizní stanice Genus TV, 
kterou vlastní také společnost Syner. 
 

4.2.1.1 Metodika ovládnutí státu 

 

A jak to vlastně celé funguje? Zajímavý náhled poskytuje 

bývalý primátor Liberce z let 1998–99 a bývalý člen ODS Jiří 
Ježek. Svědčí o tom, že liberečtí politici zřejmě nejsou jenom 
milovníci sportu, nýbrž figurky ve hře, jejíž scénář píše 

Syner. „Vnitřní mechanismy jsou nastaveny tak, že ten, kdo 

nemá dobrý vztah k Syneru, tak se nedostane na kandidátku nebo 

na volitelné místo,“ říká Ježek. „Více než 60 % členů 

liberecké ODS je totiž zaměstnáno v některé z firem Syneru, 

takže stačí, když majitel jasně vzkáže – toho nevol, jinak si 

balíš kufry a jsi bez práce.“ Zde již máme čisté „ovládnutí 
státu“ na krajské úrovni v praxi. Firma má jednak velmi silnou 

                                                
25 Respekt 2005/27 
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páku na politiky v podobě silného vlivu přímo na jejich 

politickou stranu. Politiky podle potřeby korumpuje, jak je 

vidět na příkladu pana Jiřího Ježka. Ten byl po roce ve funkci 
primátora odvolán svojí vlastní stranou – prý za 

nekomunikativnost. „Nešel jsem jim na ruku, jak od mladého 

kluka očekávali. Když jsem se stal primátorem, přišel za mnou 

domů pan Syrovátko s tím, zda si dovedu představit, že bych 

měsíčně dostával odměnu. Nenechal jsem ho domluvit a řekl jsem 

mu, že jsem dost bohatý, abych mohl být primátorem i bez jeho 

podpory,“ vzpomíná pan Ježek „Tak mě odvolali a na mé místo 

nastoupil ekonomický náměstek Syneru Jiří Kittner. Najednou 

začal Syner dostávat zajímavé zakázky a město mu šlo na ruku.“ 

Jestli pan Syrovátko panu Ježkovi úplatek skutečně nabídl nebo 
nenabídl je vedlejší. Důležité je, že se to přesně takhle, jak 
to vypráví pan Ježek, stát mohlo a ať se tak stalo či nestalo, 
je situace stejná. Vzniká tak však i naprosto absurdní 

situace, kdy člověk, který podporu lidu nijak nezískal přímo 
ovlivňuje osud a tedy i množství moci lidí, kteří ji získali.  
Člověk nemusí být odborník na morálku aby si všiml, že i 

samotný fakt, že takto to být může, není úplně košer. Proti 
tomu je z hlediska morálky velmi kritizované „obchodování 

s hlasy“ mezi politickými stranami jen velmi slabý odvar. 

Následek toho pak odpověď na otázku o tom, co děje s penězi 
lidí, které dostane město z jejich daní pak zajisté také 

nebude růžová. Zůstaňme ještě u pana Ježka. Uvádí jako příklad  
zakázku za 100 milionů korun na stavbu garáží, které město 
zadalo firmě Syner, přestože panu Ježkovi – ještě jako 

primátorovi – Syner nabízel, že ty samé garáže postaví za 

čtyřicet milionů. „Takže i když všichni vědí, že by bylo možné 
postavit to za poloviční cenu bez účasti města, radnice stejně 

po mém odchodu rozhodla, že to zaplatí ze své kasy a ještě 

přidá 60 milionů navíc,“26 dodal. Že se svým způsobem jedná o 
morální hazard je zřejmé. Cizí peníze se ostatně utrácejí 

                                                
26 všechny citace Respect 2005/27 
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velmi snadno. Zarážející však je absence jakékoliv odezvy ze 

strany lidu. I když už se v médiích něco nalezne, nic se 

neděje. 
 

I proto se však nalezne vysvětlení. Stavební zakázky totiž 

zdaleka nejsou všechno. Společnost vlastní v Liberci televizi 
Genus, hokejový klub Bílých tygrů a před několika lety získala 
také firma pana Syrovátka od kraje – kterému tehdy vládla ODS 

– zakázku na vydávání novin doručovaných zdarma do schránek 
všech libereckých domácností. Kontrola a vliv firmy Syner je 

tedy mnohem větší než „jenom“ údajné dobré vztahy s radnicí. A 
tímto jsme se dostali do extrémní situace číslo 2 našeho 

modelu – stát nemusí hledět na množství nespokojených občanů, 
protože řešení tohoto problému je součástí podpory firmami (v 
tomto případě jednou firmou). Kolotoč pak běží tak, že stát 
vybere od občanů daně. Z nich část rozdá právě krajům a 

městům. Zde však přichází na scénu soukromý subjekt firmy, 

v případě Liberce Syner, který si formou pravděpodobně ne 

příliš legální, vyzíská od města výhodné zakázky. Z nich získá 
nadměrný zisk, neboli rentu, kterou dostane navíc oproti 

situaci, kdy by zakázka byla za skutečnou tržní cenu. A část 
těchto peněz utratí na pomoc popularitě politiků díky kterým 
je získal. Kruh je uzavřen. Pravděpodobně díky mnoholeté 

komunistické nadvládě je morálka lidí velmi otupělá, takže se 
najde velmi málo „fanatiků pro spravedlnost“, kteří by se 

snažili situaci řešit. I těch málo, co se najde pak narazí na 
velmi nízkou transparentnost a slabou oporu v právu. Následuje 

pak hromadná rezignace na změnu a tím mizí poslední překážky 
politiků v pokračování a rozšiřování této „hry“. Novinář 
regionálního vydání MF Dnes pan Jan Sůra situaci dobře 
vystihuje: „Přijde mi nenormální, aby si soukromá stavební 

firma budovala mediální impérium. Prostřednictvím svého 

vysílání a novin vytváří růžový obraz nejen o sobě – ale i o 

místní vládě,“ „Nikdo mi zatím nevyhrožoval. Asi vědí, že to 
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tady v podstatě nikoho nezajímá. Většina lidí rezignovala. 

Nevidí tu žádnou alternativu.“ dodal27. Jakákoliv morálka se 

tedy z chování politických zastupitelů vytratila a co hůře, 
dokonce přestala být lidem vyžadována.  
 

4.2.1.2 Krajní výsledek 

 

Podívejme se ještě, k čemu pak takováto situace absolutní 

absence morálky vede. Největší zářez si totiž jednoznačně 
připsal náš „hlavní hrdina“ - tehdy majitel firmy Syner, 

významný člen ODS, vášnivý hokejista a majitel hokejového 

klubu libereckých Bílých tygrů pan Petr Syrovátko. Udělení 
zakázky předcházelo pozvání, se Synerem personálně provázané 
společnosti Stadion, třech libereckým náměstků a čtyř 
magistrátních úředníků na cestu do USA spojenou s prohlídkou 
několika tamních hokejových hal – aby se podívali, jak vypadá 
sportovní vyžití občanů za oceánem. „Investor tu chce postavit 
zařízení pro veřejnost, přitom nikde v Evropě takový druh 

arény nestojí. Otázka zní - jak dostat zástupce radnice do 

Ameriky. Pokud by to platila celé radnice, šlo by to z peněz 
daňových poplatníků. Takhle to zaplatí soukromá firma, která  
se snaží přesvědčit radnici o prospěšnosti takové investice,“ 
hájil pozvání od Stadionu v lednu 200228 náměstek libereckého 
primátora Stanislav Cvrček (Unie svobody). Po neúprosné 

mediální kritice nakonec místo firmy Stadion cestu svým lidem 

uhradilo město a Stadion tak zařizoval libereckým politikům na 
místě pouze program. Nastává tak mimo jiné i zcela absurdní 
situace, kdy je lobbing soukromé firmy placen ze státních 

peněz a je to veřejností považováno za vítězství. Po návratu 
radní ne příliš překvapivě navrhli postavit v Liberci halu 

„jako mají v Americe“. Čtyři měsíce na to ji už liberecké 

zastupitelstvo odsouhlasilo (2. září 2003). Ve výběrovém 

                                                
27 Respect 2005/27 
28 MF Dnes Liberec, 30.1. 2002. 
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řízení zvítězila firma Syner; která oproti konkurenci nabídla 
nejnižší cenu. Záležitost není však tak krásně čistá jak se 
může zdát – sám liberecký primátor Kittner připustil, že 

kritéria veřejná soutěž byla nastavena tak, aby vyhovovala 

právě Syneru. Zde se dostáváme již ke klasickému jevu 

ovládnutí státu, kdy se státní instituce, v tomto případě 
výběrové řízení šije na míru soukromé firmě. Je v celku 

patrné, kdo zde doopravdy vládne. Velmi komicky působí 
odůvodnění z radnice: „V zemích na západ od nás je přitom 
normální už do podmínek soutěže zadat, že přednost má místní 
firma. Všude se prostě snaží, aby peníze zůstaly v regionu,“ 
řekl Kittner v srpnu 2002 novinám Právo. Stavbu haly podpořila 
vedle ODS i opoziční ČSSD.  
 

4.2.1.3 Odpůrci 
 

Jediný, kdo se trochu vzepřel byla náměstkyně primátora za 

Stranu pro otevřenou společnost Eva Kočárková: „Prosadila jsem 
v radě, aby projekt posoudily dvě nezávislé poradenské firmy. 
Posudky potvrdily většinu mých obav – město ručí vlastně celým 
svým majetkem a to riziko je příliš velké,“ 29 popsala v říjnu 
2003 v časopise Reflex rizika stavby. Že by její snaha ve 

výsledku k něčemu vedla se však bohužel říci nedá. „…objem 

veřejných zakázek, který dostává Syner, (je) základem pro to, 
že Liberec má pověst města řízeného stavařskou lobby.“ Dodala. 
Žádný větší odpor se však nekonal, nekoná a zřejmě ani hned 
tak konat nebude. Kdo se proti místním praktikám pokoušel 

vystupovat byl pan Miloš Vajner (US-DEU). Ten však začal být 
velmi rychle považován za blázna a jeho poznámky a dotazy 

bývaly na jednání zastupitelstva smeteny ze stolu, pokud se na 

                                                
29 Dle www.transparency.cz si Syner si na stavbu haly vzal úvěr ve výši přes půl miliardy korun u První městské 
banky náležející do portfolia finanční skupiny PPF, na který nebylo vypsáno výběrové řízení. Město za tento 
úvěr ručí u banky směnkami a Syneru jej bude postupně splácet, ročně třicet pět milionů korun. Týdeník Respekt 
v této souvislosti v listopadu 2003 upozornil, že kontrakt se Synerem je pro Liberec nevýhodný nejen kvůli 
ručení města, ale  rovněž i kvůli tomu, že ze smluv na realizaci stavby nevyplývají pro Syner sankce za 
nedodržení termínu výstavby nebo za překročení ceny.   
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něj vůbec dostaly. Absolutnost nadvlády stavařské lobby 

v Liberci je patrná i z toho, že je zdaleka není závislá na 

jednom či dvou zastupitelích. ¨ 
 

Například v době, kdy byl pan Pavel Pavlík ve vedení krajského 
úřadu si pak jeho Investorsko inženýrská přišla na zhruba sto 
milionů korun ze zakázek z veřejných soutěží. Jakýkoliv střet 
zájmů v této souvislosti však pan Pavlík v odmítl. „Naopak 

mohu být kraji i firmě prospěšný, protože mám ze svého 

minulého působiště mnoho informací,“ řekl Pavlík 13. ledna 

2005 liberecké regionální příloze Mladé fronty Dnes. Obdobné 
přestupy politiků do firem, o kterých rozhodují a zpět, jsou 
považovány za tzv. „syndrom otáčejících se dveří“, který je 
chápán jako nepřijatelný, protože vzbuzuje podezření 
z klientelismu a zvýhodňování30.  
 

Dále v roce 2005 jedna z dceřiných společností Syneru, které 
dělal tehdy poradce právě bývalý hejtman za ODS pan Pavel 

Pavlík, získala od města 36 hektarů městských pozemků u hranic 
s Německem na výstavbu průmyslové zóny, přestože nabízela 

nejnižší cenu ze tří zájemců. „Ta půda sousedí s pozemky, 

které oni už mají, takže to bylo potřeba scelit,“ vysvětloval 
zastupitel a šéf liberecké opoziční ČSSD Ivo Palouš31, proč on 
spolu s většinou opozice podpořil své politické protivníky a 
hlasoval pro prodej za nejnižší nabízenou cenu. Že tak pomáhá 

soukromé firmě na úkor městské pokladny, šéfa liberecké ČSSD 
nijak neznepokojovalo. A stejně tak mu nepřipadalo podivné, že 
někteří zastupitelé – a současně zaměstnanci Syneru – jsou při 
hlasování ve střetu zájmů: „Všechno je podle zákona,“ říká pan 
Palouš. „A díky těmto aktivitám mám konečně pocit, že se 

Liberec rozvíjí.“3   

Vstřícný postoj šéfa opozice má ovšem vysvětlení: pan Palouš 

                                                
30 dle www.transparency.cz 
31 respekt 2005/27 
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byl předsedou představenstva stavební firmy Imstav, která se 
podílela na některých zakázkách Syneru a ještě dlouho pro ni 
připravovala projektovou dokumentaci. 
 

4.2.1.4 Další hráči 
 

U firmy Imstav ještě na chvíli zůstaňme, protože na jedné její 
„kauze“ je krásně vidět, jak hluboko může morálka politiků 
klesnout. Za dobu v letech 2000-2004 získal Imstav od města 
Liberec stavební zakázky v hodnotě 134.363.328 korun (což je 
5% z celkové sumy městských výdajů na veřejné stavební zakázky 
za posledních pět let)32. 
Majitel této firmy Jan Imlauf byl obviněn z podvodů při 
výběrových řízeních.  „Dlužil na pojištění a daních, ale v 

čestných prohlášeních pro výběrové řízení tvrdil opak,“ 

vysvětlil krajský státní zástupce Ivan Bernátek. „Poškodil tak 
ostatní účastníky řízení, protože podle pravidel veřejné 
soutěže by jako dlužník měl vypadnout hned v prvním kole. On 
ale naopak postoupil a řadu zakázek také získal“  Případem se 
vyšetřovatelé zabývali celý rok a postupně prověřovali mnoho 
výběrových řízení, které v kraji probíhala.33 Zde je také vidět 
existence již zmiňované hranice, kdy pohár tolerance prostě 
přeteče a problém se dostane na světlo denní v celé své hrůzné 
parádě. 
 

Morálka je vázána k lidem, nakonec je tedy třeba zmínit jakýsi 
seznam hlavních hráčů pro dotvoření představy jak lidé, co 

píší pravidla takovéto hry, mohou vypadat. Hlavní postavy 

našeho příběhu jsou zakladatelé společnosti Syner, člen ODS 

Petr Syrovátko a Jiří Urban. Dále pak současný liberecký 

primátor za ODS Jiří Kittner, který řadu let pracoval v Syneru 
na postu ekonomického ředitele. Obdobně byli se Synerem 

                                                
32 dle www.transparency.cz 
33 MF Dnes, 26.3. 2004, „Majitele Imstavu viní z podvodů“.   
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propojeni i někteří další komunální politici a liberečtí 
zastupitelé za ODS, kteří v více či méně často zasedli nebo 
zasedají v dceřiných společnostech Syneru (například ředitel a 
jednatel firmy Stadion, dceřiné společnosti Syneru, a městský 
zastupitel za ODS Jaroslav Mejstřík).  
Bývalý hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík (ODS) to vzal 

z druhého konce než výše zmínění pánové. Po té co přišel o 
místo hejtmana, přijal post poradce společnosti Investorsko 

inženýrská a.s., která je součástí skupiny Syner. Stranická 

příslušnost k jedné straně však rozhodně není klíčovou 
podmínkou pro přijetí do hry: podobně jako u Syneru lze 

dohledat propojení mezi komunálními politiky opoziční ČSSD a 
další stavební firmou tohoto regionu - společností Imstav. 

V libereckém zastupitelstvu je v současné době předsedou klubu 
ČSSD bývalý místopředseda představenstva Imstavu Ivo Palouš. 
V neposlední řade je zde pak bývalý zastupitel za ODS pan 

Ctibor Jech, manažer Syrovátkova hokejového klubu, který 

figuroval ve dvou společnostech Syneru. Je patrné, že 

ovládnutí kraje je zcela nadstranické a tedy, i kdyby se našla 

vůle lidu pravděpodobně zkorumpované politiky nevolit, bylo by 
velmi obtížné nalézt alternativu.  

 

4.2.2 Shrnutí 

 

Je patrné, že celkový úpadek morálky co se chování komunální 

vlády na Liberecku týče pomalu ale jistě přerostl na problém, 
který je inertně téměř neřešitelný. Spása tedy musí přijít 
z vrchu, v pohledu na kraj, tedy z nejvyšší státní sféry. 

Jediná rozumná podoba, jakou taková změna může mít je výrazné 
zlepšení institucionálního rámce a to zejména, co se 

transparentnosti týče. Čím lépe totiž lidé vidí, co se 

s jejich důvěrou a penězi děje, tím větší je šance, že tato 
kontrola „od spodu“, která je základem demokracie, bude plně 
funkční ku prospěchu všech. 
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4.3 Slabé právo 

 

Úvodem bych rád poznamenal, že otázku slabosti či síly českého 
práva nebudeme posuzovat z hlediska jednotlivých zákonů či 
paragrafů, to je ostatně práce právníků, ale především 
z hlediska jeho samostatnosti a neotřesitelnosti v českém 
institucionálním rámci. Pod slovem právo tedy nebudeme myslet 

jednotlivé právní předpisy, ale instituci práva jako takovou. 
 

Mluvíme-li o politických trzích, je třeba se nejprve podívat 
na specifika týkající se volených politických představitelů. 
Vyšetřování jejich trestné činnosti bývá totiž velmi zvláštní 
oproti standardnímu vyšetřování. Tyto zvláštnosti jsou pak 

jednak věcí přirozenou, občas ale i jejich právem zajištěnou 
výjimkou z principu občanské rovnosti. Jedná se pak o několik 
aspektů, mezi nimiž je zpravidla pouze jeden legální. Začněme 
tedy jím – jedná se o takzvané imunity. Historické kořeny 
imunit sahají již do středověku a jejich myšlenka je prostá - 
jde v první řadě o ochranu samotného ústavního pořádku 
demokratického státu, přičemž tehdy byl jejich účel chránit 

parlament před pronásledováním ze strany panovníka nebo vládní 
moci. Logika jejího zavedení je taktéž jednoduchá - odnětí 
člena parlamentu jeho parlamentním povinnostem by snadno mohlo 
znamenat větší poškození veřejných zájmů, než udělení mu 

privilegií oproti běžným občanům. Konkrétně se pak jedná 

například o to, aby člen parlamentu nemohl být odstaven od 

určitého hlasování parlamentu či jiných státnických povinností 
skrze účelové zatčení. Je patrné, že se bude v praxi pomůže 
chránit především menšinu a že jejich rozsah se bude lišit 

stát od státu. U nás v České Republice má své kořeny v 

rakouském ústavním právu a pro přílišný rozsah bylo již v té 
době (a pochopitelně i dále od té doby) trvale podrobováno 

kritice jako ideově i věcně neodůvodněné. Tato kritika byla 
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všeobecná v době po vzniku Československa, jež převzalo 
rakouskou úpravu a dále ji rozšířilo. K rozšíření některých 
privilegií poslanců a přidání nových došlo v období „reálného 
socialismu“ v Československu, kdy byla tato privilegia 

obsažena i v normách nižší právní síly34. Zde vyvstává zajímavá 

otázka – proč se doposud nic nezměnilo? Odpověď je dle mého 
názoru prostá – nikdo o to nestál. Pokud lid, který je středem 
pozornosti politiků, nevytváří dostatečnou poptávku po změně, 
tak zejména pokud se jedná o změnu pro politiky nepříjemnou 
k ní nedojde. Není ostatně ani důvod. Proč u nás není poptávka 
od voličů po takovéto změně je už mnohem zapeklitější problém. 
Osobně to dávám za vinu přechování neformálních norem z dob 
komunismu – lidé si prostě zvykli na to, že tomu tak je a jsou 
jednoduše líní snažit se to nějak změnit. Ponecháme-li míru 
oprávněnosti imunit stranou, zbývá nám pak ta zajímavější a 

dle mého názoru důležitější část výhod politiků oproti právu – 
jejich přirozený potenciál pro korupci výkonných složek. 

Množina lidí s faktickou mocí ovlivnit samotné vyšetřování je 
relativně malá. Množství lidí, kteří je mohou ovlivňovat již 
malá není a roste exponenciálně čím dále takto pokračujeme. 
Jednoduše řečeno, ministr vnitra je jenom jeden, má však mnoho 
kolegů ve své politické straně. Je tu ještě vládní koalice a 
už máme přes 1/2 poslanců (pokud není vláda menšinová) 

navázanou na ministra vnitra, pravděpodobně muže s největším 
potenciálem ovlivňovat případné trestní řízení. Jak ho může 
ovlivňovat? Snadno, už samotný fakt, že má přístup k lidem 

bezprostředně navázaným na dané trestní řízení mu skýtá mnoho 
možností je podplatit, ať již formou peněžní, nabídnutím 

pomoci v kariérním postupu či prostým slibem, že až oni budou 
potřebovat pomoct tak on jim ji poskytne. Používání konceptu 
„ruka ruku myje“ je ostatně v politice velmi běžné. Zdaleka se 
však nemusí jednat o aktivní „obranu“ politika, výhodnou 

                                                
34 dle www.transparency.cz , sborník studií: „Transparentní procesy v politickém rozhodování 
Sborník textů k problému korupce politických představitelů“, studie 4. 
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pozici bude velmi často mít bez jakéhokoliv vlastního 

přičinění, klidně i proti své vůli. Represivní orgán bude 

přeci vždy z povahy věci demotivován vyšetřovat trestnou 

činnost politika, který patří ke straně (či koalici), která má 
již konkrétní možnosti ovlivňovat personální skladbu 

represivního orgánu. I v případě vyspělého právního státu, kde 
představitel represivního orgánu není v daném případě při 
vyšetřování nijak ovlivňován, se bude velmi pravděpodobně 
domnívat, že se přísnost při vyšetřování politika spřízněného 
s exekutivní mocí může projevit velmi nepříznivě, zatímco 

shovívavost bude naopak pozitivně reflektována. Tento 

přirozený jev bude jistě do značné míry přiživován odkazem 

z dob komunismu. Problémem těchto ilegálních vyšetřovacích 
privilegií je pak i v podmínkách vyspělého právního státu 

nedostatek prostoru pro uplatnění médií. V situaci, kdy 

represivní orgán vyšetřuje činnost politika, který je spojen 
s momentálně vládnoucími politickými silami, nemá přirozeně 
ani jedna ze zúčastněných stran zájem, aby průběh vyšetřování 
byl předmětem pozornosti médií. Z toho důvodu lze 

předpokládat, že v podstatné části případů, kdy činnost 
takového voleného politického představitele byla či měla být 
represivním orgánem vyšetřována, nebyla veřejnost o 

vyšetřování a jeho výsledku informována. A jsme zpátky u 

nedostatečné transparence procesů na českých politických 

trzích. Empirického základu zde z povahy věci jen stěží 
nalezneme. Jedná se tedy o prakticky čistou spekulaci, což ale 
není důvod to vynechat. Spíše naopak – samotný fakt, že k tomu 
docházet může a z hlediska logiky věci to vypadá velmi reálně, 
by měl být dostatečný důvod pro zpozornění. 
  

Aby byl výčet kompletní, nesmíme zapomenout, že kromě 
privilegií při vyšetřování mohou a často i mají politici mít 
handicapy. Ilegalita vyšetřovacích handicapů se projevuje buď 
tím, že příslušná osoba začíná být vyšetřována, přestože 
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nejsou dány standardní důvody k zahájení vyšetřování, nebo 

tím, že s vyšetřovaným není v průběhu vyšetřování zacházeno 
standardním způsobem, a to v jeho neprospěch. Docházet 

k tomuto pak bude zejména když vyšetřovaným je politik, který 
je nějak spojen s opozicí vládnoucí koalice.  
 

Jde o dokonalý protipól vyšetřovacích privilegií. Pokud nemá 
představitel represivního orgánu skutečný zájem na důsledném 
vyšetření činnosti volených politických představitelů 
spojených s preferovanými politickými silami, nutno analogicky 

připustit, že je také představitel represivního orgánu 

vysloveně motivován k nadstandardní důslednosti při 
vyšetřování činnosti volených politických představitelů, kteří 
patří k opozici. V praxi však příklady podobného chování 

vidíme jen zřídka. Důvod je prostý, zatímco v prvním případě 
nemá ani jedna strana sebemenší zájem na zveřejnění dané 

události, zde ho opoziční politik zcela určitě má. 

Z nedostatku takových případů je pak vidět, jak samotná hrozba 
možnosti kontroly veřejností je dostatečná, aby k tomuto 

nedocházelo. 

 

Nalezneme však i druhé vysvětlení, a to v nezávislosti soudní 
moci. I přestože je vládnoucí politická síla prakticky schopna 
ovlivňovat průběh vyšetřování, rozsudek, jímž se vyslovuje 

vina či nevina vyšetřovaného voleného politického 

představitele, však vynese nezávislý soud, který exekutivní 

moci nepodléhá. Schopnost vládnoucí politické síly ovlivnit 

vyšetřování se tedy omezuje na přípravné řízení, přesněji 
řečeno, nevztahuje se v podstatě na řízení před soudem. 

Vládnoucí politická síla je tedy schopna ovlivnit vyšetřování 
pouze dočasně. Nabízí se tedy otázka: v jakém případě má 

vládnoucí politická síla motivaci užít exekutivní moci, aby 

ovlivnila vyšetřování konkurenčního politického představitele? 
Pouze tehdy, kdy je třeba konkurenčního politického před-
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stavitele dočasně zneschopnit, zejména upřít mu možnost účast-
nit se konkrétního hlasování. Zde se však kruh uzavírá, 

praktika naráží na zeď v podobě imunity vyšetřovaného 
politického představitele. 
 

4.3.1 Problém vyšetřování trestních činů politiků 
 

Podívejme se, jak by takové ovlivňování justice mohlo vypadat 
v praxi. Nedávná minulost nám naskytla velmi dobrý příklad 
toho, co všechno se také může stát, když se cesta práva zkříží 
s cestou politických zájmů vládnoucí koalice. Řeč není o ničem 
jiném než o slavné kauze pana Čunka. Ten byl od listopadu roku 
2006 policií vyšetřován pro údajnou korupci. Jestli tehdejší 
vicepremiér vlády korumpován skutečně byl či nebyl, je pro 

naše účely zcela bezpředmětné. Ohniskem naší pozornosti je 

samotný proces vyšetřování. V něm pak narazíme na několik 
velmi nestandardních událostí, které mohly být zcela nevinné a 

v souladu s právem. Také se na nich však mohl odehrát i pravý 

opak. 

 

Kontroverzních událostí se během procesu stalo mnoho. Tyto 

události by se pak daly rozdělit do tří skupin. Tou první 

bezesporu budou tři schůzky, ke kterým došlo v první polovině 
roku 2007 a které, také díky částečnému zveřejnění jejich 

obsahu od jedné účastnice, dávají pozorovateli velmi důvodné 
podezření, že zde není něco v pořádku. Další skupinou událostí 
pak budou personální machinace a na ně bezprostředně 
navazující zvraty ve vyšetřování. Nakonec je zde kauza 

„justiční mafie“, která už je velmi silnou kávou a postarala 
se nejen o popularizaci celé kauzy, ale i o velmi ostré 

diskuse o stavu české justice. Tyto tři typy událostí se od 
sebe liší především silou zásahu do procesu. Zatímco v prvním 
případě se zas až tak moc nestalo, v druhém se pak kurz 

vyšetřování a s ním jdoucích aktivit měnil ve velmi rychlých 
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obratech a nakonec třetí typ už jsou značně alarmující zásahy 
do justice jako takové, ať již zevnitř či zvenčí.  
 

Skupina I. 

 

Touto skupinou bychom se možná ani nemuseli zabývat, protože 

se vlastně nic nestalo. Dále na ně však bude odkazováno, takže 
pro kompletnost mi přijde nutné alespoň zhruba vylíčit, o co 
se jedná. 

 

Účastníky na střídačku byli místopředseda Nejvyššího soudu 

Pavel Kučera, poradce Úřadu vlády ČR Pavel Němec, nejvyšší 

státní zástupkyně Renata Vesecká a dozorující žalobkyně 
Čunkovy kauzy paní Zlatuše Andělová. K samotným schůzkám pak 
došlo ve dnech 6.2.2007, 28.2.2007 a 7.5.2007. Již ze složení 

aktérů je patrné, že podezření z pokusu o manipulaci případem 
by nemuselo být úplně mimo.  
 

K první schůzce je relativně málo informací, údajně se pánové 
Němec a Kučera snažili zjistit, jak je vyšetřování případu 
daleko. Mnohem zajímavější je pak schůzka druhá. K ní byla 

její účastnice paní Andělová sdílnější. Údajně zde například 
padl následující argument od pana Kučery: „Ve vládě jsou 

problémy a bylo by dobré, kdyby se to ještě o tři měsíce 
protáhlo.“ Ony problémy představovala následující past: 

koaliční zelení žádali, aby trestně stíhaný Čunek odešel 

z vlády, on však odejít sám odmítal a premiér Topolánek jej 

kvůli lidovcům nechtěl sám vyhazovat, vyhlásil proto, že jej 
odvolá v případě, že se trestní stíhání změní v obžalobu. 

Podráždění lidovci prohlásili, že bude-li Čunek odvolán tak 

nepodpoří jejich strana klíčovou reformu veřejných financí, 

kterou v té době kabinet schvaloval35. A dorazili jsme k tomu, 
o čem byla v úvodu řeč. Budeme-li předpokládat pravdivost výše 
                                                
35 Dle časopisu Respekt 11/2009 
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uvedeného tvrzení, pak zde máme typický příklad snahy o 

ovlivnění justice z politické sféry. V tomto případě pak skrze 
pokus o manipulaci hlavní žalobkyní. Jak již bylo řečeno, není 
to podle mě problém příliš závažný – problém není v systému, 
ale pokud zde vůbec je, tak v jednotlivých lidech. Mnohem 

závažnější však podle mě je to, co následovalo. 
 

Skupina II. 

 

Pohyby s lidmi, kteří bezprostředně souviseli s případem a 

následné zvraty ve vyšetřování jsou již téma o hodně 
závažnější a zajímavější. Personální změnyv průběhu 
vyšetřování případu jistě nejsou postupem standardním. Začněme 
nejprve výčtem toho, co se stalo.  
 

První personální změna přichází 8.6.2007, když paní Vesecká 

odebírá kvůli „procesní chybě“ vyšetřování případu Čunek 
přerovskému žalobci Radimu Obstovi a předává ho jihlavskému 

žalobci Afiru Salichovovi. Děje se tak několik dní před 
očekávanou obžalobou vicepremiéra kvůli podezření z korupce. 

Následně pak 11.6.2007 žalobce Salichov odvolává z vyšetřování 
případu Čunek hlavního detektiva Milana Šošovičku, tři tisíce 
stran dlouhý spis, zdá se, stihl prostudovat během dvou dnů. 
Dva měsíce na to pak pan Salichov zastavuje stíhání s tím, že 
„skutek se nestal“. Zdůvodnění je postaveno na údajně 
nedůvěryhodné korunní svědkyni a také na tom, že převzal za 
své některé znalecké posudky doporučené obhajobou, což je 

podle právníků případ vskutku ojedinělý. Kombinace absolutní 
netransparentnosti a míra podezřelosti z manipulace je vskutku 
do očí bijící. Není to však jediná událost. V srpnu roku 2007 
dostala brněnská policie anonymní email upozorňující na 

nestandardní postup paní Vesecké v celé kauze. Detektivové 

s tím šli za místní žalobkyní – paní Milenou Hojovcovou a 

chtěli se na věc podívat blíže. Ta jim však další vyšetřování 
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zakázala a policie tedy musí případ odložit. Následující měsíc 
si pak Olomoucký vrchní žalobce Ivo Ištván stěžoval ministru 
spravedlnosti Pospíšilovi, jaký tlak byl na jeho podřízenou 
Andělovou vyvíjen během již zmíněných tří schůzek. Dva měsíce 
na to je panem ministrem odvolán a na jeho místo je záhy 

jmenována již zmíněná brněnská žalobkyně paní Hojovcová.  
 

Zde již máme, krom obvyklé absence jakékoliv transparence, i 

přímou účast politika vládnoucí koalice. Jakkoliv podezřele se 
nám výměna hlavní žalobkyně a následné okamžité zastavení 

vyšetřování může zdát nekorektní a podezřelé, stále se i pod 
nejčernějším scénářem zas tak moc nestalo – i kdyby to opravdu 
bylo tak, že nejvyšší státní zástupkyně chtěla zabránit tomu, 
aby případ došel k soudu, tak se stále nejedná o něco, co by 
mohla do nekonečna opakovat. Je to tedy případ spíše 

ojedinělý. O něco zajímavější otázka už je, zda to bylo 

z jejího vlastního uvážení, či na objednávku od někoho jiného. 
V tomto případě nejspíše pak od nějakého politika – mnoho 

z nich mělo silný zájem na tom, aby se případ k soudu 

nedostal.  

 

V kombinaci se zbylými událostmi už nám však začíná vyvěrat na 
povrch jeden z možných problémů justice jako takové. 

Personální změny a tím způsobené ovlivňování případu je příliš 
snadné, a to výrazně posiluje pasivní vyšetřovací privilegia 
politických představitelů. Dává jim to totiž do ruky velmi 

silný a snadno použitelný nástroj, který i bez použití visí 

nad hlavami státních zástupců jako damoklův meč. Politický trh 
se tedy zdá být až příliš úzce propojen s justicí, což nahrává 
ovlivňování skrze případnou korupci a celkově podrývá 

instituci práva jako takovou. Než však přejdeme k závěrům, 
podívejme se ještě na poslední skupinu událostí, které se 

staly. 
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Skupina III. 

 

Vše začíná dne 20.12.2007, když někdejší nejvyšší státní 

zástupkyně Marie Benešová obviňuje 7 špiček české justice, že 
jsou „zákulisní soudní mafie“, která nestandardně ovlivňovala 
Čunkovo vyšetřování. Těm se to však příliš nelíbí, takže v 

lednu roku 2008 se těchto sedm špiček zdejší justice v čele 
s nejvyšší státní zástupkyní Veseckou obrací na soud, kde 

žalují Marii Benešovou za její výrok o „justiční mafii“ s tím, 
že to výrazně ohrozilo jejich dobrou pověst. Verdikt v tomto 
případu padá 5.6.2008. Soudce Cepl zamítá stížnost Vesecké a 
spol. a nepřímo tak potvrzuje, že vysocí představitelé justice 
v čele s Veseckou a Kučerou vyšetřování skutečně 
zmanipulovali. Tím však celý problém zdaleka nekončí. Rozsudek 
je následně zrušen vrchním soudem a případ je soudci Ceplovi 
odebrán. Odebrání případu soudci hned napoprvé je velmi 

nestandardní postup, který bývá v kombinaci s velmi 

nepřehledným odůvodněním – pro neprávníka zcela 

nerozluštitelným, mnoha právníky označován velmi kriticky - 

podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod nesmí 
být nikdo odňat svému zákonnému soudci36. Toto není však jediný 
případ tohoto typu – již zmiňovaný soudce pan Pavel Kučera měl 
být postaven před kárnou komisi v Olomouci, kam případ spadal. 
Jemu se to však nelíbilo a žádal o přeložení případu na vrchní 
soud do Prahy. Jeho žádost podpořil i ministr spravedlnosti, 
což je zcela ojedinělé a snad se ještě nikdy nestalo. První 
žádost byla zamítnuta pro neopodstatněnost, na tu druhou si 
však již dlouholetý přítel pana Kučery soudce Pácal rozmyslel 
svoji podjatost – kvůli níž nerozhodoval v prvním případě – a 
žádost schválil. Proč je celý případ důležitý? Protože 

v Olomouci zjevně nemá pan Kučera žádné známé, zato na vrchním 
soudě v Praze je místopředsedou soudu jeho dobrý známý, který 
mu zřejmě leccos dluží, pan Jaroslav Bureš. Dále je to pak 

                                                
36 http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jaromir-jirsa.php?itemid=6106 
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stejný soud, který zrušil rozsudek soudce Cepla a odebral ho 

z případu a nakonec je celkově nechvalně znám naprostou 

netransparentností svých rozhodnutí a obecnou ignorancí 

ostatních instancí37.  

 

Jak již bylo předestřeno, zde už je náběh na slušný problém. 
Možnost operovat s tím, kdo bude koho soudit by měla být 

daleko za hranicemi možností snad kohokoliv. Pokud nejsou 

pravidla podle toho nastavena, otevírá se velmi snadná cesta 

ke korupci zejména v podobě klientelismu – jak je ostatně 
vidět na případu pana Kučery. Vysoká provázanost politiky a 

justice pak zdá se vytváří skvělé podmínky pro násilnou 

manipulaci s justicí z politické sféry, výrazně zvyšuje 

pasivní ilegální vyšetřovací privilegia politických 

představitelů a snižuje možnost kontroly veřejností skrze 

následnou nízkou transparentnost procesů. 
 

Situace však nevypadá zdaleka tak zle, jak by se mohlo zdát – 

i v řadách české justice se najdou tací, kterým se současný 
stav věcí nelíbí a zároveň jsou ochotni se proti němu vzepřít. 
Jako příklad za všechny bych uvedl libereckého žalobce Adama 
Bašného. Ten na konferenci transparency international ostře 
kritizoval „justiční mafii“. Doslova  řekl: „To, co nalomilo 
důvěru laické i odborné veřejnosti, byla velmi odůvodněná 
podezření o zmanipulovanosti vyšetřování, o těch prapodivných 
schůzkách, vysvětlovaných jako běžná společenská setkání, 

jednou dokonce doplněných o vyzkoušení si nového automobilu 

lobbisty a bývalého ministra spravedlnosti. Bohužel, existuje 

oprávněná obava z politicko-ekonomických vlivů v justici. Byli 
jsme svědky takového velmi vážného podezření.“  
Tento projev je velmi důležitý především kvůli tomu, co 

následovalo: 19.2.2009 Ústecký krajní zástupce Jiří Křivanec 
odvolal Adama Bašného právě za tuto veřejně pronesenou kritiku 
                                                
37 dle časopisu Respekt 13/2009 
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justiční mafie. To vyvolalo velkou bouři v řadách justice a 
díky tomu pak vyplavalo na povrch mnoho dosud neznámých faktů 
z celého případu „justiční mafie“. Přímým následkem této bouře 
pak je například odvolání pana Křivance ministrem 

spravedlnosti (spekulaci, že pan ministr obětoval méně 
významného pěšáka, aby umlčel veřejnost, raději vynechejme – i 
kdyby, tak se mu to moc nepovedlo), výzva unie státních 

žalobců paní Vesecké, aby odstoupila a v neposlední řadě i 

silná kritika politiků nejen ze strany opozice. Vypadá to 

tedy, že situace v české justici sice může být relativně 
špatná, ale že jsou zde vnitřní i vnější síly které se to 

snaží změnit. 
 

 

4.3.2 Lobbing a české právo 
 

Lobbing si zde v kapitole o slabinách českého práva zaslouží 
zvláštní pozornost. Zejména pak, protože v samotném právu mu 

naprosto žádná pozornost věnována není, není v jeho rámci ani 
definován, natož aby byl nějaký zákon na jeho regulaci. To je 
v civilizovaném světě jev naprosto ojedinělý a rozhodně ne 

v pozitivním slova smyslu. Další velmi zajímavou věcí je, že 
takovýto zákon nebyl nikdy ani podán ve sněmovně a to i 

přesto, že se již několikrát objevil na programech politických 
stran před volbami.  
 

Důvod, proč je situace taková jaká je, se hledá poměrně 
obtížně. Představa, že politici z žádné strany politického 

spektra nejsou ochotni takovýto zákon navrhnout, protože jim 

v tom brání tlak lobbistických skupin, je děsivá. Situace by 
pak totiž mohla snadno odpovídat modelům „ovládnutí státu“ a 
to, vzhledem k nedostatku dalších indicií, že by to tak mohlo 

být, raději zavrhněme. Pokud by zde totiž skutečně byla 

situace blížící se k ovládnutí státu a my neměli nejmenší 
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tušení, znamenalo by to, že toto ovládnutí je velmi silné a 

takřka nezničitelné. 
 

Obdobně špatně pak vypadá představa, že z aktuálního 

nedostatku, či spíše naprosté absence, transparentnosti 

politici využívají k obohacování se více či méně drobnou 

korupcí ze strany firem. Pokud není lobbing definován, je pro 

kontrolní orgány velmi obtížné, ne-li nemožné účinně 
vyhledávat a trestat menší korupci. 

 

I třetí možnost vysvětlení není nikterak růžová. Tou by bylo, 
že zde neexistuje dostatečná účinná poptávka po takovém 

zákoně, takže politici nemají důvod ho ani vytvořit. Ať už je 
důvodem kterákoliv z možností či libovolná kombinace, je to 

velmi špatnou vizitkou pro stav české právní a politické 

kultury. Je to navíc jeden z příkladů, kde je krásně vidět 
nedospělost naší tržní ekonomiky. 
 

 

4.3.3 Shrnutí 

 

Zejména vyšší české politické trhy mají až nebezpečně blízko 
k české justici. V kombinaci s vysokými pravomocemi 

politických představitelů na její chod to pak budí důvodná 
podezření, že justice místy neslouží pouze spravedlnosti, ale 
i mnohem méně vznešeným zájmům. Zejména se pak jedná o 

možnosti snadno ovlivňovat personální složení v justici, což 
velmi negativně podtrhuje přirozená specifika vyšetřování 
volených politických představitelů. Celková nezralost 

institucionálního rámce české politiky a justice je pak vidět 
i na existujících černých dírách v systému zákonů, například 
v neexistenci jakékoliv zmínky o lobbingu. Krokem správným 

směrem k řešení by pak určitě bylo posílení nezávislosti 

představitelů justice, hlavně pak nejvyššího státního zástupce 
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a žalobců během vyšetřování. Míra závislosti justice na 

zákonodárné a výkonné moci je u nás vysoká i v porovnání 

s ostatními zeměmi Evropy, takže při naší snaze se k nim 

přiblížit bude zřejmě třeba alespoň částečně vyřešit i tento 
problém. Vůle ke změně zde pak je jak ze strany opozice, tak i 
zevnitř justice samotné, takže šance, že se stav bude postupně 
zlepšovat, tu je. 

 

5. Možnosti řešení problémů 
Doposud jsme se pouze snažili naši realitu jen popsat.  V této 

kapitole se však zkusíme podívat, jak by se případně i mohla 
změnit. Pro navrhnutí jakékoliv změny je však nejprve potřeba 
inspirace. My se tuto inspiraci snažíme nalézt v zahraničí, 
protože dlouho zavedené a fungující systémy se mohou ukázat 

jako velmi dobrý vzor. Samotné vzory však nestačí, protože 
zdaleka vše co nalezneme není aplikovatelné do našeho 

prostředí. Snažíme se tedy nejen nalézt příklady, jak by to 
mohlo vypadat, ale také vybrat z těchto příkladů ty, které by 
mohly být skutečně dosažitelné u nás v České Republice. Svoji 
pozornost pak zaměříme otázku lobbingu, protože to je jedna 
z největších mezer našeho institucionálního rámce a právě díky 
absenci jakékoliv úpravy této sféry je zde největší prostor 
pro změnu. Druhou hlavní částí pak je celkové korupční 
prostředí u nás. Zaměřujeme se pak na celkový obraz, protože 
s jakoukoliv změnu v boji proti korupci je třeba dělat shora. 
Žádná snaha o změnu totiž nemá šanci na úspěch, pokud za ní 
nebudou stát nejvyšší kruhy na politických trzích.     

 

5.1 Regulace lobbingu? 

 

První otázka na kterou musíme odpovědět je: Proč vlastně máme 
vůbec regulovat? Odpověď na tuto otázku jsme však již 

prakticky zodpověděli v kapitole třetí – současný stav. Tam 
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jsme si na případech z praxe, konkrétně šlo o události kolem 
proti-kuřáckého zákona a návrhu zrušení daňového zvýhodnění 
stravenek ukázali, jak těžce může být proces spravedlivého 

vládnutí narušen a následně i trh pokřiven ve prospěch silných 
zájmových skupin. Demokratický proces vládnutí pak je vlastně 
z části nahrazován zákulisními vlivy nevolených subjektů a to 
rozhodně není žádoucí. 
 

 Situace však není tak jednoduchá, jak se může zdát. Samotné 
zavedení nějaké regulace nemusí stačit a naopak systém může 
fungovat i bez přímé regulace s tím, že problémové situace 

řeší přímo trestní zákon. Jako příklad země, kde tento přístup 
v duchu Laissez-faire možná i funguje je Francie. Žádná 

specifická regulace lobbingu zde neexistuje, přesto s ním zde 
nejsou žádné větší viditelné problémy. Klíč k této situaci pak 
leží v aktualizovaném a účinně prosazovaném proti-korupčním 
právu a obecně panujícímu řádu v byrokratických strukturách. 
Tedy alespoň by mělo, je zde totiž jedno velké ale: jelikož 
není lobbing formálně upraven, není dostatek informací o jeho 
stavu. Tento fakt je pak mnohonásobně umocněn tím, že jsme 

v pozici pozorovatele z venčí. Jestli tedy Francouzský systém 
skutečně funguje nebo ne je otázka, na kterou bez hloubkové 
analýzy nejsme schopni s jistotou odpovědět. Řekněme tedy, že 
by tento systém teoreticky fungovat mohl. Opačný přístup – 

specifické vymezení a regulace lobbingu zákonem pak nalezneme 

například v USA. Tomuto systému se budeme ještě podrobněji 
věnovat. Třetím, OECD doporučovaným a velmi zajímavý způsob 
regulace je vytvoření „etické infrastruktury“. Tento systém 

založený na sebe-regulaci parlamentu a lobbyistů je pak 

původem z Velké Británie. 
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5.1.1 Bristký způsob regulace     
 

Konzervativní ministerský předseda John Major zřídil Výbor pro 
etický standard ve veřejném životě (dále jen CSPL) v roce 1994 
jako odpověď na znepokojení veřejnosti nad několika skandály 
konzervativních politiků (political responsibility to public 

opinion/civil society - sebeopravná funkce demokracie). Výbor 

CSPL se dlouho nazýval též Nolanův výbor podle jeho prvního 
předsedy lorda Nolana. 
 

Zadání CSPL bylo „Zkoumat soudobé znepokojení nad (poklesem 

etických) standardů chování všech veřejných činitelů včetně 
řízení finančních a obchodních činností a doporučit změny 
současných pravidel, takové, které by zajistily dodržování 

nejvyšších standardů poctivosti ve veřejném životě.“  
Veřejnými činiteli se v kontextu práce Výboru rozumí 

„ministři, státní úředníci a poradci, poslanci britského 

parlamentu a britští poslanci Evropského parlamentu“. 

Pracovníci státem financovaných služeb (škol, nemocnic atd.) 

a pracovníci místní samosprávy byli do kategorie „veřejných 
činitelů“ zahrnuti až v dalších letech.  
 

Toto zadání bylo pojato jako dlouhodobý úkol. Výbor 

nerozhoduje a nesoudí, ale otevírá a koordinuje veřejnou 
debatu a navrhuje opatření (vzorové procesy, procedury, 

kodexy) s cílem postupně měnit organizační kulturu veřejných 
institucí.  Výbor se postupně zabývá různými oblastmi 

veřejného života. Formuluje problémy a otázky, vyvolává 

debatu, přijímá příspěvky od veřejnosti a organizuje veřejná 
slyšení svědků a posléze vydává zprávu s doporučeními a 

veškerým shromážděným materiálem. CSPL vydal první zprávu v 
květnu 1995 a její doporučení se stala základem současné 
regulace etických standardů veřejného života včetně oblasti 
lobbování.  
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CSPL především vytyčil model chování veřejného činitele ve 
formě sedmi principů veřejného života: 
1) Selflessness – nezištnost: rozhodovat čistě podle 

veřejného zájmu. 
2) Integrity – vyhýbat se jakýmkoliv závazkům, které by 

mohly ovlivnit výkon veřejné funkce. 
3) Objectivity – zejména v personálních otázkách rozhodovat 

podle zásluh, bez klientelismu, „já-na-bráchismu“, 

nepotismu. 

4) Accountability – být přístupný jakékoliv (funkci nebo 

činnosti adekvátní) vnější kontrole. 
5) Openness – otevřenost, transparentnost: zadržet nebo 

omezit informace pouze ve zdůvodněném případě veřejného 
zájmu. 

6) Honesty – poctivost: zveřejnit jakékoliv soukromé zájmy, 
které mají vztah k veřejným povinnostem a vyřešit konflikt 
veřejného a soukromého zájmu tak, aby byl veřejný zájem 

ochráněn. 
7) Leadership – vést příkladem. 
 

CSPL dále doporučil, aby všechny veřejné organizace 

sestavily a přijaly pracovní kodexy, do nichž vtělí sedm 

uvedených principů, a vytvořily organizační procedury pro 

jejich dodržování. Tyto procedury má prověřovat nezávislá 

kontrola. Pracovníci veřejných organizací se mají s principy 
seznámit, a to především při nástupu. Další doporučení byla 
určena jednotlivým organizacím, parlamentu, vládě, nevládním 
veřejným výkonným orgánům a státnímu zdravotnictví. 
 

V tomto duchu pak vznikla seberegulace parlamentu a lobbyistů 
jako takových. V parlamentu vznik Výbor pro etické standardy a 

imunitu. Prakticky současně s ním byl jmenován první 

parlamentní zmocněnec pro etické standardy a následně i 
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poslanecký kodex. Ten přidal k původním sedmi principům ještě 
dalších osm. Mezi nimi nalezneme vyhnutí se konfliktu zájmů, 
zákaz použít informace získané při výkonu své funkce 

k čemukoliv jinému, ale také povinnost  zaznamenat své 

finanční zájmy do oficiálního protokolu a upozornit na své 

zájmy, které mohou být relevantní při každém jednání s 

poslanci, ministry a úředníky. Pravidla zdůrazňují, že smyslem 
registrace je otevřenost, transparentnost, a že registrace v 
žádném případě nevyjadřuje podezření z nepoctivosti. 

Podotkněme, že v tomto případě jde o uplatnění obecnějšího 
principu předběžné opatrnosti, který prolíná britskou kulturou 
politického a veřejného života: nastavit mechanismy a 

procedury tak, aby bylo předem vyloučeno podezření z 

nepravostí. 

 

A nakonec seberegulace lobbyistů. Ta je realizována skrze 

Asociaci profesionálních politických konzultantů, která má 

za úkol jednak zajistit, aby konzultanti–lobbyisté pracovali 

jasným a otevřeným způsobem tak, že Asociace vytvoří a bude 
udržovat seznam profesionálních politických konzultantů–
lobbyistů a také podporovat vysoký etický standard tím, že 
bude publikovat etický kodex pro profesionální lobbování a 

zajišťovat jeho plnění. Podmínkou členství v Asociaci je, že 
konzultantská firma se zaváže k plnění kodexu. Pro zákazníka 
je tak členství v Asociaci určitou zárukou etického jednání 
a pro člena doporučením.38 
 

Již z historického počátku tohoto systému je vidět základní 

problém aplikovatelnosti pro Českou Republiku – vše začalo 
kvůli velmi silnému tlaku veřejnosti, nebo-li poptávce 

veřejnosti po důvěryhodnosti a tedy i legitimitě společenského 
                                                

38 z přednášky pana Ing. Luďka Rychetníka pro předmět JEB072 - Teorie pravidel a transitivní ekonomiky 
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a politického systému jako takového. Nedostatkem skandálů, 
které by mohly zafungovat jako startér rozhodně netrpíme, 

přesto však žádný tlak veřejnosti na větší přehled o 

aktivitách politiků nevidíme. Jakákoliv snaha o zavedení 

podobného systému by pak byla marná – vykazovat svoji 

důvěryhodnost někomu, koho to vlastně nijak zvlášť nezajímá je 
až nesmyslné, protože to pro politiky znamená především 
nepříjemnosti. Pro inspiraci k pokusu o řešení současného 
stavu v Česku se tedy musíme poohlédnout někam jinam. 
 

5.1.2 Regulace v USA 

 

Lobbyistu zákon definuje jako jednotlivce „zaměstnaného nebo 
vydržovaného klientem za finanční nebo jinou odměnu za služby 
zahrnující více než jeden lobbyistický kontakt“, a který 

věnuje minimálně 20 % svého času lobbyistickým aktivitám ve 
prospěch klienta po dobu šesti měsíců. Povinnost registrovat 
se u Secretary of the Senate a Clerk of the House of 

Representatives do pětačtyřiceti dnů jako lobbyista vzniká po 
prvním lobbyistickém kontaktu nebo po přijetí zakázky učinit 
takový kontakt. Registraci podávají buď organizace, které 

zaměstnávají vlastní lobbyisty, nebo lobbyisté popřípadě 
lobbyistické firmy, jež jsou najímány těmi, v jejichž prospěch 
lobbují. U organizací zaměstnávajících vlastní lobbyisty tvoří 
finanční hranici, od níž vzniká požadavek registrovat se, 

výdaje ve výši dvaadvaceti tisíc pěti set dolarů za dobu šesti 
měsíců. Pro lobbyistické firmy nebo individuální lobbyisty 

tvoří hranici registrace příjmy přesahující pět tisíc pět set 
dolarů na jednoho klienta za šest měsíců. Finanční hranice pro 
registraci jsou upravovány podle inflace. Registrace obsahuje 

informace o registrujícím, klientovi a jakékoliv další 

organizaci, jež kromě klienta vydala minimálně deset tisíc 

dolarů na lobbyistické aktivity registrujícího se popřípadě 
celkově nebo rozhodujícím způsobem dohlíží na lobbyistické 
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aktivity registrujícího se a obecný popis jejich aktivit. 

Registrace se musí vyplňovat ke každému klientovi zvlášť a 

zahrnovat veškeré lobbyistické kontakty ve prospěch tohoto 

klienta. 

 

Kromě registrace mají lobbyisté povinnost každého půl roku 

vyplňovat zprávu o své činnosti za uplynulý půl rok. Tato 

zpráva tedy v době po registraci nahrazuje registraci v 

případě již jednou zaregistrovaných klientů. U nových klientů 
je pak třeba postupovat opět od začátku, tedy od registrace. 
Půlroční zprávy obsahují stejné informace jako registrace a 

dále také informace o návrzích zákonů v nichž se lobbyista 

angažoval; úřady, jež kontaktoval; seznam lobbyistů 
pracujících ve prospěch klienta; objektivní odhad příjmů z 

lobbingu v případě lobbyistické firmy nebo výdajů v případě 
firmy zaměstnávající vlastní lobbyisty. Všechny tyto informace 
jsou veřejně dostupné a jsou archivovány po dobu šesti let. 
Zákon také ukládá lobbyistům na vyžádání při lobbyistickém 

kontaktu prozradit jméno klienta, v jehož prospěch lobbují. 
 

Federální zákon se na rozdíl do drtivé většiny státních zákonů 
o regulací lobbingu nevyjadřuje jednoznačně v otázce návazných 
poplatků (Contingency Fees), tedy odměny v případě, že je 

lobbyista úspěšný. Často jsou ovšem tyto odměny přímo zakázány 
v konkrétních oblastech a soudy opakovaně rozhodly v 

neprospěch těch, kteří se takových odměn domáhali. Federální 
úřady mají zakázáno používat k lobbingu federálních peněz a 

stejně je tomu i u příjemců federálních grantů, půjček, atd. 
Toto opatření je ovšem poněkud problematické, protože si lze 
představit, že uhradí-li organizace, firma, atd., určitou 
položku z federálních peněz, může vlastní prostředky, jež by 
na takovou položku vydala, použít k lobbingu. Proto například 
organizace zabývající se sociální pomocí mají zakázáno 

lobbovat, byť i s vlastními prostředky (tzv. Simpson Amendment 
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k Internal Revenue Code). I toto opatření však lze obejít, i 
přesto to však má smysl, protože to zvyšuje transakční náklady 
dané firmy. V americkém prostředí pak taková omezující 

opatření navíc narážejí na obavy z omezování svobody projevu. 
V neposlední řadě zákon vymezeným členům legislativy a 

exekutivy zakazuje účastnit se lobbingu po dobu jednoho roku 
od odchodu z funkce/úřadu.  
 

 Kromě zákona o lobbingu existují i obdobně jako v Británii 
etické kodexy jak Sněmovny reprezentantů, tak Senátu. Ty však 
jsou často obcházeny různými skulinami, které se v nich 

nacházejí, takže kodexy zdaleka nejsou natolik respektované a 

účinné jako ve Velké Británii. Velmi zajímavým je však způsob 
regulace lobbingu v jednotlivých státech. Zde existuje padesát 

různých systémů regulace lobbingu, z nichž drtivá většina je 
výrazně přísnější než federální zákon. Nedávná rozsáhlá studie 
Center for Public Integrity hodnotila pouze tři státní systémy 
regulace lobbingu jako měkčí než federální. Státní systémy 

například často požadují registraci ještě před tím, než 

proběhnou jakékoli lobbyistické aktivity, případně do pěti dnů 
od jejich zahájení, a jdou také mnohem dále v detailnosti 

požadovaných informací.39 

 

Ani tento model regulace také není bez problémů. Například 
fenomén „otáčejících se dveří“ (revolving door) je velmi 

častý. V praxi to znamená, že kdy lidé s bohatými zkušenostmi 
s prací v Kongresu putují odtamtud přímo do lobbyistických 

firem, dobu zákazu na jeden rok, který jim uděluje zákon se 
obchází tak, že se nenechají zaměstnat jako lobbyisté, ale 

jako poradci či stratégové. Demokracie a její kultura je v USA 
stará a vyspělá, přesto však je jejich regulace lobbingu 

daleko od dokonalosti. To pouze ukazuje, jak nesmírně obtížné 

                                                
39 ze stránek serveru IPEK http://www.ipek.cz/projekty/lobbying-ve-spojenych-statech/ 
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je takovou regulaci dotáhnout do konce, ve kterém již budou 

všechny mouchy vychytané. 

 

5.1.3 Regulace lobbingu a Evropská Unie 

 

Evropská Unie je velmi rozsáhlá a velké množství prostředků 
spravující instituce. Zároveň je díky svému nadnárodnímu 

charakteru často dost vzdálená od věcí, o kterých rozhoduje. 
Lobbing je pak poptáván z obou stran barikády – jak soukromým 

sektorem, který by rád, aby prostředky z Unijního rozpočtu 
skončily i u něj nebo ho alespoň nijak nepoškodily, ale také 
samotnými politickými představiteli, pro které jsou lobbyisté 
vitálně důležitým zdrojem informací. Fakt, že množství 

lobbyistů pohybujících se okolo unijních institucí je 

odhadován na 15 - 20 00040 pak není nijak překvapivý. Přesné 
číslo pak neznáme, protože registrace lobbyistů není ještě 
stále povinná. Tím se pak dostáváme k otázce samotné regulace. 

Ta je snahou o aplikaci Britského stylu regulace na unijní 

struktury. Jedná se tedy především o dobrovolný registr 

lobbyistů a kodexy chování. Zde však podoba s Britským 

systémem končí, protože nyní přišla na řadu otázka funkčnosti. 
Zatímco v Británii je regulace lobbingu výsledkem ohromné 

poptávky lidu a je tedy restrikcí, kterou si na sebe političtí 
představitelé a lobbyisté udělili sami, aby prokázali svoji 

důvěryhodnost a legitimnost. I drobné či částečné porušení 

daného kodexu a to i v jeho duchu, nikoliv jen liteře, je pak 
pro politika ohromným problémem, který velmi poškodí jeho 

reputaci a vrácení všech vyzískaných prostředků je pak  

krokem, bez kterého jeho politická kariéra končí. A toto je 
hlavním úskalím snahy o regulaci v Evropské Unii – 

seberegulace nevznikla jako odpověď politiků ba tlak svých 

voličů - kvůli svému nadnárodnímu charakteru je od svých 

                                                
40 http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/lobbiste-zatim-o-registraci-u-evropske-komise-prilis- 
nestoji/332036&id_seznam= 
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voličů ostatně mnohem dále než národní útvary, ale jako 

vlastní výtvor poslanců. Tím mu pak chybí potřebná legitimita 
a vynutitelnost sankcí za jeho porušení. Účinnost tohoto 

systému, kde politicky angažované subjekty deklarují svoji 

důvěryhodnost vlastně sami pro sebe navzájem, je pak dle mého 
názoru velmi sporná. Důvod pro toto tvrzení je prostý – když 
se podíváme do USA tak i přes relativně tvrdou regulaci 

lobbingu nalezneme řadu problémů a sporných případů. Říct si, 
že takovéto případy jsou Americkou specialitou a v Evropě se 
nedějí by bylo velmi naivní. Například princip „otáčejících se 
dveří“, který jsme již zmiňovali v případě USA, je v Evropě 
prakticky neřešen. Můžeme tedy pouze spekulovat, kolik 

politiků odcházejících ze svých funkcí v Evropských 

strukturách si udělalo výbornou živnost v lobbyistických 

kruzích. Jejich znalost vnitřních informací, nesčetné kontakty 
z doby jejich působení a celkové porozumění systému je totiž 
tvoří těmi nejschopnějšími lobbyisty.   
 

5.1.4 Shrnutí 

 

Absence regulace lobbingu je jednoznačně nejhorší verzí 

řešení. Máme tedy před námi tři principy regulace lobbingu – 
Francouzský systém ponechání sobě samu, jehož součástí však je 
i silné a důsledně vymáhané právo, které řeší sporné situace; 
Britský systém seberegulace skrze etické infrastruktury a 

nakonec Americký systém přímé regulace. Pro pokusy o 

implementaci Britského systému ještě není naše demokracie 

dostatečně vyspělá, takže by jsme při snaze o zavedení 

s největší pravděpodobností narazili na stejné problémy jako 
Evropská Unie, pokud ne horší. Zbývá systém Francouzský a 

Americký. Účinnost Francouzského systému však nejsme schopni 

nijak dokázat, takže snaha o jeho implementaci by nemusela 

nikam vést. Zbývá tedy systém přímé regulace po vzoru USA. 

Tato cesta je však trnitá a plná nástrah, takže při případném 
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pokusu o regulaci touto cestou je naprosto klíčové, aby zákony 
byly udělány pečlivě, jejich plnění vymáháno důsledně a celá 
operace šla pomalu, aby se zamezilo vzniku „špatných“ zákonů. 
V tomto případě totiž může snadno být špatný zákon horší než 
žádný. 

 

 

5.2 Zlepšení korupčního prostředí 
 

Doposud jsme se zabývali problémy s korupcí spíše ve smyslu 

jejich identifikace a ukázání na ně. Nyní se však pokusíme 

podívat i na možné způsoby řešení těchto problémů. Než 

začneme, inspirujme se nejprve v zahraničí. Hlavní město 
Korejské republiky Soul má přibližně tolik obyvatel jako Česká 
republika a v roce 1998 vyhlásilo korupci skutečnou válku. A 
již v roce následujícím se díky své unikátní strategii stalo 

symbolem nových proti-korupčních metod. Tyto nové metody 

spočívaly především v zavedení systému OPEN41. OPEN je systém 
je proti-korupčních opatření, který sleduje pět částečných 
cílů: prevenci, represi, zajištění transparentnosti správního 
řízení a partnerství veřejného sektoru a soukromého sektoru. 

5.2.1 Preventivní opatření 

Základním opatřením tohoto druhu bylo zjednodušení regulace. 

Vzhledem k tomu, že nepřehledná regulace vytváří příležitosti 
ke korupci, její zjednodušení významně napomáhá eliminaci 

korupce. Prvním pilířem soulské strategie proto byla snaha o 
odstranění nadbytečné regulace a zjednodušení a zpřehlednění 
zbytku. K tomuto účelu byl vytvořen zvláštní výbor, který 

během dvou let zrušil stovky vyhlášek a bezmála 4000 jich 

zjednodušil. Druhým opatřením této části pak byla snaha o 

                                                
41 z webu Transparency International http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=2666 
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zabránění vzniku klientelských vztahů mezi firmami a úředníky. 
Ty se rozvíjejí tehdy, když po dlouhou dobu jeden a tentýž 

úředník vyřizuje stejnou agendu. Týká se to především 
stavebních povolení, veřejných zakázek, správy místních daní 
atd. V oblastech vydávání povolení a dozoru tak byla obvyklá 

praxe nahrazena alternativním systémem, na základě něhož 
úředníci každý den vyřizují podání v jiné oblasti. Tento 

systém dále doplňuje opatření, které ve správních oblastech 

vystavených nebezpečí korupce zajišťuje rotaci úředníků mezi 
soulskými městskými částmi. 

Z těchto opatření si můžeme vzít mnoho. Obecně platí, že čím 
rozsáhlejší je moc státu, tím více je příležitostí ke korupci. 
Ručení přebytečných vyhlášek a zjednodušování ostatních je pak 
rozhodně krok, který postupně činí stát méně rozsáhlým. Zde je 
pak dosaženo hned dvojího účinku – čím menší je pole 

působnosti státu, tím jednodušší je kontrolovat ten zbytek. 

Zde je však třeba postupovat opatrně, protože většina vyhlášek 
vznikla, protože k tomu byl pádný důvod, takže příliš rozsáhlé 
rušení by mohlo být cestou zpět spíše nežli kupředu. Druhý 

krok se pak nese v obdobném duchu, čím menší moc úředník má, 
tím hůře se mu spolupracuje s firmami, protože tím méně jim má 
co nabídnout. Prohazování úředníků mezi jednotlivými resorty 
však naráží na problém možné nedostatečné kvalifikovanosti 

k výkonu rozsáhlejšího spektra funkcí, přehazování úředníků 
mezi lokacemi pak u nás naráží na problém, že jsme velmi malá 

země. Toto opatření by pro náš případ implementovatelné 

nebylo, ale můžeme postupovat v podobném duchu. Návrh, který 
jsme zmínili v případu ministerstva obrany, že by úředníci 
vždy znali pouze část celého úkolu a tedy místo plné kontroly 
nad jednou věcí by měli částečnou kontrolu nad věcmi několika 
vypadá jako cesta slibným směrem. Toto rozdrobování úkolů mezi 
úředníky by pak mohlo být velmi účinným prostředkem, jak bez 
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větších nákladů snížit korupční potenciál jednotlivých 

úředníků. 

5.2.2 Represivní opatření 

V rámci této skupiny opatření bylo v Soulu zavedeno pravidlo 
"jednou a dost" jako vyjádření nulové tolerance ke korupci. 
Při sebemenším dokázaném korupčním jednání následuje 

propuštění, a to i v případě, že by se mělo jednat jen o 

zanedbatelnou částku. V souvislosti s tímto byly zavedeny 

korespondenční lístky se zpáteční adresou starosty, které byly 
dány k dispozici všem soukromým subjektům přicházejícím do 

styku s úředníky v rizikových oblastech správy. Cílem opatření 
bylo zajistit odhalení jakéhokoli pokusu úředníka vyžadovat 

nelegální platbu. 

Toto je jednoznačně nejslabší bod současného českého 
prostředí. Kontrola občany formu whistleblowingu je především 
díky našemu historickému dědictví z dob komunizmu prakticky 

neexistující. S kontrolou ze strany státu to pak není o moc 

lepší. Úspěšnost policie je mizivá, ke skutečnému odsouzení za 
korupci dochází skoro až výjimečně. Ještě hůře jsou na tom pak 
kontrolní úřady – jak antimonopolní tak nejvyšší kontrolní 

úřad mají jen velmi chabé pravomoci. Nejvyšší kontrolní úřad 
pak často jen jako strašák v poli, protože i přes poměrně 
vysoké množství upozornění na možnou korupci či podezření 
z ní, k obžalobě pak dojde jen velmi vzácně a k odsouzení 

téměř nikdy. Vláda, jejíž spolupráce s NKÚ je jedním 

z hlavních účelů jeho existence, si pak z návrhů NKÚ také 

těžkou hlavu nedělá – za rok 2008 bylo ze 40ti případů, které 
byly na podnět NKÚ vládou projednávány došlo pouze u devíti ke 
schválení navrhovaného řešení42. Jeho funkce se pak nebezpečně 
začíná podobat funkci mezinárodní neziskové organizaci 

Transparency International která se zabývá korupcí a jí 

                                                
42 dle webu NKÚ http://www.nku.cz/vyr-zpravy/vyrocni-zprava-nku-2008.pdf 
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blízkými tématy, jenom tedy s rozdílem, že Transparency 

International kromě ukazování na možné korupční případy 
vykonává ještě mnoho dalších funkcí. To je vskutku zoufalý 

výsledek pro NKÚ. Antimonopolní úřad si s ním však může tak 
akorát podat ruku, protože jeho pravomoci nejsou o nic širší – 

nesmí ani kontrolovat veřejné zakázky z hlediska ekonomické 

efektivity. Muselo by se tedy jednat o opravdové amatéry, aby 

udělali nějakou procesní chybu při zadávání veřejné zakázky, 
aby antimonopolní úřad mohl zasáhnout. Celé situaci také nijak 
neprospívá fakt, že u nás neexistuje specializovaný soud na 

korupční případy, který už mají i na Slovensku. Základní návrh 
na zlepšení je tedy zřejmý – dodat proti-korupčnímu boji 

potřebný institucionální rámec: zřídit vlastní specializovaný 
soud na korupční případy a na politické moci nezávislé a 

v pravomocích silné proti-korupční oddělení policie, výrazně 
zvýšit pravomoci a tedy i váhu kontrolních úřadů, jak 

Antimonopolního tak Nejvyššího kontrolního a nakonec zavést 

funkční koordinaci skrze ministerstvo vnitra. 

5.2.3 Zvýšení transparentnosti správních řízení 

V systému OPEN je tato kategorie řešena skrze převedení výkonů 
úřadu z klasických prostor do prostoru virtuálního. Skrze 

internet pak úřady vedou registraci jednotlivých úkonů, které 
provádějí a průběžně aktualizují svůj dosavadní pokrok. Toto 
opatření pak prakticky odstraňuje administrativní korupci. 

Žádné další opatření však v systému OPEN již zahrnuto není. 

Postupný přesun úřadních úkonů do virtuálního prostoru u nás 
již probíhá. Navíc administrativní korupce není nijak závažný 

problém. Minimálně to není závažný problém, dokud není alespoň 
z většiny vyřešen problém transparence u veřejných zakázek. To 
u nás bohužel není. Přístup informací k tomu, jak probíhají a 
nakolik efektivně jsou zadávány státní zakázky je prachmizerný 
a to jak pro veřejnost tak zdá se i pro policii a kontrolní 
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úřady. Prodej státního majetku na krajské a nižší úrovni je 
pak kapitola sama pro sebe, protože zde i přes ohromný 

potenciál zneužití neexistuje žádná mimořádná kontrola – kraje 
a obce mají prakticky volnou ruku. Tento stav se pak zhoršuje 

úměrně k tomu, v jak nízkém politickém kruhu se nacházíme, 

protože pozornost médií je zaměřena především na ty vysoké a 
úměrně klesá. Technicky je přitom řešení této situace prosté, 
jednoduše stačí odpovídajícím orgánům přikázat, jaké informace 
a v jakém rozsahu musí zdokumentovat a učinit veřejně 
přístupnými. Problém s tímto opatřením je, že je nejspíš 

politicky zcela neprůchodné, protože to by snad v jakékoliv 

podobě výrazně komplikovala život postiženým politikům a ti 

jsou ze stejných politických stran jako politici, kteří by 

daný zákon museli prosadit. Dříve či později se však tato 

situace vyřešit musí. 

5.2.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru 

Partnerství spočívá v přímém zapojení občanů města do proti-
korupčního tažení. Například kontrolní tým, jehož úkolem je 

dozor nad soulskými bary a restauracemi, přizval ke spolupráci 
dobrovolníky z řad občanů. Vyjádřením stejného přístupu bylo 
jmenování dvou "občanských ombudsmanů", kteří se zaměřují na 
případy správních pochybení. Zapojení občanů navíc umožňují 
různé další komunikační kanály, jimiž jednotliví občané mohou 
vstoupit do přímého kontaktu s kanceláří starosty. 

Zde se jedná akorát o rozšíření a vylepšení metody 

whistleblowingu. O její momentální nepoužitelnosti pro Českou 
Republiku jsme již hovořili. Přesto je však nutné dodat, že se 
časem tato situace bude měnit, protože nová generace sice 

přebírá mnoho od generace starší, avšak nikdy ne v plné míře, 
protože již nežijeme v komunistické kleci. Díky tomu pak 

mladší generace stále více komunikují se svými vrstevníky 

z jiných zemí, takže se dá očekávat, že jejich postoje k věcem 
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veřejným se budou čím dál více rozcházet se svými předchůdci. 
Považuji tedy proto za nezbytné, aby byl právní rámec pro 

whistleblowing a celkově možnost aktivismu vůči státu 

vytvořen, když kvůli ničemu jinému, tak jakožto odkaz starší 
generace pro generaci mladší, protože právě ona bude tyto 

instituce časem potřebovat. 

Tím jsme Korejský systém OPEN téměř vyčerpali. Přesto však 

nejsme u konce problémů s místním korupčním prostředím. 
V části o represi jsme narazili na pravidlo „jednou a dost“. 
Takovéto pravidlo by u nás především z kulturních důvodů 
aplikovatelné nebylo, ale myšlenka kterou reprezentuje je 

nesmírně důležitá – je nutná politická zodpovědnost. Uvalení 
přímé zodpovědnosti za své činy na politiky je jednou 

z hlavních podmínek účinného boje proti korupci. Nehledě na 

to, že to jako vedlejší efekt ušetří výrazné množství peněz 
z rozpočtu krajů, protože morální hazard politiků, kteří nesou 
malou, pokud vůbec nějakou, odpovědnost za své činy je 

nepochybně jednou z výrazných, i když skrytých, položek ve 

výdajích. I když by tato zodpovědnost byla nepochybně zvýšena 
skrze mnoho výše navrhovaných změn, přesto zde je určitě 
dostatek prostoru pro smysluplné zpřísnění pravidel.  
 

5.2.5 Shrnutí 

 

Z institucionálního hlediska vzato, korupční prostředí v České 
Republice není nijak růžové. Policie je v otázce šetření 
korupce slabá a dezorganizovaná, kontrolní úřady se sice 

snaží, ale nemají dostatek pravomocí a ani nejsou brány příliš 
vážně. Celkový stav úřadů pak také není nijak dobrý, protože 
mají velmi široký vliv rozhodovací moci a ta je koncentrována 

vždy jen do několika málo rukou. Fakt, že platy ve státní 

správě jsou dlouhodobě nízké a političtí představitelé mají 

prakticky volnou ruku v propouštění sobě podřízených úředníků 



 89

také situaci zrovna nevylepšuje. Tito političtí představitelé 
jsou pak skryti pod rouškou netransparentnosti, která je velmi 

silná zejména na nižších politických trzích. Jejich míra 

zodpovědnosti za vlastní činy je tak velmi nízká. A nakonec 
zde máme lid, který si po dlouhé době komunistické vlády sebou 
nese nedůvěru ve stát a pocit, že ho stejně nijak změnit 
nemohou. K řešení situace je tedy potřeba přistoupit 
systematicky a na mnoha frontách najednou. Řešením dílčích 
problémů se situace také časem zlepší, trvalo by to však 

nepřípustně dlouho. Jako základní kroky tedy považuji zřízení 
specializovaných institucí na boj proti korupci: stabilní a 

silný policejní útvar, ne jako ten dosavadní, kde se 

personální obsazení neustále mění a jeho pravomoci jako takové 
za moc nestojí,  zvláštní soud specializující se na korupční 
případy a posílení pravomocí a tedy i vlivu kontrolních úřadů: 
NKÚ a Antimonopolního úřadu. Ukazovat na případy možné korupce 
jde dobře i dnes, je však potřeba je i vyšetřit a případné 
viníky i odsoudit. Pro lepší kontrolu je pak třeba jednak 

osekat nadbytečná pole působnosti státu, ale také nastavit 

pravidla pro vyšší transparentnost ve zbylých sektorech, 

zejména je pak potřeba si posvítit na krajskou a městskou 
úroveň. Nakonec je tu pak vytvoření institucionálního rámce 

pro spolupráci lidu se státem, o tu sice zatím není na straně 
lidu příliš velká poptávka, ta však časem nevyhnutelně 
vznikne, takže vytvoření těchto pravidel můžeme vnímat jako 

investici do budoucna. 
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Závěr 
 

Cílem naší práce bylo podívat se na současný stav lobbingu a 
korupce  na českých politických trzích. Jako primární nástroj 
nám pak posloužily empirická data, na kterých jsme 

demonstrovali jednotlivé nedostatky institucionálního rámce. 

Jako zdroje dat nám především posloužily internetové 

zpravodajské servery idnes.cz a novinky.cz, což jsou servery 

napojené na noviny Mladá Fronta Dnes a Právo. Dále pak časopis 
Respekt a stránky mezinárodní organizace zabývající se korupcí 

a jí blízkým tématům Transparency International. Nakonec jsme 
pak použili informace ze stránek státních institucí, zejména 

pak české vlády, nejvyššího kontrolního úřadu a informačního 
systému o veřejných zakázkách. Vzhledem ke zpravidla 

globálnímu charakteru institucionálního rámce pak není 

většinou důvod pochybovat o tom, že jednotlivé případy nejsou 
pouze výjimky, ale skutečné projevy nedostatečně nastavených 
pravidel. Naše zkoumání se pak rozdělilo na tři části. V první 
řadě šlo o část plynoucí z historie, kde jsme se pokusili 

podchytit dědictví minulosti, které si sebou ve formě 
neformálních institucí jakožto národ neseme. Jejich poznání je 

pro jakoukoliv analýzu současného stavu nezbytné, protože jsou 
to právě lidé, kdo si sebou jak nesou neformální instituce, 
tak tento současný stav tvoří. Jako nejvýznamnější dědictví 
minulosti se pak ukázala obecná nedůvěra lidu v prakticky 

jakoukoliv nadřízenou moc, která pramení již z dob Rakousko-
Uherska. Okupace Německem za 2. světové války a dlouhé období 
komunismu, které skončilo teprve před 20ti lety pak činí tuto 
nedůvěru velmi silně zakořeněnou. Druhým klíčovým dědictvím 
naší minulosti jsou pak formální instituce z období ekonomické 

transformace. Během ní se mnoho potřebných reforem nedotáhlo 
do konce nebo bylo po cestě pokrouceno. Konkrétní působení 
zájmových skupin, které to svým nátlakem na státní aparát 
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způsobily však ponecháme pro příští studie, protože to již 

překračuje rámec této práce.  
 

Druhým hlavním bodem, kterým jsme se zabývali je současný 
institucionální rámec. Zkoumali jsme ho pak především 
z pohledu jeho náchylnosti na korupci. Jako hlavní nedostatek 

se pak ukázala slabá vynutitelnost práva. V cestě mu totiž 

stojí nedostatečná úroveň transparentnosti činností na 

politických trzích, což komplikuje jak kontrolu ze strany 

veřejnosti, tak i ze strany kontrolních orgánů. Silně omezené 
pravomoci v případě kontrolních úřadů a celkově špatná 

organizovanost policie, co se vyšetřování korupce týče, tento 
efekt ještě výrazně stupňují. Nakonec je tu pak naše justice, 
která je skrze způsob nominování některých svých vysoce 

postavených funkcionářů silně navázána na politické kruhy. 

Toto blízké spojení pak výrazně komplikuje její úlohu 

v případech vysoké politické korupce. Systém vynucování práva 
má tedy slabiny jak v odhalení korupce, tak jejím vyšetření a 
nakonec i v jejím odsouzení. Pouze pokud se tato série úkonů 
odehraje celá, můžeme mluvit o skutečném vynucení práva.   
 

Třetí oblastní, kterou jsme se zabývali jsou pak některé ze 
zatím neexistujících formálních institucí. Konkrétně šlo o 

institucionální zakotvení zájmových skupin a jejich hlavní 

činnosti – lobbingu. Na příkladech z praxe jsme se pak snažili 
ukázat na některé z problémů, které mohou z absence pravidel 
vzniknout. Vzhledem k praktické neexistenci institucionálního 

rámce pro tuto oblast jsou však informace, které jsme schopni 

získat, pravděpodobně jen kusé a neúplné. Problémové případy, 
které jsme našli, jsou pak s největší pravděpodobností pouhou 
špičkou ledovce. K tomuto tvrzení nás dovedl pohled do 

zahraničí – prakticky každá vyspělá západní společnost se 

snaží řešit problematiku lobbingu a jen velmi zřídka úspěšně. 
Nesmírná  velikost lobbingu v zahraničí a množství problémů, 
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se kterým se pak země potýkají při snahách o jeho regulaci pak 
naznačuje, že naše ignorance k této části politických trhů by 
mohla mít až nedozírné následky.  

 

Nakonec jsme se pak snažili navrhnout možná řešení námi 

nastíněných problémů. V případě historického odkazu nacházíme 
řešení především v nastavení kvalitních pravidel pro budoucí 

generace, které toto břemeno ponesou s čím dál menší vahou, 
než generace současné. V boji proti korupci jsou pak námi 

navrhovaná řešení velmi přímočará a spočívají v postupném 

odstraňováním problémů po jednom. Tato metoda se nám jeví jako 
nejspolehlivější, protože snaha o ‚velký převrat‘ by 

s největší pravděpodobností selhala. Co se zájmových skupin a 
lobbingu týče, tam je naše situace nejkomplikovanější, protože 
kvůli praktickému nezájmu o toto téma ze strany lidu, médií i 
našich politických představitelů de facto nevíme, jak daleko 
již situace zašla. Když jsme se pokusili hledat vzor k řešení 
v zahraničí, narazili jsme především na spoustu problémů, 
protože jediný systém, který funguje bez větších problémů je 
pro nás prakticky neaplikovatelný a všechny ostatní systémy 

pak naráží na mnohá úskalí. Nalezení nějaké skutečné možnosti, 
jak řešit problém lobbingu v České republice tedy ponecháme 

pro další studie.  
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