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Závažné formy trestné činnosti – zejména organizovaný zločin, terorismus, v mnoha
případech i ekonomická kriminalita – jsou nadnárodní a probíhají v celosvětovém měřítku.
Proto i opatření, která společnost proti těmto formám aplikuje, musí mít nutně nadnárodní
charakter. Protiopatření jsou iniciována a koordinována mezinárodním společenstvím - hlavní
roli v nich mají OSN, Rada Evropy Evropská unie. Do určité míry patří do skupiny závažné
kriminality i korupce. V mnoha případech jde o propojení zájmových sfér mezinárodních
korporací a i tehdy, když se korupce odehrává v rámci České republiky, může mít
v globalizovaném světě dalekosáhlé mezinárodní důsledky. Je proto pochopitelné, že i
v případě korupce iniciují a koordinují mezinárodní společenství opatření proti tomuto jevu.
Prostřednictvím skupiny států proti korupci Greco, kontrolní skupiny OSN pro závažnou
trestnou činnost Octopus, ale také Transparency International, která je rovněž nadnárodní
organizací, situaci v jednotlivých státech i monitorují.
V této souvislosti lze uvítat, že mezi studentskými pracemi, které se dosud problematice
korupce věnovaly, se objevuje práce, která shrnuje a hodnotí aktivity mezinárodního
společenství a pokouší se i o zhodnocení účasti České republiky v rámci těchto snah. Lucie
Fišerová shrnuje a charakterizuje protikorupční režimy čtyř významných mezinárodních
organizací: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, OSN, RE, EU. Charakteristika
jednotlivých organizací a jejich norem je podrobná a velmi přesná. Vlastní přínos autorky
spočívá v porovnání jednotlivých programů a v jejich hodnocení. Hodnocení je prováděno
jednak na základě stupně implementace a jednak posouzením silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb (SWOT). Pokus o ohodnocení vychází ze zveřejněných monitorovacích a
hodnotících zpráv a publikovaných odborných textů. Takovéto podklady lze možná považovat
za průkaznější, než by byly výroky expertů. (Ostatně jde o mezinárodní dokumenty a jejich
expertní hodnocení by muselo mít mezinárodní rozsah, což by bylo organizačně složité.)
Kromě hodnocení programů je dalším kvalitativním přínosem práce zhodnocení míry
zapojené České republiky do mezinárodních protikorupčních režimů. V této souvislosti je
varující fakt, že Česká republika dosud neratifikovala protikorupční úmluvy OSN, kvůli tomu,
že není u nás dosud vyřešena trestní odpovědnost právnických osob. Podobně je tomu
s Rezolucí OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, kterou Česká republika
neratifikovala kvůli tomu, že není dosud vyřešen institut korunního svědka, jehož řešení bylo
jednou z 15. podmínek, týkajících se organizovaného zločinu pro přijetí do Evropské unie.
Jestliže budeme takto postupovat i nadále, snižuje se důvěryhodnost České republiky.
Pokud by autorka chtěla při dalším studiu pokračovat v práci v rámci zvoleného tématu, má
vytvořen seriózní základ, z kterého může vycházet směrem podrobnějšímu rozpracování.
Pokud sama navrhuje, buď prohlubování dosavadního, nebo rozšiřování na další státy,
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domnívám se, že by bylo možné i porovnání v čase. Doufám totiž, že v nejbližší době začne
Česká republika v této oblasti (i dalších) lépe spolupracovat.
Závěrem mohu konstatovat základní pozitiva:
• výběr tématu: zhodnocení aktivit mezinárodních společenství proti korupci je téma
potřebné,
• důkladný popis charakteristiky protikorupčních režimů OECD, OSN, RE, EU a jejich
porovnání,
• zhodnocení implementace, silných stránek a příležitostí, slabých stránek a ohrožení na
základě objektivních podkladů,
• zhodnocení zapojení České republiky do mezinárodních protikorupčních režimů,
• Lucie Fišerová průběžně konzultovala jednotlivé fáze práce i konečnou verzi textu.
Navrhované hodnocení. Výborně
Mc. 21.1.2010
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