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Abstrakt 

Předmětem zkoumání této práce je problematika boje s korupcí, a to jak z pohledu 

teoretického, tak zejména praktického pohledu na antikorupční boj ve veřejném sektoru 

Dánska a Španělska. Tyto dvě země byly vybrány kvůli své nekoncepčnosti, kterou 

nezapadají do teze ekonoma Garyho S. Beckera operující přímou úměrou mezi velikosti 

veřejného sektoru a výší míry korupčního potenciálu ve státě. Práce si klade za cíl 

naleznout elementy ve veřejných sektorech obou výše zmíněných zemí, které jsou 

příčinou dánského úspěchu a španělského tápání v této oblasti. Výchozí tezí autorky 

práce je, že je-li ve státě optimálně nastaven systém národní integrity a v rámci něj 

správně fungují náležité nástroje a instituce (preventivní a represivní opatření), je 

antikorupční boj efektivní a může vést až k marginalizaci problematiky systémové 

korupce. Práce se tedy zabývá zkoumáním funkcionalit a vlivu vyváženého systému 

národní integrity na úspěšnost antikorupčního boje v rámci státu. Z položené teze 

následně vyplývá i úhel pohledu na boj s tímto fenoménem, a sice analýza problému 

z hlediska správní vědy, která tvoří pomezí mezi vědou právní a ekonomickou. 

Sociologický, sociálně-antropologický a kulturně-historický pohled je v této práci 

omezen, nikoli však opomenut.  

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the fight against corruption, both from theoretical and 

practical point of view. It focuses especially on anti-corruption in the public sector in 

Denmark and Spain. These two countries were chosen because of their non-

conceptional position - they do not fit the thesis of economist Gary S. Becker that 

stipulates that there is a direct correlation between the size of public sector corruption 

and the potential level of corruption in the state. The work aims to find an element in the 

public sectors of both the above-mentioned countries, which are the cause of the Danish 

success and Spanish groping in this area. The hypothesis is that if a national integrity 

system of a state is optimally configured and combines appropriate instruments and 

institutions (preventive and repressive measures), then anti-corruption fight is effective 

and can lead to marginalization of the issue of systemic corruption. The paper then 

examines the impact of functions and balanced system of national integrity on the 

success of anti-corruption struggle within the state. The hypothesis then implies point of 

view on the fight against this phenomenon, namely the analysis of the problem in terms 

of public administration that forms the boundary between legal and economic science. 

Sociological, anthropological and socio-cultural-historical perspective in this work is 

limited, but not forgotten. 
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Úvod 

Fenomén korupce je starý jako lidstvo samo. Existuje řada náhledů na korupci, 

jelikož se jedná o komplexní společenský jev s výraznými psychologickými, 

sociologickými, ekonomickými, správovědními a kulturními aspekty a implikacemi. Pro 

všechny tyto náhledy platí více méně uzpůsobovaná široká definice korupce coby 

vědomého zneužití svěřené pravomoci za účelem vlastního prospěchu.
1
 Z definice 

vyplývá, že účastníkem korupce je z pravidla jednotlivec či skupina jednotlivců, kteří 

jsou ve svém jednání pověřeni společností zvláštní mocí, jejímž prostřednictvím mají 

možnost ovlivňovat postavení ostatních členů společnosti, a to původně v širším – 

veřejném zájmu. Jedná se tedy o zmocněné zaměstnance veřejného sektoru, zástupce 

státní správy, jejíž struktury budou hlavním předmětem zájmu této práce.   

Zmíněné osoby jsou za jistých okolností ochotny a schopny obětovat veřejný 

zájem ve prospěch svého vlastního. Neoprávněným zvýhodněním jednoho ze subjektů 

se narušují rovné podmínky a pravidla, jimiž se společnost řídí, a vzniká tak řetězec 

negativních dějů a jevů se závažnými důsledky pro společenskou soudržnost a obecný 

blahobyt. V případě, že se tyto řetězce kumulují, utváří se korupční prostředí, které má 

potenciál naprosto zvrátit systém hodnot a kvalitu života občanů. Proto je nutno brát 

korupci jako společenskou hrozbu velmi vážně a zařadit jí vysoko mezi priority vládní 

politiky.  

Řešení problému je značně obtížné a náročné, jelikož se do značné míry jedná o 

boj s přirozenými lidskými vlastnostmi, které lidi vedou k maximalizaci zisku a užitku i 

v situacích, kdy je takové jednání v rozporu s veřejným zájmem či morálními pravidly. 

Jinými slovy, pokud systém nabízí člověku příležitost k vlastnímu prospěchu na úkor 

ostatních bez dostatečných odstrašujících či motivačních mechanismů, které by působily 

proti rozhodnutí takto jednat, vzniká značný potenciál ke korupčnímu bujení. Vycházet 

ale pouze z člověku daných vlastností a kulturně-sociálního klimatu je ustrnulé, protože 

to neakceptuje rozpínavost a šíření korupčních sítí, jehož jsme svědky. Nekalé jednání 

není jen selháním jednotlivce, jako spíše rozporem mezi zákonem a jedincem, který ho 

nerespektuje. Příležitost ke korupci nabízí člověku nedokonalý právní řád, ve kterém 

chybí některá opatření nebo jeho nedokonalost poskytuje možnost jednat korupčně. Je 

                                                 
1
 Například „Feature: A close look at anti-corruption in Denmark“, 9.12.2010. Dostupné na WWW: 

www.chinadaily.com (staženo dne 3.12.2011). 
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nesporné, že zatímco dříve byla korupce vnímána jako nedostatečná morální vyzrálost 

jedince, dnes signalizuje nedokonalost legislativního a exekutivního systému. Jedině 

efektivně zavedený právní řád udržuje korupci v tolerovatelných mezích. Zákon 

bohužel nemůže napravit škody napáchané korupcí na morálních hodnotách 

společnosti.
2
 

Zkušenosti a výsledky států v boji s touto hrozbou jsou různé. Mezinárodní 

srovnání ovšem dokazuje, že v některých částech světa bylo korupční jednání ve 

veřejném sektoru úspěšně eliminováno. Třebaže nejlepších ukazatelů dosahují převážně 

hospodářsky a sociálně nejvyspělejší státy, i v rámci vyspělého světa se dají nalézt 

příklady zemí s relativně vysokou mírou vnímání i vlastního výskytu korupce. 

V globálním žebříčku zemí podle úrovně vnímání korupce z roku 2010 

sestavovaném Transparency International se Dánsko umístilo na 1. pozici, zatímco 

Španělsko až na 30.
3
 O rok později je situace prakticky stejná, když Dánsko obsazuje na 

tomto žebříčku 2. příčku a Španělsko 31.
4
 Přes některé výhrady k užité metodologii

5
, 

mají tyto údaje jistý vypovídající charakter, zvláště pokud vezmeme v úvahu výsledky 

z předchozích let, jež dohromady popisují určitý trend vnímání a do jisté míry i 

společenské závažnosti a výskytu korupce ve všedním životě občanů. 

Fakt, že stát typu Dánska s relativně vysokým podílem veřejného sektoru na 

zaměstnanosti i na HDP, dokáže výskyt korupce ve svých strukturách významným 

způsobem eliminovat, a naproti tomu stát typu Španělska s poměrně malým podílem 

vlády a samospráv na zaměstnanosti i HDP v potlačování korupce zaostává, je 

významnou výzvou Beckerově tezi.
6
 Článek amerického ekonoma a nositele Nobelovy 

ceny za ekonomii Garyho S. Beckera s názvem If you want to cut corruption, cut 

government
7
 byl primárním impulsem k sepsání této práce. Ukazuje se, že při hledání 

důvodů korupce je nutné brát v potaz národní specifika jako je místní mentalita, kvalita 

institucionálního prostředí a systém vztahů a kontroly uvnitř i vně tohoto prostředí. 

                                                 
2
 Robejšek, Petr. „Úplatek. Amorální úvahy o tabuizovaném tématu“. Mezinárodní politika, č. 3, 1999. 

3
 Transparency International Corruption Perception Index 2010. Dostupné na WWW: 

transparencyinterantional.org. (staženo dne 12.2.2011). 
4
 Transparency International Corruption Perception Index 2011. Dostupné na WWW: 

transparencyinterantional.org. (staženo dne 14.3.2012). 
5
 Např.: Galtung, Fredrik (2006). "Measuring the Immeasurable: Boundaries and Functions of (Macro) 

Corruption Indices," in Measuring Corruption, Charles Sampford, Arthur Shacklock, Carmel Connors, and 
Fredrik Galtung, Eds. (Ashgate): 101-130. 
6
 Becker, S. Gary, „If You Want To Cut Corruption, Cut Government“, Businessweek, 10. 12.1995, 

Dostupné na WWW:  http://www.businessweek.com (staženo dne 6.1.2011). 
7
 Ibidem. 
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Zatímco mentalita je poměrně obtížně zkoumatelnou a komparovatelnou kategorií, 

instituce a mechanismy fungující v jejich rámci i na vyšších úrovních srovnávat lze.  

Důrazem na strukturální, respektive institucionální povahu problému navazuje 

tato práce na argumenty předkládané španělským politologem Víctorem Lapuente 

Ginou v rámci jeho výzkumu zmíněné problematiky. Doktor Giné tvrdí, že „není 

přijatelné, aby se korupce zdůvodňovala zakořeněnými kulturními předpoklady státu, 

stejně jako se v minulosti tvrdilo, že katolické nebo středomořské státy nejsou stavěné 

pro demokracii…“.
8
 Podobné případy tvrzení o kořenech korupce lze nalézt u většiny 

států. Například původ korupce v postkomunistických státech je často objasňován 

tvrzením, že jde o zvyk vzniklý v době předchozího režimu. V Řecku se lze setkat 

s tvrzením, že korupce pochází z éry Osmanské říše, kdy porušování zákonů této říše 

bylo vnímáno jako vlastenecký čin. Švédsku prý zase téměř bezkorupční prostředí 

zajistila absence feudálního státu.
9
 Je nutné chápat dnešní podobu institucí jako 

výsledek dlouhodobých historických procesů a společenských vlivů. Pro komplexní 

výzkum současné korupce v daných zemích je vhodné se od těchto sociálně kulturních 

dějin do značné míry oprostit a vnímat zejména dnešní fungování institucí v interakci se 

společností jako výchozí situaci pro případné změny. Byť se v diplomové práci budu 

zabývat převážně tímto přístupem, je nezbytné zmínit, že i přístup založený na 

historicko-společenských jevech má v současné době mnoho zastánců. Podrobnější 

analýze obou přístupů bude věnována jedna z kapitol diplomové práce.  

 

Co se týče struktury práce, ta je členěna do dvou hlavních částí. Tou první je 

teoreticko-metodologická část, druhou pak praktický výzkum. V prvním oddílu práce se 

postupuje od obecných definic a rozlišení typů a modelů korupce přes teorie převážně 

z oblasti správní a ekonomické vědy a zdůvodnění výběru institucionálního pohledu na 

problematiku až po identifikaci hlavních rolí a aktérů v antikorupčním boji. Důležitou 

částí prvního celku je rovněž metodologie tvořící páteř celé práce. Druhou polovinu 

práce tvoří dvě případové studie a jejich následná komparace. Tato pasáž je uvedena 

stručným historickým nástinem vnímání korupce a boji proti ní v těchto dvou velice 

rozdílných monarchiích. Zohledněn je rovněž protikorupční boj v pojetí dánských a 

španělských vlád a vývoj reforem a opatření a vliv domácích podnětů k tvorbě 

                                                 
8
„Why is Spain so corrupt?“, The Economist, 27.3.2009. Dostupné na WWW: www.economist.com 

(staženo dne 27.3.2009).  
9
 Ibidem. 
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protikorupční legislativy. I když vliv mezinárodního prostředí a zejména pak vliv 

Evropské unie (nebo v jejím rámci vzniklých skupin) hraje důležitou roli, je v této práci 

omezen jen na tu část těchto iniciativ, které byly následně zapracovány do národní 

legislativy, popřípadě zásadním způsobem ovlivnily dění v oblasti antikorupčního 

snažení Dánska a Španělska. Stěžejní kapitolu praktické části práce představuje analýza 

a následná komparace pojetí úloh a rolí v institucionálním rámci obou zemí a srovnání 

existence, či naopak absence prvků antikorupční strategie, odlišné funkcionality aktérů a 

rozdílné kompetence, pravomoci a tresty. Z analýzy všech těchto prvků bude následně 

provedena syntéza, která stanoví míru funkčnosti a součinnosti pilířů systému národní 

integrity Dánska a Španělska. Přičemž pojem „systém národní integrity“ označuje 

základní pilíře demokratického státu, jejichž součinnost je nezbytná pro efektivní 

protikorupční strategii. Pro potřeby této práce byly do pilířů zahrnuty instituce veřejné 

správy, hlavní dohledové instituce (např. nejvyšší kontrolní úřad, ombudsman), 

občanský sektor a obchod. Z větší části je prostor věnován veřejnému sektoru, protože z 

něj vycházejí legislativní a jiné impulsy antikorupčního snažení. V této oblasti je 

obzvláště vhodný holistický přístup. Poznatky praktické části práce jsou sestaveny 

v diagramech, které tvoří poslední část práce. V závěru jsou shrnuty nejzásadnější 

poznatky práce a jejich důsledky - potvrzení, respektive vyvrácení hypotézy.  

 

Hypotézou této práce tedy je, že pro minimalizaci korupčního prostředí ve státě 

je rozhodujícím faktorem zaprvé nastavení fungování institucí se všemi jejich vnitřními 

i vnějšími interakcemi a zadruhé vyrovnanost a součinnost pilířů systému národní 

integrity, ze kterého jedině může vycházet efektivní protikorupční strategie. Tato 

hypotéza bude potvrzena, respektive vyvrácena i na základě analýz antikorupčních 

strategií (zejména jejich čtyř funkcionalit) dvou zemí, a sice Dánska a Španělska. Z této 

konkrétní situace pak vyplývá i výzkumná otázka práce, která by měla vést k podpoření, 

nebo vyvrácení hypotézy, a sice jaké elementy schází, nebo jsou méně rozvinuty, v 

institucionálním rámci protikorupčního boje ve Španělsku v porovnání s případem 

Dánska? 

 

Jak již bylo výše zmíněno, metodologie tvoří samostatnou kapitolu v teoreticko-

metodologické části této práce. Obecně lze konstatovat, že diplomová práce využívá jak 

obecně vědních, tak i některých specifických metod vědeckého zkoumání. V teoretické 

části práce je nejvíce používána metoda analýzy procesů, sítí a aktérů. Z povahy 
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zkoumaného praktického problému vyplývá, že stěžejní metodou práce je analýza a 

následná komparace dvou institucionálních modelů a jejich specifických antikorupčních 

mechanismů. Pro řešení dílčích problémů ovšem bude využito i následujících metod: 

syntézy, dedukce a indukce. Analýzy bude použito zejména při zkoumání primárních a 

sekundárních dat.    

 

Literatura k problematice korupce a boje s ní je velice rozsáhlá. Je možné čerpat 

z publikací nemálo odborníků, kteří se této problematice věnují. Například Susan Rose-

Ackerman, profesorka na Yale Law School, se ve své knize Corruption and 

Government: Causes, Consequences and Reform nezabývá jen příčinami a důsledky 

korupce, ale nabízí i možná řešení, která by mohla v globálním měřítku přispět k její 

redukci. Dalším vědcem působícím v této oblasti je Michael Johnston, profesor 

politických věd na Colgate University, který ve své knize Syndromes of Corruption: 

Wealth, Power, and Democracy podrobuje kritice způsob měření vnímání korupce 

organizací Transparency International, ač sám je jejím členem a smyslu existence této 

organizace si váží. Michael Johnston je ostatně i jedním z editorů obsáhlého sborníku 

Political Corruption: Concepts & Contexts. Jednou z dnes již klasických publikací 

věnující se této problematice je i kniha z roku 1988 ekonoma Roberta Klitgaarda 

Controlling Corruption. Mezi dalšími z této početné skupiny badatelů jmenujme 

například Arnolda J. Heidenheimera a Victora T. LeVineho, kteří se věnují politické 

korupci. Hojně jsou zastoupeny také české publikace věnující se problematice korupce. 

Jednou z prvních českých knih, která je zaměřena pouze na tuto problematiku, je 

publikace kolektivu autorů soustředěných kolem sociologa a předního odborníka 

v oblasti teorie korupce Pavola Friče Korupce na český způsob. Od roku 1999, tedy data 

prvního vydání této knihy, vzniklo v českém prostředí mnoho dalších publikací. 

Uceleným přehledem právních pohledů na korupci je kniha autorů Vladislava Davida a 

Alexandra Netta Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Právní aspekty 

korupce jsou rovněž řešeny v publikaci Korupce a úplatkářství autorů Jana Chmelíka a 

Zdeňka Tomici, která navazuje na předešlou knihu a vysokoškolskou učebnici 

Pozornost, úplatek a korupce. Svoji publikací k tématu přispěli také autoři 

z Masarykovy univerzity v Brně soustředění kolem Břetislava Dančáka, konkrétně se 

jedná o knihu Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Naopak 

ekonomickou korupcí a dopady na českou společnost se zabývá publikace Jolany 

Volejníkové Korupce v ekonomické teorii a praxi. Jedná se o rozsáhlou monografii, 
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která zohledňuje jak mikroekonomické, tak také makroekonomické aspekty korupce. 

Český knižní trh je bohatý i na publikace přinášející přehled mezinárodních smluv a 

instrumentů v boji proti korupci. Mezi ně se řadí i publikace autorů právnické literatury 

Pavla Šturmy, Jany Novákové a Veroniky Bílkové Mezinárodní a evropské instrumenty 

proti terorismu a organizovanému zločinu. Další kategorii zdrojů dat tvoří publikace 

organizace Transparency International. Jmenujme například knihu z roku 2008 Korupce 

a protikorupční politika ve veřejné správě nebo do češtiny přeloženou Knihu 

protikorupčních strategií. Kromě dat z výše zmíněných publikací je v práci čerpáno 

z dalších monografií, sborníků a odborných článků, které reflektují současný stav 

poznání v oboru. Druhou část zdrojů dat, které jsou využity především v praktické 

části této práci, tvoří kromě analýz a výzkumů organizací, které mají boj s korupcí či 

výzkumnou činnost v této oblasti přímo v popisu práce (například Transparency 

International nebo Global Integrity) i četné studie a publikace od některých 

„multifunkčních“ organizací typu OECD či World Bank. Hodnotným zdrojem 

informací jsou rovněž studie GRECO
10

 vzešlé ze tří evaluačních kol, kterým se 

podrobily všechny členské státy této skupiny. Zohledněny jsou i zdroje publikované 

Evropskou komisí. Ve své práci čerpám rovněž z dat příslušných dánských a 

španělských ministerstev, veřejných úřadů a nestátních organizací. Zvláštní pozici 

v použitých zdrojích pak zaujímají trestní zákoníky obou analyzovaných států.    

 

1. Teoreticko-metodologická část 

 

1.1 Metodologie 

 Vzhledem k danému tématu se lze jen stěží zcela vyhnout normativnímu 

přístupu. Nicméně příklonem ke strukturálně-institucionálnímu pojetí korupce oproti 

sociálně-antropologickému získává práce též významný nenormativní rozměr. 

Před formulací konkrétního metodologického přístupu a projekcí odpovídající 

výzkumné strategie je vhodné ujasnit si vztah mezi subjektem a objektem výzkumu. 

V tomto případě lze za objekt výzkumu označit množinu všech systémových a 

                                                 
10

 Group of States against Corruption – ustanoveno v květnu 1999; od ledna 2012 probíhá čtvrté 
evaluační kolo implementace doporučených postupů v boji proti korupci v jednotlivých státech GRECO. 
Více informací na WWW www.coe.int/greco.   
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institucionálních opatření proti korupci, z nichž přítomnost a popřípadě způsob 

fungování prvků systému národní integrity představuje vlastní subjekt. 

 

Obr.1: Definice objektu a subjektu výzkumu  

 

 

 

 

 

 

 (Zdroj: autorka) 

 

Z vytyčení subjektu je zřejmé, že se bude jednat o práci primárně založenou na 

kvalitativní metodologii. Z obecně vědních metod bude využito zejména metody 

komparace a dílčím způsobem též obecně-vědních metod – dedukce, indukce, analýzy a 

syntézy. Deduktivním přístupem jsou především identifikovány a definovány výše 

zmiňované role a jim přiřazené prvky. Analyzovat budu obecně zkoumané případy – 

systémy národní integrity ve Španělsku a Dánsku v definovaných kategoriích 

prostřednictvím dostupných pramenů a literatury. Syntéza bude uplatněna při vytváření 

modelů – diagramů (viz níže) - zachycujících komplexní síť vztahů a procesů v souladu 

s holistickým zaměřením této práce. 

 Metoda komparace si vyžaduje stanovení konkrétních srovnávaných parametrů a 

zejména přesné určení proměnných vystihujících základní kauzální vztah vyplývající 

z výzkumné otázky. Nastavení proměnných pro tuto práci je blíže rozvedeno v tabulce 

č. 1. 

 

 

Tabulka č. 1 Nastavení proměnných 

Nezávislá proměnná Zprostředkující proměnná Závislá proměnná 

Vyvážený a koordinovaný 

systém národní integrity 

Institucionalizované prvky 

ve styčných bodech systému 

Míra systémové korupce 

ve společnosti a jejích 

strukturách 

Objekt výzkumu:  

Systémová a institucionální opatření proti korupci 

Subjekt výzkumu:  

Institutcionalizované prvky systému národní integrity ve styčných bodech mezi 

jednotlivými aktéry – mezi veřejnou správou soukromým sektorem a občany – s danými 

rolemi v boji proti korupci (prevence, detekce, stíhání, trest...) 
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Kontrolní proměnné 

Velikost veřejného sektoru 

Sociálně antropologické 

předpoklady 

(Zdroj: autorka) 

  

Systém národní integrity je pro účel této práce vnímán jako síť. Zvláštním 

přínosem této práce pak bude zachycení neformálních sítí aktérů (institucí) v obou 

státech účastnících se snahy eliminovat korupci v širším společenském prostředí a 

prostředků, které k nim využívají. Částečně přitom bude uplatněna analýza aktérů
11

 a 

síťová analýza (analýza klíčových prvků síťového vládnutí)
12

, jejíž výsledky budou 

názorně ilustrovány pomocí diagramů, které umožní snazší komparaci obou modelů. 

 

 

1.1.1 Operacionalizace dat 

 V případě této práce hraje nejdůležitější roli přesné stanovení sledovaných 

prvků. Již bylo zmíněno, že ke správnému fungování systému národní integrity je 

zapotřebí, aby všichni relevantní aktéři přispívali svým dílem k naplnění kýženého 

veřejného zájmu – tj. vymýcení systémové korupce. Aby k tomu mohlo dojít, je 

zapotřebí vytvořit náležité prostředí se systémem odměn a sankcí, jejichž nositeli jsou 

institucionalizované prvky protikorupčního systému. Hlavním garantem nastavení 

takovéhoto prostředí je nevyhnutelně veřejná správa (stát), který plní nezastupitelnou 

zákonodárnou, vynucovací a koordinační roli. Jedině orgány veřejné správy či jimi 

delegovaní prostředníci mají možnost stanovovat pravidla a (přímo či nepřímo) vymáhat 

jejich dodržování. Je to taktéž veřejná správa, která sama zřizuje a pověřuje či 

(podporuje zřizování a zavádění) instituce/í s danými specifickými funkcemi k potírání 

korupce. V této práci je pozornost zaměřena na všechny čtyři základní funkce: 

 

a) Prevence 

b) Detekce 

                                                 
11

 Veselý, Arnošt, Vymezení a strukturace problémů ve veřejné politice. Praha: Karolinum, 2009, s. 172-
178. 
12

 Např. Blom-Hansen,  Jordan, Schubert; Jones,  Powel. In: Potůček, Martin et al. (2005), Veřejná 
politika. Praha: Slon.  
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c) Stíhání 

d) Trest 

 

Ve všech čtyřech oblastech hrají instituce veřejného sektoru klíčovou úlohu, ale 

dle autorčina předpokladu nedosahují kýženého výsledku, pokud jejich aktivita nemá 

přesah do zbylých dvou sfér. 

Zatímco první dvě funkce lze označit za více či méně „měkké“ (nekonfliktní), 

další dvě už mají výrazně „tvrdý“ (konfliktní) charakter. Má-li být protikorupční 

strategie účinná a dá-li se hovořit o fungujícím systému národní integrity, pak nestačí 

opírat se o silová odstrašující opatření na samém konci řetězce, i když ta jsou 

pochopitelně jeho nedílnou součástí, jak je naznačeno v obrázku č. 2. 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 Pyramida funkcionalit v rámci systému národní integrity 

 

(Zdroj: autorka) 
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Zásadní je jejich součinnost se základními opatřeními v oblasti prevence a 

detekce, kteréžto úrovně v ideálním případě zabrání doběhnutí řetězce událostí až na 

samý vrchol. 

 V následujícím přehledu je představena náplň jednotlivých pojmů a kategorií 

tak, jak s nimi pracuje tato práce. 

 

A) Nositele funkcí prevence korupce v národních modelech – jedná se o procesy a 

instituce bránící svou motivační či osvětovou činností rozvoji systémové a 

individuální korupce. Podmínkou je prokazatelný vliv na aktéry – jejich skutky a 

chování 

 

B) Detekce je umožněna co nejmenším počtem zábran svobodnému přístupu 

k informacím – je komparována národní legislativa v oblasti zveřejňování dat a 

svobodného přístupu k informacím jakožto platformy pro sdílení dat a nástroje 

odhalování korupce 

 

C) V oblasti stíhání je primárně pozornost zaměřena na dedikované útvary boje 

s korupcí, jejich kompetence a průpravu 

 

D) Je komparována účinnost a míra odstrašujícího efektu potenciálních trestů 

 

 

1.2 Pozice problematiky korupce ve správní vědě 

Komparace, jež je cílem této práce, bude ve svém zaměření i konkrétních 

postupech reflektovat posun, který nastal v celém oboru správní vědy, jež zkoumá 

metody řízení, strukturu a fungování komplexu veřejného sektoru. V rámci 

správovědních teorií se za dobu její relativně krátké existence (která se počítá teprve od 

vzniku profesionalizované, byrokratizované a novou šíří úkolů pověřené státní správy 

jako předmětu odborné analýzy) objevilo několik paradigmat, jež určovala úhel pohledu 

a předmět zájmu badatelů v konkrétních dějinných obdobích. Z těchto paradigmat jsou 
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to pak z dnešního pohledu zejména čtyři, jež se dočkala skutečně širokého ohlasu a 

dominantního postavení v diskursu.
13

 

Období převahy Public Administration je spojeno s rozšiřováním záběru a 

funkcí veřejného sektoru s tím, jak si společenská objednávka vyžadovala stále větší 

angažovanost státu v řešení každodenních problémů občanů. Předmětem studia správní 

vědy byl především komplex byrokratické správy jako uzavřeného systému se všemi 

interními procesy a vztahy. Vrchol této éry nastal v období po skončení druhé světové 

války, kdy stát převzal do své kompetence celou škálu dodávek služeb od výstavby 

infrastruktury, přes veřejnou dopravu až po zdravotnictví a školství – to vše v nebývalé 

šíři a komplexitě. Počet veřejných institucí a jejich zaměstnanců někdy narůstal 

neúměrně vysoko zvětšující se agendě. Významně se rozšířilo pole pro rozhodování 

úředníků, jež byli zodpovědní za formulaci implementaci i konkrétní naplňování politik 

a jejichž profesionalita, loajalita a čest patřily mezi nejdůležitější vlastnosti vertikálně 

hierarchického modelu rozhodování a kontroly. Fakt, že tento model nebyl schopen 

zajistit efektivní dodávky služeb občanům, nabízel velký korupční potenciál a zatěžoval 

státní pokladny neúměrnými náklady, vedl k sílícím požadavkům na reformu režimu. 

S přelomem 70. a 80. let se tak objevil zcela nový přístup k vnímání státní 

správy a požadavkům na ni. Místo dohledu nad formální správností byrokratických 

postupů byla napříště vyžadována kontrola konkrétních výstupů. Konkrétní veřejná 

instituce jako systém s jistou měrou vnějších interakcí se stala předmětem zájmu 

badatelů. Tato instituce měla napříště fungovat podle pravidel převzatých ze soukromé 

sféry. Formální kontrolní mechanismy měly být nahrazeny propracovaným systémem 

objektivních a měřitelných indikátorů. Úkoly, u kterých bylo shledáno, že je veřejná 

instituce neplní dostatečně kvalitně a efektivně, byla agenda rovnou převedena na 

soukromé firmy prostřednictvím outsourcingu či jiných sofistikovaných metod. 

V některých státech se rozvinul velmi složitý řetězec vztahů pro dodávku služeb 

občanům složený z vládních institucí, polostátních či nezávislých agentur a soukromých 

společností. Vládnutí se stalo záležitostí, ve které bylo zapotřebí koordinovat činnost 

mnohých aktérů, a to jak prostřednictvím přímého, tak i nepřímého vlivu. O slovo při 

formulaci a implementaci politik se též začaly hlásit neziskové organizace a jednotlivá 

občanská hnutí, jež často shledávala úroveň protikorupčních opatření a veřejného 

                                                 
13

 Osborne, S. P. „The (New) Public Governance: a suitable case for treatment“. In: Osborne, S. P. (ed.), 
The New Public Governance, London: Routledge, s. 1-16. 
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dohledu za nedostatečné. Zdálo se, že New Public Management se svým zaujetím 

konkrétní jednotkou správy není schopen pojmout fungování struktury jako celku. 

Zaváděním komplexních přístupů k pochopení a zlepšení procesu vládnutí se 

začali s přelomem století zabývat stoupenci nových paradigmat. Na jedné straně to byl 

New Public Governance, který přesunul pozornost na systém s množstvím jeho 

vnějších i vnitřních interakcí. Na straně druhé, nikoli však zásadně odlišný ve svých 

požadavcích, Digital Era Governance, jako nový režim proklamovaný Patrickem 

Dunleavym a Helen Margrett.
14

 Ten kladl důraz na reintegraci a konsolidaci rozdrobené 

veřejné správy pomocí nejnovějších počítačových programů a technologií. 

 

Jak se zmíněná paradigmata projevila ve dvou docela odlišných prostředích, 

jakými jsou Španělsko a Dánsko? V jaké podobě a do jaké míry se režimy a jejich teorie 

projevily a projevují v konkrétních reformách a opatřeních ve veřejné správě? 

 

Cíle práce: 

 

 identifikace a komparace specifických protikorupčních mechanismů v rámci 

institucí a širšího prostředí veřejných sektorů Dánska a Španělska 

 analýza přenositelnosti protikorupčních mechanismů z jednoho modelu do 

druhého 

 doporučení postupu při zavádění protikorupčních opatření v zemích s vyšší 

mírou korupce 

 

New Public Management klade důraz na poznávání nového stylu řízení 

veřejných služeb pomocí využití metod ekonomické vědy (teorie racionální volby).
15

 

Tzv. Public Choice (teorie veřejné volby) bývá označována za školu ekonomické 

analýzy politiky, která podrobuje rozboru rozhodování politiků a jejich voličů v rámci 

modelu ekonomického chování. Zaměřuje se především na zájmové skupiny, které 

                                                 
14

 Dunleavy, P. et al., „New Public Management is  dead – long live Digital-Era Governance“. Journal of 
Public Policy, Oxford 2005. 
15

 Škarabelová, Simona. Veřejná politika. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 
2008, s. 14. 
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získání určitých výhod pro sebe sama narušují chod hospodářství.
16

 Z této teorie se 

odvinula i „teorie byrokracie“, která předpokládá, že vysoce postavení úředníci v sobě 

mají i jistou míru podnikavosti. Tito jednotlivci využívají státu k prosazování svých 

ekonomických zájmů, čímž dochází k odklonu ekonomických aktivit z ekonomického 

trhu na politický. Tuto aktivitu nazývají protagonisté školy veřejné volby tzv. „rent 

seeking“. Podle Buchanana, zakladatele Public Choice, je tato aktivita možná jen díky 

institucionálním změnám, kterým dochází od poloviny 20. století. Rent seeking, jehož 

součástí jsou úplatky, dle něj popisuje chování v institucionálním prostředí, kde 

individuální úsilí k maximalizaci hodnot vytváří spíš než společenský přebytek 

společenskou ztrátu.
17

 Možností, jak tuto aktivitu potlačit, je deregulovat ekonomiku. 

Protože konkurence, deregulace a demonopolizace odstraňují institucionální 

předpoklady pro vznik tohoto druhu chování.
18

 

 Dalším směrem, ze kterého vychází tato práce, a který patří do ekonomické 

části správní vědy, je neoinstitucionalismus. Představitelé tohoto myšlenkového směru 

zastávají názor, že „instituce hrají zásadní roli při utváření ekonomického chování lidí i 

při dosahování určité ekonomické výkonnosti, … instituce se samy v čase mění a 

mnohdy reagují na působení ekonomických činitelů“.
19

 Významný představitel 

neoinstitucionalismus Douglass C. North v tomto pojetí chápe instituce jako 

ekonomická, politická a sociální pravidla nastavená společností za účelem ochrany práv 

a zjednodušení směny. Tyto kvalitní instituce by měly zabezpečovat co možná nejširší 

přístup k ekonomickým zdrojům a být garantem proti podvodnému jednání. North 

rozlišuje formální a neformální instituce. Přičemž první z nich mají zákonnou podobu. 

Mezi instituce tohoto typu patří ústava a zákony. Formální instituce fungují v realitě 

právního rámce, kterým se řídí ekonomické chování lidí. To je důvod, proč je jejich vliv 

tak silný.
20

 Do množiny neformálních institucí pak patří nejrůznější neformální 

společenské sítě, kodexy chování, kulturní a jiné zvyky a tradice. Omezení v této oblasti 

může mít podobu vnitřně vynucovaných pravidel chování, společensky sankcionovanou 

normou chování nebo rozšíření a obměna formálních pravidel.
21

 V celé síti institucí 

                                                 
16

 Volejníková, Jolana. Korupce v ekonomické teorii a praxi. Zeleneč: Profess Consulting, 2007, s. 82-84. 
17

 Buchanan, James a kol. Toward a Theory of the Rent-Seeking Society. Texas: A&M University Press, 
1980, s. 3. 
18

 Volejníková, Jolana. Korupce v ekonomické teorii a praxi…, s. 87. 
19

 Sojka, Milan. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, s. 248. 
20

 North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990, s. 3-41. 
21

 Ibidem, s. 37-40. 
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působí jako aktéři dva subjekty, a sice organizace (společenské, politické, ekonomické 

nebo vzdělávací) a podnikatelé. Pokud jsou utvářeny a dodržovány politické a 

ekonomické instituce ve státě, je vysoce pravděpodobné, že ekonomická výkonnost 

takovéhoto státu poroste a s ní i její konkurenceschopnost. Institucionalisté zastávají 

názor, že rozdíly v ekonomických institucích jsou jednou z hlavních příčin odlišnosti 

rychlosti hospodářského růstu jednotlivých států. Díky ekonomickému 

neoinstitucionalismu došlo k progresi v analýze ekonomických efektů korupce, která 

zahrnuje do této problematiky širší dimenzi reálných ekonomických struktur a vztahů. 

Optikou neoinstitucionalismus lze vnímat korupci jako odchylku od formálních pravidel 

a pokud má korupční jednání kořeny ve zvyku či tradici, řadí ho neoinstitucionalisti do 

skupiny nemorálních neformálních institucí.
22

 

Dalším teoretickým východiskem této práce je ekonomie zločinu, jejímž 

průkopníkem je Gary S. Becker.
23

 Konkrétně se jedná o ekonomickou analýzu 

mimotržních transakcí. Tato teorie se opírá o racionalitu lidského chování, tedy že 

člověk jedná vždy v zájmu maximálního využití svého času a zdrojů. Pokud mu toto 

umožňuje spáchání trestního činu, je to ta nejsilnější motivace. Oba pachatelé, 

korumpující i korumpovaný, tak musí kalkulovat očekávané užitky (zisky z korupce) a 

očekávané náklady (ztráty z korupce), přičemž musí brát v potaz s tím spojená rizika, 

jako jsou odhalení, dopadení, odsouzení, ztrátu sociálního statusu a dobré pověsti, trest 

a podobně. Becker rozlišuje dva druhy lidského kapitálu. Prvním je osobní kapitál, který 

zahrnuje spotřebu a osobní zkušenosti z minulosti. Druhým je pak kapitál společenský, 

který pokrývá vliv minulých skutků příslušníků referenční skupiny na sociální síť 

jedince. To vše napomáhá při vysvětlení prokorupčního jednání. Jedinec tak může 

dokonce získat závislost na tomto typu jednání. Zároveň z uvedených skutečností 

vyplývá, že každý člověk je jinak citlivý na korupční podněty. Na základě těchto indícií 

lze rozpoznat, jak člověk bude reagovat v situaci, kdy bude mít příležitost získat výhody 

plynoucí z korupčního jednání. Becker ovšem zdůrazňuje, že na samotné spáchání 

trestného činu má větší vliv informovanost o případném trestu a jeho výši a 

pravděpodobnost dopadení a především usvědčení pachatele. Existuje tedy nepřímá 

úměra mezi počtem spáchaných trestných činů a pravděpodobností usvědčení z těchto 

činů. Přičemž na straně proměnných jsou výše zisku z nelegální aktivity, sklony ke 

                                                 
22

 Volejníková, Jolana. Korupce v ekonomické teorii a praxi…, s. 103. 
23

 Becker, Gary S. „Crime and Punishment: An Economic Approach“. In: Journal of Political Economy, č. 
76, 1968, s. 169-217.  
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spáchání trestného činu nebo opakování procesu zatčení. V případě, že je sice vysoká 

pravděpodobnost odhalení páchání trestné činnosti, ale malá pravděpodobnost 

usvědčení, je úměra postavena opačný způsobem.
24

  

Posledním z významných teoretických východisek této práce je koncept 

„dobrého vládnutí“. Tzv. „good governance“ je v první řadě zaměřen na uplatňování 

normativních modelů sociálního, politického a administrativního vládnutí, které jsou 

prosazovány mezinárodními organizacemi typu Světové banky.
25

 V popředí tak stojí 

zejména tržní přístupy k alokování a řízení veřejných zdrojů. Korupci tak má být 

zabráněno prostředky adekvátní tržní regulace či spíše nastavením spravedlivých a lehce 

dodržitelných podmínek pro všechny účastníky trhu. 

 

 

 

1.3 Vývoj protikorupčního hnutí 

      Vědecké zkoumání korupce se do středu pozornosti především společenskovědních 

badatelů dostalo s koncem studené války.
26

 I když náznaky výzkumu v této oblasti lze 

najít již od 60. let 20. století. Vzpomeňme například D. H. Bayleye, G. Myrdala nebo J. 

S. Nyeho. Jednalo se především o práce vědců z oblasti sociologie, politologie a sociální 

antropologie a skupina těchto vědců nebyla nikterak početná a organizovaná do škol 

v porovnání se zvýšeným vědeckým zájmem v období od konce 80. let 20. století. Za 

zvýšeným zájmem o tuto problematiku mezi ekonomy stojí fakt, že korupce je jev 

ekonomicky velice škodlivý. Když odpadla nutnost zaměřovat veškeré kapacity zemí na 

studenou válku, přišlo období hledání nových (nebo alespoň znovuobjevených) témat. 

Korupce a boj s ní byla jednou z nich. Ekonomové veřejnosti prezentovali korupci jako 

černou díru, kde mizí peníze daňových poplatníků, a tím z ní učinili atraktivní téma 

nejen pro samotné občany, ale rovněž se dostala do hledáčků politiků a stala se líbivým 

tématem v předvolebních programech politických stran. Dokonce i v zemích, které 

korupci nepovažovaly za svůj primární vnitropolitický problém, zažilo protikorupční 

hnutí vzestup. V těchto státech (například státy severní Evropy) se zjistilo, jak 

neefektivní je poskytování zahraniční pomoci do zemí, ve kterých panuje naprosto 

                                                 
24

 Becker, Gary S. Crime and Punishment…, s. 169-217. 
25

 Leftwich, A,  Rhodes, R. In: Osborne, S. P. (ed.), The New Public Governance, London: Routledge, 2010, 
s. 119. 
26

 PhDr. Anna Kárníková, přednáška na Právnické fakultě UK v Praze v rámci předmětu „Korupce: 
fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.“, 21.3.2012. 
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odlišná situace ve vnímání a postihování korupčního jednání. Šokující bylo zjištění, že 

přibližně 60-70% rozvojové pomoci je ztraceno v distribučních sítích dříve, než se stačí 

dostat k zamýšlenému koncovému spotřebiteli. Ekonomové korupci uměli vyčíslit, nebo 

alespoň přibližně odhadnout. Stále ovšem platí pravidlo, že s korupcí má cenu bojovat 

jen tehdy, nepřevyšují-li náklady na boj celkové škody jí napáchané. Nejen mezi 

ekonomy se těšila velké pozornosti kniha již zmíněného ekonoma Klitgaarda 

Controlling Corruption poprvé publikovaná v roce 1988. Jistým milníkem 

protikorupčního hnutí se pouze o pět let později stalo založení berlínské organizace 

Transparency International, prvního hnutí tohoto typu na světě. Již v roce 1995 sestavila 

tato organizace první žebříček vnímání míry korupce v jednotlivých zemích, tzv. 

Corruption Perception Index. Také Světová banka dala najevo svůj zájem o tuto 

problematiku, když ve stejném roce poprvé vydala Procurement Guidelines. Tento rok 

znamenal rozšíření zájmu o výzkum tohoto fenoménu do nejen evropských zemí, jak 

dokazuje vydání slavné publikace indického vědce A. Gupty Blurred Boundaries. 

Zájem o odhalování a potlačování korupce vyjádřily i politické špičky v Americe, když 

v roce 1996 podepsaly Inter-American Convention against Corruption. Ani Evropská 

unie nezůstala k tomuto tématu netečná a reagovala v roce 1997 vydáním tzv. EU 

Convention on the Fight Against Corruption Involving Officials. Ve stejném roce vydala 

OECD tzv. Anti-Bribery Convention. Tyto akty podle Fredrika Galtunga ukazují na 

skutečnost, že od druhé poloviny 90. let docházelo k dokončení fáze prolamování tabu 

ve výzkumu a diskuzi o korupci a nastolení další fáze ve vývoji protikorupčního hnutí, a 

to fáze vzniku mezinárodních standardů. Do této fáze patří i úpravy pravidel veřejných 

zakázek a protikorupční opatření rozvojových bank, počin Rady Evropy nazvaný 

Criminal Law & Civil Law Conventions nebo třeba tzv. Standardy soudcovské integrity 

z roku 2001. Vlna protikorupčního hnutí zaplavila nejen bývalé státy východního bloku, 

ale v menší míře i Rusko. Důkazem budiž publikace ruské autorky, dnes přednášející na 

University College London, Aleny Ledenevy Russia´s Economy of Favours. Velice 

citovanou publikací zabývající se touto tématikou se stala i publikace autorky publikace 

S. Rose-Ackermann Corruption and Government z roku 1999. Ve stejném roce se 

sformovala i skupina států, které se rozhodly lépe poznat a zmapovat fungování korupce 

ve státě a následně s ní efektivněji bojovat. Tato skupina států proti korupci nese název 

GRECO. V první fázi byly všechny členské země podrobeny analýze fungování 

jednotlivých pilířů z pohledu míry korupce v nich tolerovaných či podporovaných. Po 

vyhodnocení všech získaných dat následovalo vydání seznamu doporučení pro 
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jednotlivé země a byla jim ponechána doba na implementaci těchto protikorupčních 

opatření. Zatím poslední dokončenou fází je fáze analyzování financování politických 

stran a jednotlivých trestních zákoníků ve věci spáchání trestného činu korupce či 

úplatkářství. V současné době startuje čtvrtá fáze evaluace. Podobnou nadnárodní snahu 

o snížení míry korupce v jednotlivých státech vyvinula i Organizace spojených národů, 

když v roce 2003 vyzvala členské státy k podpisu UN Convention against Corruption. 

Rok 2003 je i počátkem zatím poslední fáze protikorupčního hnutí, a sice fáze 

implementace a revize. Příkladem budiž počin jednoho z představitelů Světové banky S. 

Knacka, který v roce 2006 veřejně kritizoval indikátory ukazující na míru korupce ve 

státě.   

 

   Obr. č. 3 Vývoj protikorupčního hnutí 

Vývoj protikorupčního hnutí

Podle: Galtung 2009

Fáze 1: Prolomení tabu

Fáze 2: Vznik 
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         (Zdroj: Anna Kárníková, přednáška na Právnické fakultě UK v Praze v rámci    

           předmětu „Korupce: fenomén, příčiny a důsledky. Odhalování a trestání.“, 21. 3. 2012.)                                 
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1.4 Fenomén korupce jako předmět vědeckého zkoumání  

1.4.1 Definice korupce 

Chceme-li porovnávat míru korupce v různých zemích, musíme mít k dispozici data, 

na základě kterých je možno srovnání provést. Abychom ale mohli provést měření, ze 

kterého bychom byli schopni tato data získat, je třeba nejdříve pojem korupce definovat.  

Existuje mnoho definic pojmu korupce. Důvodem, proč nepanuje obecná shoda 

na jedné z nich, která by byla všeobecně přijímaná, je charakter výhody poskytovaný 

korumpovanému, výčet aktérů (veřejní činitelé, firmy, jednotlivci apod.), kteří se na ní 

podílejí, a povaha prostředí, ve kterém k ní dochází. Nejednota panuje také ohledně 

toho, zda by definice měla zahrnovat i strany, které jsou tímto jednáním postiženy 

(veřejnost, ostatní účastníci veřejné zakázky atd.). Autorka práce bude pro účely tohoto 

textu chápat korupci ve smyslu obecné definice používané Trasparency International, a 

totiž že, „korupce znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, ať už se 

jedná o politiky či státní úředníky nebo o osoby jim blízké, které vede k jejich 

nezákonnému obohacování prostřednictvím zneužívání pravomoci, které jim byly 

svěřeny“.
27

 Korupci v soukromém sektoru bude věnován pouze minimální prostor, 

rovněž korupce stojící mimo veřejný a soukromý sektor bude pouze okrajovým 

tématem.  

Obecně můžeme definice korupce rozdělit do tří skupin.
28

 Prvním typem je 

definice obecná nebo také abstraktní. Druhým typem je definice, která popisuje 

jednotlivé skutkové projevy korupce. Nazývá se enumerativní (v literatuře ji lze rovněž 

najít pod pojmy definice demonstrativní či taxativní). Posledním typem korupce dle 

toho dělení je definice smíšená. Podíváme-li se, co se rozumí trestným činem 

úplatkářství v zemích Evropy, zjistíme, že převažují státy, které ho definují pomocí 

první z typů definic, tedy definicí obecnou. Méně je těch, kteří využívají definice 

enumerativní.
29

 Slabinou této definice je totiž to, že není reálně možné nadefinovat 

všechna konkrétní jednání, která se dají považovat za korupční, a tudíž taxativní 

definice bývá zpravidla neúplná.
30

 Nejobecněji lze korupci charakterizovat jako 

neformální vztah dvou subjektů jednajících v rozporu s dobrými mravy spočívající 

                                                 
27

 Kniha protikorupčních strategií. Praha: Transparency International, 2000, s. 1. 
28

 David, V., Malenovský, J. Mezinárodně právní aspekty potlačování mezinárodního terorismu. Brno: 
Acta Brunensis_Iuridica, sv. 46, 1983, s. 12 an. 
29

 Kotulan, P. Korupce z hlediska trestních zákonů na světě. Praha: Institut pro kriminologii a sociální 
prevenci, duben 1996, s. 29. 
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v nabídce, příslibu, realizování výhody v něčí prospěch nebo akceptování takového 

požadavku za vyžádanou, nabídnutou nebo slíbenou odměnu.
31

 

Výše zmíněné členění definic odpovídá především právnímu pohledu na 

problematiku. Při analýze sociologického pohledu na korupci a její definici, je možno 

pozorovat zvýšený výskyt termínů „korupce jako patologické chování“ nebo „korupce 

jako deviace“. V rámci tohoto přístupu se nejčastěji lze setkat se třemi typy definic. 

První z nich považuje korupci za jednání, které popisuje a trestá právní řád. Sociologové 

považují striktně legalistické pojetí korupce většinou za nedostačující. Širší je definice 

veřejného úřadu (public office definice), která počítá s faktem, že veřejný úřad podléhá i 

dalším specifickým pravidlům a předpisům, a proto kromě soudu může udělit sankce i 

například nadřízený pachatele. Tou nejširší definicí je z pohledu sociologie a sociální 

antropologie definice veřejného mínění (tzv. public opinion definice). Ta uvažuje o 

korupci jako o porušení norem dobrého chování nebo norem zvykových, kde trestem 

bývá kromě právního postihu i odsouzení veřejností.
32

 Sociologové se také více než 

ostatní skupiny angažující se na poli tvorby definic korupce zabývají tím, co je to 

veřejný zájem a co tedy přesně znamená jeho poškozování. Příkladem může být tzv. 

public interest definice C. Friedricha z roku 1972, která říká, že o korupčním jednání 

můžeme mluvit v případě, že „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“
33

. Korumpovaný tedy upřednostňuje soukromý zájem před 

veřejným. 

Další odbornou skupinou, která se účastní diskuze k problematice korupce, jsou 

politologové. Jejich definice se zřejmě nejvíce blíží těm právním, i když na rozdíl od 

nich jsou širší a často z právního hlediska nepřesné. Například jednou z nejčastěji 

užívaných definic je ta z roku 1967, jejímž autorem je politolog J. S. Nye. Ten chápe 

korupci jako „chování, které se z důvodů dosahování soukromých (osobních, rodinných 

nebo úzce skupinových) finančních nebo statkových zisků odchyluje od formálních 

                                                                                                                                               
30

 David, V., Nett, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 15.  
31

 Chmelík, J. a kol. Trestní právo hmotné, zvláštní část. Praha: Linde, 2010.  
32

 Frič, P. Korupce na… . 
33

 Friedrich, C. J. Corruption Concepts in Historical Perspective. In: Heidenheimer, A. J., Johnston, M., 
Levine, S. Political Corruption: A Handbook. New Brunswick, New Jersey: Transition Publishers, 1990, s. 
15. 
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povinností, nebo přestupuje normy proti výkonu určitého typu soukromého vlivu“
34

. 

Podobně nahlíží na korupci i S. Rose-Ackermanová
35

. Této definici se velice podobá i 

definice politologa J. S. Nyeho z roku 1967. Obecně lze konstatovat, že v 

politologických definicích převládá důraz na zneužití pravomoci veřejného činitele, ale 

definice jsou v mnoha případech vágní a neupřesňují význam některých pojmů 

(například u termínu „norma“).    

Specifickou skupinou definic jsou definice ekonomické. Ekonomie byla v této 

oblasti dlouho vnímána jako součást věd zabývajících se politikou a morální filozofií, 

takže korupce byla chápána primárně jako problém těchto dvou věd. Proto ani 

ekonomové nepovažovali korupci za prvotně ekonomický problém.
36

 Jak bude 

analyzováno v jedné z dalších kapitol práce, ekonomie se začala ve velkém měřítku 

zabývat touto problematikou až v souvislosti s potřebou vyčíslení škod napáchaných 

korupcí. A jak v historii můžeme vyčíst, to, co pod pojmem korupce rozumíme, se mění 

z jednoho období na druhé. Ekonomové se korupcí v minulosti zabývali spíše 

podprahově a lze ji vyčíst mezi řádky v knihách, které se primárně zaměřují na zcela 

jiná témata. Například již v knize Adama Smithe lze takto číst „…vysoké celní poplatky 

uvalované na dovoz mnoha druhů cizozemského zboží … mnohdy jen podporovaly 

podloudnictví a … snižovaly výnos cel pod úroveň, kterou by byly vynesly celní 

poplatky mírnější“.
37

 Ekonomická teorie se až do 30. let 20. století nezabývala 

byrokracií, globalizací ekonomických činností nebo ekonomickou účastí státu na řízení 

hospodářství, které s sebou nesou i riziko korupčního potenciálu. Fenomén korupce sice 

od druhé poloviny 20. století nebyl pro ekonomy neznámým, avšak byl propojen 

s problematikou stále se zvětšujícího se rozpínání státních aktivit. V tomto světle 

spatřoval problém korupce i ekonom druhé poloviny 20. století Gary S. Becker. Ten se 

stal průkopníkem unikátního přístupu, jak nahlížet na příčiny a důsledky korupce, a sice 

v rámci ekonomie zla se zabýval ekonomickou analýzou mimotržních transakcí. Becker 

a Chicagský přístup bude dále zmiňován v kapitole zabývající se pozicí korupce 

z pohledu paradigmat ve správní vědě a veřejné politice. Beckerovi dal za pravdu ve své 
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teorii „ovládnutého strážce“ i ekonom George Stigler.
38

 V podstatě se jedná o kritiku 

získávání rozhodujícího vlivu politiků na ekonomické prostředí státu. Becker vidí 

způsob, jak zpřetrhat korupční vazby mezi politiky a ekonomickými subjekty takto: 

„Nebezpečí korupce je možné snížit nezvolením nečestných politiků a potrestáním 

podnikatelů, kteří nelegálně ovlivňují politiku. Nejdůležitější je zjednodušit, 

standardizovat a hlavně zrušit zbytečné předpisy regulující ekonomickou aktivitu…“
39

.       

Lze tedy shrnout definice vytvořené vědci z různých vědních disciplín? Napříč 

všemi odvětvími společenských věd lze dojít k závěru, že korupce je jev společensky i 

ekonomicky velice škodlivý, ke kterému dochází, když osoba ve kvalifikovaném 

veřejném postavení zneužívá svých pravomocí k obohacení svému nebo osob třetích, 

přičemž toto jednání přináší přímý užitek osobě nebo osobám, která/é vyvolala/y 

korupční jednání, a vždy toto nekalé jednání způsobuje škodu společnosti a konkrétní 

skupině fyzických a právnických osob.        

 

 

1.4.2 Typy korupce 

V současnosti neexistuje široký konsenzus na tom, co všechno spadá do 

kategorie korupčního jednání. Shoda ale panuje na tom, že množina korupce je 

nadřazená pojmům jako jsou úplatkářství, nepotismus a klientelismus. Korupci lze také 

rozčlenit do skupin podle toho, kde se nachází. V literatuře se často lze setkat 

s kategoriemi politická korupce, byrokratická korupce, korupce v policii, korupce 

v médiích, korupce v institucích nebo například mezinárodní korupce. Nejzásadnějším 

dělením je ale členění na korupci individuální a systémovou. Někdy též 

připodobňovanou k rozdělení na malou a velkou korupci. V České republice se 

v souvislosti s problematikou korupce také velice často skloňuje termín lobbing. Ten 

však do množiny korupce primárně nepatří a je-li právně dobře zajištěn, funguje 

v mnoha zemích jako zcela legální prostředek prosazování zájmů určité skupiny v rámci 

exekutivních a legislativních procesů. 
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1)  I přesto, že literatura neposkytuje jednoznačné členění korupce a nabízí 

dělení na základě mnoha kritérií, nejčastějším a také nejobecnějším rozdělením korupce 

bývá na velkou (grand corruption, politická korupce) a malou (petty corruption).   

1a) Velká korupce (grand corruption, politická korupce) 

Tento druh korupce nebývá nejběžnější. Jedná se především o korupci bující mezi 

nejvyššími veřejnými představiteli. Vyznačuje se propracovaností fungování korupční 

sítě. Objem peněz nebo i jiných nemateriálních transakcí a služeb je tak velký, že celý 

tento systém vyžaduje vysoké utajení. Tomu odpovídá i rozsah prospěchu jak pro 

korumpujícího, tak pro korumpovaného.
40

 Podle Karklinse se tento typ korupce 

nejčastěji projevuje v osmi oblastech. Jsou jimi nehospodárné užití veřejných 

prostředků, zpronevěra veřejných zdrojů, osobní prospěch z privatizace, přístup 

k významným a běžně ne zcela dostupným informacím (tzv. insider trading), zneužívání 

veřejné moci při udělování veřejných zakázek, kriminalita vysokých úředníků, 

přidělování monopolních a kvazi-monopolních licencí a klientelismus (vedle kterého 

stojí nepotismus).
41

  

1b) Malá korupce (petty corruption, byrokratická korupce, grassroot 

corruption) 

S tímto typem korupce se může setkat v úředním styku nebo i běžném životě každý 

občan. Oproti velké korupci je množství do ní zapojených osob větší, ale částky nebo 

hodnota služeb, o které se jedná v tomto případě, je menší. Do průběhu malé korupce se 

promítá fakt, že nižší úředníci mají zpravidla specifické pravomoci, tudíž obejít je 

v korupční síti je zpravidla těžké. Naopak tito úředníci mezi sebou navzájem uzavírají 

tzv. koluzní dohody, které jim zajišťují dlouhodobé životaschopné korupční sítě.
42

 

Příkladem malé korupce může být korupce nižších úředníků, často dopravních policistů. 

Tato korupční jednání mohou být v některých zemích světa považovány za součást 

kultury, a tudíž občany státu běžně přijímané. I v případě malé korupce je možné dle 

Karklinse vyčlenit oblasti, ve kterých se vyskytuje nejčastěji. Jsou jimi nejasná a 

netransparentní struktura vztahů v dané společnosti, podplácení úředníků, zneužívání 

pravomocí daných v oblasti kontrolní činnosti veřejné správy a zneužívání pružnosti 

pravidel a postupů.
43

  

                                                 
40

 Dančák, Břetislav, Hloušek, Vít a Vojtěch Šimíček (eds.) Korupce. Projevy…, s. 13. 
41

 Karlins, R. „Typology of Post-Comunnist Corruption. In: Problems of Post-Communism. Vol. 49, č. 4, 
červenec-srpen 2002, s. 22-32. 
42

 Dančák, Břetislav, Hloušek, Vít a Vojtěch Šimíček (eds.) Korupce. Projevy…, s. 15. 
43

 Karlins, R. „Typology…, s. 22-32. 



   

24 

 

2) Zvláštním typem korupce je tzv. state capture. Tento typ korupce 

představuje nátlak vyvíjený jednotlivci nebo skupinami ať z veřejného, nebo 

soukromého sektoru, který má za cíl ovlivnit proces tvorby legislativy za účelem 

osobního prospěchu dosaženého nelegálními provizemi pro státní úředníky. Toto 

všechno je umožněno existencí neformálních preferenčních přístupových kanálů. Je to 

situace, kdy soukromé subjekty ovládají legislativní proces ve státě. Veřejná správa je 

tak v podstatě díky klientelistickým a jim podobným korupčním sítím privatizována. 

Tento typ korupce se nejčastěji vyznačuje zneužitím legislativní moci, dozorovou 

činností veřejných institucí pro osobní prospěch, uzavíráním koluzivních sítí za účelem 

redukování politické soutěže či narušováním svobodných voleb netransparentním 

financováním předvolebních kampaní. Dalšími znaky ovládání státu pomocí korupčního 

jednání jsou využívání kompromitujících materiálů pro politický nátlak a vydírání, 

korupce médií, přítomnost korupce v soudních řízeních a zneužívání auditu, dozoru a 

vyšetřování.
44

  

3) Další možnou typologií korupce je korupce legální a ilegální. Tento 

pohled na korupci zvláštní tím, že boří mýtus vnímání korupce jako čistě nelegálního 

jednání. V případě legální korupce je systém špatně nastaven, a proto potenciální 

pachatel korupčního jednání může spoléhat na nedokonalý právní rámec státu. 

K porušení zákonu nedochází ani v případě, že existuje několik možných způsobů 

výkladu právních norem, a tak šikovný právní zástupce dokáže korupční chování 

legalizovat. Naopak ilegální korupcí se rozumí přímé porušení zákona. 

4) Korupci je možno dělit i z hlediska struktury na vertikální 

(centralizovanou) a horizontální (decentralizovanou). Korupce vertikálního typu se 

většinou projevuje ve vysoce strukturované skupině se silnou autoritu nadřízeného, 

který je zároveň angažován do korupčních sítí. V takovém případě existuje reálná 

obava, že korupce se rozšíří na všechny stupně společnosti a v případě odmítnutí 

zapojení se do korupční sítě bude na tohoto jedince/skupinu vyvíjen nátlak, případně 

snaha o jeho/jejich vyloučení ze skupiny. Fungovat v takovéto skupině a nebýt zapojen 

je téměř nemožné a ukazuje to mimo jiné i na špatně nastavené kontrolní mechanismy 

skupiny. Naproti tomu decentralizovaná struktura je do jisté míry zárukou, že korupce 

probíhá jen na úrovni jedné vrstvy. Pokud impuls ke korupčnímu chování vychází ze 

spodní vrstvy organizace, je poměrně těžké ho rozšířit napříč všemi vrstvami hierarchie 
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a pakliže se to přece jen podaří, náklady na utajení korupčního chování jsou velice 

vysoké. Krytí takového jednání je navíc obtížné, protože v rámci jednoho stupně 

struktury může být fakticky každý zaměstnanec kontrolován jiným zaměstnancem. I to 

je jeden z důvodů, proč je korupce ve společnosti horizontálního typu ojedinělá.
45

  

5) Existuje celé spektrum typologie korupce. Mezi další patří například 

korupce z pohledu míry aktivity vyvíjené korumpovaným. Ten může úplatek či 

protislužbu buď přijímat pasivním způsobem, nebo může korupční jednání přímo 

iniciovat (například sám stanovovat cenu svých služeb). Korupci můžeme rovněž členit 

na organizovanou a soutěžní. Přičemž organizovaná korupce je na rozdíl od soutěžní 

poměrně vzácná, ale hodnota služeb a úplatků bývá značně vyšší. Mezi další typy 

korupce patří korupce peněžní a nepeněžní, přímá a zprostředkovaná nebo nahodilá a 

očekávaná. Kritériem členění korupce bývá v odborné literatuře nezřídka kritérium 

oblasti výskytu tohoto negativního společenského jevu. Z tohoto pohledu lze zkoumat 

korupci ve státní správě, soukromém nebo veřejném sektoru, korupci v médiích a na 

úrovni obcí a krajů nebo třeba vnitřní korupci. 

6) Zvláštním případem korupce je pak klientelismus a nepotismus. 

V prvním případě se jedná o upřednostňování protekčních skupin, které jsou zapojeny 

do klientské sítě. Ta pak funguje na principu vztahu mezi klientem a patronem. Klienti, 

závislí na patronovi, participují na celém systému a zisků z něho vzešlých.
46

 Obdobou 

klientelismus je nepotismus. V tomto případě je moc veřejného činitele upevňována 

protekcí osob z řad příbuzenstva nebo známých a je očekávána časově nedefinovaná 

protislužba. Dosazování příbuzných do vlivných pozic je jev vyskytující se prakticky 

v každé zemi, často je toto jednání na hraně zákona, a tudíž se těžce dokazuje a následně 

postihuje.  

7) Posledním významným jevem, který s korupcí souvisí a je ve většině 

publikací zabývajících se korupcí uváděn spolu s její typologií, ale v právním slova 

smyslu se o korupční chování nejedná, je lobbing. Tato legální aktivita, jejíž cílem je 

přesvědčování vlivných činitelů o názorové správnosti na tvorbu zákonů, působení 

během legislativního procesu a ovlivňování veřejného mínění za účelem prosazení 

zájmů skupin či jednotlivců, má totiž vysoce korupční potenciál.
47

 Jeho kladnou stranou 

je, že profesionální lobbisti v rámci prosazování zájmů určité skupiny poskytují odborné 
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analýzy a nové informace, čímž přispívají ke konkurenčnímu prostředí.
48

 Instituci 

lobbingu se doporučuje zavádět jen ve vyspělých demokraciích a právně ji velice dobře 

ošetřit. Například ve Spojených státech amerických je lobbing legálním nástrojem 

prosazování zájmu. Americký velvyslanec v Praze Norman Eisen, bývalý poradce 

prezidenta Barracka Obamy v otázkách etiky a morálky, považuje ale lobbing za jeden z 

největších problémů současné americké politiky a prosazuje jeho zrušení coby legálního 

prostředku ovlivňování.
49

     

 

         1.4.3 Modely korupce 

 Na korupci lze pohlížet také z geografického pohledu, a to tak, že můžeme 

vymezit tři vzory korupce dle kontinentů, na kterých je tento negativní společenský a 

ekonomický jev již součástí politické reality a je pevně inkorporován do systému. 

Autorka práce postrádá mezi modely korupce podle místa výskytu model zemí bývalého 

Sovětského svazu, ve kterých korupce tvořila rovněž součást státu, ve kterém tento 

systém fungoval. A v mnohých nástupnických zemích SSSR je tento model více méně 

uplatňován i v současné době. 

 

a) Africký model 

Předpokladem vzniku tohoto modelu jsou tři základní podmínky. 

Nejdůležitější z nich je zajištění chaosu a neupevnění politické moci v zemi. 

Z čehož vychází i druhá podmínka, a to, že za této neustále se měnící a 

chaotické politické situace dochází k dohodě o spolupráci byrokratických 

skupin. Vznik tohoto modelu pak korunuje shoda těchto byrokratických 

skupin s frakcí politických elit a skupinou oligarchů. Po splnění všech tří 

podmínek vzniku tohoto modelu již nic nebrání ekonomickým klanům 

k zajištění své existence pomocí politických prostředků. Tento proces vede 

zemi do ekonomických problémů a znamená upuštění od demokratických 

principů. 

b) Latinsko-americký model 
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V mnoha zemích Jižní Ameriky došlo k neformálnímu uchopení moci 

skupinami s kriminálními praktikami. Organizace mafiánského typu tak mají 

ve svých rukou moc jako lokální autority. Za situace, kdy jsou některé 

jihoamerické státy náchylné k politické nestabilitě a zároveň neschopné 

zavést efektivní vnitrostátní antikorupční strategie, hrozí přechod 

k nedemokratickým režimům, se kterými mají v této oblasti historické 

zkušenosti, což by mohlo vést až k přechodu na africký model korupce.  

c) Asijský model 

Posledním ze vzorů korupce je model asijský. I na tomto kontinentě se již 

v mnoha zemích dostala korupce do systémového stádia a tvoří trvalou a 

neodmyslitelnou součást mnoha státních zřízení.
50

 

  

 1.4.4 Příčiny a důsledky korupce 

 Příčiny a podmínky, které vedou ke vzniku korupčního jednání, jsou různého 

původu – ekonomického, správního, politického, psychologického nebo sociálně-

antropologického. Za základní příčinu vzniku korupce je považována touha jedince 

nebo skupiny po získání peněz, moci a úspěchu v profesní kariéře využitím 

systémových a institucionálních podmínek.
51

 Obecně lze příčiny korupce rozdělit do 

čtyř skupin. První skupinou korupčních motivů je získání omezené výhody. Druhou 

skupinu tvoří motivy vyhnutí se nákladům nebo získání výhody, která sice není 

nedostatková, ale jejíž udělování plně závisí na vůli úředníků ve státní správě. Další 

skupinu korupčních motivů představuje zájem na získání služeb souvisejících s určitou 

výhodou. Poslední skupina motivů je tvořena snahou o zabránění ostatním požívat 

určitých výhod. 
52

 

Z institucionálního pohledu, skrze který je problematika této práce nazírána, bují 

korupce všude tam, kde chybí kontrola veřejných činitelů a existuje příležitost 

k takovému chování. Může se jednat o celkově špatně nastavený systém, nebo pouze o 

dílčí problémy v rámci celého systému. Z pohledu správní vědy je tedy primárně 

potřeba nastavit efektivně fungování institucí a nastolit právní řád neposkytující 

příležitosti ke korupci. Problémem jsou neprůhledná a nepředvídatelná pravidla, což 
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často souvisí se ztíženým přístupem občanů k informacím a neotevřeností soutěže. 

Příčinou korupce bývá často i mocenský monopol ve státě a přísné regulace, které 

přispívají ke vzniku korupčního jednání za účelem zrychlení a zefektivnění úředního 

úkonu. Úředníci, kteří se zapojují do korupce, jsou k tomuto chování v některých 

případech tlačeni jejich nízkými platy. Faktorem vytvářejícím korupční prostředí jsou i 

široké rozhodovací pravomoci v rukou jednotlivců nebo organizací.
53

 Kromě 

normativního systému fungování administrativy může mít na vznik korupčního chování 

vliv i výše úplatku, systém kontroly a sankcí, kvalita státní správy. Roli hraje i vliv 

médií a korupční vzory.
54

  

Důležité jsou rovněž příčiny ekonomického původu. Jedním z vysvětlení příčin 

korupce je nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou. Vznik tohoto společenského jevu 

ovlivňuje i míra kontroly státu nad hospodářstvím a monopolní postavení státu.
55

 

Jedním z ekonomických vyjádření podmínek pro vznik korupce je schéma, kde na jedné 

straně stojí mocenský monopol a nekontrolované diskrece (respektive správní uvážení) 

a od nich se odečítá míra veřejné kontroly.
56

 Toto schéma je platné jak pro nižší 

úředníky, tak pro politické elity. Mezi přímé ekonomické faktory lze řadit rozhodování 

o výdajích veřejných rozpočtů, přidělování výhradních práv jako jsou licence, regulace, 

povolení, spravování daňového systému, udělování dotací, financování politických 

stran, privatizace veřejného majetku, špatné platové podmínky ve veřejném sektoru, 

nedostatečná konkurence nebo například prorůstání politického a ekonomického 

sektoru.
57

  

Nezanedbatelná jsou i sociálně-antropologická vysvětlení vzniku korupce. Řada 

příčin korupce vzniká v momentě přechodu od jednoho typu společnosti ke druhému. 

Tento negativní jev doprovází i nerovnoměrný vývoj společnosti, což s sebou nese i 

nerovnoměrný vývoj příjmů. Vliv může mít i chudoba, sociální chaos a hodnotový 

žebříček společnosti. Sociologové považují příčiny korupci za asociální, nejčastěji 

deviantní, patologické a dané kulturou.
58

 Se zajímavým vysvětlením vzniku systémové 

korupce přispěl Pavol Frič, podle kterého je příčinou rapidní pokles počtu členů 

politických stran (což znamená úbytek členských příspěvku) v kontrastu k rapidnímu 
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nárůstu finančních potřeb politiků. Za druhou příčinu vzniku systémové korupce pak 

považuje vstup politických podnikavců (tzv. business politicians) do politiky. To 

způsobilo, že politické strany se staly organizátory a garanty hladkého průběhu 

korupčních transakcí. Tento vývoj vede k symbióze zájmů různých segmentů elit 

(spolupráce politiků s úředníky a byznysmeny).
59

  

Důsledky korupce se projevují téměř ve všech složkách společnosti. Korupce 

postihuje ekonomiku, politický systém, společnost a mnoho dalších oblastí. Každý další 

případ korupce působí na společnost a rozkládá její morálku. Snižuje efektivnost a 

legitimitu státní správy. Snad nejzřetelnější jsou dopady ekonomické. Kromě toho, že 

poškozuje obchodní pověst země, zvyšuje státní dluh, snižuje kvalitu dodávaného zboží, 

brání zahraničním investorům vstoupit na trh a vede ke zbytečně uskutečněným 

nákupům a k růstu cen.
60

 

 

 

 1.4.5 Stádia korupce 

 Při výzkumu korupce nutně dorazíme do bodu, kdy nebude možné dále o 

korupci mluvit obecně a budeme muset začít rozlišovat stupně její organizovanosti a 

prorůstání do systému. Jednotlivá stádia korupce ukazují, jak vážný problém tento jev 

představuje pro stát. V zásadě rozlišujeme tři stádia korupce. Pokud je dodržována 

základní poučka v této oblasti, a sice smíření se s jistou mírou korupce v každém státě a 

vědomí, že protikorupční boj nikdy nemůže být stoprocentní, je užitečné znát stádium 

korupce ve státě a vhodně na něj aplikovat antikorupční strategii. Relativně 

nejjednodušší strategii je třeba volit pro první stupeň míry korupce, a sice stádium 

náhodné korupce. V této fázi nejsou vykazovány žádné znaky organizovanosti 

korupčního jednání. Naopak občané i elity dávají přednost své reputaci před časově 

limitovaným finančním ziskem. Kontrolní mechanismy fungují dobře, tudíž existuje 

velká šance na odhalení korupce. Pokud již ke korupčnímu chování dochází, tak je 

veřejností a médii odsuzováno, řádně prošetřeno a nakonec i potrestáno.
61

 Ve 

společnosti je tedy patrný tlak na potlačování korupce. V této fázi se nevytvářejí žádné 

korupční sítě, nejčastěji se do korupce v tomto stádiu zapojují jednotlivci. 
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 Další dvě stádia korupce jsou již organizovaná. Prvním z nich je stádium 

systematické korupce. V něm korupční jednání nabývá rysů opakujícího se konání, ve 

kterém jde o velké finanční zisky. Většinou probíhá mezi vyššími úředníky státní správy 

a podnikatelským sektorem (případně prostředníky). Od nejvyššího stupně prorůstání 

korupce do státních struktur ji dělí fakt, že pachatelé jsou po dopadení odstraněni ze 

svých pozic, čímž se obvykle zničí i zavedená struktura, která může být nahrazena 

novou, bezkorupční. V této fázi rozlišujeme dvě kategorie, a sice spontánně regulované 

korupce a organizované korupce.
62

  

 Nejzakořeněnějším a nejobtížněji odstranitelným stupněm korupce je stádium 

systémové korupce. V této fázi již lze hovořit o zapojení všech vrstev státní správy a 

propojení politické sféry s ekonomickou. Korupce je institucionalizovaná a celý systém 

je zcela závislý na korupčních sítích. Politické elity vytvářejí a zapracovávají do svých 

politických programů antikorupční strategie, které jsou předem odsouzené k neúspěchu 

a neexistuje zájem je uvést do života. Pokud přece jen jsou některé z nich schváleny 

parlamentem, musí být předem známy způsoby jejich obcházení a vždy se jedná pouze 

o malé, tudíž pro systémovou korupci bezvýznamné, kroky v rámci antikorupční 

strategie.
63

 Organizační náročnost je vysoká. V rámci korupčních řetězců dochází 

k rozdělení rolí – přes iniciátory a prostředníky až po „zahlazovače“ důkazů. V tomto 

stádiu lze hovořit o etatizaci korupce.   

 

 

 

1.5 Měření míry korupce 

Jednou z nutných podmínek zkoumání fenoménu korupce je i předpoklad jeho 

měřitelnosti. Způsoby měření korupce jsou ale jedním ze slabších míst jejího výzkumu a 

jsou pod neustálou kritikou z řad ekonomů, politologů i jiných vědců.  

Metody měření korupce nejsou nikterak novou záležitostí. Již před vzestupem 

protikorupčního hnutí na konci 80. let se za tímto výzkumným účelem využívala data 

získaná z obchodní sféry (konkrétně hodnocení rizik). V 90. letech pak vznikala celá 

škála indikátorů používaných pro měření korupce ve státě. Je obtížné získat v této 

oblasti tvrdá data, protože prakticky neexistují. Nevhodné je zahrnout do měření 
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policejní statistiku a analýzu tisku, protože v prvním případu se jedná jen o činy 

prošetřené a ve druhém případě jen o činy odhalené. Například ve Vládním programu 

boje proti korupci v České republice se uvádí, že odhaleno a odsouzeno je pouze 1% 

korupčních trestných činů.
64

 Většina způsobů měření korupce je tedy odkázána na 

měkká data, která jsou terčem kritiky. Jak lze tedy měřit míru korupce? Existují čtyři 

skupiny metod sběru a následného vyhodnocování získaných dat.
65

 První z nich jsou 

expertní hodnocení. Jedná se o studie, které vznikají na základě konzultantů 

mezinárodních organizací nebo expertů ratingových agentur. Tímto způsobem vznikají 

analýzy korupce Světové banky nebo organizace Political Risk Services. Výhodou je 

odstup expertů od politických či ekonomických nálad v zemi a většinou dobrá znalost 

prostředí. 

Druhou skupinou metod je šetření v rámci firem a obyvatel. Jedná se o klasický 

sociologický výzkum veřejného mínění. Jeho výhodou je zmapování názorů občanů, 

kteří jsou obeznámeni se situací ve státě a dopady korupce pociťují nejsilněji. Tato 

forma výzkumu s sebou nese i rizika. Občané nejsou schopni popsat systémovou 

korupci na nejvyšších místech, protože existuje ze stran aktérů velký zájem na jejím 

utajení. Ve veřejných výzkumech je možno podchytit pouze individuální korupci, se 

kterou se běžný občan v zemi setkává nebo tu část systémové korupce, kterou se 

nepodařilo skrýt. Příkladem této metody může být stále propracovanější Growth 

Competitiveness Index používaný Světovým ekonomickým fórem. Tento způsob 

měření korupce je uplatňován i organizací Transparency International, která jí využívá 

při sestavování Indexu plátců úplatků a Globálního barometru korupce. Šetřením 

v rámci firem a obyvatel lze velice dobře pozorovat i vývoj ve společnostech, které 

přecházejí z jednoho režimu na druhý. Příkladem z této oblasti je Index transformace 

sestavovaný organizací Freedom House.  

Významnou skupinu studií tvoří analýzy založené na složených indexech. 

Tyto indexy v sobě spojují několik ukazatelů korupce. Zřejmě nejznámějším výzkumem 

založeným na těchto indexech je Index vnímaní korupce každoročně vydávaný 

organizací Transparency International. I když se i jeho metodologie časem vylepšuje a 

propracovává, jeho spolehlivost není ve všech zkoumaných zemích stejná, protože 
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výsledků se nedosahuje na základě stejného počtu zdrojů a i v tomto případě hrozí 

riziko zkreslení výsledků kvůli projekci osobního hodnotového žebříčku respondentů.  

Posledním způsobem měření míry korupce jsou data vycházející z objektivních 

indikátorů. Výzkumu jsou podrobeny konkrétní zkušenosti firem ve využití soukromých 

prostředků k ovlivňování veřejných rozhodnutí. Lze tedy vypozorovat snahu o 

kvantitativní výzkum založený na tvrdých datech a dosáhnout tak odhadu rozsahu 

korupce. Jedním z unikátních indexů, které mají za cíl postihnout pouze konkrétní účel 

je tzv. Neumannův index. Za zmínku stojí i Index korupce veřejných rozhodnutí, Index 

administrativní korupce a Index vlivové korupce.
66

  

Ačkoli existuje několik metod měření míry korupce, žádná z nich není 

stoprocentní. Jelikož ale roste význam zkoumání korupce a o analýzy korupčního 

jednání je stále větší zájem, rychle se zlepšuje i metodika měření korupce. Stále je třeba 

mít na paměti, že vzestup antikorupčního hnutí se datuje teprve do počátku 90. let, a tak 

je tato oblast výzkumu mladá, což lze jistě považovat za jeden z problémů neúplné 

spolehlivosti metod měření. Současný vývoj ale ukazuje, že do budoucna by mohlo dojít 

k ještě větší propracovanosti a ustálenosti metod měření korupce.  

 

 

1.6 Koncepty korupce a teorie selhávání protikorupčních 
opatření 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, zkoumání tématu korupce se věnují především tři 

společenskovědní disciplíny – ekonomie, politická věda a sociální antropologie. Každá 

z nich tuto problematiku uchopuje jinak, a přesto se dá víceméně přistoupit na část 

argumentů všech tří. V této práci je upřednostňováno hledisko správní vědy, která se 

v těchto konceptech korupce skrývá v přístupu ekonomickém a politologickém. 

Ekonomický přístup k boji proti korupci je racionální. Chápe, že nad korupcí se 

nedá vyhrát a boj s ní má cenu jedině v případě, že protikorupční náklady nepřevyšují 

škody napáchané korupcí. Často se kvůli hysterickému boji ve státě či firmě nenaplní 

původní poslání instituce.
67

 Optikou ekonomie je příčinou korupčního jednání špatné 

nastavení parametrů (například platy úředníků) a korupce samotná je kompenzací 
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nedokonalého nastavení trhů.
68

 Kromě vztahu mezi korupcí a trhem se ekonomie 

zabývá a hledá korelace mezi korupcí a chudobou. Při zkoumání využívá ekonometrické 

přístupy. Existuje mnoho ekonomických modelů, skrze které lze o korupci uvažovat. 

Mezi nejznámější patří model pán-správce nebo podobenství o hrdličkách a 

jestřábech.
69

  

Z hlediska této práce velice důležitým přístupem ke korupci je koncept politické 

vědy, protože v něm hrají nejdůležitější roli politické systémy a jejich instituce. Političtí 

vědci rozlišují formální a neformální přístup ve zkoumání korupce, přičemž formální 

přístup prošel v průběhu 90. let revizí. Z pohledu politické vědy se nejčastěji řeší 

souvislosti mezi korupcí a decentralizací státu nebo mírou korupce ve státě a jeho 

vyspělostí. Další oblastí výzkumu je vztah mezi druhem zřízení politického režimu a 

rozsahem korupce v něm. Z tohoto hlediska je stát nejvíce ohrožen v době přechodu od 

autoritativního režimu k demokratickému. Ani demokratický režim ale není imunní vůči 

korupční nemoci. Nejlepší prevencí není decentralizace státu, ale délka tradice 

demokracie.
70

       

 Posledním ze třech nejvýznamnějších konceptů korupce tvoří koncept sociálně-

antropologický. Tento koncept je reakcí na nedostatečnost výzkumu jiných 

společenských věd. Z pohledu sociologů a sociálních antropologů je korupční chování 

deviantní a patologické a tím, kdo selhává, je jedinec. Souhlasit lze s faktem, že 

korupční jednání je věcí osobní volby, ale nelze přistoupit na fakt, že jedinec se svým 

chováním dle tohoto konceptu odchyluje od norem jinak bezchybně nastaveného 

systému.
71

 

Každý z těchto tří přístupů používá jinou formu zkoumání korupce. V zásadě 

existují dvě analytické tradice.
72

 První z nich je ekonometrická studie napříč sektory. 

Tento typ studie věrohodně zachycuje vztahy mezi proměnnými, ale dochází při něm 

k přecenění společných znaků a navíc ukazuje pouze korelace bez vysvětlení, jak spolu 

dané informace souvisejí. Jeho nevýhodou je jednodimenzální pohled na korupci, kde se 

liší pouze rozsah. Druhou analytickou tradicí jsou případové studie zaměřené na detail. 
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Tyto druh studií je opět kvalitativním výzkumem, tentokrát je ale záměrně potlačen 

prvek komparace. Lze vypozorovat snahu o zachycení komplexních vztahů v rámci 

společnosti. Jeho nevýhoda ale spočívá v přecenění historických, kulturních a 

socioantropologických rozdílů a jedinečných rysů. 

Všechny tyto koncepty přinášejí náměty, kde a jak by se mělo začít bojovat proti 

korupci. Tyto návody zatím nedošly úspěchu. S teorií, proč tomu tak je, přišel Pavol 

Frič. Podle něj je selhání protikorupčního boje známkou tolerance neformálních sítí a 

korupce ve veřejnosti. Prvním z vysvětlení neúspěchu protikorupčního boje je tzv. 

„teorie závislosti na nastoupené cestě“. Ta ukazuje, že společnost si již zvykla na 

korupci a vyhovuje jí zaběhlý systém, takže si nikdo fakticky nepřeje změnu. Navíc 

staré struktury již do tohoto systému dost investovaly. Druhým vysvětlením je tzv. 

„transformační anomie“, podle které nastal stav dezorganizace, protože staré struktury 

padly, ale nové se ještě nezformovaly, a tak společnost korupci potřebuje k tomu, aby 

mohla fungovat v zaběhnutém systému. Proto v podstatě není žádná vůle realizovat 

systémová opatření proti korupci.  

 

 

2. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1 Antikorupční politika a její nástroje 

Obecnou podmínkou funkční antikorupční strategie je správné fungování 

demokratických principů ve státě, protože preventivně působí proti shromažďování 

moci v jeho středobodech, a kontrolovaný výkon státní moci.
73

 Existují tři konkrétní 

kroky při sestavování protikorupční strategie. Prvním z nich je analýza příčin a 

identifikace projevů korupce. Ve druhé fázi je třeba se snažit o rozpoznání efektivních 

protikorupčních nástrojů preventivního a represivního charakteru a jejich postupnou 

implementaci do celého systému. V posledním bodě je vhodné provést evaluaci této 

strategie a zajistit její udržitelné pokračování. 

Protikorupční strategie obvykle disponuje dvěma druhy nástrojů, a sice 

preventivního a represivního charakteru. Někteří autoři je dále dělí na nástroje 
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organizační a legislativní.
74

 Preventivní nástroje mají za úkol předcházet výskytu 

korupce, zatímco represivní nástroje tento výskyt sankcionují (nejčastěji trestem 

právního nebo služebního charakteru, v některých případech i finanční náhradou škody).  

 Pokud je prevence korupce myšlena vážně, pak musí být vedena na třech 

hlavních rovinách. Tou nejširší je rovina mezinárodní, kde by se mělo v rámci skupiny 

států trvat především na spolupráci při vyšetřování finančních zpronevěr, 

transparentnosti při udělování nadnárodních dotací (a sledování jejich cest až k 

cílovému subjektu) a vytvoření nezávislého kontrolního orgánu. Na úrovni státu se 

doporučuje při tvorbě preventivních nástrojů protikorupční politiky vytvořit fungující 

právní prostředí, deregulovat a liberalizovat trh, vytvořit kodexy chování veřejných 

činitelů a provést reformu veřejného sektoru, která by vedla k zefektivnění a zkvalitnění 

státní správy. Politici by měli jednoznačně garantovat, že tento boj myslí vážně, a to i 

v případech, že se korupce objeví v jejich vlastní straně.
75

 Ke snížení výskytu korupce 

přispívá i postupné přibližování platů k soukromému sektoru. Toto opatření pomáhá 

dělat z korupce k poměru rizika málo ziskovou činnost. Mimo veřejnou správu je 

vhodné motivovat obyvatele k jinému hodnotovému žebříčku, podporovat nezávislost 

médií a přístup k informacím. Důležitým signálem pro občany je zaručení ochrany 

oznamovatelů korupčního jednání (tzv. whistleblowerů). Na regionální úrovni lze 

bojovat proti korupci zavedením takového systému výběru úředníků, který dokáže 

zabránit klientelismu a nepotismu. Úředníci by měli mít jasně stanovenou míru 

odpovědnosti a tomu by měla náležitě odpovídat i výše jejich platů. Měla by rovněž 

existovat povinnost evidovat všechny dary přijaté úředníky. Drobným preventivním 

opatřením může být i zavedení antikorupční linky nebo například zřízení funkce 

ombudsmana.
76

  

 Na straně represivních protikorupčních orgánů je třeba zapracovat zejména na 

zaručení nezávislosti justičních a vyšetřujících orgánů. Dalším krokem je zpřísnění 

trestů pro pachatele korupčního jednání a umožnění zabavení majetku, který by pokryl 

škody vzniklé tímto jednáním nebo například usnadnění přístupu orgánům činným 

v trestním řízení k informacím monitorující příjmy, majetek a závazky úředníků a 

jiných veřejných činitelů. 
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 Implementace všech těchto obecných nástrojů vede ke snížení výskytu korupce. 

Aby ale byl účinek trvalý a co nejvíce efektivní, musí především dojít k vytvoření sítě 

mezi veřejným, soukromým a občanským sektorem a začít zavádět komplexní strategie, 

nejen dílčí kroky. Antikorupční zákony nebudou mít téměř žádný účinek, pokud nebude 

fungovat jejich vynutitelnost. Zákony a jiná opatření je třeba provádět v návaznosti na 

sebe. Obdobně nebude mít velký smysl zrušit cenzuru tisku, pokud žurnalisté nebudou 

mít přístup k informacím z oblasti veřejné správy.
77

       

 

 

2.1.1 Systém národní integrity – jaké jsou jeho pilíře? 

Úzce profilové antikorupční strategie se ukazují jako ne příliš dlouhodobě efektivní. 

Jednou z alternativ, jejíž zastánkyní je i autorka práce, je vybudování vyvážené 

vícepilířové strategie. Tento tzv. systém národní integrity charakterizuje Světová banka 

takto: „Dosavadní protikorupční programy se většinou zaměřovaly na opatření proti 

administrativní korupci a měly podobu reformy veřejné správy a správy veřejných 

financí. Nicméně poznáním, že kořeny korupce dalece přesahují slabá místa ve 

fungování státní správy, se rozsah těchto opatření postupně rozšiřuje tak, aby se 

zaměřoval i na širší strukturální vztahy … Cíle jsou stejné: rozšířit kapacitu státu a 

řízení veřejného sektoru, posílit politickou odpovědnost, dát prostor občanské 

společnosti a posilovat hospodářskou soutěž.“
78

 V takovémto systému vychází reformní 

hnutí z veřejného sektoru, ale jeho nositeli jsou i některé pilíře občanského a 

soukromého sektoru. Systém národní integrity tak pokrývá základní pilíře 

demokratického státu, jejichž součinnost je nezbytná pro efektivní protikorupční 

strategii. Mezi tyto pilíře patří veřejná správa v nejobecnější rovině, hlavní dohledové 

instituce (např. nejvyšší kontrolní úřad, ombudsman), politické strany, média, občanská 

společnost a obchod. Nejsilnější impulsy vycházejí z veřejného sektoru, protože ten 

spravuje moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Shoda na podobě reformního procesu 

napříč pilíři zmíněných sektorů bývá zpravidla trvalejší a přináší větší účinek.
79

 

Korupce navíc není jen problémem veřejné správy a daří se jí i v soukromém a 

občanském sektoru a korupční sítě fungují i mezi jednotlivými stranami pomyslného 
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trojúhelníku. Z tohoto důvodu není možné proti ní bojovat izolovaně, ale je třeba 

všechny pilíře vyvážit a postupovat v součinnosti.  

 

2.2 Identifikace rolí aktérů v antikorupčních strategiích 
v Dánsku a Španělsku 

 

 

2.2.1 Geneze korupce 

Dnešní fungování obou národních modelů koření ve vskutku staré půdě, kterýžto 

fakt zdánlivě nahrává obhájcům antropologického přístupu k vysvětlení korupčních jevů 

ve společnosti a jejich potírání. Tito pravděpodobně vznesou argument, že dnešní anti-

korupční prostředí v Dánsku je výsledkem několik set let trvajícího procesu vývoje 

společnosti založené na soužití rovnostářských komunit. Správci vybraní z jejich středu 

neměli motivaci okrádat členy svého společenství, na jehož kolektivním rozvoji měli 

všichni stejný zájem. Pro příklad uveďme tezi dánského velvyslance v Jordánsku 

Thomas Fouad Lund-Sørensen, který si vysvětluje úspěšnost antikorupčních opatření ve 

své zemi právě historickými, geografickými a geopolitickými aspekty. Konkrétně Lund-

Sørensen zmiňuje již čtyři století trvající rozšiřování protikorupční kultury. Kromě toho 

má podle něj na nekorupční prostředí v Dánsku vliv fakt, že se jedná o zemi, která je 

poměrně malá a bez přírodního bohatství, tudíž byla již v minulosti odkázána na svoji 

schopnost obchodovat a vyjednávat s ostatními zeměmi. Dále Lund-Sørensen zmiňuje 

skutečnost, že tradice právního státu je v Dánsku systematicky budována a její pozice je 

velice silná.
80

 Naopak v případě Španělska budou stoupenci kulturně-historických 

vysvětlení tvrdit, že koncentrace a konzervace moci v rukou několika velkých vlastníků 

půdy a rigidizací společnosti prostřednictvím katolické církve vzniklo společenské 

prostředí plné prospěchářství, klientelismu a ochranářství, ve kterém korupce jen bujela. 

Přitom v každém tomto vývojovém scénáři lze nalézt konkrétní instituce, které svou 

existencí či absencí, přímo či nepřímo, regulovaly chování příslušných aktérů. Pokud se 

na problém podíváme optikou institucionálního přístupu, pozorujeme, že to byla 

kupříkladu opatření zavedená skandinávským absolutistickým monarchou v 18. a 19. 

století, která tvrdými tresty odstrašovala i členy králova nejbližšího okolí od jakéhokoli 
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korupčního jednání. Vůbec prvním právním počinem je v tomto ohledu Skienkská 

prohibice a zákaz dávání a braní darů z roku 1700, která platila pro duchovní, armádu a 

pracovníky ve státní správě. Rovněž trestní zákoník z roku 1866 operuje s pojmem 

úplatkářství. Nový trestní zákoník z roku 1930 zjednodušil pravidla pro usvědčování 

z korupčního jednání a kriminalizoval toto chování.
81

 Tato politika nulové tolerance pak 

zůstala zakotvena v dánském systému až dodnes a byla posílena působením množství 

institucí a procesů, které budou popsány dále. Naproti tomu španělský model ve své 

historii nezná striktní opatření vůči systémové korupci a tato absence se podepisuje na 

extrémním bujení případů korupce ve zlomových okamžicích španělské historie, 

zejména v obdobích střídání režimů, kdy je veškerá kontinuita zpřetrhána. Zde můžeme 

hledat důvody propuknutí množství korupčních skandálů zvláště v prvních dekádách 

moderního postfrankistického demokratického Španělska, které si po krátkém období 

tolerance ze strany veřejnosti vyžádaly politickou reakci v podobě zavedení 

bezprecedentních institucí k potírání korupce, které si musejí hledat místo ve 

španělském společenském řádu. Společnost přestala tolerovat případy individuální 

korupce ministrů a některých vysokých veřejných činitelů (například guvernéra 

Španělské národní banky) a na začátku 90. let proběhla řada výzkumu korupce ve 

Španělsku, které poukázaly na alarmující stav.
82

 Současný stav rozbujelé korupce lze 

vysvětlit v podstatě čtyřmi strukturálními teoriemi. První z nich vidí důvod rozšíření 

korupce v netransparentnosti španělského systému, zejména státních institucí 

a rozhodovacích procesů, což vede ke snížení šancí na odhalení a odsouzení pachatele. 

Ve spojení se slabým právním rámcem (především malou vymahatelnosti práva) a 

nízkými tresty to tvoří ideální prostředí pro rozmáhání se korupčního jednání. Druhá 

teorie šíření korupce ve španělském prostředí vychází z předpokladu, že je tato 

konstituční monarchie založena na rozbujelé byrokracii, která vytváří přidanou pobídku 

ke korupci. Předpokladem je, že čím větší je byrokracie v podnikání, tím větší je šance, 

že si úředník o nabídku řekne sám, nebo má jeho klient větší motivaci korupční nabídku 

sám předložit. Někdy i za účelem zkrácení času potřebného k vyřízení dané záležitosti, 

která je v kompetenci byrokratů. Korupční prostředí ve Španělsku vysvětluje i třetí 

v pořadí, a sice regionální teorie. Podle ní se po čtyřiceti letech Frankova režimu v roce 

1975 přenesla značná moc na úroveň regionů, a tím se vlastně započala politika 

nevměšování se ústřední vlády do záležitosti regionů. To vedlo k vytvoření 
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klientelistických a jiných korupčních sítích v autonomních regionech. Poslední 

strukturální teorií je pak teorie příležitosti, která spatřuje problém v několik desetiletí 

trvajícímu stavebnímu rozmachu Španělska, který zapříčinil značný nárůst vydávání 

stavebních a jiných povolení místní správou. Zastupitelé v místních samosprávách 

vycítili příležitost, jak obohatit sebe a ještě do systému zapojit developery.
83

   

  

2.2.2 Charakteristika antikorupčních politik vedených v Dánsku a 
ve Španělsku 

V několika po sobě jdoucích výzkumech se prokázalo, že úroveň pociťované 

korupce v Dánsku je natolik nízká, že to až vzbuzuje obavy z toho, že dánská společnost 

přestala být vůči korupci dostatečně ostražitá.
84

 To mohlo vést k tomu, že občané 

polevili v ohlašování podezřelých jednání, čímž zamezili vyšetřování některých kauz. 

Celková obava je, že se dánská společnost stává méně a méně citlivá na prvotní projevy 

korupce. Další obava pramení z toho, že dánské pojetí korupce je poměrně úzké, což se 

může v praxi projevovat tak, že odpovídající vyšetřovací úřad nebude schopen dokázat 

uplácení úředníka, ale třeba jen jiný druh přestupku vztahujícího se ke zneužití 

pravomoci veřejného činitele.
85

 Z pozorování vyplývá, že Dánsko má řadu špičkových 

institucí, které hrají důležitou roli v prevenci a kontrole korupce. Nedostatky mohou 

přetrvávat v nedostatečné provázanosti orgánů působících na poli prevence a stíhání. 

Lepším propojením a intenzivnější komunikací mezi těmito orgány by mohlo být ještě 

lépe využito objemu znalostí a zkušeností nashromážděných jednotlivými aktéry. 

Dánsko de facto nemá útvary specializované pouze na boj s korupcí, výjimkou je pouze 

Úřad pro odhalování závažné trestné činnosti a korupce.  

  Situace ve Španělsku byla ovlivněna velkými korupčními kauzami první 

poloviny 90. let. Tyto případy získaly velkou pozornost médií. Přesto mezinárodní 

organizace pochybují o tom, že existuje představa o skutečném rozsahu korupčních jevů 

v zemi.
86

 Pramení to z toho, že až na výjimky prakticky neexistují přehledné domácí 

statistiky o prošetřených, odhalených a potrestaných případech korupce. Je příznačné, 

že období velkých korupčních skandálů i přes rozsáhlá politická jednání nevedlo 
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k přijetí ucelené antikorupční strategie, která by kromě represivních složek obsahovala 

preventivní opatření, potřebný trénink pracovníků veřejné správy, ani soustavný 

výzkumu. Proto není překvapením, že Španělsko bylo dlouhou dobu poslední členskou 

zemí GRECO, která nepodepsala žádnou z antikorupčních konvencí. Jedinou 

organizací, která se zabývá přímo korupcí, je tak Speciální úřad vrchního prokurátora 

pro potlačování hospodářských přečinů souvisejících s korupcí. Důležité při vytvoření 

úřadu byla jeho všestrannost a multidisciplinarita, kdy se na vyšetřování podíleli 

odborníci z nejrůznějších oborů. Předmětem obav však zůstává kapacita úřadu řešit 

korupční kauzy na celém území Španělska v situaci, kdy má v dispozici nedostatečný 

počet prokurátorů (nutno podotknout, že tento deficit je pociťován španělskou stranou 

stejně intenzivně, jako stranou evropskou, a tudíž se Španělsko snaží o vytváření 

neustále se navyšujícího počtu míst).
87

 Případy, které svým rozměrem neodpovídají 

pověření tohoto úřadu, jichž je ovšem pravděpodobně většina, jsou řešeny příslušnými 

standardními orgány činnými v trestním řízení na různých úrovních. Tyto orgány 

postrádají odbornost a multidisciplinaritu výše zmíněného úřadu. Je sice pravdou, že se 

mohou obrátit o pomoc na Speciální úřad vrchního prokurátora pro potlačování 

hospodářských přečinů souvisejících s korupcí, ale vzhledem k jeho omezeným 

kapacitám a zdrojům se nelze spolehnout efektivní podporu z jeho strany. Dle zákona 

10/95 má vrchní prokurátor možnost jmenovat zvláštní delegáty v jednotlivých 

pobočkách autonomních společenství. Této možnosti však bylo zatím využito pouze 

v Barceloně a ve Valencii.
88

 Problémem je rovněž deficit kvalifikovaných policejních 

úředníků (zejména na nižších úrovních) proškolených o korupční problematice. 

Významná pro soudní systém je jeho nezávislost prostřednictvím vlastní řídící složky. 

To umožňuje zabývat se korupčními kauzami nezaujatě.   

 

 

2.2.3 Funkce v oblasti prevence 

Ačkoliv instituce, jejichž úkolem je předcházet rozšiřování systémové korupce, 

existují víceméně v každém demokratickém státě, dánská soustava institucí je jedinečná 

svým záběrem a jednoznačným přesahem do soukromé a občanské sféry. Patrně 

nejvýznamnějším systémovým opatřením v oblasti protikorupční politiky je samotný 

systém veřejné a místní správy. To samo o sobě není pochopitelně primárně míněno 
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jako protikorupční. Nicméně na příkladu Španělska a Dánska je prokazatelné, že hraje 

nedocenitelnou roli.  

Zcela zásadní je v tomto ohledu pojímání kontinuity ve veřejné a místní správě. 

Zatímco v dánském případě je zachování kontinuity a know-how nashromážděného 

danou institucí v dlouhém časovém období základním imperativem bez ohledu na 

politickou orientaci vlád,
89

 personální politika španělských exekutiv na všech úrovních 

správy zcela odpovídá výhradně stranickým zájmům a zachování kontinuity je 

podružnou záležitostí.
90

  

S tím souvisí systém odměňování zaměstnanců ve veřejné správě. Dánští státní 

zaměstnanci se těší poměrně vysokým odměnám a mnohé zodpovědné funkce jsou 

honorovány lépe než jejich ekvivalenty v soukromém sektoru, což snižuje motivaci 

úředníků přijímat úplatky. Například vysokoškolští učitelé nad 50 let patří do 10-ti 

procent nejblahobytnější skupiny Dánů. Policejní úředníci a učitelé pak jsou mezi 20-ti 

procenty nejbohatších Dánů.
91

 Ve španělském systému panuje v oblasti odměn lepší 

situace v soukromém sektoru a společně s relativně častými odměnami aparátů veřejné 

správy zejména na nižších úrovních vytváří větší prostor pro korupční chování.
92

  

Obě země dosáhly poměrně značné úrovně decentralizace. Každá ovšem jiným 

způsobem a systém územní správy je značně odlišný. Největším objemem prostředků i 

v porovnání k centrální vládě ve Španělsku disponují autonomní společenství.
93

 Jedná 

se o velké územní celky s počtem obyvatel v řádech miliónů. Systém veřejné kontroly 

nakládání s prostředky se tak příliš nemůže lišit od systému fungujícího v malém státě. 

Oproti tomu v Dánsku s objemem až přes třicet procent hrubého domácího produktu 

hospodaří relativně drobná samosprávná území.
94

 Veřejné prostředky jsou tak z velké 

části kontrolovány komunitami a konkrétními daňovými poplatníky, jejichž zájmem je 

maximální prospěch pro své bezprostřední okolí a získávání co největší hodnoty za 

poskytnuté peníze. Vytváří se tak zcela jiný model odpovědnosti, ve kterém správci 

veřejných peněz nemají příliš příležitostí, ani dostatečně velkou motivaci obohacovat se 

na úkor občanů žijících ve stejné komunitě. Z celkového nastavení prostředí se tak stává 

                                                 
89

 Interní materiály poskytnuté Transparency International Denmark. 
90

 Lapunte Giné, Víctor, „¿Por qué hay tanta corrupción en España?“, El País,27.3.2009. Dostupné na 
WWW: http://elpais.com/ (staženo dne 6.1.2010).  
91

 "We are much richer than we think", Newspaper Politiken, 30.4.2010 (průzkum vedený Megafon for 
Politiken a TV2). Dostupné na WWW: http://politiken.dk/indland/ (staženo dne 29.11.2011). 
92

 „Why is Spain so corrupt?“... 
93

 Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. Dostupné na WWW: http://portales.gva.es (staženo dne 6.4.2011). 



   

42 

 

jeden z nejvýznamnějších elementů prevence a minimalizace vzniku korupce ve státě. 

Zde však dánský přístup nekončí. Jak již bylo zmíněno výše, bylo zřízeno množství 

protikorupčních pojistek, které pokrývají všechny oblasti správy, obchodu a veřejného 

života vůbec.  

Prominentní místo v dánské vnější i vnitřní antikorupční strategii zaujímá 

agentura DANIDA (Danish International Development Agency). Paradoxně je tato 

organizace, jež nese hlavní tíži oficiálních protikorupčních aktivit dánského království, 

součástí ministerstva zahraničí.
95

 Jejím hlavním předmětem existence je uskutečňovat 

dánskou rozvojovou pomoc. Na příkladu fungování DANIDA je zřetelné, že Dánové 

nevnímají problém korupce primárně jako vnitropolitický problém, ale spíše problém, 

který by mohl poškodit jejich bilaterální vztahy, zejména v oblasti obchodu. Což je 

ostatně charakteristický rys všech skandinávských států (obdobně jako DANIDA působí 

v Norsku NORAD a ve Švédsku SIDA). Tyto skandinávské agentury, které fungují 

v rámci ministerstev zahraničí, spolu dokonce spolupracují, podílejí se na publikování 

analýz a článků zabývající se problematikou korupce a koordinují osvětové programy. 

Pro Dány je důležité, aby rozvojová pomoc skutečně pomáhala a byla efektivní, takže 

v rámci DANIDA mají celou škálu e-learningových programů. Například všichni (ať už 

Dán či humanitární pracovník země, které je určená dánská rozvojová pomoc), kdo 

přicházejí při distribuci dánské rozvojové pomoci do styku s touto pomocí, musejí projít 

všemi stupni internetového elektronického kurzu, kde se naučí poznávat, hlásit a 

vyhýbat se korupčnímu jednání.
96

 Činnosti zahrnuté v Akčním plánu DANIDA 2008-

2013 se dělí do tří obecných kategorií výstupů.
97

 Do těchto skupin patří zlepšení 

pravidel a procedur, rozšíření kapacity pro boj s korupcí a vynucování antikorupčních 

opatření. Třemi základními komponenty, na které je plán soustředěn, jsou samotný 

systém dodávek pomoci, zacházení s dánskými rozvojovými fondy u partnerských 

organizací a v neposlední řadě zlepšení společenského klimatu partnerské země. 

Centrální filosofií tohoto plánu je, že korupci nelze vnímat jako izolovaný problém, 

nýbrž jako záležitost obecného vládnutí. Tvůrci plánu si uvědomují hlavní překážky 

nastolení takového režimu. Mezi zmíněné problémy patří mimo jiné zásadní potíž 

v tom, že aktéři, kteří jsou vnímáni jako ti, kteří jsou schopni s problémem korupce a 

všeobecného nedostatku demokratičnosti a transparentnosti bojovat, jsou pro tento účel 

                                                                                                                                               
94

 First Evaluation Round. Evaluation Report on Denmark…, s. 3. 
95

 Informace dostupné na WWW: http://um.dk/en/danida-en/. 
96

 Danida Action Plan to Fight Corruption 2003-2008. DANIDA, 2008. 



   

43 

 

zkrátka příliš slabí. Někteří z nich jsou jednoduše příliš blízko vládním strukturám, než 

aby mohli proti systémové korupci zakročit. Někteří z nich mají sami problém 

s managementem. Dalším platným argumentem je, že tvoří až příliš malou část celkové 

populace. Akční plán DANIDA rovněž rozeznává potřebu politického odhodlání na 

vysokých postech. Nelze si kupříkladu představit boj proti korupci bez podpory 

parlamentu při budování systému národní integrity a bez jednoznačných pravidel pro 

financování politických stran a jednotlivých kandidátů. Je bohužel možné, že ani 

odhodlání politických elit nebude stačit k tomu, aby byla korupce vymýcena. V tomto 

ohledu je zásadní soustavný tlak ze strany občanů a jejich sítí. Aliance mezi skupinami 

občanské společnosti jsou podle zmíněného plánu patrně jediným způsobem, jak čelit 

potenciálu rozrůstání korupce ve státě. Současný Akční plán se navrací k myšlence 

osobního přímého přístupu. Na druhou stranu bez toho, aby se rozvojová pomoc začala 

spoléhat na recipientův domácí systém, nevzniknou účinné páky pro odstranění 

korupce. Koncept by měl mít dopady do tří hlavních oblastí - prevence korupce 

v systému dodávek dánské rozvojové pomoci, prevence korupce v její distribuci a 

pomoc při boji s korupcí v cílových zemích. Jako nit se celou strategií táhne „koncept 

nulové tolerance“, kterou je v Dánsku možné vypozorovat i v jiných institucích 

podílejících se na protikorupčním boji. Jsou stanoveny sledované výstupy a prvním 

z nich je zlepšení pravidel a procedur vztahujících se k prevenci korupce. Byl 

vypracován Kodex správného a etického chování při výkonu veřejné služby.
98

 Zároveň 

se antikorupční klauzule stala součástí všech smluv s poradci, kteří se podílí na procesu 

dánské rozvojové pomoci. Podobná klauzule je povinně obsažena ve všech smlouvách 

podepisovaných s konzultanty a dodavateli služeb. Výstup číslo dvě se týká zvýšení 

kapacity prevence korupce. Jádrem tohoto výstupu je vzdělávání a trénink všech přímo i 

nepřímo zaměstnávaných osob. Posledním výstupem v rámci prvního komponentu je 

vynucování nástrojů proti korupci. Jako ve všech případech pro dosažení kýženého 

chování partnerské strany je zapotřebí od začátku jasně stanovit možné následky 

nedodržování požadovaných standardů. Protistrana si musí být vědoma reálné možnosti 

sankcí. Zavedení komunikačních prostředků pro oznamovatele korupce je efektivním 

preventivním opatřením. Druhý komponent má za cíl zabránění korupce při distribuci 

humanitární pomoci a v jeho rámci jsou zavedeny následující sledované výstupy. 

Zejména je třeba vytvořit médiím, občanské společnosti a ostatním snadný přístup 
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k informacím o rozdělování dánské rozvojové pomoci národním institucím. Rovněž je 

pověřen jeden ze zaměstnanců dohledem nad dodržování nekorupčního prostředí, což 

ale neznamená, že by ostatní zaměstnanci měli být méně ostražití a uvědomělí co se 

korupčního jednání týká. Každá reprezentace produkuje každoročně zprávu o stavu 

korupce. Dalším měřeným výstupem je zlepšení kapacity finančního řízení organizací, 

kterých se týká manipulace s rozvojovou pomocí. Pomocným nástrojem jsou 

systematicky prováděné audity. Třetí komponent se úzce dotýká faktu, že Dánsko je 

zaměřeno především na vnější boj s korupcí, čemuž nasvědčuje absence vnitropolitické 

antikorupční strategie v kontrastu k úsilí vynaloženém dánským královstvím na zajištění 

bezkorupčních bilaterálních a multilaterálních vztahů a obecně zlepšením podmínek 

v oblasti prevence a boje s korupcí v jiných státech. Středobodem třetího komponentu je 

působení na odpovědné národní instituce v zemích příjemců dánské rozvojové pomoci 

ve smyslu vytváření a prohlubování antikorupčních strategií. DANIDA se snaží v těchto 

zemích všestranně pomoct rozvoji občanské společnosti a médií tak, aby plnily svoji 

úlohu hlídacího psa demokracie. Dánové jsou v této oblasti velice striktní a dávají těmto 

zemím jasně najevo, že nedodržování stanovených pravidel povede ke snížení objemu 

pomoci posílaných do zemí příjemců. Ke stejným sankcím povedou i snahy o potlačení 

tzv. hlídacích psů demokracie v těchto zemích.
99

  

Ve srovnání s dánským systémem posilování prevence v oblasti korupce ve 

světě skrze poskytování rozvojové pomoci je Španělsko velice slabým protějškem. 

V rámci španělským královstvím poskytované humanitární pomoci neexistuje žádný 

propracovanější koncept rozšiřování antikorupčních mechanismů do jiných zemí. Více 

než tomuto problému se Španělsko zabývá v rámci rozvojové pomoci šířením vzdělání, 

zrovnoprávnění obou pohlaví a otázkám životního prostředí. Osvětu zaměřenou 

z nepatrné části i na problematiku korupce provádějí španělské nezávislé organizace 

v Jižní Americe.
100

            

 Snahy státní organizace DANIDA rezonují velmi dobře i mimo okruh veřejné 

správy. Ozvuky jejího boje proti korupci lze vysledovat i u předních uskupení 

v soukromém sektoru. Vynikajícím příkladem toho je Obchodní rada Dánska. Tato 

organizace je unikátní tím, že si jako jedna z mála obchodních platforem na světě 

uvědomila, jaké zbytečné náklady s sebou přináší korupce a rozhodla se aktivně proti 
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tomuto jevu vystoupit. Bylo například odhadnuto, že v roce 2005 bylo více než 30% 

dánských společností vystaveno úplatkářství nebo jiné formě korupce, což mělo za 

následek ztráty v přibližné hodnotě 530 miliónů dánských korun.
101

 Průzkumy na 

mezinárodní úrovni odhalují, že v několika posledních letech více než čtyřicet procent 

firem přišlo o kontrakt v důsledku korupce a více než 35% obchodních společností 

odmítlo jinak finančně zajímavou investiční příležitost zejména kvůli obavám 

z negativních korupčních jevů.
102

 Podle Obchodní rady existuje mnoho důvodů, proč by 

firmy měly mít zájem vyhýbat se korupci. Sama o sobě neposkytuje přímou právní 

pomoc, ale informuje společnosti o právních záležitostech a poskytuje jim specifické 

nástroje k tomu, aby se mohly úplatkářství na daném trhu vyhnout. Princip nulové 

tolerance znamená, že ve všech případech je vynucováno dodržování stávající 

legislativy. Jako výsledek politiky nulové tolerance je povinností všech zaměstnanců 

Rady doma i v zahraničí, okamžitě oznamovat sekretariátu podezření na výskyt 

korupce. K podpoře poradní role reprezentací byla vytvořena speciální sada nástrojů na 

internetovém portálu spravovaném již zmiňovanou státní agenturou DANIDA.
103

 Pro 

uživatele z Obchodní rady je zde připravené menu, které poskytuje následující nástroje 

pro hodnocení rizik řízení ve vztahu ke korupci. Mezi tyto nástroje se řadí jednoduchý 

model pro prověřování konzultantů a spolupracovníků, šablona pro vytvoření systému 

sběru informací, návody pro psaní smluv, přehled asistence poskytované firmám, model 

pro budování místních sítí, vytvoření kontaktů na místní veřejné orgány prostřednictvím 

příkladů z praxe, souhrn nejdůležitějších zákonů a konvencí se zvláštním důrazem na 

obchodní sféru a přehled existujících indexů korupce.
104

 Je vyzdvižen fakt, že 

reprezentace Obchodní rady hrají klíčovou úlohu v antikorupční politice, jelikož právě 

ony se starají o každodenní kontakt s dánskými společnostmi, které operují na 

zahraničních trzích. Z dalších úkolů jmenujme přípravu informací o tom, které další trhy 

posílily poradenství v oblasti úplatkářství a pořádání protikorupčních kurzů pro 

zaměstnance Rady. Zajímavé také je, že zaměstnanci dánských reprezentací nesmějí dle 

instrukcí sami kontaktovat ani dánské, ani zahraniční úřady o svých podezřeních ze 

spáchání trestného činu korupce. Toto rozhodnutí podléhá sekretariátu Obchodní rady, 
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který věc konzultuje s Mezinárodním právním úřadem Ministerstva zahraničních věcí 

Dánského království.
105

 Tento postup platí vždy, ať k danému případu došlo na území 

Dánska, nebo v zahraničí, bez ohledu na to, jak se k informaci Rada dostala. Vychází to 

z potřeby pokud možno zachovat důkazy a trestné činnosti firmy, které by v případě 

vyzrazení podezření mohly být vystaveny riziku zničení. Je proto zapotřebí postupovat 

opatrně.  

Kromě Obchodní komory Dánska jsou podobným způsobem angažovány 

v protikorupčních aktivitách i organizace zaměstnavatelů v soukromém sektoru 

Konfederace dánského průmyslu, která vydala antikorupční manuál pro své členy. 

Většina z jejích 7 000 členů jsou exportéři do zemí s vysokou mírou korupce. 

Konfederace nabádá své členy, aby se zdrželi korupčního jednání, jelikož by to pro ně 

mohlo mít v mezinárodním prostředí regulace a soutěživosti závažné důsledky. Tato 

organizace v rámci prevence korupce vytvořila modelový kodex chování aktérů na poli 

mezinárodního obchodu a internetový manuál proti úplatkářství.
106

 Dále je to 

Industrializační fond pro rozvojové země, který ve všech uzavřených smlouvách a 

podmínkách půjček zařazuje klauzuli o bezkorupční jednání, a Dánská úvěrová 

agentura pro export, která po svých žadatelích vyžaduje podpis deklarace zavazující 

podepsaného k potvrzení, že není zapojený do žádné korupční aktivity a pokud se mu 

případně tato aktivita prokáže, je povinen zaplatit této organizaci kompenzaci.
107

 Svým 

zaměřením do této kategorie rovněž patří Dánská agentura pro obchod a firmy. Tato 

agentura má na starosti zejména pravidla pro účetní auditory a má za úkol zajistit, aby 

tito při výkonu svého povolání dbali zákonných norem a nebyli vystavováni vnějším 

vlivům.
108

   

Ve Španělsku neexistují organizace podobného charakteru, které by tlačily 

zahraniční partnery k přijetí takto tvrdých podmínek a obecně se ve svých smlouvách 

zabývaly korupcí nebo do nich vkládaly antikorupční klauzule. 

Dalším, tentokráte již v obou zemích existující, preventivní institucí je 

ombudsman. Tato instituce je pro obě země společná. Kromě toho, že v Dánsku byla 

funkce ombudsmana zřízena již v roce 1955 (a tento termín je sám o sobě 

skandinávského původu), de facto pouze v Dánsku je ombudsman institucí, na kterou se 
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lidé mohou obracet se svými podezřeními na domnělé korupční kauzy. Při případném 

vyšetřování ombudsman uplatňuje široké pravomoci včetně neomezeného přístupu 

k informacím, který je dán zákonnou povinností vyšetřovaného subjektu podat veškeré 

svědectví. V praxi se ovšem podněty z oblasti korupce již několik desetiletí 

neobjevily.
109

  

Naproti tomu jeho španělský protějšek, který byl zřízen ústavou z roku 1978 a 

má v podstatě obdobné pravomoci, může delegovat svoje povinnosti na některého 

z ombudsmanů v 9-ti ze 17-ti autonomních společenství.
110

 

 Jak je tedy z výše napsaného textu patrné, Španělsko trpí nedostatkem 

preventivních institucí v rámci boje proti korupci. Preventivní roli jen částečně naplňují 

některé složky represivního systému. Jednou z nich je Exekutivní servis komise pro 

prevenci praní peněz a peněžních deliktů (SEPBLAC). Jedná se o obdobu španělské 

finanční rozvědky. Je podřízena Centrální bance Španělska. Na podobné úrovni se 

nachází Národní komise pro dohled na obchod s cennými papíry. Jejich preventivní 

charakter spočívá v aplikaci regulací zavedených zákonem č. 19/93, které nastavují 

administrativní povinnosti vzhledem k ohlašování a spolupráci finančních i 

nefinančních institucí. Zamýšleným poselstvím této zákonné normy jsou lidé a instituce 

tvořící finanční systém, ale Exekutivní servis komise pro prevenci praní peněz a 

peněžních deliktů posouvá tuto úlohu poněkud dále.
111

 Jednorázovým případem 

preventivního charakteru ve vztahu k potlačení korupce jsou pak kurzy pro zaměstnance 

ve veřejném sektoru pořádané Národním institutem veřejné správy. Kurzy se zpravidla 

zabývají etikou ve veřejné službě. Tyto programy mají za cíl kromě sdílení informací 

také diskuzi mezi pracovníky veřejné správy a případně vytváření nových nápadů na 

zlepšení stávající situace.
112

 Tu by mohlo rovněž vylepšit i zavedení etického kodexu 

pro zaměstnance veřejného sektoru, jak je tomu například v Dánsku. Takovéto kodexy 

byly ve Španělsku zavedeny v některých institucích, ale chybí zastřešující a sjednocující 

prvek na celostátní úrovni. Maximální efektivnosti by pak bylo dosaženo zavedením 

právní vynutitelnosti takového kodexu. 
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2.2.4 Formální a neformální instituce detekce 

Již zmíněné španělské útvary Exekutivní servis komise pro prevenci praní peněz 

a peněžních deliktů a Národní komise pro dohled na obchod s cennými papíry 

pochopitelně plní i funkci odhalování korupčních činů. Nicméně nedá se o nich 

prohlásit, že by postihovaly systém v celé jeho komplexitě. Nejsou schopny pokrývat 

rané fáze korupce a zachytit širší obraz. V tom naopak vyniká soustava dánských 

institucí v čele s Komisí pro kontrolu veřejných financí. Dalšími prvky jsou 

Generální auditor a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Parlamentní Komise 

pro kontrolu veřejných financí je zakotvena v dánském právním řádu již od roku 1849. 

Orgán je kompletně nezávislý, nepodléhá ani parlamentu, ani vládě. Komise čerpá 

náměty pro svoji činnost ze zpráv Generálního auditora. Veškeré dokumenty, které 

projdou jejím jednáním, jsou zveřejňovány. Jedině Komise pověřuje Národní kontrolní 

úřad vyšetřováním a prověřováním vybranou záležitostí. Národní kontrolní úřad může 

vydávat tři typy zpráv. Každý ministr je právně odpovědný za správné využívání 

veřejných prostředků a jejich nezákonné užití může vést k trestnímu stíhání ministra a 

také k disciplinárním opatřením vůči odpovědným zaměstnancům státní správy. Co se 

týče Generálního auditora, je jmenován předsedou parlamentu na doporučení Komise 

pro kontrolu veřejných financí. Je šéfem Národního kontrolního úřadu a má na starosti 

kontrolu přibližně 620 agentur a firem.
113

 Národní kontrolní úřad má přístup ke všem 

účtům, na které chodí peníze od státu. Dalším nástrojem detekce korupčního jednání je 

v Dánsku Úřad pro ochranu hospodářské soutěži, který vznikl v roce 1998 a 

kontroluje trh, aby na něm nevznikly objekty s dominantní pozicí.  

Španělským nástrojem detekce korupce je Účetní dvůr. Ten není sice přímo 

pověřen bojem s korupcí, ale v průběhu své práce může narazit na případy 

nestandardního nakládání s veřejnými statky. Existuje na národní i regionální úrovni. 

Spolupracuje s úřadem Nejvyššího státního prokurátora, jehož šéf patří mezi vedoucí 

představitele Účetního dvora.  

Roli detekce ve většině demokratických států plní z menší části i média. Ve 

Španělsku to mají sdělovací prostředky náročnější kvůli poměrně složitému přístupu 

k informacím. Ten je sice zaručen článkem 105b, ale jeho efekt zůstává spíše 

v deklaratorní rovině vzhledem k řadě podmínek a pravomocí veřejných činitelů přístup 

k dokumentům odepřít.
114

 Zcela opačná je situace v Dánsku, kde je transparentnost a 
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přístup kohokoli ke všem dokumentům veřejné správy (s výjimkou naléhavé ochrany 

určitého zájmu) klíčovým prvkem v potlačování korupčních tendencí
115

. Dánská média 

tak mají v porovnání s jejich španělskými protějšky zjednodušen přístup k informacím. 

Možná i to přispívá k tomu, že ve veřejných průzkumech Dánové staví média vysoko 

v žebříčku nezkorumpovatelnosti. Největší důvěře se v této oblasti těší soudní moc, 

naopak jako nezkorumpovanější označují obyvatelé Dánska politické strany (a 

především jejich financování).
116

  

 

 

2.2.5 Stíhání 

Jestliže v Dánsku bylo možné pozorovat rozvinutou strukturu institucí 

zabývajících se speciálně prevencí a detekcí korupce a ve Španělsku byly 

identifikovány jen jakési zárodky rozptýlené v systému, v případě stíhání je situace 

obrácená. Částečně je to dáno, jak již bylo řečeno, pociťovanou nízkou mírou 

korupčních kauz v Dánsku. Obecně tak panuje dojem, že není zapotřebí zvláštních 

orgánů ke stíhání korupčníků. Potencionální vyšetřování je tak svěřeno do kompetence 

běžných policejních složek. Naproti tomu Španělsko v důsledku závažných skandálů 

vytvořilo speciální Útvar generálního prokurátora pro potírání hospodářských 

deliktů v souvislosti s korupcí (ACPO). Tento útvar je součástí širší organizace 

státního zastupitelství. Od ostatních součástí se liší tím, že má multidisciplinární 

charakter. Útvar se totiž sestává ze zaměstnanců několika specializovaných pracovišť. 

Do týmu mimo jiné inspektory přispívají daňové oddělení, Vrchní inspektorát státní 

správy, četnictva a kriminální policie. Útvar má přístup do všech databází, mimo jiné do 

databáze Státní finanční správy.
117

 Aby byl uznán důvod pro zásah tohoto útvaru, musí 

být spáchaná škoda dostatečně vysoká. Kde tomu tak není, záležitost je věcí místních 

orgánů zastupitelství. V případě, že se započne vyšetřování, je informován příslušný 

úřad prokurátora kompetentní v daném teritoriu. V důsledku zákona 19/2003, kterým 

vznikla ohlašovací povinnost podezřelých transakcí v okruhu mnohem větších aktérů, 

bylo okamžité navýšení odhalených případů. 24 případů praní špinavých peněz ve 

vztahu ke korupci bylo nahlášeno notáři. Počet hlášení, která odevzdal tento útvar 
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ACPO narostl o 235%.
118

 Kompetence útvaru SEPBLAC byly naposledy upraveny 

směrnicí z roku 2006.
119

  

Ve srovnání s tím v Dánsku jsou malé případy korupce řešeny místními 

policejními útvary. V případě závažnějších kauz, kde je třeba zapojit odborníky 

v oblasti hospodářské kriminality, bylo by vyšetřování vedeno Prokurátorem pro 

závažnou ekonomickou kriminalitu. Tento úřad se skládá z prokurátorů, policejních 

vyšetřovatelů a podpůrného personálu. Někdy jsou využíváni i auditoři. Díky malému 

výskytu korupce v dánské společnosti nestává se často, aby se tato instituce zabývala 

případem korupce. Stává se tak v několikaletých intervalech.  

 Příslušníci policejního sboru v obou zemích tvoří součásti výše zmíněných 

útvarů, nicméně samotná policie disponuje jednotkami specializovanými na vyšetřování 

korupčních afér. Například u španělské státní policie lze najít jednotku pro vyšetřování 

peněžních trestních činů. V případě dánské policie je provozován specializovaný 

protikorupční výcvik u policistů.
120

 

    

  

2.2.6 Trest – pomyslná špička pyramidy funkcionalit 

Do této kategorie patří především neformální instituce trestných zákoníků obou 

zemí (především zákony týkající se korupce a trestných činů s ní spojených). 

Pomyslnou spojnicí mezi stíháním a trestem pak tvoří instituce soudů. Ani v jednom ze 

států neexistuje zvláštní jurisdikce pro procesy v korupčních případech. Vytváření 

zvláštních soudů je španělskou ústavou zakázáno.
121

 Nicméně v roce 1995 byla ve 

Španělsku zavedena speciální úprava, kdy pro některé typy zločinů (včetně korupčních) 

se pro soudní slyšení sestavuje porota. V Dánsku se u vrchních soudů při obzvlášť 

závažných případech rovněž sestavuje až dvanáctičlenná porota a zároveň tři soudci. 

Podle evropského průzkumu Dánové téměř stoprocentně věří soudní moci v Dánsku, 

která je pro ně nejdůvěryhodnější institucí co se bezkorupčního prostředí týče a zároveň 

nikdy v celé dánské historii nebyl vyšetřován případ korupčního jednání soudce.
122
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Dánské trestní právo nezná pojem korupce. Místo něj operuje pouze s pojmem 

úplatkářství. Pravidla pro trestání úplatkářství jsou obsažena zejména v paragrafech 122 

a 144 Trestního zákoníku Dánského království (TZD).
123

 Zatímco §122 TZD se zabývá 

aktivní korupcí, §144 řeší pasivní uplácení. Paragraf 122 TZD říká: „Kdokoliv, kdo 

vědomě daruje, přislíbí či nabízí nějaké jiné osobě vykonávající veřejný úřad v Dánsku, 

v zahraničí či v mezinárodní organizaci dar či jinou výhodu proto, aby ho přiměl jednat 

v svůj prospěch či ho odradil od jednání, které mu bylo svěřeno povinností, se vystavuje 

pokutě či uvěznění v délce trvání až do tří let.“
124

 Paragraf 144 TZD říká: „Kdokoliv, 

kdo během výkonu dánského, zahraničního či mezinárodního působení ve veřejném 

úřadu či funkci vědomě obdrží, vyžaduje či přijme příslib daru nebo jiné výhody, se 

vystavuje pokutě nebo trestu v délce trvání šesti let.“
125

 Působení těchto zákonů jsou 

vystaveni jak zaměstnanci veřejné správy, tak i osoby do svých funkcí zvolené či 

jmenované. Dále je v §299 definováno úplatkářství v soukromém sektoru. Pravidla jsou 

podobná jako při správě veřejných statků, ale doba trestu je maximálně jeden a půl roku. 

Tato oblast je dále ošetřena i §304, podle kterého kdokoliv, kdo dává, slibuje nebo 

nabízí dar nebo jinou výhodu komukoliv, kdo jedná jako rozhodce v Dánsku nebo 

zahraničí za účelem přimění dané osoby k jednání nebo zdržení se jednání při výkonu 

její funkce, se vystavuje trestu jednoho a půl roku odnětí svobody.
126

 Podle §306 se 

trestní zodpovědnost vztahuje na společnosti a právnické osoby pro porušení trestního 

zákona.
127

 Dánské trestní právo zná nástroj konfiskace finančních prostředků nabytých 

korupčním jednáním, jde o §75 - §77a. V takovémto případě může dojít buď ke 

konfiskaci úplné, nebo částečné. Tento nástroj je možný, nikoliv však povinný. Jeho 

využití je zcela na rozhodnutí soudu.
128

  

 Dánské ministerstvo spravedlnosti vydalo za účelem ujasnění praktických 

dopadů protikorupčních zákonů příručku, ve které nastiňuje jednak obecnou 

aplikovatelnost a právní úpravu zákonu a zároveň představuje konkrétní modelové 

situace tak, aby si lidé mohli ujasnit, jak se mají zachovat, pokud si nejsou v některých 
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situacích běžného života zcela jisti, jestli se nepodílí na korupčním jednání.
129

 Co se 

týče právní imunity, výjimky se v Dánsku uplatňují dle §722. Obecně tak platí, že trest 

se neuplatňuje u případů, kdy by nebyl dostatečně efektivní.
130

    

Pokud podrobíme analýze španělský trestní zákoník z pohledu trestů za 

korupční jednání a posléze ho porovnáme se systémem dánským, je jasně zřetelná 

asymetrie. Zatímco totiž v Dánsku existuje pouze několik paragrafů blíže upravující 

úplatkářské jednání a stanovuje rozsah trestů, které lze za jejich spáchání udělit, ve 

Španělsku je systém v této oblasti daleko rozsáhlejší a několikanásobně převyšuje počet 

článků upravující korupci a/nebo úplatkářství v dánském trestním zákoníku. 

Jedna ze sekcí Trestního zákoníku Španělského království (TZŠ) upravuje 

trestné činy týkající se úplatkářství, jedná se o §419 - §427. Obecně lze konstatovat, že 

tresty hrozící osobám účastnících se korupčního jednání ve Španělsku jsou konkrétněji 

definované a přísnější. Úředníkům, kteří zažádají či přijmou přímo nebo skrze 

prostředníka dar nebo přijmou příslib nebo konkrétní výhodu výměnou za čin či 

nečinnost v rámci svých kompetencí, které jsou v rozporu s jejich pověřením, budou 

potrestáni odnětím svobody od dvou do šesti let, pokutou až do výše trojnásobku 

hodnoty úplatku a vyloučením ze všech veřejných úřadů a pozic na dobu sedmi až 

dvanácti let.
131

  

V případě, že požadovaný či přislíbený dar by měl být výměnou za nekonání 

konkrétního úředníka, trestem bude pokuta až do výše dvojnásobku výše daru a 

vypovězení z veřejného úřadu nebo pozice na dobu od jednoho do tří let. Předcházející 

ustanovení budou stejně tak uplatňována v případě pochybení soudců, členů poroty, 

odborníků a dalších osob účastnících se výkonu veřejných funkcí.
132

 Oproti dánskému 

trestnímu zákoníku platí, že osoby, které korumpují, se vystavují stejnému rozsahu 

trestu jako příjemci korumpovaní. Navíc každá osoba, která přihlíží korupčnímu jednání 

a toto neohlásí, se vystavuje trestu, který je o řád nižší než v případě aktivních 

účastníků. Každá osoba, která korumpovala v rámci jiného trestního řízení ve prospěch 

pachatele, který je s osobou v příbuzenském vztahu, je trestán odnětím svobody na tři až 

šest měsíců. Veřejná osoba, která přijme úplatek nebo dodatečnou odměnu za vykonání 
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činnosti, která je jinak v souladu s jeho svěřenými povinnostmi, bude potrestána 

pokutou až do výše trojnásobku hodnoty daru nebo úplatku a vyloučením z veřejných 

funkcí na dobu šesti měsíců až tří let. Jestliže se jedná o případ zpětné platby za úkon, 

který byl v rozporu se zákonem, k trestu se navíc přidává odnětí svobody v rozpětí od 

jednoho do tří let a vyloučení z veřejného úřadu od deseti do patnácti let.
133

 Každá 

osoba, která přistoupila na žádost o dar od veřejné instituce a oznámí tuto událost na 

příslušný orgán činný v trestném řízení před zahájením náležitých právních úkonů a ne 

více než deset dní od data, kdy došlo k události, bude osvobozena od trestu.
134

  

Další část Trestního zákoníku Španělska tvoří skupina článků upravující 

přestupky proti veřejné správě. Konkrétně se jedná o §404 - §418. Příkladem budiž 

§418, který říká, že osoba, která ve svůj prospěch nebo prospěch třetí strany zneužije 

tajných či citlivých informací získaných od veřejného činitele, bude potrestána pokutou 

až do výše trojnásobku hodnoty získané výhody.
135

 Pokud nějaký úřad nebo funkcionář 

ovlivňuje jiný úřad nebo jiného veřejného činitele za účelem získání osobního 

prospěchu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až jeden rok, pokutou do 

výše dvojnásobku získaného prospěchu a vyloučením z veřejné služby na období tři až 

šest let.
136

 Ti, kteří vyžadují úplatky nebo dary za výše zmíněné služby čelí trestu 

uvěznění mezi šesti měsíci a jedním rokem. V každém z těchto případů, který popisuje 

zmíněný článek, může soud pozastavit aktivity dané společnosti, úřadu nebo organizace 

a může nařídit zavření jeho budov pro veřejnosti po dobu od šesti měsíců do tří let. Ve 

všech případech jsou úplatky a dary zkonfiskovány.
137

 Dále úřad nebo funkcionář, který 

za dosažení vlastního profitu neoprávněně odčerpá nebo umožní třetí straně 

neoprávněně odčerpat peníze z veřejných fondů, které má ve své správě, bude potrestán 

vězením od tří do šesti let a absolutním distancem na šest až deset let. Trest odnětí 

svobody na šest až osm let a absolutní diskvalifikace na deset let pak hrozí v případě, že 

zneužití fondů bylo obzvláště závažné, například hodnotou zcizené částky, a tím 

způsobenou škodou. Stejná sankce bude uplatněna, pokud zpronevěřené předměty měly 

významnou uměleckou nebo historickou hodnotu anebo pokud se jednalo o statky, 

jejichž zneužití může vést k veřejnému ohrožení.
138

 Korupční souvislosti implikuje 
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rovněž §437, který popisuje situaci, kdy veřejný úřad nebo jednotlivý úředník požaduje 

neoprávněná práva nebo poplatky, které přesahují zavedenou míru, bude potrestán od 

šesti do dvaceti čtyř měsíců a vyřazen z praxe na šest měsíců až čtyři roky.
139

 Španělský 

trestní zákoník pamatuje rovněž na korupci v mezinárodním obchodu. Z iniciativy 

Organizace spojených národů byla sepsána konvence, která zavazuje její signatáře 

k zavedení podobného zákonu na národní úrovni. Obdobně jako v Dánsku, tak i ve 

Španělsku byl tento zákon zaveden, i když v případě této země musela Organizace pro 

spolupráci a rozvoj v Evropě vynaložit větší tlak, aby závazky plynoucí z této úmluvy 

byly implementovány do národního právního řádu. Úpravou z roku 2010 byl článek 445 

trestný čin uplácení zahraničních veřejných představitelů stanoven jako zvláštní zločin a 

nadále již není zapotřebí odkazovat na články 419-427.
140

  

Přes evidentně silná represivní opatření španělského systému stále scházejí 

některé elementy jako například nástroj konfiskace. Ten je propracovaný ve vztahu 

k drogám, ale v případě korupčních výnosů schází náležitá právní úprava jejich 

konfiskace. V některých případech škodí absence rychlého přístupu k bankovním 

informacím o finančních tocích.
141

  

  

 

2.2.7 Diagramy aktérů a sítí funkcionalit vícepilířového systému 

Jak vyplývá z níže zobrazených diagramů, jsou aktéři v dánské struktuře 

funkcionalit vícepilířového systému víceméně rovnoměrně zastoupeni v každé ze čtyř 

skupin. Přesto mírně převažuje důraz na preventivní opatření. Do struktury jsou 

zapojeni i aktéři ze soukromého a občanského sektoru, ale základ tvoří prvky sektoru 

veřejného, což je dáno pravomocemi svěřenými jeho zástupcům. Zapojení všech složek 

systému se odráží i na součinnosti pilířů integrovaného systému. 

 Při pohledu na strukturu španělského systému lze spatřit dva její charakteristické 

rysy. Prvním z nich je malé zapojení občanského a téměř nulové zapojení soukromého 

sektoru. Druhým výrazným rysem je pak dominantní postavení represivních opatření na 

úkor opatření preventivního charakteru (což je obtížně zachytitelné v diagramu). Tato 

                                                 
139

 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Gobierno del estado… 
140

 Steps taken to implement and enforce the OECD Covention on Combating Bribery of Foreign Public 
Officials in International Business Transactions. Spain…  
141 Second Evaluation Round. Evaluation Report on Spain…, s. 7. 
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výrazná asymetrie jednak na straně zapojení aktérů a rovněž rovnováhy funkcionalit pak 

značně ovlivňuje celkové fungování systému národní integrity. 
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Obrázek č. 4 Systém NI v Dánsku 
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Obrázek č. 5 Systém NI ve Španělsku 
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Závěr 

Cílem této práce bylo prokázat na příkladu Dánska a Španělska, že míra korupce 

ve státu je regulovatelná v závislosti na úrovni koordinace, vyrovnanosti a součinnosti 

pilířů systému národní integrity. Ten byl hodnocen na základě provedených analýz a 

komparací vybraných funkcionalit vícepilířového systému národních integrit obou zemí. 

Přičemž nejvíce těchto pilířů se nachází ve veřejném sektoru, odkud by měl vycházet 

nejsilnější impuls k boji proti korupci. Ostatní složky systému ale musí rovněž 

projevovat iniciativu a ochotu se na antikorupčním boji podílet. Jen to je předpoklad 

efektivního a úspěšného protikorupčního opatření proti systémové korupci. Na příkladu 

dvou vybraných státu se tezi podařilo potvrdit. Navzdory tomu, že na omezeném 

prostoru byla zcela detailní analýza a komparace obtížně proveditelná, byly sestaveny 

podklady, které vyhovují potřebám analytické práce daného rozsahu. 

 

Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich je tvořena metodologií a 

teoretickým rámcem, který práci ukotvuje, pomáhá ji lépe zasadit do kontextu a 

specifikuje její parametry v této široké problematice. V této části práce je jasně 

definován záměr zkoumat danou problematiku skrze institucionální pohled, který je 

typický především pro správní vědu. Z konceptů neoinstitucionalismu pak vychází 

záměr chápat instituce protikorupčního boje ve státě jako formální a neformální. Toto 

rozlišení pak pokrývá instituce z veřejného, soukromého, ale i občanského sektoru, i 

když je v práci primárně upřednostněn pohled na instituce veřejného sektoru, na nichž 

leží i díky jejich pravomocem ve zbylých dvou sektorech zřejmě největší tíha boje proti 

korupci ze všech výše zmíněných složek. Institucionální přístup byl podepřen 

definováním korupčního jednání, vymezením oblastí boje s korupcí, typům korupčních 

modelů a antikorupčních konceptů, z nichž tato práce teoreticky vychází.  

Praktická část práce pak v konkrétní rovině navazuje na metodologicko-

teoretický rámec a aplikuje poznatky z něj na případy Dánska a Španělska. V úvodu této 

části je stručně nastíněna geneze korupce v obou státech, dále jsou identifikováni aktéři 

antikorupčního snažení a jejich role a rovněž je zmíněna současná situace obou zemí 

v oblasti boje proti korupci. Stěžejní část práce je pak tvořena analýzou a následnou 

komparací funkcionalit pilířů systému národní integrity. Tyto funkcionality byly 

rozděleny do čtyř na sobě závislých skupin, a sice prevenci, detekci, stíhání a trest. 

Jejich analýza a komparace měly za cíl určit míru efektivity daného pilíře, z čehož lze 
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konečně vyvodit celkový stav pilířového systému a jeho vyrovnanost a akceschopnost. 

V druhé části práce byla zodpovězena výzkumná otázka, a sice jaké elementy schází, 

nebo jsou méně rozvinuty v institucionálním rámci protikorupčního boje ve Španělsku 

v porovnání s případem Dánska. 

 

Z analýzy situace v oblasti antikorupčního boje v obou konstitučních 

monarchiích vyplynulo, že ani jedna z nich nedisponuje psanou protikorupční strategií 

na celostátní úrovni. Pokud strategie boje proti korupci existuje, pak jen na úrovni 

jednotlivých institucí. I přes tuto absenci je míra korupce v Dánsku velice nízká. 

Z analyzovaných faktů se jeví jako relevantní skutečnost, že tato země začala 

v porovnání s ostatními evropskými protějšky s antikorupčním zákonodárstvím velice 

brzy. Náznaky takové legislativy a existence institucí zabývající se problematikou 

korupce jsou známy již v 18. století za vlády absolutistického monarchy. Kromě 

institucionální tradice  spoléhá tato konstituční monarchie na tradici integrity, která je 

typická pro celý region Skandinávie. Ačkoliv korupce na vnitropolitické úrovni není 

v Dánsku prioritním tématem, často jsou prováděna její měření. Přestože se v žebříčcích 

vnímání korupce umisťuje vždy na předních příčkách, snaží se činitelé ze všech sektorů 

neustále zdokonalovat systém, který by korupční jednání ještě více redukoval. 

Konstruktivní kritika, která má za cíl zdokonalit dánský systém, napomáhá tomu, aby 

země obstála v boji s korupcí v rámci těch nejúspěšnějších států světa, jakými jsou 

Nový Zéland nebo Singapur. Jako slabá místa systému jsou nejčastěji spatřovány 

politické strany (zejména jejich financování) a na druhé straně mezi instituce 

s nejmenším korupčním potenciálem patří soudní moc a média. Posledně zmíněná 

neformální instituce těží rovněž z velké transparentnosti. Každý má možnost přístupu ke 

všem dokumentům veřejné správy (přístup je limitován pouze v případě naléhavé 

ochrany určitého zájmu). Kromě soudní autority je v Dánsku velice rozvinutý 

legislativní systém a právní vymahatelnost. Protiargumentem kulturně-historického 

přístupu je snaha Dánů o vytvoření psané podoby antikorupční strategie. V současné 

době existuje psaná podoba antikorupční strategie zaměřené na vztah Dánska a třetích 

zemí. Ta je realizována skrze Dánskou rozvojovou agenturu, která je složkou 

ministerstva zahraničních věcí. Tato organizace je hlavním aktérem veřejného sektoru 

na poli boje proti korupci. Její cíle a metody částečně přebírají i některé složky 

občanského a soukromého sektoru, zejména ty působící v mezinárodním i domácím 

obchodu. Napříč všemi složkami systému národní integrity je respektován Etický 
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kodex, který částečně nahrazuje antikorupční strategii. Relativně bezkorupčnímu 

prostředí napomáhá i zavedený systém kontinuity úředníků v jejich funkcích nezávisle 

na aktuální politické situaci. Tito úředníci a obecně státní zaměstnanci mají často vyšší 

platy než zaměstnanci v ostatních sektorech, což je činí méně náchylnými ke 

korupčnímu chování. Zajímavým, leč málo prozkoumaným faktorem nízké úrovně 

korupce v Dánsku, může být i převaha žen ve veřejném sektoru. Naopak dobře 

zmapován je systém prevence, detekce, stíhání a trestu korupčního jednání. Prakticky se 

nevyskytují instituce, které by se zabývaly výhradně jen korupcí. Důraz je kladen 

především na prevenci. Té se účastní jak instituce veřejného, tak i soukromého a 

občanského sektoru. Funkce detekce je pak otázkou především veřejného a občanského 

sektoru, kvůli povinnosti oznamování korupčního jednání se jí ale v ojedinělých 

případech účastní i sektor soukromý. V případě stíhání a trestu svoji roli dobře plní 

proškolené policejní útvary a soudy. Tresty nejsou nikterak vysoké, ale plní svůj účel. 

Navíc lze využít částečné nebo úplné konfiskace částky nabyté korupčním chováním. 

Lze tedy konstatovat, že všechny čtyři funkcionality jsou v dánském případě vyvážené a 

fungují efektivně, což se odráží i do fungování samotného systému národní integrity.  

Jestliže Dánsko je zajímavé pro svoji úspěšnost v boji s korupcí, Španělsko 

představuje stát, který je plný příkladů z opačného konce žebříčku. Ani tato země nemá 

psanou celostátní antikorupční strategii, a tak i v tomto případě se jedná spíše o počiny 

na úrovni jednotlivých institucí. Chybí i jakýkoliv etický kodex, který by nabádal 

k nekorupčnímu chování. Ačkoliv Španělé sami míru korupce uvnitř státu měří skutečně 

ojediněle, z mezinárodních žebříčků vyplývá, že korupce je v této jihoevropské zemi 

poměrně rozšířený jev. Nejčastějšími aktéry korupčních kauz jsou dvě hlavní politické 

strany, výjimkou nejsou ani kauzy soudců a jiných veřejných činitelů. Teorií 

vysvětlujících rozbujelou korupci ve Španělsku je mnoho. Většina z nich je podepřena 

argumenty právě institucionálního charakteru. Nejčastěji uváděné důvody jsou 

netransparentnost státních institucí a jejich rozhodovacích procesů, rozbujelá 

byrokracie, nevměšování se centrální vlády do záležitostí autonomních společenství a 

španělský stavební rozmach, který s sebou přinesl i značné kompetence úředníků ve 

věcech vydávání nejrůznějších povolení. Tato zdůvodnění ve spojení s malou 

vymahatelností práva vytváří ideální korupční prostředí a klientelistické a jiné korupční 

sítě. Ty jsou ostatně patrné i po volbách, kdy se spolu s vládou mění často i celé 

osazenstvo úředníků. Vysoká míra korupce ve státě je příčinou nespokojenosti občanů, 

ale jejich akceschopnost a především angažovanost je zanedbatelná. Dominantní v této 
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oblasti nejsou ani nevládní organizace typu Transparency International. Ani 

v soukromém sektoru není patrná antikorupční iniciativa. Kritizována je především 

absence jakýchkoli antikorupčních klauzulí v obchodních dohodách, jako je tomu 

například v Dánsku. Z analýzy funkcionalit systému vyplynulo, že Španělsko téměř 

úplně postrádá preventivní opatření. Co se týče detekce a stíhání vede si Španělsko 

průměrně, problémem je nedostatek lidských kapacit věnujícím se těmto oblastem 

protikorupčního boje. Důraz je kladen na represivní opatření. Španělský trestní zákoník 

obsahuje mnoho článků postihujících korupční jednání a výše trestů je například oproti 

Dánsku vyšší. Problémy působí slabá vymahatelnost práva a absence prvku konfiskace 

korupčních zisků. Španělský systém tedy postrádá vyrovnanost jednotlivých 

funkcionalit. Tato asymetrie vede i k disharmonii a malé akceschopnosti vícepilířového 

systému. 

 

  Z výše zmíněných poznatků tudíž vyplývá, že systém, ve kterém naprosto 

převládá pouze jedna složka pyramidy funkcionalit, nefunguje ani za předpokladu, že 

dominantní složka obsahuje vysoce represivní nástroje. Oproti tomu se ukázalo, že 

systém, kde jsou všechny prvky systému vyrovnané a mírně je zdůrazněna role 

prevence, je nejefektivnější.  

 

Co se týče možné aplikace některého z modelů na systém zavedený v České 

republice, je možno brát v potaz pouze dánský model, protože španělský se ukázal jako 

vysoce neefektivní. Korupce, která se vyskytuje v různé míře ve všech státech světa, se 

nikdy zcela vymýtit nedá. Pomocí postupného zdokonalování systému národní integrity 

(a nastavení jeho funkcionalit na přibližně stejnou úroveň) a provedení skutečných 

systémových reforem je možné redukovat výskyt korupce ve státu a postupně ji 

marginalizovat. Pomocí institucionálního přístupu se podařilo Dánsku snížit 

systémovou korupci na minimum. Země jako Španělsko a Česká republika trpí stejným 

nešvarem, a sice prováděním reforem na potlačení pouze individuální korupce. Tato 

politika drobných kroků nemůže totiž již ze své podstaty nikdy rozložit korupci 

systémovou, která je hlavním původcem neblahých důsledků korupčního jednání. 

Situace ve Španělsku v oblasti korupce je v mnohých ohledech podobná realitě v České 

republice. Řešením je tedy nastoupit postupnou cestu systémových reforem veřejné 

správy a motivovat soukromý a občanský sektor k větší iniciativě a zapojení se do boje 

proti korupci. 
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Summary 

The diploma thesis deals with the anti-corruption strategies in Denmark and 

Spain, specifically with the role of national integrity system and balance of preventive 

and repressive institutions and measures within the wider frameworks of governance. 

It has been established that there is a significant difference between the two 

national models with Spain still lacking in many aspects regarding the prevention of 

corruption through activities of all relevant actors across sectors. There is no struggle on 

the part of the private sector to pursue implementation of rules (code of conduct, …) 

that would be binding for all members. As a result of that, there are no effective barriers 

to the rise of systemic corruption in Spain. The Spanish model is asymmetric in the 

sense that it very much concentrates itself on the repression of the most striking 

excesses of the corrupt system when the infection is already spread.  

Contrary to that, the Danish legislation is pretty brief and vague when it comes 

to the issue of bribery and corruption in general. Also, the punishments are not that 

strict and straightforward as in Spain. Nevertheless, through a myriad of coordinated 

and cooperative public and private initiatives at the early stages before any kind of 

corrupt behaviour is allowed to develop it is made clear that any such type of offence is 

absolutely intolerable for the Danish. The Code of Conduct is commonly applicable to 

all civil servants and all the contracts by Danish companies abroad include an anti-

corruption clause. All functions of a working anti-corruption strategy and national 

integrity system were evenly spread across the pillars with a slight prevalence and stress 

put on the preventive dimension (particularly soft prevention, but elements of deterrence 

also present). 
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