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7. Závěr 

 

 

Cílem této práce bylo vymezení pojmu korupce a úplatkářství a to jak orgány, které 
s touto problematikou pracují na úrovni státní, tak i mimostátní a primárně rozbor 
korupce a úplatkářství podle platné trestněprávní úpravy v České republice, vymezení 
typů korupce a korupčního prostředí a analýzou možností de lege ferenda. Sekundárním 
cílem byla komparatistika s platnou právní úpravou ve Slovenské republice a taky 
s poukazem na právní úpravu v Ruské federaci a korupční prostředí v těchto státech. 

V jednotlivých částech této práce je provedena komparatistika, a to zejména platného 
trestního práva v České republice a na Slovensku.  
 

Navazujíc na výše uvedné cíle je součástí této práce rozbor problematiky této latetentní 
trestné činnosti a poukaz na to, jak důležitá je kvalitně provedená trestněprávní úprava 
korupce a úplatkářství na straně jedné a korupční realita, která se v naší společnosti 
odehrává na straně druhé, a jak náročné a v mnoha případech až nemožné je i na 
základě přepracované právní úpravy odhalovat tuto protizákonní činnost a její 
pachatele. V práci je dále rozebrán institut účinné lítosti, jeho význam a taky důvody 
jeho neexistence v současném vnitrostátním právu České republiky. V práci jsou 
zaznamenány i další změny, které byly v oblasti testního práva hmotného učiněny 
v posledních letech a to až do současného stavu. 
  

Zejména s ohledem na skutečnost tohoto náročného procesu odhalování korupční 
trestné činnosti a zjišťování osob pachatelů jsou součásti této práce taky navžené 
možnosti de lege ferenda, zejména institut agenta iniciátora, který je tak důležitým 
nástrojem v odhalování této trestné činnosti. Jak je výše zdůrazněné, zásadní potřebou 
de lege ferenda v právní úpravy tohoto institutu trestního práva procesního je jasné 
stanovení mezí jednání, postupu orgánů státu při jeho nasazení a zabránění tak 
zneužívání tohoto institutu, který může na jedné straně působit efektivně, na straně 
druhé ale může poškodit práva těch, vůči kterým by došlo k jeho zneužití. O tomto 

institutu pojednává kapitola 4.5.2 této práce a to tak, jak je provedena v zákonodárství 
Slovenské republiky a jak je možné v praxi vidět, tento institutt zastává v současnosti 
nezastupitelnou úlohu v boji proti korupci na Slovensku a zvyšuje tak možnosti 
odhalování korupce. Tento institut kromě odhalování má taky preventivní charakter a 
může u potenciálních pachatelů vyvolávat nejistotu a nebezpečí, že právě jejich 

protizákonné korupční jednání může být odhaleno, že právě onen institut agenta 
iniciátora může být použit ve vztahu k jejich jednání a to již od samého počátku. Je 
proto na místě, aby v co nejkratší době se tento institut stal součástí trestněprávní 
úpravy v České republice a byl upraven tak, aby se jeho činnost nemohla dostat do 
rozporu s Ústavním pořádkem České republiky. Dalším pojednávaným institutem je 
institut specializovaného soudnictví a to konkrétně v oblasti pro společnost 
nejzávažnějších trestních činů a koncentrace zákonem stanovené věcné příslušnosti a 
efektivita tohoto soudnictví. Tento institut má své opodstatnění právě tam, kde již 
v minulosti docházelo na úrovni soudů ke komplikacím v rozhodovací činnosti, 
uplácení a degradaci práva. Právě tato obava je jedním z důvodů existence 
specializovaného trestního soudnictví v Slovenské republice. O specializovaném 
trestním soudnictví pojednává kapitola 4.5.1.  
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Práce taky obsahuje komparatistiku korupčního prostředí a taky údaje soudů o této 
trestní činnosti, zejména tak počty korupčních trestních činů, odsouzených pachatelů, 
ukládání trestů za tyto trestné činy.   

 

Řešení problémů, které jsou součástí korupčního prostředí u nás, vyžaduje zvláštní 
pozornost a kvalifikované způsoby řešení. A to ve všech úrovních řízení státu. Osvěta a 
informovanost veřejnosti o stavu korupce v zemi a odpovědného přístupu k jejímu 
řešení, odhalování a následnému potrestání pachatelů v případech prokázání viny. 

Důležitou zárukou snižování míry korupce na našem území je kvalitní a korupci 

odolávající soudnictví, státní zastupitelství a policie. Právě tito ochránci práva a 
spravedlnosti ve státě mají nezastupitelnou úlohu a odpovědnost za čistotu jim 
zvěřených pravomocí.  
 

Odpovědnost představitelů státu vyvozena do individuální odpovědnosti a již 
v opodstatněných případech podezření z korupce reagování těchto osob způsobem 
v demokratickém právním státě obvyklým. A to podáním demise, vzdáním se mandátu. 
Samozřejmě, jedná se v první řadě o morální odpovědnost politiků. Ta je v našem 
prostoru je v současné době spíše výjimkou, jako pravidlem politického chování a 
soutěže. 
 

Odpovědnost společnosti. Ta je zásadním pilířem, na kterém stojí problematika 
korupce. V případech, kdy úplatkářství ve státě vyhrává nad odpovědností společnosti, 
tento pomyslný pilíř pod její tíhou padá. A to má fatální následky. Je nutné, aby ona 
společnost, součástí které je jedinec, uvědomovala si svoje poslání a odpovědnost za ní 
samou a za budoucí generace, které vychovává. Není možné budovat demokratický 
právní stát a současně dávat prostor korupci, tolerovat, podléhat jí nebo nečinně 
přihlížet tomu, jak nahlodává samotné základy všeho, včetně osobního života jedince ve 
společnosti. Společnost, která se tváří, že korupce se jí netýká, nebo že korupci přijala, 
nemůže prosperovat a rozvíjet se. Korupce tomu zásadně odporuje.  
 

Jednotlivec musí vzít svou odpovědnost, vzepřít korupčním praktikám, které jsou 
v našem prostoru tak rozsáhlé.  
  

Specifických programů věnujících se boji proti korupci je v současné době několik. 
Vzniká tedy potřeba jejich efektivního využití a aplikace ve společnosti. Tato osvěta ze 
strany státu vůči společnosti sehrává důležitou úlohu za předpokladu, že je skutečně a 
pragmaticky využita. Za předpokladu, že není postavena jen na politických 
proklamacích a slibech, ale že dochází k jejímu naplňování. 
 

Boj s korupcí není jednoduchý a není možné se domnívat, že se podaří úplně očistit 
společnost od tohoto negativního jevu. Je ale možné jí eliminovat a vytvářet tak 
prostředí, které samo o sobě je prostředím, kde korupce nemůže vítězit. A to by mělo 
být úlohou každého z nás.  
 

 

  

 

 

   


