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Seznam použitých zkratek 
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Úvod 
 

Korupce ve své základní formě nepředstavuje žádný nový fenomén. Má nesčetně forem a 

modelů, které se rozvíjeli postupně a vytvářeli zcela nové druhy tohoto jednání. Také 

následky korupce se mohou dále rozvíjet, a to zejména díky rychlému vývoji informačních 

technologií, které usnadňují komunikaci, ale také pohyb finančních prostředků. Snaha o 

propojení evropských států a odstranění hraničních omezení umožnilo nejen užší 

ekonomickou spolupráci, ale také rozvoj hospodářské kriminality, která tak získala 

nadnárodní povahu. 

Korupce již dávno není pouze problémem rozvojových zemí, ale objevuje se velmi často 

také v ekonomicky a politicky vyspělých oblastech. V první řadě se ale jedná o hrozbu 

nadnárodního měřítka, která je provázaná s ostatními druhy hospodářské kriminality, 

obchodem se zbraněmi, praním špinavých peněz, terorismem a dalšími druhy organizovaného 

zločinu. Boj proti korupci na národní úrovni se v důsledku toho stává nedostatečným a pro 

globální měřítko neúčinným.
1
 

Protikorupční politika EU si vyžádala více pozornosti až v průběhu devadesátých let, 

ovšem s ohledem na vývoj procesu integrace to není překvapující. Priority EU se soustředily 

v jiných oblastech, ale také unie samotná neměla v tomto ohledu dostatečné pravomoci, aby 

zavedla novou politiku v trestněprávní oblasti. Svou protikorupční politiku zahájila ochranou 

finančních zájmů a posléze své aktivity rozšířila i na oblast korupce ve veřejném i soukromém 

sektoru. Komise ve Zprávě o boji proti korupci z roku 2014 uvádí, že korupce jako taková 

stojí ekonomiku EU 120 miliard eur ročně, což se blíží ročnímu rozpočtu EU. Podobné údaje 

posílily a nadále posilují vůli EU prosadit efektivní protikorupční politiku a potvrzují, že 

korupce není jen záležitostí národních politik.  EU bude ovšem při vytváření vlastních 

protikorupčních nástrojů vždy poněkud omezena svými pravomocemi. 

 

Ve své rigorózní práci se budu věnovat problematice protikorupční politiky v právu EU 

vůči členským státům, kandidátským a třetím zemím, a v neposlední řadě také vlivu této 

politiky na vývoj protikorupčních nástrojů v České republice. Ve své práci bych čtenářům 

ráda přiblížila jedinečný vývoj této politiky, která se postupně rozrůstala přes ochranu 

finančních zájmů až po boj proti korupci v soukromoprávním sektoru a odpovědnost 

                                                
1 TIVIG, Andrea a Andreas MAURER. Diskussionspapier Die EU-Antikorruptionspolitik. Berlin: SWP Berlin, 

2006, str. 3-4 
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právnických osob za korupční jednání. Na tomto vývoji jsou patrné i změny v rámci EU a 

jejího uspořádání, tedy i rozšíření jejích pravomocí v trestněprávní oblasti. 

Pozornost bude věnována také institucionálnímu zajištění protikorupční politiky, zejména 

pak Úřadu pro vyšetřování podvodů OLAF. V této souvislosti lze zmínit i několik případů, ve 

kterých OLAF vystupuje jak na straně vyšetřovatele, tak na straně vyšetřovaného. Na základě 

uvedených případů lze usoudit, že i práce tohoto úřadu vykazuje jisté nedostatky, které mohou 

mít vliv na kvalitu vyšetřování.  

Procesy globalizace nejsou pouze výsadou EU, ale probíhají již po desetiletí na 

mezinárodní úrovni, kde vznikají mimo jiné také mezinárodní protikorupční nástroje zejména 

ve formě úmluv a odpovídající kontrolní mechanismy. EU se v tomto ohledu snaží vytvořit 

vhodnou spolupráci, která by posílila vliv na členské státy a kandidátské země. I tato 

problematika bude předmětem jedné z kapitol mé rigorózní práce.  

EU provozuje svou protikorupční politiku hned na několika úrovních: zaměřuje se na své 

vlastní instituce, na členské státy, ale také na kandidátské země. Proto je protikorupční 

strategii v rámci přístupových kritérií věnována samostatná kapitola, na kterou bude 

navazovat exkurz do české trestněprávní ochrany před korupcí. Zde bych se zaměřila zejména 

na vypořádání se s požadavky protikorupční politiky EU a implementaci příslušných právních 

nástrojů. 

Má práce používá zejména metody popisné a analytické, přičemž v kapitole zabývající se 

mezinárodní protikorupční politikou bude částečně využita také metoda komparativní. Cílem 

práce je podat ucelený náhled na protikorupční politiku EU při zohlednění všech jejich úrovní 

a vlivů a institucionálního zajištění. Implementace protikorupčních nástrojů EU v České 

republice by měla čtenáře seznámit s praktickou stránkou implementace v členském státě a 

upozornit na nedostatky a problémy spojené s aplikací. 
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1. Vývoj protikorupčních opatření 

 

Protikorupční politika EU má oproti ostatním nadnárodním politikám až překvapivě 

pozdní vývoj.  EU na problém korupce začala aktivně reagovat v druhé polovině 

devadesátých let, stejně jako jiné mezinárodní organizace, ovšem na rozdíl od těchto 

organizací postupovala svým vlastním charakteristickým způsobem s ohledem na své 

struktury, institucionální možnosti, cíle a především svou kompetenci.
2
 Pozornost věnovala 

oběma dimenzím potenciální korupce – korupci v členských státech i vnitřní korupci 

v institucích EU. Hovoříme-li, o vnitřní korupci je zbytečné pochybovat o kompetencích EU. 

V tomto ohledu má EU výlučnou pravomoc k rozvíjení preventivních protikorupčních politik, 

zřízení protikorupčních orgánů a úřadů, podpoře transparentního rozhodování či zamezení 

střetu zájmů. Komise může tuto oblast regulovat s využitím vnitřních rozhodnutí nebo na 

základě článku 280 Smlouvy o založení Evropského společenství. „Společenství a členské státy 

bojují proti podvodům a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Společenství 

opatřeními přijatými podle tohoto článku, která mají odstrašující účinek a mohou poskytnout v 

členských státech účinnou ochranu.“
3
  

Jedná-li se o protikorupční politiku v členských státech, můžeme rozlišit tři fáze jejího vývoje.  

V první fázi se pozornost zaměřila na ochranu finančních zájmů ES, což je možné vnímat jako základ 

dalšího rozvoje protikorupční politiky. Druhá fáze se již přímo věnovala trestnému činu korupce a 

přijímání příslušných protikorupčních opatření ve veřejném a soukromém sektoru. Poslední fáze 

začala v roce 1997 přijetím dalších zásadních dokumentů, které upozorňovaly na potřebu vytvořit 

rozsáhlou a efektivní protikorupční politiku.
4
 

Navzdory jejímu významu, nebyla protikorupční politice a politice boje proti podvodům 

dlouhou dobu věnována patřičná pozornost a jejich vývoj tak postupoval velmi pomalu. Ani 

samotná ochrana finančních zájmů ES nebyla dlouhou dobu považována za prioritu ES. Tento 

jev lze vysvětlit nedostatkem politické vůle vypracovat účinná opatření pro boj proti 

podvodům v raném stádiu integrace. ES bylo až do sedmdesátých let závislé na příspěvcích 

členských států, které tím nesly i následky případných podvodů.
5
 Na ochranu společných 

finančních zájmů tedy do té doby nebyl kladen patřičný důraz. V druhé polovině 

                                                
2 MASON, Patrycja Szarek. The European Union's fight against corruption: the evolving policy towards 
Member States and candidate countries. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010, x, 305 p. ISBN 

05-211-1357-1, str. 69 
3 Smlouva o založení Evropského společenství, článek 280 
4 MASON, Patrycja Szarek. The European Union's fight against corruption: the evolving policy towards 

Member States and candidate countries. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010, x, 305 p. ISBN 

05-211-1357-1, str. 70 
5 NIKODEM, Andreas. The evolution of anti‐fraud policy in the European Community from a constitutional law 

perspective. Managerial law. 2002, s. 59-76, str. 65 
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sedmdesátých let předložila Komise návrh, který měl zajistit přijetí pravidel pro ochranu 

finančních zájmů v souladu se zásadou asimilace. K zavedení zásady asimilace do právního 

řádu ES došlo až v roce 1989 ze strany Soudního dvora. V rozsudku označovaném také jako 

„případ řecké kukuřice“
6
 je tato zásada zmíněna v souvislosti s jednáním narušujícím rozpočet 

ES. Soudní dvůr uvedl, že tato jednání musí být sankcionována za stejných podmínek jako 

jednání narušující vnitrostátní rozpočet členských států.
7
 Dále uvedl, že by tyto sankce měly 

být účinné, přiměřené a odrazující, aby zajistily dostatečnou ochranu zájmů ES. Na základě 

tohoto rozsudku byl přijat článek 209 a Smlouvy o založení Evropského společenství, nyní po 

přijetí Amsterdamské smlouvy článek 280 Smlouvy o založení Evropského společenství. 

Jedná se o základ ochrany finančních zájmů ES.
8
  

 

 

1.1 Úmluva o ochraně finančních zájmů  
 

 

Následovalo přijetí Maastrichtské smlouvy, které sebou přineslo přenesení nových kompetencí 

do oblasti policejní a justiční spolupráce a umožnilo EU přijetí sekundární legislativy v několika 

oblastech. První krok se zaměřil na ochranu evropských finančních zájmů a vedl k přijetí Úmluvy o 

ochraně finančních zájmů Evropských společenství 26. 7. 1995
9
 (dále jen Úmluva). Tato úmluva 

vstoupila v platnost až 17. 10. 2002, jelikož k platnosti vyžadovala ratifikaci všemi členskými státy 

EU v době jejího přijetí. 
10

 

Samotná Úmluva definici korupce ani závazek k její kriminalizaci neobsahuje, ovšem je 

základem pro dva navazující protokoly, které se zabývají korupčními trestnými činy a 

upravují jejich kriminalizaci. Úmluva stanoví minimální standarty, které by měly členské 

státy přijmout v boji proti podvodům ohrožujícím evropské finanční zájmy.
11

 Cílem Úmluvy 

                                                
6 Rozsudek Soudního dvora zed ne 21.září 1989, Komise Evropských společenství proti Řecké republice, věc 

68/88, Recueil, s. 2965 
7 MASON, Patrycja Szarek. The European Union's fight against corruption: the evolving policy towards 

Member States and candidate countries. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010, x, 305 p. ISBN 
05-211-1357-1, str. 74 
8 MARSCH, Anna-Catharina. Strukturen der internationalen Korruptionsbekämpfung: wie wirksam sind 

internationale Abkommen?. Marburg: Tectum-Verl, 2009. ISBN 978-382-8821-194, str. 169 
9 Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o 

Evropské unii ze dne 26. Července 1995 
10 TOMÁŠEK, Michal, Harald Christian SCHEU, Jaroslav FENYK, Tomáš GŘIVNA a Jiří HERCZEG. 

Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 459 s. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 311 
11 Monitoring the EU accession process: corruption and anti-corruption policy. Budapest: Open Society 

Institute, 2002, 621 s. ISBN 1-891385-22-4, str. 36 
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je vytvoření jednotné úpravy podvodného jednání s účinnými a přiměřenými tresty a přijetí 

závazků týkajících se soudní pravomoci, vydávání a vzájemné spolupráce. 

Článek 1 obsahuje pro všechny členské státy závaznou definici podvodu poškozující 

nebo ohrožující finanční zájmy ES v souvislosti s výdaji a příjmy. 

 

Pro účely této úmluvy je podvodem poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských 

společenství  

a) v oblasti výdajů každé úmyslné jednání nebo opomenutí týkající se  

- použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo 

dokladů, které má za následek neoprávněné přisvojení nebo zadržování prostředků ze 

souhrnného rozpočtu Evropských společenství či rozpočtů spravovaných Evropskými 

společenstvími nebo jejich jménem, 

- neposkytnutí informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky, 

- neoprávněné použití těchto prostředků pro jiné účely, než pro které byly původně 

poskytnuty;  

b) v oblasti příjmů každé úmyslné jednání nebo opomenutí týkající se - použití nebo 

předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů nebo dokladů, které má za 

následek nedovolené snížení prostředků v souhrnném rozpočtu Evropských společenství či v 

rozpočtech spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem, - neposkytnutí 

informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky, - neoprávněné použití 

dovoleně získaného prospěchu se stejnými následky.
12

 

 

Definice se tedy omezuje pouze na podvody poškozující nebo ohrožující finanční 

zájmy ES, které navíc byly spáchány úmyslným jednáním či opomenutím. Do rámce této 

definice nespadá ani hrubá nedbalost, třebaže v některých členských státech spáchání 

trestného činu podvodu nevyžaduje úmysl. Poslední bod článku 1 Úmluvy stanoví, že úmysl 

při jednání či opomenutí uvedeném v definici lze odvodit z objektivních skutečností. 

V opačném případě bychom se ve většině případů museli spoléhat na vyjádření pachatele, že 

si byl svého jednání vědom. 
13

 

Úmluva vyžaduje po členských státech přijetí nezbytných a vhodných opatření, aby 

jednání definované podle článku 1 jako podvod poškozující nebo ohrožující finanční zájmy 

                                                
12 Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, článek 1 
13 CORSTENS, Geert a Jean PRADEL. European criminal law. Hague: Kluwer Law International, c2002, xii, 

650 s. ISBN 90-411-1362-2., str. 534-536 
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ES bylo možné trestat způsobem uvedeným v článku 2 Úmluvy. Tresty mají být účinné, 

přiměřené a odrazující a není zde vyloučen ani trest odnětí svobody za závažné podvody. 

Členské státy si mohou zvolit minimální částku, která určí závažnost podvodu, ovšem nesmí 

přesahovat 50 000 eur. Článek 2 se věnuje i méně závažným podvodům, které se týkají částek 

nepřevyšujících 4000 eur a nebyly podle vnitrostátních předpisů spáchány za zvlášť 

závažných okolností. V těchto případech mají členské státy právo uložit i tresty jiného druhu 

než jsou uvedeny výše.
14

 

 

Členské státy musí dále přijmout taková opatření, podle kterých bude možné uznat 

vedoucí podniku trestně odpovědnými za podvody spáchané jménem podniku a poškozující 

nebo ohrožující finanční zájmy Evropských společenství. Ustanovení Úmluvy zakládají určité 

minimum, které musí členské státy v otázce trestní odpovědnosti vedoucích pracovníků splnit, 

ovšem nebrání členským státům přijmout opatření nad rámec požadavků Úmluvy. Trestně 

odpovědné mohou být kromě vedoucích podniku i jiné osoby s rozhodovacími či kontrolními 

pravomocemi, ovšem musí být dodržen soulad se zásadami vnitrostátního práva. 

 

Úmluva dále stanoví povinnost přijmout nezbytná opatření k zavedení své soudní 

pravomoci
15

 a upravuje podmínky vydávání a trestního stíhání státních příslušníků. Pro 

členské státy, které podle vnitrostátních předpisů nevydávají své státní příslušníky, platí 

zásada Aut dedere aut iudicare, tedy vydat nebo soudit, která se váže na zásadu aktivní 

personality. Znamená to tedy, že pokud členský stát svého státního příslušníka nevydá, je 

povinen přijmout taková opatření, aby byl zajištěn stejný postup, jako by byl trestný čin podle 

článků 1 a 2 Úmluvy spáchán v jeho jurisdikci. Velký význam je kladen i na posílení 

spolupráce členských států při vyšetřování, trestním stíhání, výkonu uloženého trestu, ale i 

rozhodování o tom, který z členských států bude pachatele trestně stíhat, má-li soudní 

pravomoc více členských států. 
16

  

 

 

 

                                                
14 Článek 2 Úmluvy 
15 Platí zde zásada teritoriality a aktivní personality 
16 CORSTENS, Geert a Jean PRADEL. European criminal law. Hague: Kluwer Law International, c2002, xii, 

650 s. ISBN 90-411-1362-2., str. 538-539 
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Zbývající články Úmluvy řeší procesní otázky, ovšem neopomínají ani zásadu „ne bis 

in idem“. 
17

 Navzdory tomu, že se článek 6 snaží zabránit vzniku konfliktu soudních 

pravomocí členských států, nelze mu vždy zabránit, a proto má článek 7 upravující překážku 

pravomocně rozhodnuté věci velký význam. 
18

 

 

1.2 První protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES 

 

První protokol
19

, jehož je Úmluva základem, byl přijat Radou EU dne 27. září 1996 a 

vstoupil v platnost společně s Úmluvou.  Preambule tohoto protokolu upozorňuje na 

skutečnost, že finanční zájmy Evropských společenství mohou být narušeny i dalšími 

trestnými činy, především tedy korupčním jednáním úředníků členských států nebo 

komunitárních úředníků odpovědných za vybírání, správu nebo vyplácení finančních 

prostředků ES. Stejné následky může mít i korupční jednání vůči těmto osobám.  Ve svých 

prvních článcích se První protokol věnuje zejména definicím a úpravě národních předpisů. 

Nalezneme zde definici aktivní a pasivní korupce. 
20

  

„Pro účely tohoto protokolu se pasivní korupcí rozumí úmyslné jednání úředníka, který 

přímo nebo pomocí prostředníka žádá, příjme nebo si dá slíbit jakoukoli výhodu pro sebe 

nebo třetí osobu, aby jednal nebo aby se zdržel při výkonu svých povinností nebo funkcí 

v rozporu se svými úředními povinnostmi způsobem, který poškozuje nebo ohrožuje finanční 

zájmy Evropských společenství.“
21

  

Opačný případ, kdy korupční jednání směřuje proti úředníkovi Evropského společenství 

či členského státu, definuje První protokol jako aktivní korupci. První protokol vyžaduje 

obdobný postup jako Úmluva, tedy přijetí nezbytných opatření, aby tyto dvě formy korupce 

byly trestné včetně zavedení účinných, přiměřených a odrazujících trestů obsahujících u 

závažných případů i trest odnětí svobody. Výraz „odrazující“ je ve spojení s ukládáním trestů 

používán i v řadě jiných mezinárodních dokumentů a může působit poněkud vágně, ovšem 

s ohledem na princip suverenity není možné od členských států požadovat ukládání 

                                                
17 HECKER, Bernd. Europäisches Strafrecht. 3., aktualisierte und erweiterte Aufl. Heidelberg: Springer, 2010, 

L, 526 s. ISBN 978-3-642-13126-4, str. 504-506 
18 CORSTENS, Geert a Jean PRADEL. European criminal law. Hague: Kluwer Law International, c2002, xii, 

650 s. ISBN 90-411-1362-2., str. 541 
19 Akt Rady 96/C 313/01 ze dne 27. září 1996 o vypracování protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů 

Evropských společenství. Dále jen „První protokol“ 
20 JELÍNEK, Jiří, Tomáš GŘIVNA, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří HERCZEG, Katarína DANKOVÁ a Vladimír 

PELC. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 367 s. ISBN 978-80-7502-041-3, str. 135 
21 Článek 2 odst. 1 Prvního protokolu 
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konkrétních sankcí, které budou stanoveny mezinárodními úmluvami.
22

 Na rozdíl od Úmluvy 

První protokol neuvádí žádné částky, které by definovaly závažné případy korupčního 

jednání.  

Cílem Prvního protokolu také zavedení zásady asimilace s ohledem na korupční jednání 

úředníků ES, kteří v otázce korupce měli mít stejné postavení jako národní úředníci. Výkon 

disciplinárních pravomocí vůči národním úředníkům či úředníkům ES tímto není dotčen. 

Soudní pravomoc ve vztahu ke zmíněným trestným činům se řídí zásadou teritoriality a 

aktivní a pasivní personality. 
23

 Dále se První protokol zaměřuje na zavedení přiměřených a 

účinných trestů a vztahu k Úmluvě. 
24

 

 

1.3 Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES 
 

Druhý protokol
25

 byl přijat 19. června 1997 a vstoupil v platnost 19. května 2009. Již 

v úvodních slovech protokolu je konstatováno, že ochrana finančních zájmů ES vyžaduje 

zavedení dalších opatření, a to zejména kriminalizaci jednání spočívající v praní špinavých 

peněz a zavedení odpovědnosti právnických osob za podvod, aktivní korupci a praní peněz, 

které poškozují finanční zájmy Evropských společenství. 

Praní špinavých peněz bylo předmětem směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 

1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, která ve svém článku 1 třetí 

odrážce definuje praní peněz pro účely Druhého protokolu. Tato definice je ovšem omezena 

na jednání spojené s výnosy z podvodu, alespoň v závažných případech, a s výnosy z aktivní a 

pasivní korupce. 
26

 

Cílem je zajistit odpovědnost právnických osob za podvod, aktivní korupci a praní 

peněz, které poškozují finanční zájmy ES, které v její prospěch spáchá osoba jednající 

samostatně nebo jako člen orgánu dané právnické osoby, která zastává vedoucí pozici na 

základě pravomoci jednat za tuto právnickou osobu či přijímat rozhodnutí jejím jménem nebo 

vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby. Každý členský stát je rovněž povinen 

                                                
22 MASON, Patrycja Szarek. The European Union's fight against corruption: the evolving policy towards 
Member States and candidate countries. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010, x, 305 p. ISBN 

05-211-1357-1, str. 100 
23 CORSTENS, Geert a Jean PRADEL. European criminal law. Hague: Kluwer Law International, c2002, xii, 

650 s. ISBN 90-411-1362-2., str. 544-546 
24 První protokol 
25 Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 19. června 1997, 

vypracovaný na základě článku K.š Smlouvy o Evropské unii 
26 CORSTENS, Geert a Jean PRADEL. European criminal law. Hague: Kluwer Law International, c2002, xii, 

650 s. ISBN 90-411-1362-2., str. 548 
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zavést taková opatření, aby byla právnická osoba odpovědná i za podvody, aktivní korupci či 

praní špinavých peněz, ke kterým došlo ve prospěch právnické osoby díky nedostatku 

dohledu nebo kontroly ze strany vedoucí osoby právnické osoby uvedené výše. 
27

 Ač se 

Druhý protokol může jevit jako pokrokový, tak obsahuje několik omezení, která neumožňují 

postihnout korupci v celém jejím rozsahu.  Bez pochyby zavádí odpovědnost právnických 

osob, ovšem ukládané sankce nemusí být nutně trestní povahy. Jedná se o kompromis mezi 

právními řády členských států, jelikož některé z nich nepřipouští trestní odpovědnost 

právnických osob. EU v tomto ohledu dosáhla i tak nepochybného úspěchu, jelikož jako první 

mezinárodní organizace zavedla v Evropě odpovědnost právnických osob. Odpovědnost 

právnických osob se dále omezuje pouze na jednání poškozující nebo ohrožující finanční 

zájmy ES a nezahrnuje pasivní korupci.
28

 

Druhý protokol upravuje podmínky ukládání sankcí a uvádí jejich demonstrativní výčet. 

Právnická osoba může být například zbavena oprávnění pobírat veřejné výhody nebo 

podpory, ovšem může jí být soudně nařízena i likvidace. Členské státy mohou ovšem zavést i 

svůj vlastní systém trestních či správních sankcí, pokud je pro dané jednání dostatečný.
29

  

Členské státy musí dále přijmout opatření, která umožní zabavení nástrojů a výnosů podvodu, 

korupce a praní špinavých peněz.  

Podpora při spolupráci v boji proti uvedeným trestným činům je zajištěna i ze strany 

Komise, která poskytuje kromě technické a operativní pomoci také možnost výměny 

informací za účelem usnadnění zjištění skutkového stavu a zvolení správného a účinného 

postupu při vyšetřování.  

Druhý protokol dále upravuje postup při předávání osobních údajů a podmínky 

předávání údajů jiným členským státům a třetím zemím. Dozor nad těmito postupy je zajištěn 

orgánem k tomu určeným podle Smlouvy o založení Evropského společenství. 
30

  

Je však nutné připomenout, že se Úmluva o ochraně finančních zájmů i oba její protokoly 

vztahují pouze na ta jednání, která mohou ohrozit či narušit finanční zájmy Evropských 

společenství.
31

 

                                                
27 Článek 3 Druhého protokolu 
28 MASON, Patrycja Szarek. The European Union's fight against corruption: the evolving policy towards 

Member States and candidate countries. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010, x, 305 p. ISBN 

05-211-1357-1, str. 103 
29 CORSTENS, Geert a Jean PRADEL. European criminal law. Hague: Kluwer Law International, c2002, xii, 

650 s. ISBN 90-411-1362-2., str. 549-550 
30 Druhý protokol 
31 TOMÁŠEK, Michal, Harald Christian SCHEU, Jaroslav FENYK, Tomáš GŘIVNA a Jiří HERCZEG. 

Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 459 s. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 313 
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1.4 Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských 

států EU 

 

Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států 

EU 
32

 (dále jen „Úmluva o boji proti korupci“) byla přijata 26. května 1997 na základě návrhu 

italské vlády, který měl iniciovat kriminalizaci korupčního jednání úředníků ES a členských 

států bez ohledu na potenciální ohrožení či narušení finančních zájmů ES. Úmluva o boji proti 

korupci vstoupila v platnost 28. září 2005 po ratifikaci všemi původními signatáři. 
33

 

Její obsah se v mnohém podobá jejím předchůdcům Úmluvě o ochraně finančních 

zájmů ES a oběma protokolům, zejména tedy Prvnímu protokolu, který jako první požadoval 

asimilaci režimu úředníků členských států a úředníků ES při výkonu jejich funkcí. 
34

 Také 

Úmluva o boji proti korupci nezapomíná na princip asimilace s ohledem na postavení 

úředníků, ovšem její požadavky nejsou limitovány faktickým či potenciálním narušením 

finančních zájmů ES, ale jsou zaměřeny obecně na korupční jednání. Článek 1 svou definicí 

úředníka, úředníka ES a národního úředníka uvádí kategorii osob, na kterou se vztahují 

protikorupční opatření obsažená v Úmluvě o boji proti korupci a stanoví standardy pro 

definici úředníka v mezinárodním trestním řízení. 
35

  

Články 2 a 3 rozšiřují dosavadní definici pasivní a aktivní korupce. Trestnost 

korupčního jednání už není nadále podmíněna poškozením či ohrožením finančních zájmů 

ES. 

 

„Pro účely této úmluvy se pasivní korupcí rozumí úmyslné jednání úředníka, který 

přímo nebo pomocí prostředníka žádá, přijme nebo si dá slíbit jakoukoli výhodu pro sebe 

nebo pro třetí osobu, aby jednal nebo se jednání zdržel při výkonu svých povinností nebo 

svých funkcí v rozporu se svými úředními povinnostmi.” 
36

 

 

 

                                                
32 Úmluva ze dne 26. 5. 1997 o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států 

Evropské unie, vypracována na základě článku K3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské Unii 
33 TOMÁŠEK, Michal, Harald Christian SCHEU, Jaroslav FENYK, Tomáš GŘIVNA a Jiří HERCZEG. 

Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 459 s. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 313 
34 JELÍNEK, Jiří, Tomáš GŘIVNA, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří HERCZEG, Katarína DANKOVÁ a Vladimír 

PELC. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 367 s. ISBN 978-80-7502-041-3, str. 136 
35 Monitoring the EU accession process: corruption and anti-corruption policy. Budapest: Open Society 

Institute, 2002, 621 s. ISBN 1-891385-22-4, str. 36 
36 Článek 2 odst. 1 Úmluvy o boji proti korupci 
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„Pro účely této úmluvy se aktivní korupcí rozumí úmyslné jednání každého, kdo přímo 

nebo pomocí prostředníka slíbí nebo poskytne jakoukoli výhodu úředníkovi pro něj nebo pro 

třetí osobu, aby jednal nebo se jednání zdržel při výkonu svých povinností nebo svých funkcí 

v rozporu se svými úředními povinnostmi.” 
37

 

 

Na členských státech je, aby zajistily, že jejich legislativa pokryje všechny aspekty 

těchto definic. 

Článek 4 obsahuje princip asimilace a rozšiřuje kategorii osob, u kterých je korupce 

trestná. Aktivní a pasivní korupce ve vztahu k členům Komise ES, Evropského parlamentu, 

Soudního dvora a Účetního dvora ES se musí stíhat stejně jako ve vztahu k ministrům, 

poslancům, soudcům nejvyšších soudů a členům účetních dvorů členských států. 

Veškerá výše uvedená jednání stejně jako účastenství a návod k těmto jednáním musí 

být sankcionovány účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty. Ani zde nejsou u závažných 

případů vyloučeny tresty odnětí svobody. 
38

  

Úmluva o boji proti korupci se nezmiňuje o trestní odpovědnosti právnických osob jak 

je tomu v Druhém protokolu, ovšem ve svém článku 6 upravuje trestní odpovědnost 

vedoucích podniků a žádá po členských státech zavedení patřičných opatření, aby byly tyto 

nebo jiné osoby s rozhodovacími či kontrolními pravomocemi v podniku trestně odpovědné 

za korupční jednání, které spáchali jim podřízené osoby jménem podniku. Způsob, jakým 

bude tento požadavek zabezpečen, si mohou členské státy zvolit v souladu se svým 

vnitrostátním právem.
39

 

Následující články upravují jurisdikci členských států, podmínky vydávání a trestního 

stíhání a použití zásady „ne bis in idem“. V otázce spolupráce se postupuje obdobně jako u 

Prvního protokolu s cílem zajistit co možná nejefektivnější způsob vyšetřování.
40

 

Členské státy mohou přijmout další opatření, která budou překračovat rámec Úmluvy o 

boji proti korupci, jelikož ta představuje minimální standart, který by měl být společný všem 

členským státům. 
41

  

Úmluva o boji proti korupci vstoupila v platnost až osm let po jejím přijetí 30. června 

2005, jelikož byla nezbytná její ratifikace všemi 15 původními signatáři. Nutno podotknout, 

                                                
37 Článek 3 odst. 1 Úmluvy o boji proti korupci 
38 WOLF, Sebastian. Maßnahmen internationaler Organisationen zur Korruptionsbekämpfung auf nationaler 

Ebene. Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, 2006, str.6-7 
39  Článek 6 Úmluvy o boji proti korupci 
40  Články 7-10 Úmluvy o boji proti korupci 
41  TOMÁŠEK, Michal, Harald Christian SCHEU, Jaroslav FENYK, Tomáš GŘIVNA a Jiří HERCZEG. 

Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 459 s. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 318 
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že Česká republika dosud tuto úmluvu ani žádný z výše zmíněných dokumentů neratifikovala. 

42
 

 

1.5 Zpráva Komise o rozsáhlé politice EU v boji proti korupci 

 

Již v roce 1997 se Komise zapojila do formování protikorupční politiky zveřejněním 

zprávy
43

, která vyhodnocovala strategii EU v boji proti korupci a navrhovala katalog 

protikorupčních opatření. V návaznosti na tento dokument zveřejnila v květnu 2003 Zprávu o 

rozsáhlé politice EU v boji proti korupci
44

 (dále jen Zpráva Komise KOM(2003) 317). Tato 

zpráva vyzývá představitelé států a vlád EU, aby posílili boj proti korupci a zajistili tak, že 

tyto trestné činy budou vyšetřovány a sankcionovány, výnosy z korupčních jednání budou 

zabaveny a v neposlední řadě budou zavedena taková opatření, která zabrání výskytu 

příležitostí pro jakoukoli formu korupce. 
45

 

Zpráva Komise KOM(2003) 317 obsahuje přehled dosavadních aktivit v této oblasti na 

poli EU, ovšem zaměřuje se také na nezbytná zlepšení protikorupčních opatření. V tomto 

ohledu jsou ve zprávě uvedeny oblasti, ve kterých je prostor pro další iniciativy EU, přičemž 

cílem je postihnout korupci na všech úrovních  - v rámci institucích EU, ve členských státech 

EU, ale i přeshraniční korupci v rámci organizovaných zločineckých skupin. Komise 

připomíná, že korupce jako jev je přímo závislý na kriminalitě, jelikož dokud bude 

kriminalita, tak bude zájem na podplácení orgánů činných v trestním řízení s cílem uniknout 

trestům, zejména pak trestu odnětí svobody, který by zabránil páchání dalších trestných činů. 

Je nutný postup, který povede k odhalení a stíhání korupčních jednání, ale zároveň je důležité 

předcházet těmto situacím zavedením účinných preventivních opatření. Zpráva Komise 

KOM(2003) 317 obsahuje ve svých kapitolách iniciativy, které se soustředí na korupci 

v užším smyslu, tedy v trestněprávním významu, ale nezapomíná ani na širší, sociálně 

ekonomický význam, který souvisí i s pojmy integrita, transparentnost nebo například 

povinností skládat účty. 
46

 

                                                
42  WOLF, Sebastian. Maßnahmen internationaler Organisationen zur Korruptionsbekämpfung auf nationaler 

Ebene. Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, 2006, str. 6 
43  Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru „Zpráva o 

politice v boji proti korupci“, 21. května 1997, KOM(97) 192 v konečném znění 
44  Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru „Zpráva o 

rozsáhlé politice v boji proti korupci“, 28. května 2003, KOM(2003) 317 v konečném znění 
45  TIVIG, Andrea a Andreas MAURER. Diskussionspapier Die EU-Antikorruptionspolitik. Berlin: SWP Berlin, 

2006, str. 15 
46  Zpráva Komise, úvod 
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Za principy protikorupční politiky jsou považovány silná politická vůle a příkladné 

vystupování a jednání vládních činitelů, implementace všech dosavadních protikorupčních 

nástrojů a dohledu nad nimi a v neposlední řadě boj proti korupci v soukromém sektoru. 

Komise neapeluje pouze na ratifikaci protikorupčních nástrojů EU 
47

, ale vyzývá také 

k ratifikování všech mezinárodních úmluv pojednávajících o problematice korupce. 
48

 Dále 

zdůrazňuje, že veškerá úsilí EU i mezinárodních organizací jsou smysluplná pouze tehdy, 

pokud se zavedou i účinné kontrolní a vyhodnocovací mechanismy. 

Zpráva Komise KOM(2003) 317 se zabývá ve své druhé kapitole i tématem 

„whistleblowingu“, i když tento pojem není v textu výslovně uveden. Komise upozorňuje na 

význam svědků popřípadě obětí korupčního jednání v souvislosti s odhalováním aktivní a 

pasivní korupce. Ve většině případů neexistuje přímá oběť těchto trestných činů, tudíž zde 

není tendence nahlašovat případy policii. Samotní aktéři v zásadě nemají zájem na tom, aby 

došlo k odhalení jejich praktik, které tak zůstávají velmi často neodhaleny. Navzdory tomu se 

Komise snaží členské státy upozornit na nezbytnost přijetí společných standardů v oblasti 

získávání důkazů, vyšetřování a ochrany osob zapojených do korupčních jednání, ať jako 

svědci či oběti nebo i aktéři. Cílem má být podnět k oznamování těchto činů, jelikož je to 

mnohdy jeden z mála způsobů, jak odhalit korupční případy a usnadnit jejich vyšetřování. 
49

 

 

Zpráva Komise obsahuje také přílohu s deseti zásadami, podle kterých by se měli řídit 

státy přistupující do EU nebo ucházející se o členství v EU či třetí státy v rámci provádění 

protikorupčních opatření. Mezi tyto zásady patří zejména zavedení preventivní i represivní 

protikorupční politiky na všech úrovních, ratifikování příslušných mezinárodních úmluv, ale 

také efektivní prosazování protikorupčních zákonů nebo zavedení etických kodexů ve 

veřejném sektoru.
50

 

 

  

                                                
47  V té době se jednalo zejména o Úmluvu o ochraně finančních zájmů EU a její dva protokoly a dále Úmluvu o 

boji proti korupci. 
48  TIVIG, Andrea a Andreas MAURER. Diskussionspapier Die EU-Antikorruptionspolitik. Berlin: SWP Berlin, 

2006, str. 15 
49  Zpráva Komise, kapitola 4 písm. f) 
50  Příloha Zprávy Komise KOM(2003) 317 
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1.6 Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti korupci v soukromém sektoru 

 

Za účelem sbližování právních předpisů členských států EU v oblasti třetího pilíře 

mohou být přijímána rámcová rozhodnutí, která nemají přímý účinek, ale jsou závazná co do 

výsledku, kterého má být dosaženo. Rada EU na základě této pravomoci přijala 22. července 

2003 Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti korupci 
51

 (dále jen Rámcové rozhodnutí), které 

vstoupilo v platnost o 9 dní později publikací v Úředním věstníku.  

Toto rozhodnutí nahrazuje Společnou akci č. 98/742/SVV o korupci v soukromém 

sektoru 
52

 (dále jen Společná akce), která byla přijata Radou EU dne 22. prosince 1998, 

ovšem nepředstavovala dostatečně závazný instrument vzhledem k dané problematice. Pouze 

osm členských států transformovalo ustanovení tohoto dokumentu plně do svého právního 

řádu. 
53

  

Společná akce apeluje na dostatečné vymezení pojmu „porušení povinnosti“ ve 

vnitrostátních předpisech a stanoví ve svém článku 1 nezbytná minima, které by mělo 

zahrnovat. Dále přechází přes vymezení pasivní a aktivní korupce k sankcím pro fyzické i 

právnické osoby, jejichž trestní odpovědnost je vyžadována stejně jako v Druhém protokolu. 

Společná akce je zakončena ustanovením o soudní příslušnosti členských států a postupu při 

jejím provádění. 
54

 

 

Podle Rámcového rozhodnutí ohrožuje korupce ve veřejném a soukromém sektoru 

právní jistotu společnosti, narušuje hospodářskou soutěž v souvislosti s nákupem zboží a 

obchodních služeb a brzdí zdraví ekonomický vývoj. Rada tímto dokumentem chce zajistit 

kriminalizaci korupce v soukromém sektoru ve všech členských státech, trestní odpovědnost 

právnických osob za korupční jednání a zavedení účinných, přiměřených a odstrašujících 

sankcí.  

 

 

                                                
51  Rámcové rozhodnutí Rady č. 2003/568/SVV o boji proti korupci v soukromém sektoru  
52  Společná akce č. 98/742/SVV ze dne 22. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o 

Evropské unii o korupci v soukromém sektoru 
53  WOLF, Sebastian. Maßnahmen internationaler Organisationen zur Korruptionsbekämpfung auf nationaler 

Ebene. Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, 2006, str. 7 
54  Společná akce, články 1-8 
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1.6.1 Obsah Rámcového rozhodnutí 

 

Článek 1 se zabývá vymezením pojmů „právnická osoba“ a „porušení povinnosti“. 

Členské státy jsou povinny přijmout opatření, aby se úmyslná jednání definovaná v článcích 2 

a 3 stala trestnými činy. Jedná se o aktivní a pasivní korupci dojde-li k ní přímo nebo pomocí 

prostředníka při obchodní činnosti. Přesné vymezení jednání zní následovně: 

 

„Příslib, nabídka nebo poskytnutí osobě v řídícím nebo jiném postavení, jednající pro 

subjekt činný v soukromém sektoru, neoprávněné výhody jakéhokoli druhu pro tuto osobu 

nebo pro třetí osobu tak, aby taková osoba provedla nějaký úkon nebo se zdržela provedení 

nějakého úkonu, a tím porušila své povinnosti.“ 
55

 

 

„ Požadování nebo získání neoprávněné výhody jakéhokoli druhu nebo přijetí příslibu 

takové výhody pro sebe nebo pro třetí osobu osobou v řídícím nebo jiném postavení, jednající 

pro subjekt činný v soukromém sektoru, za to, že provede nějaký úkon nebo se zdrží provedení 

nějakého úkonu, a tím poruší své povinnosti.“ 
56

 

 

Tato jednání se vztahují na profesionální činnost ziskových i neziskových subjektů. 

Rámcové rozhodnutí ovšem připouští, aby členské státy omezily trestnost aktivní a pasivní 

korupce pouze na jednání, která by mohla mít za následek porušení hospodářské soutěže 

v souvislosti s nákupem zboží nebo obchodních služeb. O tomto omezení musí členské státy 

učinit prohlášení Radě v okamžiku přijetí Rámcového rozhodnutí a platí po dobu pěti let, tedy 

do 22. července 2010. Před tímto datem měla Rada povinnost prohlášení členských států 

prozkoumat a rozhodnout o jejich obnovení.
57

 Tuto výhradu přijaly čtyři státy, ovšem platila 

jen do roku 2010 a nebyla dále prodloužena. 
58

 

Na rozdíl od Společné akce vyžaduje článek 3 Rámcového rozhodnutí kriminalizaci 

návodu, pomoci a účastenství. 

Členské státy musí zajistit, že výše zmíněná jednání budou sankcionována účinnými, 

přiměřenými a odstrašujícími tresty včetně trestu odnětí svobody s horní hranicí od jednoho 

do tří let. 

                                                
55  Definice aktivní korupce dle článku 2 odst. 1 písm. a) Rámcového rozhodnutí 
56  Definice pasivní korupce dle článku 2 odst. 1 písm. a) Rámcového rozhodnutí 
57  HECKER, Bernd. Europäisches Strafrecht. 3., aktualisierte und erweiterte Aufl. Heidelberg: Springer, 2010, 

L, 526 s. ISBN 978-3-642-13126-4, str. 397 
58  JELÍNEK, Jiří, Tomáš GŘIVNA, Jana NAVRÁTILOVÁ, Jiří HERCZEG, Katarína DANKOVÁ a Vladimír 

PELC. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 367 s. ISBN 978-80-7502-041-3, str. 137 
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Členské státy mají povinnost přijmout opatření, aby fyzickým osobám mohl být 

dočasně zakázán výkon profesionální činnosti ve vedoucím postavení, pokud byla tato osoba 

v souvislosti s touto činností uznána vinnou z aktivní či pasivní korupce podle článku 2 a 

pokud existuje zřejmé riziko, že by mohlo dojít k opětovnému zneužití tohoto postavení či 

funkce korupčním jednáním. 
59

 Rámcové rozhodnutí rovněž obsahuje trestní odpovědnost 

právnických osob, která je nastavena obdobně jako u Druhého protokolu. 
60

 Sankce pro 

právnické osoby mohou zahrnovat peněžité tresty či pokuty a kromě toho mohou členské státy 

přijmout další opatření jako vyloučení z pobírání veřejných výhod či dočasný nebo trvalý 

zákaz provozování obchodní činnosti. 

Každý členský stát rovněž přijme patřičná opatření, aby zajistil svou příslušnost pro 

trestné činy uvedené v článcích 2 a 3, a to v případech, kdy byl trestný čin spáchán zcela nebo 

zčásti na jeho území, některým z jeho státních příslušníků či ve prospěch právnické osoby 

usazené na jeho území. 
61

 Každý členský stát může rozhodnout, že nebude aplikovat princip 

personality, popřípadě že ho bude aplikovat pouze ve zvláštních případech nebo za zvláštních 

okolností, ovšem musí se jednat o členský stát, který vydává své státní příslušníky. O svém 

rozhodnutí vyrozumí generální sekretariát Rady a Komisi. 
62

 

Rámcové rozhodnutí v jednom ze svých posledních ustanovení ruší Společnou akci a 

nařizuje členským státům přijmout nezbytná opatření pro dosažení souladu s rozhodnutím a 

sdělení předpisů, které zajišťují požadované povinnosti do 22. července 2005. 

 

1.6.2 Vyhodnocení přijatých opatření členských států 

 

Rámcové rozhodnutí ve svém článku 9 předpokládá vyhotovení vyhodnocovací 

zprávy Komisí a její prověření Radou. Rámcová rozhodnutí Rady nemají přímý účinek a jsou 

závazná pro členské státy co do výsledku, kterého má být dosaženo a je tedy na členských 

státech, jakou formu či prostředek zvolí. Komise tedy v tomto ohledu nemůže iniciovat řízení 

pro nesplnění povinnosti, ale její postup je omezen na vyhotovení zprávy spočívající ve 

faktickém vyhodnocení přijatých prováděcích opatření. Za tímto účelem byla přijata Zpráva 

                                                
59  Článek  4 odst. 3 Rámcového rozhodnutí 
60  Právnická osoba by měla být odpovědná za jednání dle článků 2 a 3, která za ně spáchá jakákoli osoba 

jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné osoby, která v této právnické osobě působí ve vedoucím 

postavení na základě oprávnění zastupovat právnickou osobu, pravomoci přijímat rozhodnutí jménem právnické 

osoby nebo pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby. 
61 HECKER, Bernd. Europäisches Strafrecht. 3., aktualisierte und erweiterte Aufl. Heidelberg: Springer, 2010, 

L, 526 s. ISBN 978-3-642-13126-4, str. 397 
62 TOMÁŠEK, Michal, Harald Christian SCHEU, Jaroslav FENYK, Tomáš GŘIVNA a Jiří HERCZEG. 

Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 459 s. ISBN 978-80-7201-737-9, str. 320 
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Komise o boji proti korupci v soukromém sektoru (dále jen Zpráva Komise KOM(2007) 

328).
63

 

Jedná se o analýzu přijatých opatření členských států, které byly vyžadovány 

Rámcovým rozhodnutím. Komise se v tomto ohledu věnuje článkům 1 až 7 a 10, jelikož 

ostatní články provedení nevyžadují. Jako problematické považuje Komise provedení článku 

2 Rámcového rozhodnutí, které zahrnuje definice a trestné činy vztahující se na aktivní a 

pasivní korupci. Toto ustanovení je považováno za klíčové, jelikož také rozšiřuje rozsah 

trestných činů nad rámec vnitřního trhu. Pouze dva členské státy transformovaly do svých 

právních řádů všechny části tohoto ustanovení. V ostatních členských státech, kde nedošlo 

k vyřešení této otázky přiměřeným způsobem, mohou vzniknout mezery v zákonech, které 

umožní obcházení těchto právních předpisů. Komise na tento problém upozorňuje a vyzývá 

členské státy k odstranění těchto mezer. 
64

 

Komise rovněž upozorňuje na dva aspekty, které je zapotřebí v dohledné době vyřešit. 

Jedná se za prvé o změnu právního základu Rámcového rozhodnutí s ohledem na rozsudek 

Soudního dvora ze dne 13. září 2005 
65

 a jeho důsledky, které uvedla Komise ve svém 

sdělení
66

. Komise uvádí, že důsledkem tohoto rozsudku by mohlo dojít k přesunu úpravy 

trestněprávní problematiky z třetího pilíře do pilíře prvního, přičemž by mimo jiné došlo 

k posílení vlivu Komise v trestněprávní oblasti a oslabení postavení členských států. Komise 

v příloze ke své interpretaci rozsudku uvádí všechny právní akty, které by měly být na 

základě tohoto rozsudku změněny. 
67

 

Druhým aspektem je konec platnosti prohlášení členských států týkající se omezení 

oblasti působnosti podle článku 2 odst. 4 Rámcového rozhodnutí. Jak již bylo řečeno, tak tato 

výhrada prodloužena nebyla. 

 

Podle vyhodnocení z roku 2007 provedly pouze dva členské státy ustanovení 

Rámcového rozhodnutí správně a úplně do svých vnitrostátních předpisů. Komise shledala 

míru provádění jako velmi nízkou a rozhodla se vyhodnotit provádění tohoto rozhodnutí 

podruhé. 

                                                
63 Zpráva Komise Radě na základě článku 9 rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 

2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru KOM (2007) 328 v konečném znění 
64  Zpráva Komise, str. 5 
65  Rozsudek Soudního dvora C-176/03 
66  Sdělení o důsledcích rozsudku Soudního dvora ze dne 13. září 2005  (C-176/03), KOM(2005) 583 

v konečném znění 
67 Sdělení o důsledcích rozsudku Soudního dvora ze dne 13. září 2005  (C-176/03), KOM(2005) 583 v konečném 

znění 
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Nezbytnost hodnocení potvrdil i Stockholmský program
68

, který ve svém bodu 4.1 

zařadil korupci mezi nadnárodní hrozby a vyzývá Komisi, aby vypracovala souhrnnou 

politiku boje proti korupci ve spolupráci se Skupinou států proti korupci GRECO. Dále by se 

Komise měla věnovat podmínkám přístupu EU ke skupině GRECO a posílit spolupráci nejen 

s touto skupinou, nýbrž i s UNCAC
69

 a OECD
70

 v oblasti boje proti korupci. Komise by 

v neposlední řadě měla vytvořit systém, který by měřil úsilí členských států v boji proti 

korupci.
71

 Tento požadavek považuji za zásadní, jelikož v situaci, kdy EU nemá potřebné 

pravomoci, aby prosadila zavedení protikorupčních mechanismů, musí volit jinou cestu, jak 

se alespoň přiblížit ideálnímu stavu protikorupční politiky ve členských státech. 

Mechanismus, který vyhodnocuje situaci na národní úrovni a veřejně upozorňuje na 

nedostatky politiky členských států, může zajistit žádoucí výsledky a přimět daný stát 

k aktivitě, která by odvrátila jeho negativní reputaci. Domnívám se, že v dnešní době, kdy 

mnoho zahraničních společností vnímá integritu a zásady compliance jako nedílnou součást 

své firemní kultury, může právě takové hodnocení národní protikorupční politiky ovlivnit 

rozhodnutí v dané zemi investovat. 

 

Druhá zpráva o provádění Rámcového rozhodnutí KOM(2011) 309
72

 byla 

naplánována na konec roku 2009, ovšem kvůli chybějícím podkladům ze strany členských 

států, které jsou výchozím bodem pro hodnocení, muselo být její zveřejnění odloženo. 

Komise v úvodu této zprávy poukazuje na nedostatečnou spolupráci ze strany členských států 

a uvádí, že posouzení provádění jednotlivých článků Rámcového rozhodnutí vychází 

především z oznámení členských států, která byla mnohdy neúplná.
73

  

Provedení klíčových článků 2 a 5 je stále nedostatečné. Ve článku 2 se jevilo jako 

vysoce problematické slovní spojení „přímo nebo pomocí prostředníka“ a „osoba v řídícím 

nebo jiném postavení, jednající“ a jejich přenesení do vnitrostátních předpisů. Dále při 

provádění článku o aktivní korupci vznikaly problémy s pokrytím plného rozsahu „příslibu, 

nabídky nebo poskytnutí“. Při provádění článku 5 o odpovědnosti právnických osob došlo 

oproti roku 2007 k výraznému pokroku, ovšem dle hodnocení Komise je celkové provádění 

stále slabé. Rámcové rozhodnutí uvádí, že právnická osoba je odpovědná i v případech, kdy 

                                                
68 Evropská Rada, Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je 

(2010/C 115/01) (dále jen Stockholmský program) 
69 Úmluva OSN proti korupci 
70 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
71 Stockholmský program 
72 Zpráva Komise Radě na základě článku 9 rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 

2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru KOM (2011) 309 v konečném znění 
73 Zpráva Komise KOM(2011) 308, úvod 
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došlo ke spáchání trestného činu díky nedostatku dohledu nebo kontroly. Těmto případům se 

ale mnoho členských států ve svých vnitrostátních předpisech nevěnuje a neřeší ani trestní 

stíhání fyzických osob ve vztahu k odpovědnosti právnických osob.
74

 

V závěru Komise uvádí, že nebylo možné vyhodnotit dopad provedení Rámcového 

rozhodnutí na množství případů korupce v soukromém právu. Pokud jde o samotné provedení 

rozhodnutí, jsou stále patrné rezervy členských států. Evropský parlament ve Stockholmském 

programu dokonce uvedl, že neshledal žádný pokrok ze strany členských států v provádění 

Rámcového rozhodnutí. 

1.7 Protikorupční balíček Komise 
 

Zpráva Komise KOM(2011) 309 je součástí protikorupčního balíčku, který byl Komisí 

přijat dne 6. června 2011 a obsahuje dále také sdělení o boji proti korupci v EU, rozhodnutí o 

zřízení protikorupčního informačního mechanismu a zprávu o možných způsobech účasti EU 

na činnosti Skupiny států proti korupci (GRECO), která působí v rámci Rady Evropy.
75

 

Tato opatření mají důsledněji řešit následky korupce na ekonomické, sociální a politické 

úrovni. Reakce doprovázející přijetí protikorupčního balíčku se soustředila zejména na 

zavedení nového protikorupčního informačního mechanismu, který má sledovat úsilí 

členských států v boji proti korupci.
76

 Tento mechanismus má posílit funkčnost stávajících 

nástrojů Komise skrze vyhodnocení a sledování situace v členských státech, které může vést 

k odhalení původu korupce a specifik příznačné pro jednotlivé státy.
77

 

 

1.7.1 Sdělení o boji proti korupci 

 

Sdělení Komise o boji proti korupci v EU
78

 (dále jen Sdělení Komise KOM(2011) 

308) je významným dokumentem protikorupčního balíčku, který zavádí důležitý nástroj boje 

proti korupci – Zprávu o boji proti korupci v EU, ovšem představuje i další možná opatření, 

která by měla posílit vůli členských států a postavení EU v tomto boji. Komise opět 

připomíná závažnost tohoto problému, kterou potvrzuje roční ztráta prostředků v odhadované 

                                                
74 Zpráva Komise KOM(2011) 308 
75 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o úsilí EU v boji proti korupci (2013/C 51 E/18) 
76 Zveřejněné novinky Komise dostupné na http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-

new/news/news/2011/20110606_en.htm 
77 Tisková zpráva Transparency International dostupná na http://www.transparencyinternational.eu/wp-

content/uploads/2012/08/2011-06-06-Transparency-International-Press-Release-EU-anti-corruption-package.pdf 
78 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru z 6. 

června 2011  - Boj proti korupci v EU, KOM(2011) 308 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2011/20110606_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2011/20110606_en.htm
http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2012/08/2011-06-06-Transparency-International-Press-Release-EU-anti-corruption-package.pdf
http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2012/08/2011-06-06-Transparency-International-Press-Release-EU-anti-corruption-package.pdf
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výši 120 miliard eur způsobená tímto fenoménem. Korupce nezpůsobuje pouze finanční 

škody, ale také sociální problémy a mnohdy souvisí i s organizovanou trestnou činností, která 

využívá korupci k páchání dalších závažných trestných činů. Sdělení Komise o boji proti 

korupci v EU ve svém úvodu potvrzuje existenci protikorupčních nástrojů, které pomohly 

vymezit protikorupční právní rámec, ovšem jejich provádění členskými státy je stále velmi 

nejednotné.
79

 

  

S cílem posílit politickou vůli v boji proti korupci ve všech členských státech zavádí 

Komise Zprávu o boji proti korupci jako nový mechanismus mapující a vyhodnocující 

protikorupční snahy členských států.  Zpráva bude zveřejňována v dvouletých intervalech 

počínaje rokem 2013 a bude řízena Komisí, která ponese i veškeré náklady se zprávou 

spojené. Zavedení tohoto nástroje je reakcí na výzvu Evropské rady ve Stockholmském 

programu
80

. Zpráva si nedává za cíl nastolit univerzální řešení korupce, jelikož jak již ukázala 

dřívější vyhodnocení protikorupčních opatření, každý členský stát přistupuje k problému 

s různou intenzitou. Problém ovšem zůstává pro všechny státy stejný, ač má třeba původ 

v jiné oblasti. Zpráva se bude věnovat průřezovým problémům, ovšem zohlední i témata 

příznačná pro jednotlivé členské státy. Při vypracování bude Komise vycházet ze stávajících 

mezinárodních nástrojů např. Rady Evropy, OSN či OECD, ovšem zdrojem informací budou i 

výsledky práce nezávislých odborníků, zprávy z členských států, agentur EU, OLAFu a 

dalších. Práci na zprávě bude pod vedením Komise zastávat expertní skupina sestávající 

z odborníků v relevantních oblastech a síť místních výzkumných zpravodajů.
81

  

 

Další výzva Sdělení Komise KOM(2011) 308 apeluje na členské státy, aby provedly 

stávající nástroje EU a ratifikovaly i mezinárodní protikorupční nástroje, jakými jsou 

Trestněprávní úmluva Rady Evropy o korupci, Občanskoprávní úmluva o korupci, Úmluva 

OSN proti korupci a Úmluva OECD o boji proti korupci. Nad rámec toho hodlá Komise 

posílit spolupráci mezi mezinárodními organizacemi a členskými státy, zejména pak 

prozkoumat možnosti účasti EU ve skupině GRECO. Komise si v této souvislosti vyžádá 

zmocnění od Rady EU, aby mohla jednat o účasti EU ve skupině GRECO.
82

  

 

                                                
79 Sdělení Komise KOM(2011) 308 
80 Stockholmský program vyžadoval zavedení mechanismu pro měření úsilí vyvinutého v boji proti korupci 
81 Sdělení Komise KOM(2011) 308, str.4-8 
82 Sdělení Komise KOM(2011) 308, str.9-10 
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Další bod Sdělení Komise KOM(2011) 308 se zabývá zapojením protikorupčních 

nástrojů do všech relevantních vnitřních a vnějších politik EU. V rámci vnitřní politiky chce 

Komise posílit justiční a policejní spolupráci s Europolem, Eurojustem, OLAFem a sítí 

kontaktních míst proti korupci EACN, aby bylo dosaženo konkrétnějších výsledků. Dále je 

nezbytné vylepšit finanční vyšetřování a nástroje zabavování výnosů z trestné činnosti. 

V obou oblastech plánuje Komise navrhnout změny, ať už cestou zrevidovaného právního 

rámce nebo strategie ke zlepšení vyšetřování. Cílem je, aby v rámci finančního vyšetřování 

korupce byly vždy řešeny i možné souvislosti s organizovanou trestnou činností a praním 

špinavých peněz. 

 

Komise připravuje také nové předpisy v oblasti veřejných zakázek stejně jako účetní 

standardy a zavedení povinných auditů pro unijní podniky, které by měly snížit riziko 

korupce. Ochranu finančních zájmů EU před korupcí má pak zlepšit nová protikorupční 

strategie, která by vytyčila priority a konkrétní oblasti práce. 

 

V oblasti vnější politiky EU je stále velkým tématem proces rozšiřování EU a 

sledování protikorupčních politik v kandidátských a potenciálně kandidátských zemích. 

Komise zdůraznila význam důsledného monitorování v rámci přípravy na přistoupení s cílem 

zajistit udržitelnost doporučených či zavedených protikorupčních opatření. 

V politice spolupráce a rozvoje Komise plánuje širší uplatnění zásady podmíněnosti, tedy 

pomoc v oblastech spolupráce a rozvoje podmínit dodržováním mezinárodních 

protikorupčních standardů.
83

 

 

1.7.2 Účast EU na činnosti skupiny GRECO 

 

Stockholmský program vyzval Komisi, aby vypracovala souhrnnou politiku boje proti 

korupci v úzké spolupráci se skupinou GRECO.  Reakcí na tuto výzvu bylo vypracování 

zprávy, která se zabývá možnostmi spolupráce EU a skupiny GRECO v boji proti korupci
84

 

(dále jen Zpráva Komise KOM(2011) 307). V této zprávě Komise uvádí nejdůležitější cíle 

spolupráce a rozebírá možnosti účasti EU na činnosti skupiny GRECO se všemi výhodami i 

nevýhodami. 

                                                
83 Sdělení Komise KOM(2011) 308, str.15-16 
84 Zpráva Komise Radě o způsobu účasti Evropské unie ve Skupině států proti korupci (GRECO) v rámci Rady 

Evropy ze dne 6.června 2011, KOM(2011) 307 
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Základem právní spolupráce v oblasti právního státu mezi EU a Radou Evropy je 

Memorandum o porozumění z roku 2007, které připouští i aktivity v oblasti boje proti korupci 

vedoucí k souladu mezi úmluvami Rady Evropy a právem EU. Komise ve své zprávě 

analyzuje protikorupční politiku skupiny států GRECO a případný prospěch obou organizací 

na vzájemné spolupráci. Skupina GRECO má již v monitorování protikorupčních snah států 

jisté zkušenosti a její postup dokázal na straně států vytvořit nutnou politickou vůli. Oproti 

tomu může EU přispět politickou úlohou orgánů EU, které mohou pomoci prosazovat 

protikorupční opatření.
85

  

Jak již bylo řečeno Zpráva Komise KOM(2011) 307 obsahuje hlavní cíle spolupráce, 

které by měly EU umožnit zejména účast na procesu hodnocení členských států, zastoupení  

v předsednictvu skupiny GRECO či vypracování srovnávacích analýz. Při rozboru 

jednotlivých možností spolupráce řeší Komise mimo jiné míru naplnění těchto cílů. 

EU by se na činnosti skupiny GRECO mohla účastnit jako pozorovatel nebo člen, přičemž 

obě možnosti jsou detailně rozebrány ve 4. kapitole zprávy.  Členství je možné dále dělit na 

plné členství a členství s omezenými hlasovacími právy. Alternativou k účasti by jinak mohl 

být i společný program, který ovšem nesplnil celkový cíl spolupráce. 

Po rozboru všech potenciálních možností účasti ve skupině GRECO došla Komise 

k závěru, že nejvýhodnější variantou je členství. Pouze to zajistí soulad s požadavky 

Stockholmského programu a využití znalostí a zkušeností skupiny GRECO s monitorováním 

členských států a politického vlivu EU. 

Komise by se přikláněla k členství s omezenými hlasovacími právy, ovšem je 

nezbytné posoudit otázku hodnocení EU skupinou GRECO. Hodnocení členů je nezbytnou 

součástí aktivit skupiny GRECO a probíhá na základě 20 vůdčích zásad boje proti korupci, 

ovšem vzhledem ke specifikům EU jako organizace by bylo nutné zvážit proveditelnost a 

možné dopady tohoto hodnocení. Komise závěrem žádá Radu o zmocnění jednat o účasti ve 

skupině GRECO.
86

 

 

1.7.3 Zavedení zprávy o boji proti korupci 

 

Posledním dokumentem protikorupčního balíčku je rozhodnutí o zřízení 

protikorupčního informačního mechanismu, které oficiálně zavádí mechanismus pravidelného 

                                                
85 Zpráva Komise KOM(2011) 307, str. 2-4 
86 Zpráva Komise KOM(2011) 307, str. 5-9 
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hodnocení úsilí členských států – Zprávu o boji proti korupci. Rozhodnutí uvádí hlavní cíle, 

které EU zavedením této zprávy sleduje a způsob jejího provádění. Jedná se o pravidelné 

vyhodnocování situace v EU s ohledem na boj proti korupci, identifikaci trendů a slabin, 

formulaci doporučení a výměnu zkušeností. Důraz je mimo jiné kladen i na spolupráci 

v rámci ostatních sítí a monitorovacích a hodnotících mechanismů.
87

 Zavedení Zprávy o boji 

proti korupci nemá na platnost těchto mechanismů vliv, ať už na regionální či globální 

úrovni.
88

 Naopak spoléhá na ně jako na zdroj užitečných informací pro své vyhodnocení. Ve 

spojení s pokročilým stupněm integrace v trestněprávních záležitostech je tento mechanismus 

vnímán jako významný základ boje proti korupci.
89

  

 

1.8 Zpráva o boji proti korupci v EU 
 

Komise zveřejnila svou první Zprávu o boji proti korupci v EU
90

 (dále jen „Zpráva o 

boji proti korupci“) 3. února 2014. Zpráva o boji proti korupci v EU byla poprvé zmíněna již 

v rámci Protikorupčního balíčku v roce 2011 a jejím cílem je vyhodnotit úsilí členských států 

v boji proti korupci a na základě těchto výsledků zahájit soustavnou spolupráci členských 

států a EU.  

Výchozím bodem je analýza zavedených protikorupčních opatření a jejich účinnost s 

ohledem na hmatatelné výsledky. Zpráva o boji proti korupci se skládá ze tří částí, které se 

zaměřují jak na vyhodnocení protikorupčního úsilí na úrovni EU, tak na individuální 

hodnocení jednotlivých členských států. 

První část obsahuje výsledky průzkumu Eurobarometr týkající se vnímání korupce a 

zkušeností s ní a „bleskového Eurobarometru“ zaměřeného na vnímání korupce v podnikání. 

Tento průzkum zohlednila ve svém projevu i komisařka pro vnitřní záležitosti EU Cecilia 

Malmström.
91

 Uvedla, že na úrovni EU jsou tři čtvrtiny respondentů toho názoru, že je 

korupce v jejich zemi velmi rozšířená a více jak polovina respondentů se domnívá, že korupce 

                                                
87 ARNONE, Marco a Leonardo S BORLINI. Corruption: economic analysis and international law. xxviii, 630 
pages. ISBN 9781781006139, str. 238 
88 Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2011 o zřízení protikorupčního informačního mechanismu KOM(2011) 

3673 
89 ARNONE, Marco a Leonardo S BORLINI. Corruption: economic analysis and international law. xxviii, 630 

pages. ISBN 9781781006139, str. 238 
90 Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu  Zpráva o boji proti korupci v EU ze dne 3.2.2014, 

KOM(2014) 38 
91 Cecilia Malmström, Commission unveils first EU Anti-Corruption Report, Speech/14/89, dostupné na: 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-89_en.htm 
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v jejich zemi za poslední tři roky vzrostla. Výsledky „bleskového Eurobarometru“ pak 

prokázaly, že 4 z 10 společností v EU považují korupci za problém při podnikání. 

Druhá část Zprávy o boji proti korupci je všeobecná a obsahuje shrnutí hlavních 

výsledků a trendů souvisejících s korupcí, jakož i analýzu přístupu členských států ke korupci 

v oblasti zadávání veřejných zakázek. Téma veřejných zakázek bylo ve Zprávě zařazeno do 

tzv. tematické kapitoly, která je vyhrazena pro otázky zvláštního významu na úrovni EU.  

Třetí část tvoří kapitoly věnované jednotlivým členským státům a upozorňují na 

vybrané problémy, které byly zjištěny během jejich hodnocení, a navrhuje možná řešení.
92

 

 

1.8.1 Všeobecná část 

 

Hlavní zjištění všeobecné části jsou shrnuty do několika okruhů, které se mohou 

následně objevit i v kapitolách členských států, jelikož se jedná zejména o průřezové otázky či 

hlavní jevy spojované s korupcí. 

Komise důkladně popisuje vývoj těchto oblastí v EU a paralelně k tomu připomíná 

význam jednotlivých opatření. Své hodnocení prokládá inspirujícími příklady protikorupčních 

nástrojů z jednotlivých členských zemí, ovšem současně vyzývá k dalšímu úsilí v klíčových 

oblastech. 

Konkrétně se jedná o politický rozměr problematiky, kontrolní mechanismy a prevenci 

a otázku účinných represivních nástrojů. Jedná se tedy o kroky, které na sebe při hlubším 

zamyšlení logicky navazují. Komise zaznamenala mnohem vyšší prioritu boje proti korupci v 

členských státech, což je také patrné s ohledem na množství zavedených protikorupčních 

strategií a programů, ovšem zároveň v těchto aktivitách konstatuje určité rezervy. Komise 

považuje za nezbytné vnést mezi politické elity více integrity a odpovědnosti pomocí kodexů 

chování obsahující účinné kontrolní mechanismy a jasný systém sankcí. Jedním 

z významných jevů zasahující do politického prostředí je financování politických stran. 

S ohledem na stále se vyskytující korupční kauzy, které s financováním politických stran úzce 

souvisí, je třeba dalšího úsilí ve formě zpřísnění stávající legislativy a posílení 

transparentnosti zejména s ohledem na přijímání darů. 

U kontrolních mechanismů a prevence bylo konstatováno průběžné úsilí členských 

států, ovšem Komise naráží na nedostatek efektivní koordinace při zavádění kontrolních 

mechanismů a nejednotnost preventivních opatření.  

                                                
92 Zpráva o boji proti Korupci, kapitola I a II 
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V souvislosti s represivními nástroji Komise připomíná nedostatky při provádění 

Rámcového rozhodnutí, které nadále přetrvávají.  

Komise závěrem vyhodnocuje rizikové oblasti v souvislosti s výskytem korupce. Institut 

pro kvalitu veřejné správy göteborské univerzity zjistil, že vyšší korupční rizika nalezneme na 

regionální a místní úrovni, kde nejsou zavedeny tak přísné vnitřní kontroly a zásady brzd a 

protivah jsou zpravidla oslabeny. Mezi odvětví, která mohou být zvlášť ohrožena korupcí, 

patří zejména zdravotnictví a městská výstavba a stavebnictví. Korupce se v těchto odvětvích 

vyskytuje napříč celou EU. V některých členských státech byly zaznamenány i nedostatky 

v dohledu nad státem vlastněnými společnostmi.
93
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2 Institucionální rámec protikorupční politiky 

2.1 OLAF 
 

Podvody ohrožující finanční zájmy ES, mezi které korupce spadá, představují oblast 

kriminality, která se dostala do hledáčku unijních institucí již v osmdesátých letech. Potřeba 

chránit finanční zájmy ES vedla Komisi k založení Koordinační jednotky pro prevenci 

podvodů UCLAF (Unité de Coordination de La Lutte Anti-Fraude). Ta začala fungovat v roce 

1988 a svou činnost zaměřila zejména na vnější dimenzi boje proti podvodům, tedy na 

členské státy a jejich opatření proti tomuto druhu kriminality. Ovšem s ohledem na rostoucí 

nesrovnalosti ve správě komunitárních fondů a počet skandálů vznikla potřeba reformovat 

vnitřní struktury a zavést i zde opatření chránící unijní rozpočet. Reakcí na jeden z těchto 

skandálů
94

 bylo nahrazení UCLAFu Evropským úřadem pro boj proti podvodům OLAF 

(Office européen de lutte antifraud, dále jen OLAF), který se měl nově zaměřit na vnitřní i 

vnější vyšetřování podvodů a v současné době je hlavním úřadem odpovědným za ochranu 

finančních a ekonomických zájmů EU.
95

  

OLAF byl založen rozhodnutím Komise ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského 

úřadu pro boj proti podvodům a jeho působnost, pravomoci a úkoly jsou upraveny 

v nařízeních o provádění vyšetřování
96

. Nařízení byla přijata odděleně kvůli rozdílnosti 

režimu EURATOMu a ES.
97

 OLAF v zásadě spadá pod Komisi, ovšem při svých 

vyšetřovacích činnostech v rámci boje proti podvodům zastává nezávislé postavení.
98

 Je 

pověřen vyšetřováním případů korupce, podvodů a jiných protiprávních činností poškozující 

finanční zájmy EU, stejně jako závažných činů spočívajících v porušení povinností úředníků a 

zaměstnanců EU, které by mohly vést k disciplinárnímu či trestnímu stíhání.
99

 Chápání a 

úprava těchto druhů jednání je v každém členském státě jiná, přičemž se může jednat o mále 

ale i zásadní rozdíly. K těm zásadním stále patří definice relevantních trestných činů, jako je 

zpronevěra nebo zneužití pravomoci a ukládání sankcí za tato jednání. Vyloučeny nejsou ani 

takové rozdíly, které mohou v jednom členském státě vyústit v beztrestnost jednání a 

                                                
94  Jedná se o skandál Komise J.Santera v roce 1999, který představoval vyvrcholení politické krize v EU. 
95  MITSILEGAS, Valsamis. EU criminal law. Portland, OR: Hart Pub., 2009, xii, 352 p., str. 210-211 
96  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném 

Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a Nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 ze dne 25. května 

1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) 
97  Intitucionální rámec spolupráce v trestních věcech, str. 199 
98  MITSILEGAS, Valsamis. EU criminal law. Portland, OR: Hart Pub., 2009, xii, 352 p., str. 211 
99  Rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999 
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v druhém budou stále posuzovány jako trestné činy. Tyto nesrovnalosti bezesporu komplikují 

práci OLAFu a přispívají i k nejistotě výsledků vyšetřování.
100

 

Na základě Interinstitucionální dohody z května 1999 byly OLAFu rozšířeny 

vyšetřovací pravomoci na všechna protiprávní jednání ohrožující finanční zájmy ES. 
101

 

 

2.1.1 OLAF a jeho činnost 

 

Jedním z hlavních úkolů OLAFu je zajistit spravedlivou a řádnou správu a distribuci 

finančních prostředků EU. Za tímto účelem provádí správní vyšetřování uvnitř institucí EU 

označované za vnitřní vyšetřování, ovšem zaměřuje se také na vnější vyšetřování členských a 

nečlenských států EU, dotýkají-li se tyto případy finančních prostředků EU. OLAF se dále 

podílí na vyšetřování členských států a orgánů EU tím, že shromažďuje a poskytuje potřebné 

informace. Členské státy i třetí země se mohou na OLAF obrátit s žádostí o spolupráci při 

provádění vyšetřování případů, které spadají do jeho kompetence. OLAF může v rámci 

vnějšího vyšetřování převzít úkoly vnitrostátních úřadů, ovšem s ohledem na přeshraniční 

charakter a komplexitu těchto případů jsou tyto aktivity náročnější než jeho vyšetřovací 

činnost uvnitř institucí EU.
102

   

 

V rámci vnitřního vyšetřování disponuje OLAF významnými pravomocemi, které 

spočívají zejména v právu na okamžitý a neohlášený přístup k informacím uvnitř orgánu, 

subjektu, úřadu či agentuře popřípadě vyžádání si těchto informací od zúčastněných subjektů. 

Tyto subjekty mají povinnost informovat OLAF o všech záležitostech týkajících se případů 

korupce, podvodů a jiných obdobných jednání.
103

  

OLAF ovšem nevyšetřuje pouze hospodaření s finančními prostředky EU, ale zkoumá 

i etické chování úředníků EU. Jeho pravomoci se tak dostávají nad rámec finančních zájmů 

EU a zasahují i do oblasti nekorektního jednání, které by mohlo vyústit v disciplinární řízení. 

                                                
100 SZAREK-MASON, Patrycja. OLAF: The anti-corruption policy within the European Union. In: AUBY, 

Jean-Bernard, Emmanuel BREEN a Thomas PERROUD. Corruption and conflicts of interest: a comparative 
law approach. Edward Elgar Publishing, 2014, s. 288. Studies in comparative law and legal culture. str. 292 
101  Interinstitucionální dohoda ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a 

Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF) 
102 SZAREK-MASON, Patrycja. OLAF: The anti-corruption policy within the European Union. In: AUBY, 

Jean-Bernard, Emmanuel BREEN a Thomas PERROUD. Corruption and conflicts of interest: a comparative 

law approach. Edward Elgar Publishing, 2014, s. 288. Studies in comparative law and legal culture, str.291 
103 VLASTNÍK, Jiří. Institucionální rámec spolupráce v trestních věcech v EU. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, Beroun, 2008, 284 s. Prameny a nové proudy právní vědy, 39, str. 199 
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OLAF tedy odhaluje a vyšetřuje závažná profesní pochybení úředníků EU, i když nedojde 

k podvodu či korupci poškozující finanční zájmy EU.
104

  

Oprávnění OLAFu přesně vymezují výše zmíněná nařízení z roku 1999, nařízení č. 

1073/1999 a 1074/1999, a pokrývají všechny orgány, instituce i úřady EU. Tuto skutečnost 

potvrdil i Evropský soudní dvůr ve sporech s Evropskou centrální bankou (dále jen ECB) a 

Evropskou investiční bankou (dále jen EIB)
105

. ECB a EIB přijaly rozhodnutí, které stanoví, 

že interní vyšetřování v obou bankách bude prováděno jejich vlastními interními útvary. 

Komise na toto reagovala dvěma žalobami na neplatnost a uvedla, že rozhodnutí je v rozporu 

s nařízením o provádění vyšetřování z roku 1999, ovšem ECB a EIB se v tomto ohledu 

domnívaly, že se na ně nařízení nevztahuje. Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí 

potvrdil nezávislost obou bank, ovšem dále uvedl, že se nejedná o oddělení od Evropského 

společenství a vynětí ze všech ustanovení práva Společenství. ECB ani EIB ve svých 

tvrzeních neuvedly, jakým způsobem by mohla být vyšetřovací činností OLAFu narušena 

nezávislost obou bank popř. plnění jejich úkolů nezávislým způsobem.
106

 V rozhodnutí C-

15/00 Evropský soudní dvůr pak uvádí, že ani skutečnost, že byl OLAF založen Komisí a 

spadá do jejich rozpočtových struktur, nemá vliv na nezávislost EIB a její reputaci na 

finančních trzích.
107

  Činnost OLAFu je v tomto ohledu nastavena tak, aby byla za všech 

okolností nezávislá, a v tomto duchu jsou vymezeny i pravomoci a postupy při vyšetřování. 

Vyšetřování musí probíhat podle stanovených postupů a Evropský soudní dvůr zdůrazňuje, že 

jednotný postup je v této záležitosti nezbytný pro posílení boje proti korupci. Evropský soudní 

dvůr dále upozorňuje, že ECB podléhá i různým kontrolám ze strany Společenství, tudíž je 

patrné, že její nezávislost nebude mít za následek úplné vynětí z režimu práva Společenství a 

oproštění od ostatních orgánů a institucí.
108

 

Evropský soudní dvůr potvrdil, že se ECB a EIB musí řídit nařízeními o provádění 

vyšetřování úřadem OLAF a ve svém rozhodnutí prohlásil rozhodnutí přijaté ECB a EIB za 

neplatné.
109

  

 

                                                
104 SZAREK-MASON, Patrycja. OLAF: The anti-corruption policy within the European Union. In: AUBY, 
Jean-Bernard, Emmanuel BREEN a Thomas PERROUD. Corruption and conflicts of interest: a comparative 
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European Investment Bank 
106 C-11/00, Commission v ECB, para124-127; C-15/00, Commission v EIB, para 102 
107 C-15/00, Commission v EIB, para 106 
108 C-11/00, Commission v ECB, para138 
109 C-11/00, Commission v ECB, para182, 185; C-15/00, Commission v EIB, para 178,185 
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Vnější vyšetřování se soustřeďuje na vnitrostátní případy, které mají vliv na rozpočet 

EU, tedy například zneužívání finančních prostředků (dotací) z unijního rozpočtu. Při tomto 

vyšetřování má OLAF povinnost postupovat v souladu s procesním právem členského státu a 

spolupracovat s jeho orgány.
110

 Členské státy musí být dopředu informovány o předmětu, 

důvodu a právním základě plánovaného vyšetřování. Vyšetřovatelé OLAFu mají v zásadě 

stejné postavení jako vnitrostátní auditoři či vyšetřovatelé a postupují vždy v souladu 

s vnitrostátním právem, ale jsou závislí na spolupráci ze strany členského státu. Jak již bylo 

řečeno, jedná se s ohledem na rozdílnou právní úpravu členských států o poněkud 

problematickou oblast. Příkladem může být vnímání střetu zájmů v oblasti zadávání 

veřejných zakázek, kdy vnitrostátní právo jednoho členského státu připouští, aby účastník 

zakázky spoluvytvářel podmínky tendru, aniž by spáchal trestný čin, přičemž v jiném 

členském státě se jedná o jasný střet zájmů.  

Případy, které spadají do pravomoci OLAFu, jsou dále rozdělovány do čtyř kategorií 

podle míry účasti na vyšetřování. Kategorie vnitřního vyšetřování se týká vyšetřování 

v orgánech a institucích EU, které spadá zcela do pravomoci OLAFu. Další kategorie se 

zaměřuje na vnější vyšetřování mimo orgány EU a patří sem případy, na kterých se OLAF 

podílí převážnou měrou. V kategorii koordinačních činností se nachází případy, které 

primárně vyšetřují jiné instituce EU či vnitrostátní úřady a OLAF jim pomáhá při vyšetřování. 

Poslední kategorií je pomoc v trestních věcech a tu OLAF poskytuje při vyšetřování trestných 

činů členským státům či třetí zemi. 
111

 

 

OLAF neukládá žádné sankce, ale vydává zprávu o výsledcích vyšetřování, která 

obsahuje zjištěné skutečnosti, závěry vyšetřování a doporučení členským státům a při 

vnitřním vyšetřování orgánu, subjektu, úřadu či agentuře, kterým je také zpráva předána.  

V případech vnějšího vyšetřování postupují dále soudní orgány členského státu bez zásahu 

OLAFu a rozhodují o dalších krocích na základě vlastního uvážení a v souladu s vnitrostátním 

právem. Ne vždy tak dojde k zahájení trestního řízení, i když bylo ve zprávě členskému státu 

doporučeno. Úroveň trestněprávní ochrany s ohledem na finanční zájmy EU je tak poněkud 

kolísavá a nejednotná.
112

 Ve výsledku lze říci, že se vše odvíjí od prioritních zájmů členských 

                                                
110  VLASTNÍK, Jiří. Institucionální rámec spolupráce v trestních věcech v EU. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, Beroun, 2008, 284 s. Prameny a nové proudy právní vědy, 39, str. 199 
111  http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_cs.htm 
112 SZAREK-MASON, Patrycja. OLAF: The anti-corruption policy within the European Union. In: AUBY, 

Jean-Bernard, Emmanuel BREEN a Thomas PERROUD. Corruption and conflicts of interest: a comparative 

law approach. Edward Elgar Publishing, 2014, s. 288. Studies in comparative law and legal culture, str.298 
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států, které nemusí vždy korespondovat se zájmy EU.
113

 Soudy členských států vnímají tuto 

situaci spíše problematicky a mnohdy nechtějí dokumenty poskytnuté OLAFem uznat jako 

důkazy. Vyžadují, aby důkazy v trestním řízení byly chápány pouze ve smyslu jejich národní 

právní úpravy. Tato problematika opět upozorňuje na potřebu zlepšení spolupráce OLAFu a 

justičních orgánů členských států. 
114

    

Nařízení o provádění vyšetřování obsahuje i další funkce OLAFu v oblasti prevence 

podvodů. Podporuje spolupráci členských států v boji proti podvodům a je kontaktní osobou 

pro národní justiční a policejní orgány. Dále také vypracovává koncepty pro boj proti 

podvodům a zastává i operační úkoly v této oblasti jako je poskytování technické podpory 

nebo vývoj infrastruktur.  

 

2.1.2 OLAF a jeho orgány 

 

Zahájení, řízení a ukončení vyšetřování náleží do pravomocí ředitele OLAFu (dále jen 

Ředitel), který je provádí z vlastní iniciativy nebo na žádost dotčeného členského státu a 

v případě vnitřního vyšetřování také na základě žádosti dotčeného orgánu či subjektu. 

Statistiky ukazují, že převážná většina případů je iniciována přímo OLAFem, což potvrzuje 

jeho nezávislé postavení. Dalším významným zdrojem informacím jsou oznámení jednotlivců 

a dalších osob ze soukromého sektor, což lze vysvětlit zřízením systému FNS
115

. Jedná se 

webový nástroj, přes který lze anonymně oznámit jakékoli podezření z korupce či jiného 

závažného jednání zaměstnanců EU.
116

 S ohledem na úspěšnost tohoto systému je tedy na 

zvážení, zda by takové řešení nešlo aplikovat i na ostatní případy korupce, které se netýkají 

pouze zaměstnanců EU. 

Ředitel je odpovědný za vedení vyšetřování, během kterého mu nesmí být ukládány 

žádné pokyny ze strany vládní nebo jiné instituce, je ovšem povinen podávat pravidelné 

zprávy o výsledcích vyšetřování Evropskému parlamentu, Radě EU, Komisi a Evropskému 

účetnímu dvoru.
117

  

                                                
113  MITSILEGAS, Valsamis. EU criminal law. Portland, OR: Hart Pub., 2009, xii, 352 p., str. 212 
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Vyšetřovací činnost OLAFu je monitorována Dozorčí radou, která se skládá z pěti 

nezávislých externích osob jmenovaných na tři roky na základě společného rozhodnutí 

Evropského parlamentu, Rady EU a Komise. Stejně jako Ředitel jsou i tyto osoby při 

vykonávání svých povinností nezávislé a nemusí se řídit instrukcemi ostatních orgánů či 

institucí. Hlavním úkolem Dozorčí rady je informovat Ředitele o vyhodnocení aktivit OLAFu 

bez toho, aby bylo ohroženo probíhající vyšetřování. Na základě podkladů od Ředitele 

vystavuje Dozorčí rada minimálně jednou do roka zprávu o činnosti OLAFu, své zprávy může 

ovšem předávat i Evropskému parlamentu, Radě EU, Komisi nebo Evropskému účetnímu 

dvoru. S ohledem na vnitřní vyšetřování, které se zaměřuje na fungování institucí EU, tedy 

například i Komise, může dojít k ohrožení nezávislého vyšetřování a rovného přístupu. Tyto 

obavy potvrdila i sama Komise ve svém vyhodnocení OLAFu, ve kterém uvedla, že OLAF na 

jednu stranu musí podpořit Komisi při plnění jejich závazků, které mimo jiné spočívají 

v poskytnutí informací Evropskému parlamentu, aby mohly být splněny požadavky 

finančního auditu, a na straně druhé musí postupovat v souladu s předpisy upravující jeho 

vyšetřovací činnost. Ředitel se v případech ohrožení nezávislosti OLAFu může obrátit na 

Soudní dvůr EU. 
118

 

 

Za účelem zajištění komunikace mezi členskými státy a úřadem OLAF byla v letech 

2000-2003 založena síť kontaktních bodů AFCOS (Anti-Fraud Coordination Structure). Tato 

síť plní významnou úlohu při podávání hlášení o trestněprávních či administrativních 

nesrovnalostech, které byly odhaleny při nakládání s finančními prostředky EU. Nutno 

podotknout, že kontaktní body nepředstavují v každém členském státě stejné úřady, což může 

samozřejmě s ohledem na rozdílné uspořádání vést k některým praktickým problémům při 

poskytování informací. V neposlední řadě je také zapotřebí zajistit lepší technické vybavení 

kontaktních míst, ale i dostatečnou znalost evropské legislativy a fungování některých jejich 

nástrojů. 
119
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2.1.3 Případy 

 

Není překvapením, že většina protikorupčních vyšetřování probíhá v rámci Komise, 

jelikož se jedná o zdaleka největší instituci, která provádí většinu finančních transakcí v rámci 

institucí EU. 

OLAF má na svém kontě řadu úspěšných vyšetřování, která odhalila nejen korupční 

jednání ale i mnoho jiných podvodů ohrožující či narušující finanční zájmy EU. 

Jedním z příkladů korupce, kde došlo k ohrožení rozpočtu EU je vyšetřování projektového 

manažera Komise, který působil na Ukrajině jako smluvní agent. V rámci jedné ze zakázek 

týkající se implementace pomoci pro oblast zasaženou Černobylem spadající pod program 

Technická pomoc společenství nezávislých států (TACIS) požadoval provizi 4 % z celkové 

částky. Jedna ze spolčeností byla ochotna zaplatit provizi 2,5 % za smlouvu v hodnotě 19 

milionů eur. Zakázka byla ovšem zastavena, než došlo k jejímu zadání, tudíž nedošlo 

k žádným ztrátám na rozpočtu EU. Jednání smluvního agenta bylo nahlášeno OLAFu jinou 

společností, po které byla provize rovněž požadována. OLAF v rámci svého vyšetřování 

potvrdil obvinění a předal případ belgickým soudním orgánům. Tento úředník byl odvolán ze 

své funkce v Komisi a zatčen na belgickém území.
120

 

OLAF se zaměřuje i na zneužívání a krádeže evropských dotací, jako tomu bylo 

v případě dotací pro jednu nejmenovanou britskou společnost, která tak měla údajně 

financovat svůj výzkumný projekt. Grant ve výši 174,500 eur byl ukraden a převeden na účet 

společnosti, která se onoho projektu neúčastnila, ovšem vlastnil ji příjemce zmíněného grantu.  

Mnoho případů se také dotýká importovaného zboží, pašování a obcházení celních předpisů. 

V této oblasti byl OLAF úspěšný při vyšetřování pašování cigaret a umožnil Komisi a deseti 

členským státům vstoupit do soudního řízení proti třem mezinárodním tabákovým 

společnostem před americkými soudy.
121

 

Velmi delikátní jsou zejména ty případy, které poukazují na nesprávné jednání OLAFu 

samotného a odhalují pochybení v rámci vyšetřování. Jedním z těchto případů je tvz. „Aféra 

Eurostatu“, která vyústila v rozhodnutí Soudu prvního stupně Evropských společenství (dále 

jen CFI) ve věci Franchet a Byk vs. Komise.
122

 V případě Eurostatu se jednalo o údajně 

zmanipulované faktury vystavené ředitelem Eurostatu, Yvesem Franchetem, který měl 

                                                
120 SZAREK-MASON, Patrycja. OLAF: The anti-corruption policy within the European Union. In: AUBY, 

Jean-Bernard, Emmanuel BREEN a Thomas PERROUD. Corruption and conflicts of interest: a comparative 

law approach. Edward Elgar Publishing, 2014, s. 288. Studies in comparative law and legal culture, str.295 
121 European Anti-Fraud Office. Dostupné z: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/success-

stories/index_en.htm 
122 Rozsudek ve věci T-48/05 
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zároveň zadávat i fiktivní zakázky. Škody způsobené tímto jednáním se odhadovaly na 

930 000 eur. Výsledkem vyšetřování OLAFu bylo předání složek případu a zahájení soudního 

řízení ve Francii a v Lucembursku. V rámci řízení došlo i na přezkum způsobu, jakým OLAF 

řídil své vyšetřování, což vedlo k závěru, že předaná dokumentace zahrnovala interní a ne 

externí vyšetřování. V souvislosti s tímto případem byl OLAF kritizován i za průtahy během 

celého vyšetřování, které mělo být zahájeno již v roce 1998, ovšem k předání věci soudním 

orgánům ve Francii a v Lucembursku došlo až v roce 2002. Ve stejném roce vyšel 

v německém magazínu „Stern“ článek, který na tato pochybení upozorňoval a uvedl, že se 

mohlo jednat o pomocný krok vyšetřovaným ze strany OLAFu. Novinář Hans Martin Tillack, 

který tento článek napsal, se posléze stal hlavním aktérem dalšího významného případu úzce 

související s otištěním zmíněného článku o poměrech v Eurostatu. Tillack byl autorem i 

jiného článku, který vyšel během dalšího měsíce a opět poukazoval na nesrovnalosti uvnitř 

institucí EU.
123

 Oba články byly založeny na zprávě jednoho z úředníků EU a důvěrných 

dokumentů OLAF.   

S ohledem na tyto okolnosti vydal OLAF tiskovou zprávu, kterou zahájil interní 

vyšetřování týkající se úniku důvěrných informací, jelikož nebylo možné vyloučit, že jeden ze 

zaměstnanců OLAFu popřípadě jiné instituce EU obdržel výměnou za důvěrné podklady a 

informace úplatek. Reakcí na to byla tisková zpráva magazínu Stern, která zdůraznila, že 

nezaplatila žádnému úředníkovi EU za informace spojené s tímto případem. Z komunikace 

mluvčího OLAFu bylo ovšem patrné, že jediná skutečnost, kterou si může být úřad jistý, je 

zveřejnění důvěrných informací v tisku. Zda byl zaplacen úplatek, je v zásadě jen spekulace, 

která je podložena pouze kolujícími řečmi.
124

 

Tillack reagoval na probíhající vyšetřování podáním stížnosti u Evropského 

ombudsmana a ten dospěl k závěru, že obvinění z korupce na základě pouhých spekulací je 

nepřiměřené a představuje případ nesprávného úředního postupu OLAFu. Evropský 

ombudsman dále doporučil, aby OLAF stáhnul všechny obvinění z úplatkářství, která 

odkazovala na Tillacka. Vyšetřování probíhalo dále i navzdory vyjádření ze strany 

Evropského ombudsmana a jeho doporučení. V únoru 2004 předal OLAF v souladu 

s článkem 10 Nařízení 1073/1999 informace týkající se podezření z korupce soudním 

orgánům v Hamburku a Bruselu, které zahájili svá vyšetřování. V Belgii vedlo toto 
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vyšetřování až k domovní prohlídce Tillackova domu a kanceláře a zabavení pracovních 

dokumentů a osobních věcí.
125

 

Na základě těchto kroků podal Tillack žalobu na neplatnost aktu, kterým OLAF předal 

zmíněné informace soudním orgánům v Hamburku a Bruselu u Soudu prvního stupně 

Evropských společenství. Tillack inicioval i další soudní řízení v Německu proti úředníkovi 

Komise, na jehož výpovědi založil OLAF svá podezření. Řízení před německými soudy 

nebylo úspěšné vzhledem k imunitě bývalého úředníka Komise. Úspěšné nebylo ani řízení 

před CFI, který zveřejnil své rozhodnutí v říjnu 2006. Soud zamítl žalobu na náhradu škody i 

žalobu na neplatnost aktu, kterým OLAF předal informace zahraničním soudním orgánům. 

CFI zkoumal opatření a jejich dopad na žalobce s ohledem na přípustnost žaloby na 

neplatnost aktu a dospěl k závěru, že se nejednalo o opatření, která by změnila žalobcovo 

právní postavení.
126

 Předmětem žaloby pro neplatnost mohou být podle ustálené judikatury 

opatření, která zásadním způsobem mění právní postavení žalobce. CFI dále uvádí, že 

povinností národních orgánů je dostatečně prověřit informace předané OLAFem, ty ovšem 

nejsou právně závazné ve smyslu konkrétních opatření, která mají být přijata. Soud tak 

zdůraznil nezávislost úřadů členských států v rámci vyšetřování založeném na zprávě OLAFu, 

ovšem samotnou zprávu již odmítl zkoumat. Tento dokument hraje v případu zásadní roli, 

jelikož vedl k přijetí velmi invazivních opatření vůči Tillackovi.
127

 

Celý případ skončil u Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP), kde se 

belgické úřady zodpovídaly z opatření, která byla v případě Tillacka přijata.
128

 ESLP uvedl, 

že cílem interního vyšetřování OLAFu bylo zajisté zjistit zdroj informací uvedených 

v Tillackovým článku. S  ohledem na neúspěšné výsledky vyšetřování a vyjádření 

Evropského ombudsmana v roce 2003 a 2005, nelze ospravedlnit přijatá opatření naléhavým 

veřejným zájmem. Dále ESLP uvedl, že právo novinářů nezveřejňovat své zdroje je nedílnou 

součástí práva na informace a má s ním být zacházeno jako s privilegiem. ESLP dospěl 

k závěru, že jednání belgických úřadů bylo nepřiměřené a porušilo žalobcovo právo na 

svobodu projevu podle článku 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv.
129

 Ztotožnil se 

tak s názorem Evropského ombudsmana, že nelze založit podezření na korupci na pouhých 

zvěstech. S ohledem na vývoj celého případu je vidět pochybení již v počátečním 

vyhodnocení případu OLAFem. Je bezpochyby důležité reagovat na tak delikátní záležitosti 
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jako je únik důvěrných informací do tisku, ovšem za každých okolností má být zachován 

princip presumpce neviny. Je patrné, že se v tomto případě práva jednotlivce dostala do 

pozadí a politický zájem na odhalení zdroje informací dovedl OLAF a ostatní zúčastněné 

úřady k nepřiměřeným reakcím. 

Stejného pochybení se OLAF dopustil v případě paní Nikolaou.
130

 Soud první instance 

nařídil Komisi zaplatit odškodné ve výši 3 000 EUR za únik informací o vyšetřování a šíření 

hanlivých výroků o paní Nikolaou, které, ačkoliv ji výslovně nejmenovaly, umožňovaly její 

identifikaci.
131

 

Ze zmíněných případů jsou patrné silné i slabé stránky OLAFu, proto také hodnocení 

tohoto orgánu nemůže být zcela jednoznačné. V rámci vnitřního vyšetřování disponuje OLAF 

zásadními pravomocemi, které mu jeho práci ulehčují. Oproti tomu při vnějším vyšetřování 

naráží na komplikace při prosazování svého postavení na úrovni členských států. S ohledem 

na suverenitu členských států je to pochopitelné, proto je OLAF při svých vyšetřovacích 

aktivitách odkázán na spolupráci ze strany členského státu. Možným krokem by mohlo být 

posílení této spolupráce a vysvětlení jejího významu, zejména pak v rámci kontaktních bodů 

AFCOS. Pokud by bylo zároveň možné tyto body sjednotit, aby v každém členském státě 

představovali stejný úřad, mohl by být zaveden i jednotný školící program. Tím by se 

zabránilo také již zmíněným praktickým problémům při poskytování informací. OLAF má 

v rámci vnějšího vyšetřování stejné postavení jako vnitrostátní vyšetřovatelé, ovšem 

domnívám se, že mnohdy stále chybí stoprocentní uznání této funkce ze strany vnitrostátních 

orgánů. Výsledkem vyšetřování OLAFu pak bývá doporučení členskému státu, které jak je již 

z jeho povahy patrné nemá potřebnou moc vynutit další kroky, zejména pak zahájení trestního 

řízení. To samozřejmě zpochybňuje účinnost vyšetřování v členských státech, ovšem jedná se 

o problematiku, která doprovází každý zásah do suverenity členských států.  

OLAF se rovněž potýká s kritikou ohledně jeho nezávislosti zejména pak ve vztahu ke 

Komisi, pod kterou spadá. Domnívám se, že tyto obavy nejsou zcela opodstatněné, jelikož 

fungování OLAFu je nastaveno tak, aby jeho nezávislost nebyla ohrožena. Jedná se zejména 

zákaz vyhledávat a přijímat pokyny od jiných institucí, tedy také Komise, a nastavení 

kontrolních mechanismů v rámci úřadu. Potvrzuje to i řada případů, kdy došlo k vnitřnímu 

vyšetřování v rámci Komise bez náznaků jakékoli provázanosti mezi těmito institucemi. 

Dle uvedených případů vykazuje postup OLAFu jisté nedostatky s ohledem na 

dodržování lidských práv, což lze vnímat jako zásadní pochybení. Soudy v těchto případech 
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potvrdily, že v rámci vyšetřování ze strany OLAFu došlo k odepření práva na obhajobu a 

porušení zásady presumpce neviny. V tomto ohledu by měla být zavedena kontrola 

zákonnosti vyšetřování a dodržování základních práv vyšetřovaných osob. 

 

 

 

2.2 EUROJUST 

 

S cílem posílit spolupráci v trestních věcech se Rada rozhodla vytvořit jednotku, která 

zlepší koordinaci národních orgánu při vyšetřování závažné mezinárodní a organizované 

trestné činnosti. Eurojust byl zřízen na základě Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV 
132

, ve znění 

rozhodnutí Rady 2009/426/SVV ze dne 16. prosince 2008 (dále jen Rozhodnutí o zřízení 

Eurojustu) jako orgán EU s vlastní právní subjektivitou. Eurojust má široký mandát, který 

obsahuje trestné činy zpracované Europolem, jako jsou např. podvod, korupce, počítačová 

kriminalita nebo praní špinavých peněz. Eurojust sdružuje státní zástupce, soudce nebo 

policisty ze všech členských států za účelem boje proti závažným formám organizovaného 

zločinu, ke kterým patří i korupce. Svým způsobem se jedná o doplnění funkce Europolu o 

koordinaci zmíněných členských orgánů při vyšetřování a stíhání vedeném v těchto členských 

státech. 
133

 

Hlavním cílem Eurojustu je koordinace orgánů členských států při vyšetřování trestné 

činnosti. V tomto ohledu se nejedná pouze o podporu spolupráce, ale o aktivní zapojení při 

zlepšení organizace činnosti orgánů a uvádění jejich postupu v soulad. Eurojust se dále snaží 

zlepšovat spolupráci orgánů členských států zejména v případech žádostí o vydání stíhaných 

osob a jiné mezinárodní právní pomoci. Eurojust v neposlední řadě podporuje příslušné 

orgány členských států při vyšetřování a stíhání s cílem zajistit účinnost jejich postupů.
134

 Na 

žádost podporuje i vyšetřování týkající se členského státu a třetího státu, pokud s tímto třetím 

státem byla uzavřena dohoda o spolupráci nebo je zde zásadní zájem na podpoře 

vyšetřování.
135

 

                                                
132  Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za 

účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti, 2002/187/SVV 
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Mezi jeho úkoly patří i podpora vzájemné důvěry mezi orgány členských států, ač to 

není v Rozhodnutí Rady 2002/187/SVV výslovně uvedeno. Do této skupiny činností spadá 

podpora důvěry v právní řády ostatních členských států a šíření znalostí o národních 

legislativách. Za tímto účelem jsou organizovány i semináře a konference pro odborníky 

z této oblasti. Eurojust může také vydávat stanoviska a závěry k navrhovaným právním aktům 

s cílem přiblížit tyto návrhy potřebám trestněprávní praxe. Dále se snaží zamezit výskytu 

negativních zkušeností a za tímto účelem odstraňuje blokace při spolupráci členských států.
136

 

 

Eurojust plní své úkoly k dosažení svých cílu prostřednictvím národních členů nebo 

jako kolegium, které se skládá ze všech národních členů, přičemž každý má jeden hlas. 

Eurojust může v rámci těchto úkolů vyzvat orgány členských států, aby spolupracovaly při 

vyšetřování či trestním stíhání, popřípadě může rozhodnout o zapojení společného 

vyšetřovacího týmu. Členské státy musí na tyto pokyny a žádosti reagovat.  

 

2.2.1 Spolupráce s OLAFem 

 

Z kapitoly o fungování a činnosti OLAFu je patrné, že při ochraně finančních zájmů 

EU zastává tento úřad významnou roli. Ovšem vyšetřování trestné činnosti, která zasahuje 

území více členských států, mohou být dotažena do úspěšného konce pouze tehdy, pokud je 

činnost příslušných orgánů členských států dostatečně koordinována. Jak již bylo zmíněno, 

náleží tato úloha Eurojustu, který dokáže zajistit fungující spolupráci orgánů trestního řízení.  

Za účelem vymezení rámce spolupráce došlo k uzavření interinstitucionální dohody 

mezi OLAFem a Eurojustem ze dne 14. 4. 2003 Memorandum of Understanding.  Již podle 

označení lze soudit, že se jedná spíše o právně nezávazný dokument, jehož ustanovení mají 

v zásadě povahu právně nezávazných doporučení. Tato dohoda upravuje vzájemnou 

informační povinnost obou institucí, ať už se jedná o strategickou či spontánní výměnu 

informací. Dále předvídá úzkou spolupráci v rámci kontaktních míst a společnou účast v JITs 

(Joint Investigation Teams). Obě instituce by se měly rovněž podílet na organizaci seminářů a 

workshopů v oblasti ochrany finančních zájmů.
137
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Eurojust úzce spolupracuje s Evropskou justiční sítí, Europolem, OLAFem a dalšími orgány 

EU, ovšem čím dál více uzavírá i kooperační dohody s nečlenskými zeměmi. 
138

 

 

2.3 EUROPOL 

 

Evropský policejní úřad Europol byl založen v roce 1995 Úmluvou o Europolu
139

, 

ovšem svou činnost zahájil až 1. července 1999 poté, co všechny členské státy tuto úmluvu 

ratifikovaly. S účinností od 1. ledna 2010 byla Úmluva o zřízení Europolu nahrazena 

Rozhodnutím Rady 2009/371/JI, které zjednodušilo správu Europolu, a celý úřad 

reformovalo. Důvodem pro přijetí tohoto rozhodnutí bylo zejména přání vyhnout se časově 

náročným ratifikacím členských států při každé změně původního znění úmluvy.
 140

 

Europol je řízen ředitelem, který je zodpovědný za správu úřadu a dohled nad 

zaměstnanci Europolu. O zásadních otázkách pak rozhoduje správní rada, která se skládá ze 

zástupců členských států. Obdobný princip nalezneme u společného kontrolního orgánu 

Europolu, ve kterém jsou rovněž zastoupeny členské státy. Každý členský stát si zvolí národní 

kontrolní instanci, která má za úkol zajistit, aby veškerý přenos údajů mezi členskými státy a 

Europolem probíhal zákonným způsobem. Zvolený národní úřad pak ze svých řad jmenuje 

zástupce, který bude členem společného kontrolního orgánu. Tímto způsobem se všechny 

členské státy mohou v zastoupení podílet na kontrole zpracování údajů zaměstnanci 

Europolu.
141

  

 

Úkolem Europolu je koordinace výměny informací mezi donucovacími orgány 

členských států prostřednictvím svých systémů a sítě pro výměnu informací a spolupráce při 

prevenci a boji proti organizované kriminalitě, terorismu a dalším formám závažné 

kriminality, pokud se dotýká dvou a více členských států.
142

 Jeho činnost se zaměřuje na 

shromažďování, uchovávání a zpracovávání informací a poznatků, které následně analyzuje, 

popřípadě sdílí. Navíc průběžně informuje příslušné úřady členských států a podle potřeby je 

                                                
138  http://www.eurojust.europa.eu/ 
139  Úmluva založená na článku K.3 Úmluvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o 

Europolu) ze dne 26. července 1995 
140  http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/jl0025_de.htm 
141 HECKER, Bernd. 2010. Europäisches Strafrecht. 3. aktualisierte und erw. Aufl. Heidelberg: Springer, str. 

182-183 
142 Seznam těchto trestných činů obsahuje příloha Rozhodnutí Rady 2009/371/JI    
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podporuje.
143

 Dále vyhotovuje strategické analýzy k přeshraničním trestným činům na 

základě zpráv od členských států a zajišťuje odborné a technické zázemí při vyšetřování.
144

 

Europol disponuje automatizovaným informačním systémem, do kterého se zadávají údaje jak 

od členských států, tak od zaměstnanců Europolu, ovšem bezprostřední přístup do tohoto 

systému má jen omezený počet osob.  

Europol nemá žádné vlastní donucovací či vyšetřovací pravomoci, použití těchto opatření 

je ponecháno výhradně příslušným orgánům členských států.
145

  

  

                                                
143 HECKER, Bernd. 2010. Europäisches Strafrecht. 3. aktualisierte und erw. Aufl. Heidelberg: Springer., str. 
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144 https://www.europol.europa.eu/ 
145 HECKER, Bernd. 2010. Europäisches Strafrecht. 3. aktualisierte und erw. Aufl. Heidelberg: Springer., str. 
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3 Mezinárodněprávní nástroje proti korupci 
 

EU není zdaleka jedinou mezinárodní organizací, která se aktivně podílí na boji proti 

korupci. Šíření korupce přes hranice států se stalo stěží kontrolovatelným mezinárodním 

problémem, jehož stupeň nebezpečnosti stále roste. Globální charakter korupce vede státy 

k tomu, aby spojily své úsilí a našly společný způsob jak tento jev ze společnosti eliminovat. 

Provázanost s organizovaným zločinem pak dotváří celkový pohled na korupci jako na 

závažný transnacionální delikt ohrožující efektivní fungování států. Reakcí na vývoj této 

kriminality jsou četné mezinárodní úmluvy proti korupci, které ovšem vykazují řadu 

společných prvků. Zaměřují se převážně na harmonizaci protikorupčních opatření přes 

obsahovou adaptaci vnitrostátních právních předpisů, posílení spolupráce a výměny informací 

a technické podpory.
146

 

Těm nejvýznamnějším protikorupčním nástrojům mezinárodního práva se budou věnovat 

i následující podkapitoly.   

 

3.1 Úmluva OECD proti korupci v mezinárodních obchodních transakcích 

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (The Organisation for Economic Co-

operation and Development - OECD) je mezinárodní hospodářská organizace sdružující 34 

zemí světa založena v roce 1961 na podporu ekonomického pokroku a světového obchodu. 

Členové této organizace se zavázali k demokracii a tržnímu hospodářství a jejich činnost se 

zaměřuje na výměnu zkušeností a společné řešení problémů a koordinace domácí a zahraniční 

politiky svých členů.  

OECD se v boji proti korupci angažuje již delší dobu a byla tedy i jednou z prvních 

mezinárodních organizací zabývající se globální povahou korupce. Její úsilí o potlačení této 

kriminality sahají až do začátku devadesátých let, kdy vydala Doporučení k úplatkářství 

v mezinárodních obchodních transakcích. V tomto dokumentu vyzývá členské státy, aby 

přijaly opatření proti uplácení cizích státních úředníků v rámci mezinárodních obchodních 

transakcí. V roce 1996 pak následovalo další Doporučení ke snižování daňové povinnosti o 

úplatky zahraničním veřejným činitelům, které se zaměřuje na zavedení opatření zamezující 

odečítání úplatků ze základu daně. O rok později bylo vydáno i zrevidované Doporučení o 

potírání úplatkářství v mezinárodních obchodních transakcích, další ze „soft law“ nástrojů 
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obsahující jak represivní tak preventivní opatření, která byla ovšem s ohledem na závažnost 

problematiky některými členskými státy inkorporována jako právně závazná.
147

 

V roce 1997 přijala OECD Úmluvu o potírání podplácení zahraničních veřejných 

činitelů při mezinárodních podnikatelských transakcích
148

 (dále jen Úmluva OECD), která 

vstoupila v platnost v únoru 1999 a podepsalo ji 28 členských států a 5 nečlenských se 

statutem pozorovatelů v rámci Pracovní skupiny OECD o podplácení při mezinárodních 

obchodních transakcích. Úmluva OECD je důkazem posílení mezinárodní spolupráce v boji 

proti korupci, jelikož nechrání pouze vnitrostátní zájmy, ale má dopad i na nesignatářské státy 

úmluvy. Tento prvek spočívá v tom, že se signatářské státy úmluvy zavázaly přijmout 

opatření ke kriminalizaci podplácení veřejných činitelů v zahraničí. Na tomto principu je 

založená i americká právní úprava, která zakazuje společnostem sídlícím v USA podplácení 

zahraničních veřejných činitelů a úředníků. Tyto a další povinnosti ve vnitřní kontrole 

stanovil Zákon o korupčních praktikách - FCPA
149

, který byl přijat v roce 1977 jako reakce na 

četné korupční aféry. Většina evropských zemí neměla srovnatelnou právní úpravu, naopak 

některé země mohly poskytnuté úplatky v souladu se zákony odečítat z daní.
150

 

Z těchto důvodů lze přijetí Úmluvy OECD označit jako inovativní krok zemí se silnou 

ekonomikou, které jsou navíc domovem většiny nadnárodních společností a které se zavázaly 

kriminalizovat úplatkářství zahraničních úředníků bez ohledu na to, zda pochází ze 

signatářského státu. OECD neomezuje výskyt korupce pouze na rozvojové země, ale je si moc 

dobře vědoma toho, že je nezbytné identifikovat zdroje úplatků nacházející se ve vyspělých 

zemích.
151

  

Samotná Úmluva OECD není ve srovnání s ostatními protikorupčními úmluvami tak 

obsáhlá, ovšem je doplněna o přílohu s komentáři. Skládá se ze sedmnácti článků, 

systematicky seřazeným od základní definice, požadavků kriminalizace, sankcí až po soudní 

příslušnost a spolupráci členských států. Základním požadavkem je, aby signatářské státy 

přijaly opatření, na jejichž základě by bylo úplatkářství zahraničních veřejných činitelů a 

úředníků trestné dle vnitrostátních právních předpisů. Dále Úmluva OECD vyžaduje zavedení 

odpovědnosti právnických osob za podplácení zahraničních veřejných činitelů pro členské 
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státy, které nemají ve svých právních řádech zavedenou trestní odpovědnost právnických 

osob. Sankce za uplácení by měly být srovnatelné se sankcemi za uplácení vlastních 

veřejných činitelů. Většina článků Úmluvy OECD pouze určuje minimální požadavky, které 

by členské státy měly implementovat do svých právních řádů, ale nejsou bezprostředně 

závazná. 

Ustanovení Úmluvy OECD uplatňují zásadu funkční rovnováhy, která dovoluje 

signatářům úmluvy přijmout různá opatření dle jejich právních řádů a zákonných specifik, na 

druhou stranu musí ale dosáhnout požadovaných výsledků, tedy postihnout uplácení 

zahraničních veřejných činitelů.
152

 

Úmluva OECD dále stanoví nezbytnost přiměřených a odrazujících sankcí za zanedbání 

a falšování účetních knih či účtů nebo finančních výkazů. Další články pak upravují soudní 

příslušnost, která se řídí zásadou teritoriality, pravidla vydávání občanů a vzájemné právní 

pomoci. Úmluva také vyžaduje dostatečně dlouhé promlčecí lhůty u úplatkářství zahraničních 

veřejných činitelů, které jsou zapotřebí pro vyšetřování a stíhání pachatelů. Tento požadavek 

v protikorupčních nástrojích EU překvapivě nenalezneme.
153

 

Úmluva OECD má i svůj vlastní kontrolní mechanismus založený na metodě „peer 

review“, který zkoumá soulad protikorupční legislativy členských států a Úmluvy OECD a 

účinnost těchto předpisů v praxi. Monitoring probíhá ve dvou fázích. V první fázi se 

kontroluje, zda došlo k implementaci Úmluvy OECD do právního řádu daného státu dle 

stanovených požadavků. V druhé fázi se zkoumá úspěšnost a efektivita přijatých opatření 

Sekretariátem OECD a dvěma členskými státy. Tento systém se ukázal být velkou výhodou 

Úmluvy OECD a podle statistik OECD vedou doporučení a výsledky kontrolního 

mechanismu k reformám v oblasti protikorupční politiky.
154

 

 

3.1.1 Spolupráce EU a OECD 

 

EU se zatím členem OECD ani stranou Úmluvy OECD nestala, to ale neznamená, že 

mezi nimi neprobíhá žádná spolupráce či výměna informací. OECD jako průkopník na poli 

boje proti korupci vydala mnoho stanovisek, směrnic či doporučení, která mohou být i pro EU 
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154 TIVIG, Andrea a Andreas MAURER. Diskussionspapier Die EU-Antikorruptionspolitik. Berlin: SWP Berlin, 

2006, str. 21 



50 

 

zajímavým zdrojem informací. Vyloučena není ani vzájemná účast na akcích a seminářích 

k danému tématu. I před přijetím Úmluvy OECD zde byla snaha posílit spolupráci 

společnými iniciativami. V roce 1992 byl spuštěn program Sigma (Support for Improvement 

in Governance and Management), společná iniciativa OECD a EU financována převážně 

prostředky z programu PHARE. Tato iniciativa se zaměřovala na pomoc zemím střední a 

východní Evropy v oblasti veřejné správy, zejména pak na veřejnou službu, zavedení 

fungujícího právního rámce ve veřejné správě, řízení veřejných výdajů, veřejné zakázky, 

finanční kontroly ve veřejné správě a externí audit. V rámci programu Sigma probíhala také 

spolupráce na modernizaci státní správy daných zemí.
155

 

 

3.2 Rada Evropy 

 

Devadesátá léta 20. století přinesla mnoho zásadních úmluv v oblasti boje proti korupci, 

ovšem v případě úmluv Rady Evropy je zapotřebí na úvod zmínit monitorovací mechanismus 

protikorupčních úmluv, který byl překvapivě přijat dříve než úmluvy samy. Před přijetím 

unifikačních úmluv byla v roce 1998 ustavena Skupina států proti korupci známá pod 

zkráceným názvem GRECO
156

, jejímž účelem byla spolupráce členských států na posílení 

vnitrostátních protikorupčních mechanismů. Jejím hlavní cílem se po přijetí úmluv o korupci 

stala kontrola jejich implementace do vnitrostátních právních řádů a hodnocení členských 

států. Právě hodnotící mechanismus skupiny GRECO je pro boj proti korupci zásadní, jelikož 

probíhá v souladu se zásadou rovnosti a představuje tak nejobjektivnější hodnotící systém. 

GRECO používá tzv. metodu „peer review“, tedy vzájemnou kontrolu členských států, kdy je 

členský stát přezkoumáván jinými členskými státy.  Na konci tohoto procesu, který se mimo 

jiné skládá z dialogu zástupců členských států a vzájemného auditu, vzejde výsledná zpráva 

obsahující doporučení pro hodnocený stát.
157
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3.2.1 Akční program proti korupci 

 

K hlavním zájmům Rady Evropy patří ochrana demokracie, lidských práv a vlády 

práva, pro které představuje korupce velkou hrozbu, proto se také mezi prvními zapojila do 

aktivní tvorby protikorupční politiky. Na regionální úrovni se Rada Evropy věnuje boji proti 

korupci hned několika způsoby. V první řadě přijímá úmluvy a doporučení, které utváří 

právní standardy pro členské státy. Dále své úsilí realizuje přes skupinu GRECO představující 

kontrolní mechanismus implementace protikorupčních nástrojů. V nespolední řadě se věnuje i 

technické kooperaci v rámci různých programů a projektů.
158

  

V roce 1996 přijala Rada Evropy Akční program proti korupci, který stanovil další 

kroky v rámci protikorupčních aktivit. O rok později vydal výbor ministrů Dvacet směrnic pro 

boj proti korupci sloužící členským státům jako doporučení při tvorbě vlastních 

protikorupčních systémů. Na základě Akčního programu proti korupci byly v roce 1999 

přijaty dvě zásadní úmluvy protikorupční politiky – trestněprávní a občanskoprávní.
159

 

I když má Dvacet směrnic pro boj proti korupci povahu nezávazných doporučení, 

slouží jako potenciální rámec pro rozvoj protikorupčních strategií. Zásady zahrnují nejen 

protikorupční právní předpisy, ale také opatření k předcházení a boji proti korupci, včetně 

zvyšování povědomí veřejnosti, nezávislost soudnictví a trestního stíhání, omezení imunity 

veřejných funkcionářů, zavedení kodexů chování nebo svobody sdělovacích prostředků při 

vyhledávání a zveřejňování informací.
160

 

 

3.2.2 Trestněprávní úmluva 

 

Trestněprávní úmluva o korupci
161

 (Dále jen Trestněprávní úmluva) byla přijata 

27.1.1999 a účinnosti nabyla 1.7.2002, podokončení ratifikace čtrnáctým státem. 

Trestněprávní úmluva se strukturou a obsahem podobá Úmluvě o boji proti korupci z roku 
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1997, ovšem s ohledem na úpravu korupce v soukromém sektoru je ještě o krok napřed. 

Úmluva pokrývá aktivní i pasivní úplatkářství ve veřejném a soukromém sektoru, jedná-li se 

o úmyslné jednání. Uplatní se nejen na tuzemské veřejné činitele, ale i na zahraniční. 

Upravuje i nepřímé úplatkářství, úplatné poskytování vlivu či účetní podvody. Smluvní strany 

mohou ukládat sankce trestního i správního charakteru, ovšem musí zajistit možnost zabavení 

výnosů z trestné činnosti. Bankovní a finanční záznamy o transakcích a majetku musí být 

v daných případech poskytnuty a to bez ohledu na institut bankovního tajemství.
162

 Opatření 

týkající se shromažďování důkazů a zabavení výnosů patří k významným článkům 

Trestněprávní úmluvy, jelikož zásadním způsobem usnadňují práci při vyšetřování. Velký 

důraz je kladen i na spolupráci států, která může být odmítnuta pouze z důvodů stanovených 

článkem 26, tedy pokud se jedná o rozpor se základními zájmy státu, narušení státní 

suverenity, bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku. Cílem Trestněprávní úmluvy je 

zejména harmonizace národních právních řádů a zavedení stejné úrovně stíhání osob, které se 

dopustili korupčního jednání a urychlit tak soudní jednání, popř. vydávání osob do jiného 

členského státu.
163

  

 

3.2.2.1 Vyhodnocení Úmluvy 

 

Bez účinných kontrolních mechanismů se z každé mezinárodněprávní normy může 

stát pouhý soubor symbolických doporučení, a proto jsou efektivní vyhodnocovací a 

monitorovací systémy významné pro prosazení protikorupčních opatření.  Trestněprávní 

úmluva má v tomto ohledu výrazné výhody, jelikož její uplatňování kontroluje jeden 

z nejefektivnějších monitorovacích mechanismů, již zmíněné GRECO, které dohlíží rovněž 

na implementaci ostatních protikorupčních nástrojů přijatých na základě Akčního programu 

proti korupci z roku 1996.
164

  

Trestněprávní úmluva dále výslovně upravuje uplácení osob, které mají vliv na 

rozhodování osob uvedených v článcích kapitoly II a praní špinavých peněz u výnosů 
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z korupčního jednání. V tomto ohledu myslí na všechny možné okolnosti a pokrývá i jednání, 

která nemají ryze korupční charakter.
165

 

Trestněprávní úmluva obsahuje stejně jako mnoho jiných protikorupčních nástrojů 

ustanovení o vydávání osob a vyžaduje, aby smluvní strany zahrnuly trestné činy podle této 

úmluvy do svých dohod o vydávání. Nad rámec toho může být právním základem vydávání i 

samotná Trestněprávní úmluva, což lze hodnotit velmi pozitivně zejména s ohledem na 

urychlení stíhání pachatelů.
166

 Zefektivnit postih korupce může i článek 28, který zavádí 

možnost spontánního předávání informací bez předchozího požadavku. Smluvní strany si 

takto mohou poskytovat informace, jsou-li toho názoru, že daná informace pomůže zahájit či 

provést vyšetřování trestného činu podle článků této úmluvy.
167

  

Jedním z cílů Trestněprávní úmluvy je zefektivnění trestního stíhání a soudních řízení 

a za tímto účelem vzniklo v textu několik článku, které můžeme hodnotit velmi pozitivně, 

jelikož pokrývají okolností jinak zpomalující vyšetřování korupce. Úmluva má s ohledem na 

kriminalizaci korupčního jednání velmi široký záběr, zejména pak v souvislosti s různými 

formami úplatkářství. Dává tím smluvním stranám jasné instrukce pro přijetí legislativních a 

jiných opatření, ovšem na druhou stranu se tak dostává do situace, kdy mohou v souvislosti 

s tak širokým záběrem nastat problémy s plněním závazků smluvních stran. Otázkou také 

zůstává, zda některé požadavky či definice nevyžadují konkrétnější vymezení, například 

s ohledem na odpovědnost právnických osob či definici nepatřičné výhody, která je ve 

srovnání s obdobnými definicemi poněkud neurčitá.
168

 

Úmluva umožňuje uplatnit výhrady k vymezeným článkům, mimo jiné k článkům 4, 6 

až 8, 10, 12 a úplatnost v rámci článku 5. Členské státy mají ovšem právo pouze na pět 

výhrad, mají platnost tři roky a jsou obnovitelné jen s odůvodněním pro GRECO.
169

  

Jak již bylo řečeno, hodnotící mechanismus GRECO patří k těm nejefektivnějším v rámci 

mezinárodního boje proti korupci. Vypracování hodnotící zprávy je komplexní proces týmu 

expertů založený na vzájemném dialogu s členskými státy. Složitost této procedury znamená i 

jistou časovou náročnost, která může zpomalovat monitorovací systém ve svém celku 

s ohledem na případné srovnávání výsledků členských států.
170

  

 

                                                
165 Kapitola II Trestněprávní úmluvy 
166 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014, 367 s. Teoretik., str. 132 
167 DAVID, Vladislav a Alexander NETT. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2007, ix, 345 s. Právo a společnost., str. 176 
168 Terminologie v Kapitole I Trestněprávní úmluvy 
169 Článek 37 a 38 Trestněprávní úmluvy 
170 DAVID, Vladislav a Alexander NETT. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2007, ix, 345 s. Právo a společnost., str.171 
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3.2.3 Občanskoprávní úmluva o korupci 

 

Občanskoprávní úmluva o korupci
171

 (dále jen Občanskoprávní úmluva) byla přijata 

4.11.1999 a účinnost nabyla dne 1.11.2003. Jedná se o průlomový dokument, jelikož jako 

první stanovuje pravidla v oblasti náhrady škody a korupce. Cílem této úmluvy je, aby 

členské státy do svých právních řádů zavedly taková opatření, která zajistí poškozeným 

osobám efektivní vymáhání náhrady škody způsobené korupčním jednáním. Dle 

Občanskoprávní úmluvy smluvní státy ručí za korupční jednání svých úředníků a mají 

povinnost stanovit důsledné postupy při náhradě škody. Nahrazena má být škoda skutečně 

vzniklá a ušlý zisk. Nahrazovat by se měla i nepeněžitá újma a to formou restituce popřípadě i 

kompenzace a u škod nehmotných je možnost domáhat se i zadostiučinění. Pro vymáhání 

nároku na náhradu škody má být zajištěna minimálně desetiletá objektivní promlčecí lhůta 

ode dne, kdy došlo ke korupčnímu jednání. Úmluva dále vyžaduje zavedení adekvátních 

opatření, která by chránila oznamovatele korupce v soukromém sektoru před neoprávněnými 

sankcemi. Ochrana oznamovatelů by měla být zohledněna jak v soukromém tak veřejném 

sektoru, jelikož ustanovení tohoto typu může výrazně zjednodušit vyšetřování korupce. 

Mnohdy jsou svědci, poškození či samotní aktéři jediným zdrojem informací o trestném činu 

a mohou tedy pomoct odhalit jednání, které by jinak nemuselo nikdy vyjít najevo. Monitoring 

implementace Občanskoprávní úmluvy zajišťuje stejně jako u ostatních nástrojů Akčního 

programu GRECO.
172

  

 

3.2.4 Spolupráce Rady Evropy a EU 

 

Spolupráce Rady Evropy a EU v boji proti korupci neprobíhá pouze v souvislosti 

s vyjednáváním účasti v GRECO a zmíněnými úmluvami, ale lze ji posuzovat i v širším 

kontextu. V tomto ohledu má velký význam sdílení informací a zkušeností, což se již 

potvrdilo při přístupu EU k Evropské úmluvě o lidských právech. EU úzce spolupracuje 

s Radou Evropy dále v otázce technického zabezpečení společných projektů, které také 

částečně financuje.  

OCTOPUS je jedním z programů, který vznikl pod záštitou Rady Evropy a Komise 

s cílem potlačit korupci v zemích střední a východní Evropy. Na základě národních analýz se 

                                                
171 Civil Law Convention on Corruption, Strasbourg 4.11.1999, dostupné na: 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/174.htm  
172 Občanskoprávní úmluva 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/174.htm
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v rámci tohoto projektu vytvořily individuální strategie posilující boj proti korupci a prevenci. 

EU zde v letech 1996 až 2000 přispěla zejména finančními prostředky z fondu PHARE a 

Rada Evropy zajistila provedení celého projektu. Od roku 2001 se program financuje pouze 

z rozpočtu Rady Evropy a věnuje se jen menším projektům.
173

 

Dalším srovnatelným programem je PACO -  „Programme against Corruption and 

Organised Crime in South-eastern Europe”, který se zaměřuje zejména na podporu národních 

úřadů. Program pokrývá státy jihovýchodní Evropy a zabývá se posílením protikorupčních 

orgánů, reformou trestního práva a implementací dalších protikorupčních opatření. Zásadním 

prostředkem ke zvýšení povědomí o prevenci jsou konference a školení. PACO je oficiálně 

programem Rady Evropy, ovšem je spolufinancován prostředky EU.
174

 

Problematika účasti EU v GRECO již byla zmíněna v kapitole o protikorupčních 

nástrojích EU a určitě patří k zásadním krokům vstříc efektivní spolupráci s Radou Evropy 

v oblasti boje proti korupci. Při svém vyhodnocování pokrývá GRECO všechny členské státy 

EU. Pracuje na mezivládní úrovni a užší spolupráce s EU by mohla zvýšit vliv 

monitorovacích mechanismů na členské státy. Spolupráce by mohla také odhalit spoustu 

dalších společných problémů, které by se mohly stát předmětem debat na úrovni EU.
175

 

Možnostem členství EU se věnovala Komise ve svém sdělení KOM(2012) 604, které 

rozebírá podmínky plného a omezeného členství. EU by měla zajisté v tomto ohlednu 

podniknout další kroky, které by vedly k uzavření spolupráce s GRECO. Rada Evropy již 

vyvinula srozumitelný protikorupční rámec a EU by tak mohla místo vytváření obdobných 

opatření zavést užší spolupráci s již fungujícím mechanismem Rady Evropy. Zabránilo by se 

tak duplicitě některých právních instrumentů.
176

 Domnívám se, že je na tomto místě zásadní 

zapojit se do aktivit GRECO a najít způsob, který by umožnil alespoň částečnou účast, která 

by se mohla následně podle možností rozšířit. Optimální postup by byl přijmout statut 

pozorovatele, který by v první fázi umožnil účast na jednáních a přístup k důležitým 

informacím. Po přijetí nezbytných opatření, které by při zohlednění specifik struktury EU 

umožnili její přezkum ze strany GRECO, by bylo možné rozšířit členství na plné. 

 

                                                
173 MASON, Patrycja Szarek. The European Union's fight against corruption: the evolving policy towards 

Member States and candidate countries. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010, x, 305 p., str. 204-

205 
174 WOLF, Sebastian. Maßnahmen internationaler Organisationen zur Korruptionsbekämpfung auf nationaler 

Ebene. Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, 2006, str. 23 
175 MASON, Patrycja Szarek. The European Union's fight against corruption: the evolving policy towards 

Member States and candidate countries. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010, x, 305 p., str. 254-

255 
176 KOM (2011) 308 
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3.3 Úmluva OSN proti korupci 

 

OSN se aktivně věnuje boji proti korupci již od poloviny devadesátých let. V roce 1999 

přijal Úřad OSN pro kontrolu drog a prevenci kriminality Globální program proti korupci. 

Během jednání o Úmluvě OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
177

, dospělo 

Valné shromáždění OSN ke shodě, že s ohledem na sílící propojení mezinárodního terorismu, 

korupce a organizovaného zločinu by bylo smysluplné a žádoucí přijmout samostatný 

mezinárodněprávní nástroj zabývající se bojem proti korupci.
178

 

Přijetím rezoluce 55/61 dalo Valné shromáždění impuls k vytvoření Úmluvy OSN proti 

korupci
179

 (dále jen Úmluva OSN), která byla následně přijata 31.10.2003. Představuje vrchol 

mezinárodního protikorupčního úsilí a zároveň je označována za jediný globální nástroj proti 

korupci.
180

 K podpisu byla tato úmluva otevřena 9.12.2003 a v platnost vstoupila 14.12.2005. 

Ustanovení Úmluvy OSN pokrývají jak korupci ve veřejném tak v soukromém sektoru a 

upravují otázky trestněprávní i administrativní. Úmluva se vztahuje pouze na mezinárodní 

případy korupce a vyžaduje tedy při korupčním jednání mezinárodní prvek. Ratifikací 

Úmluvy OSN se smluvní strany zavazují zavést cílená opatření proti korupci ve veřejném a 

soukromém sektoru. Úmluva jde tedy mnohem dále nežli Úmluva OECD, jelikož vyžaduje 

trestní stíhání korupce úředníků i podnikatelů, přičemž výnosy z těchto jednání musí být 

navráceny původními majiteli. Vlády smluvních stran jsou povinné bojovat proti korupci 

funkční legislativou a spoluprací se soudními orgány. Úmluva OSN očekává, že státy zřídí 

specializované protikorupční úřady, které budou vybaveny potřebnou nezávislostí. 

Mechanismem pro provádění Úmluvy OSN má být Konference všech smluvních stran 

posilující spolupráci smluvních stran a kontrolující implementaci.
181

 

Úmluva sestává z osmi kapitol rozdělených do 71 článků. První podstatný úsek, 

kapitola 2, se zabývá zavedením preventivních opatření proti korupci. Příslušná ustanovení 

úmluvy nejsou většinou právně závazná, popř. s výhradou vnitrostátních právních předpisů 

nebo alespoň nosných právních zásad. Smluvní strany by měly rozvíjet a realizovat strategie 

                                                
177 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, General Assembly resolution 55/25 of 15 

November 2000 
178 TIVIG, Andrea a Andreas MAURER. Diskussionspapier Die EU-Antikorruptionspolitik. Berlin: SWP Berlin, 

2006, str. 24 
179 United Nations Convention Against Corruption, adopted by the General Assembly by resolution 58/4 of 31 

October 2003, dostupné na: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-

50026_E.pdf  
180 DAVID, Vladislav a Alexander NETT. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2007, ix, 345 s. Právo a společnost., str. 155 
181 TIVIG, Andrea a Andreas MAURER. Diskussionspapier Die EU-Antikorruptionspolitik. Berlin: SWP Berlin, 

2006, str. 25 
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boje proti korupci prostřednictvím speciálních protikorupčních orgánů.
182

 Preventivní opatření 

by se měla zavést v oblasti veřejné služby a soudnictví, dále pak v rámci zadávání veřejných 

zakázek a v soukromém sektoru. Další ustanovení se zabývají přístupem obyvatel 

k rozhodovacím procesům a dokumentům veřejné správy, zapojení občanské společnosti 

v boji proti korupci a praní špinavých peněz. Závazné ustanovení se týká zákazu odečítání 

úplatků z daní/daňové odečitatelnosti úplatků.
183

 

Nejobsáhlejší je třetí kapitola dokumentu upravující kriminalizaci a vymáhání práva. 

Do této části spadá článek 26 pojednávající o trestní odpovědnosti právnických osob a dále 

také úprava ochrany svědků, znalců, poškozených a dalších osob, které podají svědectví o 

trestných činech podle této úmluvy. Úmluva OSN dále obsahuje minimální standardy 

mezinárodní spolupráce zaměřené z velké části na podmínky vydávání pachatelů. I zde musí 

být právní pomoc poskytnuta bez ohledu na institut bankovního tajemství.
184

 

Kapitola 5 upravuje navrácení majetku a to zejména s důrazem na vzájemnou pomoc a 

spolupráci smluvních stran. Ty mají dále zajistit, aby se předcházelo převodům výnosů 

z trestné činnosti a aby byl majetek navrácen původnímu majiteli. Z účelem navrácení 

majetku a konfiskace přijmou vhodné mechanismy.
185

 

 

3.3.1 Kontrolní mechanismus 

 

Na základě článku 63 Úmluvy OSN byla zavedena Konference států, smluvních stran 

Úmluvy (Conference of the State Parties, dále jen COSP), jejímž úkolem je zlepšit schopnosti 

a spolupráci států, smluvních stran při dosahování protikorupčních cílů. COSP se pravidelně 

svolává, přijímá pravidla, zavádí procesy a orgány pro implementaci Úmluvy OSN, ovšem 

zásadním úkolem je vytvoření kontrolního mechanismu podle článku 63 odst. 7, který 

pomůže efektivní uplatňování Úmluvy OSN.
186

 

Kontrolní mechanismus byl nakonec přijat na třetí COSP v listopadu 2009 v Kataru. 

Smluvní strany se rozhodly zřídit několikastupňový mechanismus vzájemného hodnocení 

(„peer review“), který by zahrnoval hodnocení každé smluvní strany dvěma hodnotiteli. Celý 

proces hodnocení by neměl trvat déle než 6 měsíců. Přezkum a hodnocení bude probíhat 

                                                
182 Úmluva OSN, článek 5 a 6 
183 Úmluva OSN, článek 7-12 
184 DAVID, Vladislav a Alexander NETT. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2007, ix, 345 s. Právo a společnost., str. 155 
185 Úmluva OSN, Kapitola V 
186 Článek 63 Úmluvy OSN 
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v pětiletých cyklech, které se budou soustředit na různé kapitoly Úmluvy OSN – první cyklus 

je zaměřen na kapitoly 3 a 4 a navazující cyklus pak na kapitoly 2 a 5. Proces začíná 

prověrkou založenou na vlastním hodnocení hodnoceného státu, následuje dialog expertů 

zúčastněných stran. Veškerá hodnocení a připomínky se pak zaznamenají do závěrečné 

zprávy.
187

 

 

3.3.2 Vyhodnocení 

 

Díky globálnímu charakteru je Úmluva OSN vnímána jako perspektivní 

mezinárodněprávní nástroj boje proti korupci. Mezi smluvní strany se řadí mnoho zemí, které 

doposud žádnou obdobnou úmluvu nepodepsaly, mimo jiné i Čínská lidová republika. 

Zohlednění řady rozdílů mezi rozvojovými a průmyslovými zeměmi bylo beze sporu velkou 

výzvou, se kterou se OSN podařilo vypořádat. Po svém otevření k podpisu byla Úmluva OSN 

velmi rychle přijata řadou zemí, což potvrdilo její velký potenciál stát se zásadním 

dokumentem bojujícím proti korupci a posilujícím spolupráci vlád při jejím stíhání. První 

reakce byly velice pozitivní a nasvědčovaly tomu, že se nejedná pouze o vrchol 

protikorupčního úsilí, ale také o výrazný posun před všechny dosud vytvořené úmluvy.  

Úmluva OSN se snaží vypořádat s problémem propojenosti korupce a ostatních forem 

zločinu a pokrýt i trestné činy, které mohou být kvalifikovány jako korupce pouze v širším 

slova smyslu. Dále zavádí i širokou škálu preventivních opatření s cílem zapojit pomocí 

protikorupčních strategií jak občanskou společnost, tak státní orgány a neziskový sektor. 

V tomto ohledu tvůrci úmluvy pokrývají potenciální rizika a instruují státy, jaká cesta vede 

k účinné prevenci.
188

 Tento způsob se jeví jako správný, ovšem vždy bude otázkou, zda budou 

všechny smluvní strany vkládat do těchto aktivit stejné úsilí. Zejména s ohledem na finanční 

náročnost preventivních opatření zůstanou některá ustanovení o preventivních opatřeních 

spíše ideální představou. 

Ustanovení o navrácení majetku v kapitole V je považováno za jedno 

z nejinovativnějších, jelikož žádná z již zmíněných úmluv se touto otázkou dosud nezabývala. 

Článek 51 dokonce označuje navrácení majetku za základní zásadu celé Úmluvy OSN. 

                                                
187 MASON, Patrycja Szarek. The European Union's fight against corruption: the evolving policy towards 

Member States and candidate countries. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010, x, 305 p., str. 269 
188 ARNONE, Marco a Leonardo S BORLINI. Corruption: economic analysis and international law. xxviii, 630 

pages., str. 256-257 
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Navzdory velkému rozsahu celé úmluvy je její přístup v jistém směru velmi podobný 

ostatním protikorupčním dokumentům. Mnoho ustanovení nemá přímou působnost a 

vyžaduje tedy implementaci prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů stejně jako 

úpravu právní vymahatelnosti na národní úrovni. Některá ustanovení ani nevyžadují 

implementaci do národních právních řádů, což může vést k tomu, že Úmluva OSN 

v konečném výsledku zavede pouze nepatrné změny. Centrálním problémem Úmluvy OSN 

zůstává fakt, že obsahuje velký počet nekogentních ustanovení a několik různých úrovní 

implementačních povinností, čímž na jednu stranu zajišťuje potřebnou flexibilitu, ovšem na 

druhou stranu nezastává s širokým spektrem různých závazků jednotný přístup. S ohledem na 

různorodost smluvních stran a jejich právních systémů je jistý stupeň flexibility zapotřebí, ale 

otázkou zůstává, zda se tato priorita nestala kontraproduktivní.
189

 

Částečnou nevýhodu Úmluvy OSN je možné spatřit i v délce celého dokumentu. Ten 

na jednu stranu pokrývá různé aspekty korupční problematiky, ovšem na stranu druhou může 

působit i poněkud nepřehledně. Některá ustanovení nejsou na první dojem úplně srozumitelná 

a jejich pochopení může vyžadovat pečlivější analýzu. 

 

3.3.3 Přístup EU 

 

Úmluva OSN je kromě států otevřena i tzv. regionálním organizacím pro 

hospodářskou integraci (REIO) a EU je jedinou takovou organizací, která tuto možnost 

využila. Komise zmocněná Radou EU podepsala přístupový akt již v prosinci 2005, ovšem k 

dokončení ratifikace došlo až 12.11.2008
190

. EU je plnohodnotnou smluvní stranou se stejným 

postavením jako ostatní státy, ovšem je povinna plnit pouze ta ustanovení Úmluvy OSN 

korespondující s pravomocemi, které na ni převedly její členské státy.
191

 EU v rámci přístupu 

vyjádřila výhradu podle článku 66 Úmluvy OSN, který upravuje řešení sporů a případnou 

soudní příslušnost v případech, kdy není možné daný spor vyřešit na základě jednání či 

v rozhodčím řízení. Spor se tak postupuje Mezinárodnímu soudnímu dvoru, který ovšem 

nemůže dle svého statutu rozhodovat spory EU.
192

 Nad rámec toho vydala EU rovněž 

                                                
189 ARNONE, Marco a Leonardo S BORLINI. Corruption: economic analysis and international law. xxviii, 630 

pages., str. 258-259 
190 Rozhodnutí Rady č.2008/801/ES ze dne 25. září 2008 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti 

korupci jménem Evropského společenství („ratifikační akt“) 
191 PŘÍBORSKÝ, Martin. The European Union and the UN Convention against Corruption. The European 
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192 MARSCH, Anna-Catharina. Strukturen der internationalen Korruptionsbekämpfung: wie wirksam sind 

internationale Abkommen?. Marburg: Tectum-Verl, 2009., str. 192-193 
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prohlášení o svých kompetencích souvislosti se záležitostmi upravenými Úmluvou OSN ve 

smyslu jejího článku 67 odst. 3
193

, které je přílohou ratifikační listiny. Vzhledem k tomu, že 

k přistoupení došlo před podpisem Lisabonské smlouvy, je pro rozsah kompetencí relevantní 

pilířová struktura Evropského společenství. Jedná se tedy o pravomoci náležející do prvního 

pilíře, které korespondují s Úmluvou OSN a dále také o některé sdílené pravomoci 

s členskými státy. Pro EU jsou závazná opatření související s vlastní správou, zejména tedy 

protikorupční politika uvnitř evropských institucí, ale také zavedení minimálních standardů 

v oblasti veřejného nákupu. V rámci sdílených pravomocí jsou relevantní opatření zajišťující 

přístup k veřejným smlouvám a rovný přístup v oblasti veřejných zakázek, zavedení standardů 

v účetnictví a auditu a prevenci praní špinavých peněz.  EU také doplňuje politiky členských 

států v rámci rozvojové spolupráce a spolupráce s jinými třetími zeměmi.
194

 

Vstoupením v platnost Lisabonské smlouvy na koci roku 2009 došlo ke zrušení 

pilířové struktury a rozšíření kompetencí EU o zahraniční a bezpečnostní politiku a prostor 

svobody, bezpečnosti a práva. Ustanovení Úmluvy OSN, zejména pak ta upravující policejní 

a soudní spolupráci, nově korespondují s pravomocemi EU, která je tak může plnit.  V tomto 

ohledu by mělo dojít k doplnění prohlášení o pravomocích ve smyslu článku 67 odst. 3 

Úmluvy OSN. Lisabonskou smlouvou by se měla změnit i forma zastoupení EU na 

Konferenci smluvních stran, které dosud zajišťovala Komise, OLAF či zástupci Delegace EU 

v mezinárodních organizacích ve Vídni. Nyní by tuto funkci měla převzít Evropská služby 

pro vnější činnost nebo Komise, popřípadě Delegace EU v mezinárodních organizacích ve 

Vídni. Na začátku převzala Komise pouze roli pozorovatele, zapojovala se do diskusí a 

celosvětově podporovala implementaci Úmluvy OSN. EU se v rámci diskusí postavila i za 

návrh komplexního kontrolního mechanismu, který by se skládal z návštěv daných zemí, 

aktivní účasti občanské společnosti a transparentních vyhodnocovacích procesů.
195

 

V procesu hodnocení smluvních stran zastává EU nestandardní roli, jelikož nemá povahu 

státu, se kterou ovšem celý mechanismus počítá. S ohledem na odlišnou strukturu orgánů EU 

a rozdílnému rozdělení pravomocí a rolí vyžaduje hodnocení EU úpravu stávajícího  

mechanismu tak, aby se s těmito odlišnostmi vypořádal. Dále by musela být zvážena forma 

hodnocení, která nyní vychází ze zmíněného vzájemného hodnocení. Nabízí se tedy otázka, 

                                                
193 Prohlášení o pravomocích Evropského společenství v záležitostech upravených Úmluvou Organizace 

spojených národů proti korupci (Příloha II ratifikačního aktu) 
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zda je vůbec možné a objektivní, aby EU hodnotily její vlastní členské státy. Nepochybně je 

zapotřebí zavést speciální opatření pro hodnocení EU a případně i dalších podobných 

organizací, které by k Úmluvě OSN přistoupily v budoucnosti. Obdobnou situaci řeší EU i 

v souvislosti s účastí v GRECO, zde je ovšem větší prostor pro další vyjednávání, jelikož 

podmínky účasti nebyly doposud schváleny. Oproti tomu jsou podmínky účasti na hodnotícím 

mechanismu u Úmluvy OSN již jasně stanovené.
196
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4 Protikorupční politika vůči kandidátským zemím 

 

 

Tato kapitola představuje protikorupční politiku EU vůči kandidátským zemím, zejména 

pak zemím střední a východní Evropy, které přistupovaly k EU v roce 2004. Proces 

hodnocení protikorupčního úsilí a jeho výsledky jsou také výchozím bodem pro poslední 

kapitolu mé rigorózní práce, která na konkrétním případu České republiky ukáže, jakým 

způsobem se tato politika vyvíjela po přístupu k EU. 

Účinná strategie boje proti korupci musí být založena na pochopení příčin různých forem 

korupce a jejich variací. Povaha korupce v zemích střední a východní Evropy vyplývá 

z období komunismu a jeho komplexních sociálních a politických podmínek. Každá 

protikorupční politika v těchto zemích musí zohlednit tento historický vývoj se všemi jeho 

specifiky. Korupční praktiky v zemích střední a východní Evropy jsou založeny zejména na 

klientelismu, který má svůj původ v období komunismu, ovšem velmi lehce se přenesl i do 

postkomunistické společnosti. Domnívám se, že se jedná o výchozí bod celé strategie. 

Vytváření nových struktur, jejichž součástí je protikorupční politika a integrita zůstává 

nelehkým úkolem. Ve většině postkomunistických zemí Evropy byl přechod 

z komunistického režimu k demokracii doprovázen jistým chaosem, který vytvářel ideální 

prostředí pro nekalé praktiky. Tyto měly již jinou povahu než klientelismus za dob 

komunismu, ovšem byly o to destruktivnější, jelikož se staly nedílnou součástí celé 

transformace a automaticky v celém systému setrvaly. Ve státní správě se tento jev objevoval 

na těch nejvyšších pozicích, což vytvářelo určitý vzor chování. Pochopení tohoto problému 

hraje při vytváření protikorupčních politik zásadní roli a nemělo by být podceňováno. Přesto 

mohou i mezi zeměmi s velmi podobným historickým vývojem nastat rozdíly. Existují 

některé základní principy, které by měli zohlednit všichni, ovšem při hledání vhodných 

protikorupčních opatření je nezbytný i individuální přístup.
197

 

Protikorupční politika by v tomto ohledu měla jít nad rámec obecných zásad a přinést 

specifická doporučení reagující na individuální potřeby každé země. Právě proces přistoupení 

dal EU jedinečnou možnost ovlivnit tvorbu národních protikorupčních politik a strategií 

v kandidátských zemích. EU mohla v tomto případě díky svým pravomocem formulovat 

specifické požadavky v oblasti boje proti korupci podle hodnocení dané země.  

                                                
197 MASON, Patrycja Szarek. The European Union's fight against corruption: the evolving policy towards Member States and candidate 

countries. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010, x, 305 p. ISBN 05-211-1357-1, str. 158-159 
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EU sledovala pokroky kandidátských zemí v boji proti korupci pomocí nových institucí a 

nástrojů, které přijala speciálně za tímto účelem. V rámci Komise tyto úkoly zastávalo 

Ředitelství pro rozšíření (Directorate-General Enlargement), které připravilo soubor Posudků 

z roku 1997
198

 a zavedlo pravidelné zprávy. Rada v tomto ohledu zajistila speciální skupinu 

odborníků pod názvem Pracovní skupina kolektivního vyhodnocování (CEWP – Collective 

Evaluation Working Party, dále jen CEWP).
199

  

 

4.1 Protikorupční standarty pro kandidátské země 

 

Do té doby neexistovaly žádné univerzální protikorupční normy, tudíž bylo na EU, aby 

je definovala. Inspirací byla řada mezinárodních nástrojů jako například úmluvy Rady 

Evropy, podle kterých EU vyvinula soubor protikorupčních standardů v souladu 

s Kodaňskými kritérii.
200

  

Kodaňská kritéria neboli přístupová kritéria jsou základní podmínky, které musí 

všechny kandidátské země splňovat, aby se staly členským státem EU. Jsou pojmenovány 

podle summitu Komise v Kodani v roce 1993, který byl věnován kandidátským zemím střední 

a východní Evropy. Patří mezi ně politická kritéria, jako jsou například stabilita institucí 

zajišťujících demokracii, vláda práva či ochrana lidských práv. Důležitá jsou i ekonomická 

kritéria, zejména pak fungující tržní hospodářství. V neposlední řadě musí kandidátské země 

zajistit dostatečné kapacity (administrativní a institucionální) pro efektivní implementaci 

komunitárního práva.
201

 V každé zmíněné oblasti nalezneme spojitosti s korupcí, ovšem 

zásadní kritéria pro zavedení protikorupčních reforem jsou kritéria politická, která obsahují 

zásady demokracie a vlády práva. Kandidátské země by tyto principy měly zavést do 

každodenního života a dle vysvětlení Komise zajistit stabilitu a efektivní fungování státních 

orgánů, zejména pak orgánů justičních.
202

  

Protikorupční strategie pro kandidátské země byla založena na třech hlavních prvcích – 

zřízení protikorupčních standardů, vyhodnocení souladu s těmito normami a poskytování 
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finanční a technické podpory.  První kategorií standardů je formální acquis a tou druhou jsou 

standardy vytvořené Komisí a Radou.
203

 

 

 

4.1.1 Formální acquis 

 

Soulad s formálním acquis před přístupem k EU byl povinný pro všechny kandidátské 

země. Oproti tomu druhá kategorie standardů závisela především na politické vůli 

kandidátských zemí a tlaku EU. Formální acquis zahrnovalo dvě kategorie – interní a externí. 

Externí acquis pokrývalo protikorupční nástroje mezinárodních organizací jako je Rada 

Evropy, OECD a OSN. Interní acquis zahrnovalo stávající nástroje EU přijaté v rámci třetího 

pilíře, ale také opatření přijatí v rámci prvního pilíře, zejména pak v oblasti veřejných zakázek 

a praní špinavých peněz, která přispívají k předcházení korupce v členských státech EU.
204

  

Kandidátské země musely přizpůsobit své právní předpisy s ohledem na korupci 

v soukromém sektoru, korupci zahraničních činitelů a odpovědnost právnických osob za 

korupci. Vliv na kandidátské země střední a východní Evropy umožnil EU prosadit v těchto 

zemí přijetí protikorupčních nástrojů, které dosud nebyly ratifikovány ani členskými státy. 

Tento fakt opět poukazuje na rozdíly protikorupční politiky vně a uvnitř EU.
205

 

Zmíněné nástroje zahrnují například Trestněprávní a Občanskoprávní úmluvu Rady 

Evropy a také Úmluvu OECD. Ratifikaci těchto dokumentů sledovala Komise v rámci 

pravidelných zpráv. Porovnání ratifikačních procesů kandidátských zemí a členských států 

opět poukazuje na značné rozdíly, zejména pak nedostatek pravomocí EU urychlit ratifikaci 

jejími stávajícími členy.
206

 

 

4.1.2 Protikorupční standardy nad rámec acquis 

 

Přijetí všech požadavků formálního acquis znamenalo, že kandidátské země dosáhly 

stejných protikorupčních standardů jako stávající členové EU a ratifikovaly zásadní smluvní 
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dokumenty. Ovšem s ohledem na úroveň protikorupčních opatření v zemích střední a 

východní Evropy se EU rozhodla posílit svou strategii. 

Vůči svým členským státům byla EU při prosazování protikorupční politiky značně 

omezena svými pravomocemi a samozřejmě tak politickou vůlí členů, kteří na doporučení EU 

ne vždy reagovaly adekvátním způsobem. V rámci přistoupení se tento problém již řešit 

nemusel, jelikož cílem kandidátských zemí bylo získat členství v EU a byly tedy ochotné 

splnit požadovaná kritéria. Byl to svým způsobem účinný donucovací mechanismus, který EU 

ve vztahu k členským státům chybí.
207

 

Evropské dohody podepsané s kandidátskými zeměmi v roce 1993 a 1994 (mimo jiné 

Polsko, Česká republika, Maďarsko) neodkazovali na problematiku korupce explicitním 

způsobem. Korupce začala být vnímána jako problém až v roce 1997, kdy se stala součástí 

Evropských dohod a boj proti ní výslovnou podmínkou členství v EU. Členské státy 

souhlasily se spoluprácí s kandidátskými zeměmi a s poskytnutím technické a administrativní 

pomoci v rámci předcházení korupce. To zahrnovalo například vypracování vnitrostátních 

právních předpisů, školení státních zaměstnanců či vývoj vyšetřovacích zařízení. 

V roce 1998 podepsala EU a kandidátské země střední a východní Evropy Předvstupní 

pakt o organizovaném zločinu. Preambule tohoto dokumentu potvrdila význam uspokojivého 

právního základu v boji proti korupci, který zajistí posílení spolupráce na národní i 

mezinárodní úrovni. Jedním z hlavních cílů Předvstupního paktu byla pomoc kandidátským 

zemím s prevencí v této oblasti. Dále by měly signatáři vytvořit vlastní protikorupční 

programy. Česká republika reagovala na tento požadavek vytvořením své první protikorupční 

strategie.
208

 

Po roce 1998 zavedla EU hodnocení protikorupčních politik kandidátských zemí 

prostřednictvím každoroční Pravidelné zprávy. S ohledem na všechny zmíněné dokumenty 

sestavila Komise seznam nejdůležitějších protikorupčních ukazatelů, které představovaly 

dobrý základ pro národní strategie a rámec pro probíhající hodnocení.  

Mezi tyto ukazatelé patřili například politický závazek k boji proti korupci či přijetí 

protikorupčních strategií, ovšem vyskytly se zde i konkrétnější požadavky jako regulace 

lobbingu a střetu zájmů nebo zavedení kodexů chování ve veřejném sektoru.
209
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66 

 

Při analýze ukazatelů je zřejmé, že se Komise nesoustředila pouze na kriminalizaci 

korupce, ale zaměřila se zásadním způsobem i na její prevenci.  Nedostatky jsou ovšem patrné 

u komunikace protikorupčních standardů a obsahu jednotlivých ukazatelů.  

Příkladem toho je protikorupční strategie, která měla být přijata ze strany národních 

vlád, ovšem její obsah nebyl kandidátským zemím řádně sdělen. Optimální by rovněž byla 

komunikace standardů systematickým a jasným způsobem v rámci jednoho dokumentu, 

ovšem jejich sdělení bylo ve skutečnosti rozděleno do několika různých nástrojů.
210

 

Protikorupční kritéria nebyla uplatňována stejným způsobem ve všech kandidátských zemích, 

což může být v menším měřítku pochopitelné s ohledem na individuální přístup, ale nemělo 

by to přerůst v zásadní rozdíly ve způsobu hodnocení kandidátských zemí. 

V květnu 2003 představila Komise kandidátským zemím nový seznam kritérií proti 

korupci „Deset zásad pro zlepšení boje proti korupci v přistupujících, kandidátských a 

ostatních třetích zemích“. Zásady doporučovaly kromě souladu s acquis EU také provádění 

preventivních opatření, která by se zaměřila na posílení transparentnosti ve veřejné správě, 

zavedení kodexů chování a whistleblowingu. Tyto zásady se značně podobaly Dvaceti 

zásadám Rady Evropy a v mnohých aspektech se i překrývají, ovšem ke srovnatelné 

úspěšnosti jim chybí monitorovací systém GRECO.  

EU rovněž využila možnosti dané Kodaňskými kritérii a zaměřila se na reformy 

v zásadních oblastech protikorupční politiky, jakými jsou veřejná správa, soudnictví a 

finanční kontroly. Kandidátské země byly vyzývány k zajištění soudní nezávislosti a 

vytvoření účinného soudního systému. Dalším požadavkem bylo nastavení systému na 

ochranu finančních zájmů EU, včetně služby pro boj proti podvodům (AFCOS), která 

koordinovala legislativní, administrativní a provozní činnosti.
211

  

 

4.2 Vyhodnocení protikorupčního úsilí kandidátských zemí 

 

4.2.1 Posudky 1997 

 

Komise v roce 1997 zahrnula boj proti korupci mezi podmínky členství a ve stejném 

roce zveřejnila i své první hodnocení tohoto problému v zemích střední a východní Evropy. 
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Toto vyhodnocení bylo součástí Posudků 1997
212

, které se plně zaměřily na protikorupční 

úsilí kandidátských zemí a na základě té samé struktury posuzovaly vnitrostátní situaci. 

Problém korupce byl zaznamenán ve všech kandidátských zemí a výsledkem tedy bylo, že 

veškerá úsilí v této oblasti musí být posílena, zejména s ohledem na soudnictví, policii a celní 

úřady. Obavy vzbudilo i podezření, že vlády kandidátských zemí ovlivnily některé výsledky a 

vyjádření, což by mohlo vést k nežádoucímu zkreslení výsledků.
213

 

 

4.2.2 Pravidelné zprávy 

 

V letech 1998 až 2003 zveřejňovala Komise každoroční zprávy, které zkoumaly 

protikorupční politiku kandidátských zemí a její pokroky. Jednalo se o hlavní vyhodnocovací 

nástroj protikorupčního úsilí v rámci přístupového procesu zemí střední a východní Evropy. 

Předmětem hodnocení byla zejména nová opatření přijatá vládou v rámci boje proti korupci, 

ovšem analyzovala se i stávající právní úprava v této oblasti. Hlavním zdrojem informací 

zůstávaly i nadále vlády kandidátských zemí, tudíž zde setrvaly i jisté pochybnosti o 

objektivitě těchto zpráv. To je i jedním z důvodů, proč se Komise často spoléhala na 

hodnocení ostatních mezinárodních organizací, zejména pak vyhodnocení skupiny 

GRECO.
214

 

Komise hodnotila rozsah korupce jak na národní úrovni, tak ve všech zemích střední a 

východní Evropy. Každý rok připravila kombinovaný dokument, který zahrnoval souhrn 

analýz všech vyhodnocovacích zpráv. Jednalo se pouze o jakési shrnutí problému, ovšem 

individuální zprávy z jednotlivých kandidátských zemí řešily problematiku do detailu. 

Poslední pravidelné zprávy Komise byly zveřejněny v květnu 2003 a identifikovaly korupci 

jako závažný problém ve většině kandidátských zemí.  Zajímavé ovšem je, že k jejich 

zveřejnění došlo již po uzavření přístupových smluv a lze tedy soudit, že i takové hodnocení 

Komise nemělo dopad na rozhodnutí v rámci přístupového procesu. Otázkou zůstává, zda lze 

s ohledem na tuto skutečnost považovat úroveň protikorupční politiky v kandidátských 

zemích za přístupové kritérium.
215
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4.3 Vyhodnocení v rámci Rady 

 

Důvodem pro zřízení zvláštního mechanismu pro vyhodnocení acquis v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí v rámci Rady byly obavy z nedostatečné implementace 

v kandidátských zemích. Toto vyhodnocení se uskutečnilo na základě Společné akce 

98/429/JHA z  29. června 1998. Článek 2 této Společné akce stanovil zřízení skupiny 

odborníků, známé také jako CEWP, jejímž úkolem bylo připravit a průběžně aktualizovat 

vyhodnocení situace v kandidátských zemích týkající se přijetí, aplikace a účinné 

implementace příslušného acquis. Zprávy CEWP se zaměřily na oblasti, ve kterých se 

vyskytovalo nejvíce nedostatků stejně jako na administrativní kapacity a implementaci acquis 

v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.
216

 

Hlavním cílem bylo posouzení skutečné praxe v příslušných zemích včetně praktických 

dopadů na organizaci a zdroje orgánů a institucí. Podle dostupných návrhů byly zprávy 

CEWP pro rok 2000 rozděleny do tří sekcí: hraniční kontroly, azyl a přistěhovalectví a 

policie, cla a spravedlnost. Ve stejném roce se CEWP rozhodlo zavést také studii o korupci ve 

střední a východní Evropě. 

Ukazatelé tohoto vyhodnocení byly například existence protikorupční legislativy 

v kandidátské zemi, ratifikace mezinárodních úmluv proti korupci nebo výsledky indexu 

vnímání korupce CPI, vydávaném Transparency International. 

CEWP se navíc snažilo získat informace ze všech možných zdrojů zabývající se alespoň 

částečně problematikou korupce. Za tímto účelem vydal dotazníky, které byly určeny i pro 

Radu Evropy, OECD, OSN, neziskový sektor, ministerstva členských států, Europol, Interpol 

a mnohé další. Avšak hlavním zdrojem informací byly pro CEWP velvyslanectví členských 

států a delegace Komise v kandidátských zemích. Velvyslanectví a delegace měly za úkol 

vzájemně spolupracovat a využívat své kontakty s cílem získat co nejpřesnější a 

nejaktuálnější informace o situaci v dané kandidátské zemi. Byli požádáni, aby poskytly údaje 

týkající se korupce samotné, ale i informace o pocitech, které vyvolává u veřejnosti. Dále se 

měli zaměřit i na důvěru občanů v soudnictví a nejaktuálnější protikorupční legislativu.
217

   

Tyto informace dávaly CEWP možnost nahlédnout hlouběji do problematiky korupce 

v kandidátských zemích a to hned z několika důvodů. Údaje pocházely od subjektů 

nacházející se přímo v daném prostředí, což posílilo jejich autentičnost. Díky těmto 

informacím bylo možné lépe pochopit i jisté souvislosti protikorupční problematiky 
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v kandidátské zemi a zjistit její specifika. Domnívám se, že se jednalo opravdu o zásadní 

zdroje, které zajistily nejen největší možnou míru objektivity, ale umožnily také získat 

informace, které by se v rámci oficiálních statistik patrně neobjevily. Potvrzuje to i 

skutečnost, že vyhodnocení, která vznikla na základě těchto údajů, nikdy nebyla oficiálně 

zveřejněna. Důležité je také zmínit, že mezi možnými adresáty dotazníku nebyly vlády 

kandidátských zemí, což vedlo ke spolehlivějšímu posouzení korupce v dané zemi. Ukázalo 

se totiž, že zástupci vlád měli vždy tendenci své výpovědi idealizovat a odpovědi tak ztrácely 

svou vypovídající hodnotu. 

Dle Rady se hodnocení CEWP ukázalo být velmi hodnotné pro EU, jelikož poskytlo 

včasné, vyvážené a důkladné informace, stejně jako jasný přehled nedostatků vyžadující 

příslušná řešení.
218

 Otázkou zůstává, zda takové hodnocení nemělo začít mnohem dřív, jelikož 

v roce 2000, kdy se CEWP zaměřilo na hodnocení korupce, již přístupová jednání probíhala a 

jen o dva roky později doporučila Komise členství osmi kandidátských zemí. CEWP tak mělo 

na přípravu vyhodnocení jen velmi málo času a k zpracování případných doporučení 

kandidátskými zeměmi docházelo takřka na poslední chvíli.
219

 

 

4.4 Vyhodnocení protikorupční politiky vůči kandidátským zemím 

 

Protikorupční politiky vůči kandidátským zemím se vyvinula nejvíce v rámci rozšíření 

EU v roce 2004. Mezi kandidáty patřily zejména země střední a východní Evropy, ve kterých 

korupce představovala zásadní problém vyžadující zvláštní pozornost. Kodaňská kritéria 

umožnila EU stanovit mnohem širší protikorupční požadavky pro kandidátské země a měla 

tedy i možnost ovlivnit mnoho oblastí veřejné politiky odpovědné za prevenci a postih 

korupce. Vliv Komise a její vyjednávací síla se vytratila okamžikem přístupu kandidátských 

zemí do EU, což staví protikorupční politiku EU do poněkud pochybného světla. 

Tuto příležitost lze v zásadě hodnotit velmi pozitivně, jelikož vytvořila jedinečnou 

situaci, která EU umožnila prosadit velmi významná opatření. Mohla stanovit standarty 

protikorupční politiky, které zároveň působily jako přístupová kritéria pro kandidátské země, 

čímž se vytvořil jistý donucovací mechanismus, který EU vůči členským státům postrádá. 

EU v první řadě považovala za nezbytné implementovat pravidla a předpisy acquis 

v oblasti boje proti korupci, které byly velmi omezené nebo neexistovaly vůbec. Jedná se o 
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postup, který byl v rámci příprav na vstup do EU patrně běžný, ovšem je nutné si uvědomit, 

že v jiných oblastech byla legislativa EU mnohem rozvinutější a nebylo tedy zapotřebí mnoho 

strategií nad rámec této implementace. EU vyvinula v oblasti boje proti korupci podstatně 

méně právních nástrojů, které se navíc primárně soustředily na ochranu finančních zájmů 

EU.
220

 

Pravidelné zprávy, které kandidátským zemím měly poskytnout příslušná doporučení, 

nebyly vždy zcela jasně formulované. V rámci přístupového procesu měly být zavedené 

reformy, ovšem jejich obsah postrádal více konkrétních postupů a instrukcí. 

Navzdory těmto nedostatkům se u většiny kandidátských zemí podařilo docílit 

pozitivních výsledků. Mnohé z nich měly zavedená účinnější protikorupční opatření než 

členské státy EU a ratifikovaly skoro všechny mezinárodní protikorupční úmluvy. Hodnotící 

zprávy ukazují, že před přístupem k EU dosáhli budoucí členové EU v boji proti korupci 

obdivuhodné úrovně. Tlak Komise vedl k významným legislativním změnám zejména 

v oblasti veřejných zakázek, trestního a občanského soudního řízení, protikorupčních předpisů 

a veřejné služby. Česká republika je jedním z ukázkových případů, kde podpora ze strany EU 

posílila efektivitu soudních orgánů v boji oproti korupci.
221

 Zprávy z některých kandidátských 

zemí sice nebyly stále zcela pozitivní, ovšem jak se ukázalo, tak bezprostředně před přístupem 

již protikorupční politika nebyla tak významným kritériem a bylo tedy jasné, že nesplnění 

některých požadavků v této oblasti nepovede nutně k zamítnutí členství.   

Zásadní dopad může mít tento přístup na budoucí kandidátské země, které už nebudou 

protikorupční opatření vnímat jako striktní požadavky EU, které stejně odezní, jakmile se 

prosadí politický zájem. V tomto ohledu by patrně bylo vhodnější, kdyby kondicionalita 

protikorupčních opatření působila alespoň navenek. 
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5 Implementace protikorupční politiky v České republice 

 

5.1 Historický vývoj 

 

Česká republika byla v rámci procesu přistoupení k EU v roce 2004 jednou ze zemí 

s relativně velkým výskytem korupce. Tuto skutečnost potvrdila nejen řada veřejně známých 

korupčních skandálu, ale také vyhodnocující zprávy Komise a Rady, které monitorovaly 

vývoj v této oblasti po celou dobu vyjednávání o přístupu k EU.  

Kvůli korupčním skandálům muselo několik ministrů opustit vládu a nejednou padla 

z těchto důvodů i vláda sama. Ovšem korupce není jen záležitostí vysoce postavených 

politiků, existuje v různých formách a v různých oblastech a na různých úrovních veřejné 

správy.
222

  

Při vyhodnocování takové situace je důležité zamyslet se zejména nad příčinami 

takového jevu. Těch může být v případě České republiky hned několik. Je známo, že korupce 

ve střední a východní Evropě představuje závažnější problém než v ostatních členských 

státech OECD nebo EU a poměrně známé jsou i příčiny tohoto problému. Odkaz komunismu 

a povaha postkomunistické transformace představují hlavní důvody, proč jsou kandidátské 

země střední a východní Evropy v otázce boje proti korupci větší výzvou. Během komunismu 

byla korupce prostředkem pro upevnění moci a byla přítomna i u vzniku ekonomických 

systému, což vedlo k uznání korupce jako jakési normy vyskytující se ve vrcholné politice či 

ve formě úplatkářství na nižších úrovních státní správy. Tato doba zanechala zajisté mnoho 

návyků, které vytváří překážku na cestě k efektivní protikorupční politice. Jde zejména o 

velmi rozšířený klientelismus a neustále přetrvávající nedůvěra občanů vůči státu.
223

 

Dramatická změna politického systému v České republice v roce 1989 a s ní související 

ekonomická a společenská transformace vedla i ke změnám v oblasti korupce. Korupce se 

přesunula z oblasti všeobecných služeb a prodeje do oblasti administrativních a státních 

služeb. Korupce za komunistického režimu byla založena na vzájemných přátelských 

úsluhách a stala se tak něčím úplně běžným a pochopitelným. Lze to označit i za jistý standart 

chování a vyjednávání v rámci kontaktu se zástupci veřejné správy. Drobné krádeže či 
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zneužití veřejných zdrojů bylo omluvitelné, jelikož stát byl vnímán jako nepřítel, proti 

kterému byla tato forma revolty akceptovatelná.
224

 V devadesátých letech nastal velký zvrat, 

který sebou ovšem přinesl i nové formy korupce. Po revoluci v roce 1989 zde byla snaha 

vytvořit co nejrychleji tržní hospodářství, aby Česká republika dohnala své deficity vůči 

ostatním zemím Evropy. V rámci tohoto razantního přechodu nebyl brán žádný ohled na 

řádný systém kontrol a ani na vytvoření nových morálních pravidel a vzorů. Na základě toho 

mohla vzniknout i mylná domněnka, že je vše dovoleno. Po čase byly identifikovány i další 

nedostatky, které korupční prostředí podporovaly. Kvalita veřejné správy byla podprůměrná 

díky chybějícím kvalifikovaným, proškoleným a morálně silným zaměstnancům. Bohužel se 

jedná o problém, který nebyl dlouhou dobu řešen ani po vstupu do EU. Dalším nedostatkem 

bylo i netransparentní financování politických stran, tedy oblast, která skrývá mnoho 

korupčních praktik, pokud nejsou nastaveny pravidla pro přijímání finančních prostředků a 

jiných benefitů.
225

 

 

5.2 Česká republika jako kandidátská země 

 

V roce 1997 se v rámci Posudků Komise objevuje zmínka o korupci zejména s ohledem 

na situaci ve státní službě. Uvádí se zde, že díky absenci kvalitní úpravy veřejné služby a 

relativně nízkým platům státních úředníků, odchází mnoho kompetentních zaměstnanců do 

soukromého sektoru. Tento nedostatek se dále objevuje i v dalších zprávách hodnotící Českou 

republiku z protikorupčního hlediska. V pravidelných zprávách vydávaných Komisí se 

vyskytuje hned několik bodů týkající se kvalifikovaného obsazení pozic ve veřejném sektoru 

a jejich pravidelného školení. Jak již bylo řečeno, tak pravidelné zprávy monitorovaly nejen 

postup národních vlád a jejich postupy v boji proti korupci, ale zabývaly se i implementací 

mezinárodních protikorupčních úmluv. V České republice se podařilo ratifikovat skoro 

všechny tyto právní nástroje před vstupem do EU. Úmluvu OSN ratifikovala Česká republika 

až v roce 2013, ač se jednalo o povinnost, která byla požadována ještě před vstupem do EU. 

Komise průběžně upozorňovala také na zásadní nedostatky v oblasti veřejných zakázek 

a na slabiny vyskytující se v zákoně o střetu zájmů. Vyhodnocení v oblasti justice poukázalo 
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na problémy s ohledem na nezávislost soudů a politickou neutralitu, která může mít dopad na 

kvalitu rozhodnutí ve věcech hospodářské kriminality.
226

 

V roce 2002 vyšla poslední pravidelná zpráva Komise, která ve své kapitole o korupci 

uvádí, že situace v České republice zůstává nadále důvodem k obavám a setrvávají zde 

problémy, které musí být vyřešeny. Navzdory této skutečnosti uzavřela země své jednání s 

EU a obdržela datum přístupu 1. května 2004.  

EU měla i řadu dalších nástrojů, které se měly zasadit o reformy ve střední a východní 

Evropě. Jedním z nich byly krátkodobé a střednědobé cíle a priority, tedy rozhodnutí Rady 

EU označující prioritní oblasti mimo jiné i v otázce boje proti korupci. Pro Českou republiku 

byly vypracovány v roce 1998, 1999 a 2002. Tyto dokumenty výslovně upozorňovaly na 

kondicionalitu mezi dosažením cílů a poskytnutí finanční pomoci ze strany EU. V jednom 

z ustanovení Rada EU uvádí, že nerespektování všeobecných podmínek může vést 

k rozhodnutí o pozastavení finanční pomoci.
227

 

V roce 1998 se v rozhodnutí Rady EU objevil požadavek vyvinout a implementovat 

reformy s ohledem na boj proti organizovanému zločinu a korupci. O rok později se kromě 

protikorupční politiky apelovalo i na ratifikaci mezinárodních úmluv proti korupci a posílení 

boje proti organizovanému zločinu. V roce 2002 dokument vyžadoval posílení efektivity 

protikorupčních opatření a zavedení rámce pro spolupráci mezi jednotlivými články státní 

správy. 

Nástrojem finanční pomoci byl program PHARE, který byl určen kandidátským zemím 

jako podpora jejich transformací v rámci příprav na vstup do EU. Finanční pomoc vytvořila 

stimul pro všechny potřebné reformy a, jak již bylo řečeno, byla propojena s plněním 

stanovených cílů a podmínek.
228

 

 

5.2.1 Vládní program boje proti korupci 

 

I když požadavky na protikorupční politiku nebyly vždy zcela jasně definované, tak 

některé závazky měly konkrétnější podobu. Na základě Předvstupního paktu o boji proti 
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organizovanému zločinu měla Česká republika povinnost vypracovat vlastní program boje 

proti korupci. Vládní program boje proti korupci byl přijat usnesením vlády České republiky 

č. 125 ze dne 17. února 1999 (dále jen Vládní program boje proti korupci) a stanovil zásady 

protikorupční politiky a národní cíle na další roky.
229

 

Vládní program boje proti korupci potvrdil, že protikorupční opatření musí 

zohledňovat i další oblasti, byť jsou s korupcí propojeny jen lehce. Boj proti korupci si 

vyžaduje systematické řešení, aby se zabránilo vzniku jejich nových forem. Cíl celého 

programu lze shrnout do pěti bodů, kterými byly popsat povahu a cíle boje proti korupci, 

stanovit jeho hlavní metody a prostředky, navrhnout individuální opatření pro příslušné 

oblasti, určit časový harmonogram a odpovědné osoby a stanovit způsob monitorování.
230

  

Největší pozornost byla věnována veřejnému sektoru, jelikož korupce v této oblasti je 

schopna narušit stabilitu celé země a ovlivnit tak i ostatní protikorupční strategie a úsilí. Za 

významný nástroj byl v tomto ohledu označen zákon o veřejné službě, který by pokryl i 

požadavky ozývající se opakovaně ze strany EU. Tento zákon by měl definovat právní 

postavení a odpovědnost státních zaměstnanců, včetně jejich kárné odpovědnosti a regulaci 

jejich vedlejších příjmů. Vládní program boje proti korupci neopomenul zmínit ani soukromý 

sektor, který může velmi lehce ovlivnit i veřejný sektor, zejména v rámci zadávání veřejných 

zakázek. Vláda uvedla, že neplánuje vytvářet nové instituce ani zavádět další předpisy a 

zaměří se na stávající právní normy a systémy. Do svého úsilí plánovala zapojit i nevládní 

sektor, který se měl do budoucna podílet na vytvoření a zveřejnění zprávy o boji proti korupci 

z pohledu občanských sdružení angažujících se v oblasti boje proti korupci, tedy především 

Transparency International.
231

 

Na základě Vládního programu boje proti korupci byla každý rok sestavována i 

příslušná zpráva, která hodnotila plnění daného harmonogramu. Zprávy monitorovaly mimo 

jiné i ratifikaci mezinárodních úmluv v oblasti korupce a upozorňovaly na její dopady. 

Například ratifikace Trestněprávní úmluvy byla zásadní změnou pro práci Policie ČR, která 

mohla díky článkům této úmluvy upravujících dokumentaci korupčního jednání během 

vyšetřování korupce využít i operativně pátracích prostředků. V rámci přípravy na přijetí do 

EU se budovala i spolupráce mezi úřady a institucemi EU a českými úřady. Důležité bylo 

zejména upravit formu spolupráce mezi soudními orgány EU a zřídit kontaktní místa mezi 

                                                
229 Usnesení vlády České republiky č.25 ze dne 17.února 1999 k Vládnímu programu boje proti korupci v České 

republice a ke Zprávě o korupci v České republice a možnostech účinného postupu proti tomuto závažnému 

společenskému jevu 
230 LÍZAL, Lubomír a Evžen KOČENDA. Corruption and Anticorruption in the Czech Republic: Working Paper 

Number 345. 2000, str. 21 
231 Vládní program boje proti korupci 
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členskými státy a OLAF. Spolupráce s OLAF byla upravena i v Ujednání o spolupráci mezi 

Evropským úřadem boje proti podvodům a Nejvyšším státním zastupitelstvím.
232

 

 

5.2.2 Přístup k EU 

 

Poslední pravidelná zpráva o pokroku České republiky v přípravách na přístup k EU 

vyšla 9. října 2002.
233

 V část pojednávající o korupci upozorňuje na průzkumy, které 

potvrzují, že korupce a hospodářská kriminality jsou nadále zdrojem obav a úplatkářství ve 

veřejném i soukromém sektoru stále přetrvává. Tato skutečnost má nadále výrazný vliv na 

fungování státní správy, policie či justice, což se projevuje i ve výsledcích průzkumů 

veřejného mínění v otázce vnímání korupce. Zpráva ovšem hodnotí i mnoho pokroků v boji 

proti korupci, kterých Česká republika dosáhla od zveřejnění poslední pravidelné zprávy. 

Byla zavedena speciální policejní jednotka pro ochranu svědků, zejména pak pro případy 

korupce či hospodářské kriminality. Nejvyšší státní zastupitelství v Brně založilo nové 

oddělení specializující se na korupci a hospodářskou kriminalitu se zastoupením na Vrchních 

státních zastupitelstvích v Praze, Ostravě a Olomouci. Ministerstva dostala za úkol vytvořit 

vlastní protikorupční program a jmenovat koordinátora odpovědného za jeho implementaci. 

V neposlední řadě byla zmíněna i interní reorganizace policejního prezídia. 

Lze říci, že Česká republika své přípravy nepodcenila a snažila se během přípravné fáze 

na vstup do EU dosáhnout co nejlepších výsledků. I v oblasti boje proti korupci výrazně 

pokročila, ovšem jak již bylo řečeno, jedná se o rozsáhlý problém, který nelze vyřešit a 

potlačit jednou strategií během několika málo let. Česká republika zavedla svůj vlastní 

program boje proti korupci a v rámci příprav ratifikovala podstatnou část protikorupčních 

úmluv, ovšem stále je zapotřebí učinit mnoho dalších kroků.
234

  

 

5.3 Aplikace evropských protikorupčních nástrojů v ČR 

 

 

Z předešlé kapitoly je patrné, že Česká republika implementovala řadu požadovaných 

protikorupčních opatření právě v rámci přípravy na vstup do EU. Tato podkapitola se bude 

                                                
232 Zpráva o korupci v České republice v roce 2002 a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje 

proti korupci 
233 2002 Regular Report on Czech Republic’s Progress towards Accession, SEC(2002) 1402 
234 2002 Regular Report on Czech Republic’s Progress towards Accession, SEC(2002) 1402, str. 24-26 
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věnovat konkrétním změnám v českém právním řádu, které sebou tato nová opatření přinesla. 

Zaměříme-li se na smluvní nástroje protikorupčního boje, tak první úmluvou, která se 

promítla do českého právního řádu, byla Úmluva OECD, kterou Česká republika podepsala 

21. listopadu 1997 v Paříži. V mezinárodní sbírce smluv byla vyhlášena pod číslem 25/2000. 

Reakcí na tuto úmluvu bylo vložení ustanovení § 162a odst. 2 do zákona č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon (dále jen trestní zákon)
235

, které rozšířilo pojem veřejného činitele tak, aby 

odpovídal požadavkům Úmluvy OECD. Veřejným činitelem pro účely § 160-162 trestního 

zákona nebyla pouze osob a definovaná v § 89 odst. 9 trestního zákona, ale též jakákoliv 

osoba zastávající funkci v zákonodárném nebo soudním orgánu veřejné správy cizího státu, 

nebo v podniku, v němž má rozhodující vliv stát, nebo v mezinárodní organizaci vytvořené 

státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva veřejného, pokud je s výkonem takové 

funkce spojena pravomoc při obstarávání věcí obecného zájmu a trestný čin byl spáchán 

v souvislosti s touto pravomocí. V rámci této novely došlo také k doplnění trestních sazeb u 

trestných činů přijímání úplatku a podplácení a definice úplatku ve společném ustanovení.  

Novelou z roku 2001
236

 došlo posléze i k rozšíření ustanovení § 89 odst. 9 trestního 

zákona, které upravuje pojem veřejného činitele i pro ostatní trestné činy uvedené ve zvláštní 

části trestního zákona. Veřejným činitelem se tak stává i funkcionář nebo jiný odpovědný 

pracovník státního orgánu, samosprávy, ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru cizího státu, 

pokud tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. 

Trestněprávní úmluvu ratifikovala Česká republika v září 2000 a v platnost vstoupila na 

základě svého článku 32 odst. 3 dne 1. července 2002. Jak již bylo řečeno, přinesl tento 

dokument zásadní změnu pro práci Policie ČR při dokumentaci korupce. Korupční trestné 

činy nepatřily díky svým nízkým trestním sazbám mezi zvlášť závažné trestné činy, a tudíž 

nebylo možné při jejich vyšetřování využít některé prostředky trestního řádu, jakými jsou 

např. odposlechy, předstíraný převod či nasazení agenta. Tyto instituty ovšem lze použít, 

pokud je Česká republika ke stíhání těchto trestných činů vázána mezinárodní smlouvou. 

Úspěšnost těchto institutů úzce souvisí s tím, že je jejich nasazení obvyklé ve stádiu páchání 

trestného činu a zaručuje tak včasné odhalení a rozkrytí celého případu, mnohdy i před 

vznikem rozsáhlých škod.
237

 

                                                
235 stalo se tak zákonem č. 96/1999 Sb. ze dne 29. dubna 1999 
236 zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 

zákony 
237 Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav, 2006, 309 s., str. 167 
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Občanskoprávní úmluvu pak Česká republika podepsala v listopadu 2000 a ratifikovala 

v září 2003. Základní myšlenka této úmluva je zakotvena v ustanovení článku 3, který po 

smluvních státech požaduje úpravu náhrady škody vzniklou korupčním jednáním. Česká 

republika již v době ratifikace tento požadavek splňovala, jelikož takto vzniklou škodu lze 

podřadit pod obecnou skutkovou podstatu odpovědnosti za škodu. Také následující 

ustanovení Občanskoprávní úmluvy jsou v souladu s českou právní úpravou, a to i 

v souvislosti se škodou způsobenou korupčním jednáním úředních osob při výkonu 

pravomocí, kterou lze vymáhat na státu. Požadavky úmluvy jsou pokryty také zákonem č. 

65/1965 Sb., zákoník práce, který upravuje ochranu zaměstnanců nahlašující možnou korupci 

před neoprávněným jednáním ze strany zaměstnavatele. Jedná se tedy o právní zakotvení 

některých aspektů whisleblowingu. Ochrana těchto oznamovatelů ale vyžaduje větší 

pozornost ze strany zákonodárců, jelikož musí být zakotven jak důvěryhodný systém 

poskytování informací, tak průběžná a následná ochrana informátora. Procesní požadavky 

Občanskoprávní úmluvy jsou v souladu s českými procesněprávními předpisy, které zajišťují 

ochranu práv a zájmů účastníků řízení a upravují také justiční spolupráci v občanskoprávních 

sporech.
238

 

Úmluvu OSN Česká republika ratifikovala až 29. listopadu 2013, tedy po osmi letech 

od jejího přijetí. Česká republika splňovala již v době ratifikace veškeré požadavky, které tato 

úmluva kladla. To lze přičíst zejména tomu, že před vstupem i po vstupu do EU byl na 

Českou republiku vyvíjen soustavný tlak, aby implementovala zbývající požadavky 

evropských protikorupčních nástrojů. V roce 2013 se již podařilo většinu požadovaných 

opatření zavést, zejména pak trestní odpovědnost právnických osob.
239

 

5.3.1 Trestní zákon 

 

Definice veřejného činitele v trestním zákoně odpovídala i požadavkům 

protikorupčních nástrojů EU, konkrétně tedy Úmluvy o boji proti korupci a oběma 

protokolům k Úmluvě o ochraně finančních zájmů ES. Na rozdíl od těchto dokumentů 

používal český trestní zákon a nyní i trestní zákoník odlišnou právní terminologii v rámci 

úpravy korupčního jednání. Zásadní rozdíl nalezneme již v označení tohoto trestného činu, 

jelikož česká právní úprava nezná pojem korupce. V trestním zákoně byla aktivní i pasivní 

                                                
238 Vládní návrh č. 31 ze dne 23. srpna 2000 na vydání zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky 

k vyslovení souhlasu Občanskoprávní úmluva o korupci,  
239 Internetové příspěvky:  http://www.pravnickeforum.cz/novinky/detail/7378-ceska-republika-dokoncila-

ratifikacni-proces-umluvy-osn-proti-korupci/; http://www.transparency.cz/ceska-republika-pripojila-k-umluve-

osn-proti-korupci/  

http://www.pravnickeforum.cz/novinky/detail/7378-ceska-republika-dokoncila-ratifikacni-proces-umluvy-osn-proti-korupci/
http://www.pravnickeforum.cz/novinky/detail/7378-ceska-republika-dokoncila-ratifikacni-proces-umluvy-osn-proti-korupci/
http://www.transparency.cz/ceska-republika-pripojila-k-umluve-osn-proti-korupci/
http://www.transparency.cz/ceska-republika-pripojila-k-umluve-osn-proti-korupci/


78 

 

korupce označena termíny „podplácení“ a „přijímání úplatku“ a spadala pod oddíl nesoucí 

název úplatkářství, což je také český ekvivalent korupce. Ač to nebylo v trestním zákoně 

výslovně uvedeno, tak přijímání úplatku i podplácení bylo trestné i přes zprostředkovatele. 

Díky ustanovení o účastenství a nepřímém pachatelství bylo zaručeno, že bude splněn 

požadavek ze strany EU kriminalizovat také korupci prostřednictvím třetí osoby. 

K dokonání trestného činu přijetí úplatku dle § 160 trestního zákona došlo již slíbením 

úplatků či žádostí o něj. Také u podplácení dle §161 trestního zákona postačila k dokonání 

trestného činu pouhá nabídka úplatku.  K naplnění skutkových podstat obou trestných činů je 

vyžadována souvislost úplatku s obstaráváním věcí obecného zájmu.
240

 Již dle rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČSSR se pod obstaráváním věcí obecného zájmu rozumí nejen činnost 

související s plněním úkolů týkajících se věcí veřejného zájmu, ale i obstarávání všech úkolů, 

na jejichž řádném splnění má zájem celá spolčenost nebo alespoň větší skupina občanů.
241

 

Soukromé zájmy byly zahrnuty pod obstarávání věcí obecného zájmu i v několika 

následujících rozhodnutích, jednalo se např. o prodej motorových vozidel i pracovněprávní 

vztahy.
242

 

Pojem obstarávání věcí obecného zájmu byl v roce 2004 rozšířen novelou trestního 

zákona
243

, aby pokryl i zájmy soukromé sféry. Podle důvodové zprávy se jednalo o reakci na 

Rámcové rozhodnutí upravující boj proti korupci v soukromém sektoru. Místo zavedení 

nových skutkových podstat bylo ustanovení § 162a trestního zákona doplněno o odstavec 3, 

který uvádí, že za obstarání věcí obecného zájmu se považuje též zachovávání povinností 

uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby 

v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování 

účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají. Lze si klást otázku, zda touto 

formulací opravdu došlo ke splnění požadavku Rámcového rozhodnutí kriminalizovat korupci 

v soukromém sektoru. Domnívám se, že tento dodatek není vhodnou implementací 

Rámcového rozhodnutí a působí poněkud přechodně. Zmíněný dokument Rady ve svém 

článku 2 komplexním způsobem uvedl, jaká opatření po členských státech vyžaduje, ovšem 

rozšíření pojmu obstarávání věcí obecného zájmu nenaplňuje z mého pohledu smysl tohoto 

článku. Novelou trestního zákona z roku 2004 se ve svém zabýval i JUDr. et Bc. Tomáš 

                                                
240 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 459 s., str. 322-333 
241 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. června 1977, sp. Zn. Tzf2/77, uveřejněno pod č. 1/1978 Sb. rozh.tr. 
242 VLADIMÍR, Pelc. Pojem obecného zájmu u trestných činů přijetí úplatku a podplácení. Dny práva 2011 - 

Days of law 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 
243 zákonem č. 537/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,  
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Gřivna
244

, který polemizuje nad tím, zda lze vůbec za obstarávání věcí obecného zájmu 

považovat zajištění toho, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo 

bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, bez ohledu na předmět 

podnikání. Z mého pohledu by bylo optimální v definici zohlednit, že ne každý obchodní 

vztah, byť při něm dochází k poškozování či bezdůvodnému zvýhodňování účastníků, 

podléhá obecnému zájmu. Vymezení tohoto pojmu bude díky své obtížnosti vždy částečně 

závislé na příslušné judikatuře. 

Sankce za naplnění skutkových podstat stanovil trestní zákon poněkud mírné, ovšem 

postupem času je novely tohoto zákona zpřísnily. Cílem bylo mimo jiné splnění dalších 

požadavků ze strany EU a zavedení přiměřených a odstrašujících sankcí. Za přijetí úplatku 

hrozil trest odnětí svobody od šesti měsíců až do dvanácti let závisle na naplnění okolností 

podmiňující vyšší trestní sazbu. Nižší trestná sazba umožňovala potrestat pachatele 

alternativně zákazem činnosti, popř. peněžitým trestem, spáchal-li pachatel trestný čin jako 

veřejný činitel, nebo měl-li v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. Trestný čin 

podplácení má oproti přijímání úplatku nižší trestní sazby. Za tento trestný čin může být 

pachatel potrestán odnětím svobody v rozmezí jednoho roku až pěti let závisle na okolnostech 

trestného činu popř. peněžitým trestem. Rámcové rozhodnutí v tomto ohledu stanovilo 

požadavek na horní hranici trestní sazby, která by měla být od jednoho roku do tří let. Úmluva 

o boji proti korupci také požaduje, aby byly alespoň v závažných případech zavedeny tresty, 

které umožňují vydání. Oba body se České republice podařilo implementovat již do trestního 

zákona.
245

 

V jistém ohledu se ovšem česká právní úprava dostává nad rámec požadavků ze strany 

EU. Trestní zákon na rozdíl od následné úpravy obsahoval ustanovení o účinné lítosti. Jednalo 

se o § 163, který připouštěl zánik trestnosti, pokud pachatel úplatek poskytl nebo slíbil jen 

proto, že o to byl požádán, a učinil o tom dobrovolně a vzhledem k okolnostem a svým 

osobním poměrům bez zbytečného odkladu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu 

orgánu.
246

 Tento institut nenalezneme v žádném ze zmíněných dokumentů a je tedy otázkou, 

zda je ustanovení § 163 v souladu s požadavky EU. 

 

 

                                                
244 GŘIVNA, Tomáš, Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue, 2005, č. 7, str. 170 
245 TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 459 s,str. 325 
246 Ibid.,str. 324 
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5.3.2 Trestní zákoník 

 

Nový trestní zákoník, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2009 Sb. a 

účinnosti nabyl 1. ledna 2010 (dále jen trestní zákoník), přinesl do oblasti úplatkářství několik 

změn. Úplatkářství je nově upraveno v §§ 331-334 a jeho dosah se dočkal rozšíření i na 

aktivity soukromém sektoru. Trestní zákoník kriminalizuje úplatkářství v souvislosti 

s podnikáním svým nebo jiného, a to nejen formou rozšíření definice obstarání věcí obecného 

zájmu, ale zavedením nových skutkových podstat u trestného činu přijetí úplatku a 

podplácení. Česká republika tak plně implementovala požadavky uvedené v Rámcovém 

rozhodnutí týkající se boje proti korupci v soukromém sektoru. Nový trestní zákoník počítá i 

s využitím třetí osoby při poskytování či přijímání úplatku a zavádí do skutkové podstaty 

odpovídající slovní spojení „prostřednictvím jiného“ a „pro jiného“. Došlo i ke zvýšení trestní 

sazby u některých okolností podmiňujících využití vyšší trestní sazby. Dle § 127 trestního 

zákoníku může být úřední osobou i úředník, který se pouze podílí na rozhodování o dotaci 

nebo na jejím zpracování.
247

 

Trestní zákoník v oddíle o úplatkářství již nadále neobsahuje ustanovení upravující 

účinnou lítost a jeho využití neumožňuje ani ustanovení § 33 trestního zákoníku, které stanoví 

u jakých trestných činů je možný zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí. Důvodová zpráva 

uvádí, že se jedná o požadavek EU, ovšem žádný ze zmíněných protikorupčních nástrojů se o 

tomto institutu výslovně nezmiňuje a tudíž ho ani nezakazuje.
248

 Tomuto institutu se věnovalo 

i Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem spravedlnosti v Analýze institutu účinné 

lítosti, kde uvádí, že k vypuštění účinné lítosti došlo zejména kvůli jeho neznalosti v zemích 

západní Evropy a z toho plynoucí nedůvěře v jeho správnou aplikaci. Mezinárodní 

protikorupční úmluvy s tímto institutem nepočítají, tudíž se jeho zrušení jevilo jako optimální 

řešení.
249

 Konkrétní argument byl ovšem patrný z vyjádření OECD a GRECO, které se 

obávaly možnosti zneužití tohoto institutu popř. porušení zásady rovnosti před zákonem. 

GRECO mimo jiné považuje za sporné, že k zániku trestnosti dochází bez zásahu soudu a 

považuje za důležité takové instituty prověřit a co nejvíce omezit.
250

 

                                                
247 Podvody a další hospodářská a majetková trestná činnost na úkor Evropské unie: sborník příspěvků z 

workshopu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 1 CD-ROM, str. 14-15 
248 Ibid., str. 15 
249 FOREJT, Petr. Trestněprávní úmluva o korupci a její vliv na úpravu korupčních trestních činů. Dny práva 

2011 - Days of law 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012 
250 PŘEPECHALOVÁ, Kateřina, Petr FOREJT a Růžička MIROSLAV. Účinná lítost ve věcech úplatkářství do 

právního řádu ČR?Právní rádce [online]. 2011. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-54200730-ucinna-

litost-ve-vecech-uplatkarstvi-do-pravniho-radu-cr 
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Z mého pohledu se nejedná o institut, proti kterému je nutné bojovat, byť byly některé 

podmínky jeho aplikace neurčité. Domnívám se, že jeho znovuzavedení a dostatečné 

seznámení veřejnosti s tímto institutem by mohlo přispět k odhalení mnohých případů 

korupce. Jak jsem již zmínila v jedné z předešlých kapitol mé práce, tak většina účastníků 

korupce nemá zájem na jejím odhalení, jelikož jsou si svého protiprávního jednání vědomi. 

To ovšem představuje také ztrátu možných svědectví, která jsou pro vyšetřování korupce 

mnohdy zásadní. Do stejné situace se dostáváme i u otázky ochrany oznamovatelů. 

Potenciální oznamovatel může zásadním způsobem přispět k vyšetřování, popř. sám nahlásit 

skutečnosti, které budou podnětem k vyšetřování korupce, ovšem domnívám se, že i zde 

chybí dostatečná osvěta a v neposlední řadě řádné zakotvení tohoto systému ve státní správě. 

Obdobný přístup nalezneme i v oblasti kartelových dohod ve formě tzv. leniency programu, 

který byl zaveden pro oblast kartelového práva. Účastník kartelu se touto cestou může 

vyhnout postihu či dosáhnout snížení pokuty, pokud kartel ohlásí a uvede všechny informace 

a důkazy. 

 

5.3.3 Trestní odpovědnost právnických osob 

 

Česká republika dlouhou dobu nesplňovala požadavky čl. 5 a 6 Rámcového 

rozhodnutí a čl. 3 Druhého protokolu, které uvádí, že každý členský stát přijme nezbytná 

opatření, aby byla zajištěna odpovědnost právnických osob za aktivní a pasivní korupci, popř. 

návod, pomoc a účastenství na tomto jednání. Ani jeden nástroj nevyžaduje zavedení trestní 

odpovědnosti právnických osob, ovšem je otázkou, zda před přijetím Zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob
251

 existoval nějaký právní předpis, který by zajistil přiměřené 

a odrazující sankce i pro právnické osoby.  

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen ZTOPO) nabyl účinnosti k 1. 

lednu 2012 a zajistil pro Českou republiku splnění požadavků vycházející z výše zmíněných 

dokumentů a z jejího členství v EU. Tímto zákonem byl zaveden model pravé trestní 

odpovědnosti právnických osob, který umožňuje postih právnické osoby, i když nedojde 

k prokázání spáchání trestného činu fyzickou osobou, ač je očividné, že byl trestný čin 

spáchán v rámci dané právnické osoby.
252

 § 7 ZTOPO stanoví okruh trestných činů, které 

mohou být právnickým osobám přičteny. Mezi těmito trestnými činy je uvedeno i podplácení, 

                                                
251  Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim  
252 NEMRAVOVÁ, Olga a Miloslava VAŇKOVÁ. K zákonu o trestní odpovědnosti právnických 

osob. Epravo.cz magazine. 2013. Praha: Epravo.cz 
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přijetí úplatku a nepřímé úplatkářství, čímž lze potvrdit splnění požadavků Rámcového 

rozhodnutí a Druhého protokolu.  

 

5.3.4 Trestný čin poškození finančních zájmů EU 

 

Úmluva na ochranu finančních zájmů ES uložila členským státům povinnost 

implementovat trestný čin podvodu proti finančním zájmům ES do svých právních řádů. Mělo 

tak být docíleno toho, aby se podvodům ohrožujícím finanční zájmy EU dostalo stejné 

pozornosti jako národním finančním zájmům a aby byl jejich postih zajištěn obdobným 

způsobem. 

Trestní zákon byl rozšířen o tuto skutkovou podstatu novelou z roku 2008
253

, která 

zavedla ustanovení § 129a. Do té doby nemohlo být jednání poškozující finanční zájmy EU 

zcela postihnuto, jelikož dřívější právní úprava připouštěla pouze trestný čin podvodu či 

úvěrového podvodu. Tuto skutkovou podstatu následně převzal trestní zákoník ustanovením § 

260.
254

 

Finanční zájmy EU jsou výdaje a příjmy pocházející z rozpočtů EU nebo rozpočtů 

spravovaných EU nebo jejím jménem, kterými jsou zejména prostředky předvstupních a 

povstupních fondů.
255

 

První odstavec ustanovení uvádí první skutkovou podstatu, podle které bude potrestán 

ten, kdo úmyslně manipuluje doklady a umožní tak nesprávné použití, zadržování či zmenšení 

prostředků z některého ze zmíněných finančních rozpočtů. Je tedy patrné, že k naplnění 

skutkové podstaty není zapotřebí, aby došlo ke snížení zdrojů některého z rozpočtů EU, což je 

také v souladu s požadavky Úmluvy o ochraně finančních zájmů. Druhou skutkovou 

podstatou je pak neoprávněné zkrácení či použití finančních prostředků z těchto rozpočtů.
256

 

Ani u tohoto trestného činu nepřipouští § 33 trestního zákoníku využití účinné lítosti. Jinak 

tomu je ovšem u právnických osob, jejichž trestní odpovědnost a tedy i institut účinné lítosti 

jsou upraveny ZTOPO. Ustanovení § 11 ZTOPO upravuje účinnou lítost pro všechny trestné 

                                                
253 Zákon č. 122/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
254 Podvody a další hospodářská a majetková trestná činnost na úkor Evropské unie: sborník příspěvků z 

workshopu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 1 CD-ROM, str. 16 
255 Dnes jsou tedy relevantní zejména strukturální fond, fond soudržnosti či sociální fond. 
256 Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství, 1 SL 770/2010, Poř. č. 3/2011 ze dne 8.března 2011 
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činy uvedené v § 7 ZTOPO vyjma trestného činu přijetí úplatku, podplácení a nepřímé 

úplatkářství.
257

 

Pokud budeme posuzovat vztah ustanovení § 260 trestního zákoníku k ostatním 

ustanovením tohoto zákona, lze říci, že souběh je u některých trestných činů myslitelný a také 

obvyklý. Příkladem může být souběh s ustanovením § 329, které upravuje zneužití pravomoci 

úřední osoby, pokud bude v daném případě pachatelem úřední osoba, popřípadě souběh s již 

zmíněnými trestními činy v oddíle upravující úplatkářství.
258

 

Jedním z případů, ve kterém se objevuje obvinění z poškození finančních zájmů EU, 

je mediálně velmi sledované soudní řízení s bývalým poslancem a hejtmanem středočeského 

kraje MUDr. Davidem Rathem (dále jen D. R.). Ten byl obviněn ze spáchání trestných činů 

poškození finančních zájmů Evropské unie, přijetí úplatku, podplacení a sjednávání výhody 

při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. 23. července 2015 vynesl 

Krajský soud v Praze nepravomocný rozsudek, ve kterém potvrdil, že D. R. přijímal úplatky 

na opravu staveb a modernizaci nemocnic.
259

 Jedním z těchto projektů byla i rekonstrukce 

zámku Buštěhrad, která byla financovaná z prostředků EU. Jak již bylo uvedeno v usnesení, 

které vydal Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
260

, D.R. svým jednáním 

přispíval k úspěšnému ovlivnění průběhu předmětné veřejné zakázky tak, aby za její zadání 

uvedené společnosti dostali uvedenou předem dohodnutou odměnu. 

Jak již bylo uvedeno, ke spáchání trestného činu poškození finančních zájmů EU může 

dojít i úmyslnou manipulací dokladů, které mohou mít například podobu žádosti o poskytnutí 

dotace ze strukturálních fondů EU. Manipulací může být poskytnutí nepravdivých dokladů či 

pozměnění veřejné listiny.
261

 

 

5.4 Protikorupční strategie 2011-2014 

 

Protikorupční strategie přijímala vláda již od roku 1999, tehdy byly ovšem primárně 

zaměřené na splnění přístupových kritérií a dosažení základního protikorupčního standartu. 

Z navazujících strategií pak vychází priorita boje proti korupci v České republice. 

                                                
257 Podvody a další hospodářská a majetková trestná činnost na úkor Evropské unie: sborník příspěvků z 

workshopu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 1 CD-ROM, str. 18 
258 Ibid., str. 19 
259 http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/rath-dostal-8-5-roku-proti-rozsudku-se-odvolal-1212361 
260 Usnesení bylo vydáno pod č.j.  OKFK-268-904/TČ-2011-251101  
261 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. listopadu 2012 sp. Zn. 2 T /2012-349 
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Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 byla schválena usnesením 

vlády č. 1 ze dne 5. ledna 2011
262

. Strategie má za cíl snížit korupční prostředí v České 

republice prostřednictvím preventivních a represivních opatření a zavedením transparentnosti 

do všech procesů veřejné správy. Vychází z Programového prohlášení vlády a z Koaliční 

smlouvy, ovšem při její tvorbě bylo využito krom návrhů poradních sborů ministerstev a 

Národní ekonomické rady vlády i mnoho podnětů a zkušeností z neziskového sektoru. 

Strategie je rozdělena do následujících kapitol: veřejná správa, veřejné zakázky, Policie ČR, 

státní zastupitelství a soudy a moc zákonodárná. Pro každou kapitolu jsou uvedena různá 

opatření včetně potřeby vzdělávacích aktivit v oblasti protikorupčního boje. Ve strategii je 

uvedeno i jedenáct priorit, které se soustředí na novelu zákona o veřejných zakázkách, přijetí 

služebního zákona, nakládání s majetkem obcí a krajů, ale také právnických osob zřízených 

státem. Prioritou je také posílení nezávislosti státních zastupitelství a v neposlední řadě také 

zavedení efektivní ochrany oznamovatelů korupčního jednání a zakotvení whistleblowingu 

v českém prostředí. O plnění těchto úkolů je vláda informována příslušnými ministerstvy a 

ústředními správními úřady v pololetním intervalu. 

Navazující Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2013 a 2014 byla přijata 

usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013
263

 a je nově rozdělena na část analytickou a část 

strategickou. Analytická část se zaměřuje na vnímání korupce a na ekonomické souvislosti 

korupce a její odhalování a vyšetřování. Strategická část je oproti tomu obsáhlejší a zaobírá se 

různými okruhy, které vyžadují z protikorupčního hlediska větší pozornost. Některé směry lze 

zaznamenat již v předchozí strategii vlády. Jsou jimi například nakládání s veřejným 

majetkem či posilování transparentnosti veřejného sektoru. Ostatní priority zůstávají v zásadě 

velmi všeobecné. Také tato strategie obsahuje prioritní úkoly, mezi kterými nalezneme zákon 

o úřednících, zákon o střetu zájmů či zákon o svobodném přístupu k informacím. Prioritou 

zůstává také oblast veřejného nakupování a úprava státního zastupitelství a ochrana 

oznamovatelů. Pozornost také vyžadují vlastnické struktury a jejich rozkrývání a finanční 

kontroly a audit. 

 

 

                                                
262 Usnesení Vlády č. 1/2011 VV ze dne 5. ledna 2011 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 

2012 
263 Usnesení vlády č. 39/2013 VV ze dne 16. ledna 2013 o Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013-

2014 
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5.5 Zpráva o boji proti korupci pro Českou republiku 

 

V šesté kapitole Zprávy o boji proti korupci v EU ze dne 3. února 2014
264

 věnované 

jednotlivým zemím je hodnoceno protikorupční úsilí v České republice. V úvodu této přílohy 

se posuzuje strategický postup České republiky, který jsem představila výše. Komise v tomto 

ohledu považuje dosažený pokrok za omezený a doporučuje tedy zintenzivnit úsilí. Uvádí 

také, že mnohá opatření se v jednotlivých strategiích opakují a je tedy patrné, že nedošlo 

k jejich zavedení. 

Komise potvrzuje, že bylo dosaženo souladu trestního zákoníku a Trestněprávní 

úmluvy, ovšem navzdory tomu vydalo GRECO v rámci svého hodnocení čtyři další 

doporučení týkající se například ustanovení o nepřímém úplatkářství. Komise dále popisuje 

institucionální rámec a uvádí instituce a útvary zodpovědné za jednotlivé aktivity v rámci 

protikorupčního boje.  

Navazující průzkumy veřejného mínění potvrzují ne příliš lichotivý stav korupce 

v České republice. Procentuální výsledky týkající se vnímání korupce se pohybují převážně 

nad průměrem EU. 80% Čechů vnímá korupci jako nejpalčivější problém a 71% uvedlo 

korupci jako hlavní překážku v podnikání, což je nejhorší výsledek v rámci EU.
265

 

Ovšem jsou zde i pozitivní kroky, mezi které patří provedení Rámcového rozhodnutí do 

českého právního řádu a změna Ústavy České republiky, která omezila imunitu poslanců a 

senátorů na dobu trvání jejich mandátu. Komise to vnímá jako další krok k úspěšnému stíhání 

úplatkářství na politické úrovni.
266

 

Mezi otázky v centru pozornosti je ve Zprávě uvedeno využívání prostředků z fondů 

EU, které je v České republice poněkud problematické. Platby z těchto fondů byly kvůli 

obvinění z úplatkářství a poškození finančních zájmů EU v roce 2011 pozastaveny pro region 

Severozápad. Jeden z ředitelů ROP Severozápad byl posléze odsouzen k pěti letům odnětí 

svobody. V roce 2012 pak došlo k přerušení plateb z fondů EU pro Středočeský kraj, a to 

s ohledem na již zmíněné vyšetřování hejtmana Středočeského kraje D.R.. Po splnění většiny 

požadavků stanovených v akčním plánu vypracovaném Komisí došlo v říjnu 2012 

k znovuobnovení plateb. Komise jako příčinu problémů v rámci čerpání finančních 

prostředků z fondů EU uvádí nedostatky ve veřejné správě a právní úpravě střetu zájmů. 

Důvodem je také obcházení právních předpisů o veřejných zakázkách a netransparentní 

                                                
264 COM(2014) 38 
265 Výsledky průzkumu Eurobarometr 397 z roku 2013 a Eurobarometr 374 z roku 2013 
266 Úvod Přílohy 3 Zprávy o boji proti korupci v EU, COM(2014) 38 
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vlastnické struktury soutěžících společností. Dále by měl být zaveden účinný a nezávislý 

mechanismus kontroly čerpání finančních prostředků z fondů EU. 

Nedostatek dostatečně kvalifikovaných a stálých zaměstnanců ve veřejné správě byl již 

zmiňován v rámci přistoupení k EU, ovšem jedná se o problém, který setrvává, a to zejména 

kvůli absenci zákona upravujícího zaměstnání ve státní službě, tedy služebního zákona. 

Služební zákon by měl zajistit stabilitu a nezávislost státních úředníků a udržet 

transparentnost v personálních procesech. Zpráva dále naráží na úpravu střetu zájmů 

veřejných funkcionářů a podávání informací o stavu jejich majetků. Tento postup stále 

vykazuje jisté nedostatky, zejména s ohledem na absenci kontroly správnosti údajů a 

odrazujících sankcí za nedodržení pravidel.  

Velká část zprávy se zaměřuje na oblast zadávání veřejných zakázek, ve které se 

korupce vyskytuje velice často. To potvrzují také výsledky průzkumu Eurobarometr 374 

z roku 2013, podle kterých 77% respondentů považuje korupci v rámci zadávání veřejných 

zakázek za rozšířenou. V rámci průzkumu bylo možné uvést také praktiky, které jsou při 

zadávání veřejných zakázek rozšířené. Jedná se zejména o zadávání dokumentace, která je 

upravena přesně na míru některým společnostem, střet zájmů při hodnocení nabídek, nabídky 

založené na tajných dohodách či nejasná kritéria hodnocení nabídek. Jedná se o praktiky, 

které jsou v zásadě známé a Komise ve Zprávě rovněž uvádí, jaké oblasti jsou riziku nejvíce 

vystaveny. Dle výročních zpráv Bezpečnostní a informační služby je to železniční 

infrastruktura a lesnictví. 

Další oblastí vykazující značné nedostatky je financování politických stran, které podle 

hodnocení GRECO není dostatečně transparentní. Chybí zde požadavky na vykazování 

výdajů na kampaň politickými stranami a na zveřejňování finančních zpráv online. 

Postih korupce vyžaduje posílení nezávislosti státních zástupců a revizi postupů při 

jmenování a odvolání státních zástupců a zamezení jejich ovlivňování ze strany nejvyšších 

veřejných funkcionářů. 

Ve třetí části zprávy jsou uvedeny body vyžadující více pozornosti, ovšem jedná se 

v zásadě o všechny témata, která byla zmíněna v hlavním textu. Komise doporučuje zavést 

právní úpravu státní služby, která se zaměří mimo jiné na střet zájmů a posílení stability a 

nezávislosti v rámci náboru nových zaměstnanců i v rámci odměňování. Zde je zapotřebí 

dodat, že kvalitu státní službě může zajistit i řada preventivních opatření ve formě školení.  

Problematika střetu zájmů je velmi výrazná i v oblasti veřejných zakázek. Tento bod uvádí 

Komise jako druhý a apeluje na účinné provádění zákona o veřejných zakázkách. Střet zájmů 
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a nedostatek nezávislých subjektů ohrožuje řádné čerpání finančních prostředků z evropských 

fondů. 

Pod třetím bodem jsou uvedeny výdaje politických stran a volebních kampaní, které 

nejsou dosud dostatečně transparentní a dostupné veřejnosti. 

Poslední bod vyžaduje revizi kritérií pro jmenování státních zástupců s cílem posílit jejich 

nezávislost při řešení korupčních případů. 

 

5.5.1 Stanovisko ke Zprávě o boji proti korupci v EU 

 

Po zveřejnění zprávy vydal dne 28. března 2014 Senát ČR po č. K 123/09/01 

Stanovisko pro Parlament ČR ke zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o 

boji proti korupci v EU (dále jen Stanovisko Senátu), ve kterém reaguje na hodnocení České 

republiky ze strany Komise. Stanovisko Senátu obsahuje také všeobecnou část vysvětlující 

účel Zprávy a její strukturu. Tyto informace stejně jako struktura hodnocení České republiky 

jsou již známy z předchozích kapitol, ovšem zásadní část tohoto stanoviska se věnuje pozici 

České republiky vůči zveřejněnému hodnocení Komise.  

Česká republika se ztotožňuje se závěry Komise a vnímá korupci jako závažný 

celospolečenský problém. Zároveň potvrzuje, že se této problematice prioritně věnuje a 

odkazuje na Programové prohlášení vlády a již zmíněnou Strategii vlády v boji s korupcí na 

období let 2013 a 2014. Proces vytvářená Zprávy ovšem na jednu stranu i kritizuje, a to 

zejména s ohledem na využité zdroje a spolupráci s tzv. národními korespondenty, které 

nebyli České republice známí. Na druhé straně lze ale částečně argumentovat zkušeností EU 

v rámci hodnocení kandidátských zemí před vstupem do EU, kdy se osvědčilo využít na 

veřejném sektoru nezávislé zdroje, aby nedošlo ke zkreslování informací.  

K otázce zkvalitňování státní služby uvádí Stanovisko Senátu, že probíhají intenzivní 

přípravy novelizace již platného služebního zákona č. 218/2002 Sb. a odkazuje zejména na 

zavedení Generálního ředitelství státní služby, jehož úprava je již účinná. Činnost tohoto 

orgánu by rozhodně měla potenciál podpořit transparentnost a profesionalitu veřejné služby, 

ovšem nyní, rok a půl po zveřejnění tohoto dokumentu, již víme, že k žádnému takovému 

opatření nedošlo. Vládní koalice v této otázce ustoupila opozici a upustila od zavedení 

Generálního ředitelství státní služby a posléze došlo také k nahrazení platného služebního 

zákona zcela novou právní úpravou. 

Problematiku střetu zájmů veřejných funkcionářů měla vyřešit novela zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů. Novelou by měl být vyřešen také požadavek na posílení 
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transparentnosti v oblasti veřejných zakázek a zajištění účinného provádění zákona o 

veřejných zakázkách. Stanovisko senátu klade ovšem důraz především na transparentní 

vlastnické struktury společností, se kterými stát obchoduje. Nutno podotknout, že se ale jedná 

pouze o dílčí aspekt celé problematiky.  

Novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických 

hnutích, ve znění pozdějších předpisů by měla zajistit zveřejňování výdajů politických stran a 

výdajů na volební kampaně a přístup veřejnosti k těmto informacím. Zřídit by se měl také 

mechanismus dohledu nad řádným financováním politických stran. V této otázce financování 

politických stran se doporučení Komise shodují s doporučeními GRECO.  

Poslední bod se týká nové právní úpravy v oblasti státního zastupitelství, která by měla 

zavést systémové a organizační předpoklady pro jmenování státních zástupců a posílit jejich 

nezávislost. 

 

5.5.2 Implementace navrhovaných opatření 

 

V následujících odstavcích bych se vrátila k obsahu Stanoviska Senátu a pokusila se 

shrnout opatření, která byla zavedena jako reakce na doporučení Komise. 

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 

odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (dále jen 

služební zákon) byl přijat již v roce 2002, ovšem jeho účinnost byla několikrát odložena, 

navzdory tomu, že se jednalo o jedno z kritérií pro vstup České republiky do EU. 

Z předešlých kapitol je patrné, že zavedení právní úpravy státní služby, bylo doporučeno i ze 

strany OECD a Rady Evropy. S ohledem na několik bouřlivých situací na české politické 

scéně a patrně i částečné kvůli nevůli tento zákon schválit, byla až v roce 2014 schválena 

nová komplexní úprava, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 234/2014 Sb. , zákon o 

státní službě a účinnosti nabyla k 1.1.2015.
267

 Tímto zákonem se do českého právního řádu 

zavedl pojem služební poměr, který představuje vztah státního zaměstnance a správního 

úřadu. Jedná se o vztah veřejnoprávní, který se řídí zákonem o státní službě, ovšem z textu 

zákony vyplývá, že v některých bodech je možný i odkaz na zákoník práce. Také spory 

z tohoto poměru budou podléhat jinému režimu než dosud a budou spadat do pravomoci 

správních orgánů. Efektivnost této zákonné úpravy se patrně ukáže až časem, mimo jiné také 

                                                
267 Rekonstrukce státu, Odpolitizování a profesionalizace státní správy, 

http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/odpolitizovani-statni-spravy 
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díky momentální nejednotnosti právní úpravy. Některé poměry mezi státem a jeho 

zaměstnanci jsou totiž stále pracovní povahy.
268

 

Problematika nejasných vlastnických struktur uvedena v souvislosti s veřejnými 

zakázkami byla úzce spojena s existencí listinných akcií na majitele, jelikož umožňují 

naprostou anonymitu akcionářů. Práva spojená s těmito akciemi vykonávala ta osoba, která 

danou akcii fyzicky držela a nemusela poskytovat své údaje za účelem evidence akcie. 

Existenci těchto akcií omezil zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení 

transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. Tato úprava připouští pouze 

uchování akcií na majitele formou zaknihování či imobilizací, přičemž obě varianty vyžadují 

identifikaci akcionáře.269 Oblast veřejných zakázek ovšem vyžaduje i mnoho dalších změn, 

které se přímo dotýkají procesu zadávání zakázek. 

Také transparentní financování politických stran a volebních kampaní bylo důvodem 

k novelizaci stávající zákonné úpravy. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., 

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, byl 

odsouhlasen vládou v červenci tohoto roku a lze ho tedy považovat za jistou reakci na 

doporučení Komise. Cílem novely je zajistit vyšší míru transparentnosti prostřednictvím 

povinných transparentních bankovních účtů, zveřejňování finančních zpráv politických stran a 

hnutí na internetu či zavedení limitů pro dary politickým stranám.270 

Nový zákon o státním zastupitelství by měl být předložen vládě na přelomu roku 2015 a 

2016, jelikož nejsou stále zapracovány všechny připomínky. Zákon by podle ministerstva 

spravedlnosti měl posílit nezávislost a odpovědnost státních zástupců, což je i jedním z jeho 

třech cílů. Další se zaměřuje na boj s hospodářskou kriminalitou a korupcí, čímž by měl být 

splněn požadavek vytvoření předpokladů pro její specializaci. Posledním cílem je pak 

transparentnost soustavy státních zástupců.
271

 

  

                                                
268 Zákon č. 234/2014 Sb. , zákon o státní službě 
269 DVOŘÁKOVÁ, KATEŘINA, Konec listinných akcií na majitele v Čechách, Epravo.cz magazine. 2013. 

Praha: Epravo.cz  
270 Novely volebních zákonů a zákona o sdružování politických stran, článek dostupný na internetových 

stránkách Vlády ČR, http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/novely-

volebnich-zakonu-a-zakona-o-sdruzovani-politickych-stran-schvaleny-133290/  
271 http://zpravy.aktualne.cz/domaci/pelikan-zakon-o-zalobcich-konecne-nastavi-transparentni-

pra/r~060ddc2866a411e58c710025900fea04/  
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5.6 Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 
 

Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 (dále jen Vládní koncepce) 

předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu v prosinci 2014. Navazuje na 

usnesení vlády ze 4. června 2014 č. 418, jímž byly schváleny Základní směry boje s korupcí. 

Jedná se o další ze strategických dokumentů, které vláda vydává již od roku 1999. 

Vládní koncepce ve všeobecné části vymezuje základní oblast boje s korupcí, kterou se 

pro dané období stává veřejná správa s důrazem na státní správu. Dokument vychází 

z programových dokumentů vlády a dosud nesplněných mezinárodních závazků České 

republiky. Lze říci, že priority vládního boje s korupcí vznikají v místě průniku těchto dvou 

oblastí.   

První prioritou je zajištění výkonné a nezávislé exekutivy skrze přijetí zákona o státní 

službě a prosazení nového zákona o státním zastupitelství. Zákon o státní službě již vstoupil 

v účinnost začátkem roku 2015, ovšem míru jeho funkčnosti bude možné posoudit až po 

nějaké době praktické aplikace. V zásadě se jedná o požadavek, který byl splněn a jeho vliv 

na míru korupce v zemi bude nutné nadále monitorovat.  Nový zákon o státním zastupitelství, 

který byl již v předešlé kapitole zmíněn, je ve stádiu přípravy, ale dle dosavadních odhadů by 

měl vstoupit v účinnost nejpozději v roce 2017. 

Jako další bod uvádí Vládní koncepce transparentnost činnosti veřejné správy a 

otevřený přístup k informacím. Přístup veřejnosti k informacím má beze sporu velký význam 

pro zajištění transparentnosti, ovšem zavedení uživatelsky přívětivého přístupu ke všem 

právním předpisům, musí být doprovázeno také zajištěním přístupu k ostatním informacím 

bez zbytečných výjimek a omezení. Jedná se zejména o financování politických stran a 

volebních kampaní a zavedení registru smluv uzavřených veřejnou správou. Jak uvádí Vládní 

koncepce, všechny zmíněné informace by měly být dostupné na internetu 

Hospodárné nakládání s majetkem státu je další prioritou a týká se zejména veřejných 

zakázek a jejich kontroly. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek by se měla řídit 

standardem EU, který zajistil potřebnou transparentnost a výběr vhodných dodavatelů 

s jasnou vlastnickou strukturou. Transparentnost vlastnictví by měla být tématem i u akcií na 

jméno, aby bylo vždy možné dohledat skutečného majitele akcií. Veřejné rozpočty by měly 

být kontrolovány Nejvyšším kontrolním úřadem, kterému by se za tímto účelem měla rozšířit 

pravomoc. 
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Při rozvoji občanské společnosti by měla vlády zvážit také podporu neziskových 

organizací, ale zejména by měla přijmout právní úprava ochrany oznamovatelů ve veřejné 

správě.
272

 

 

  

                                                
272 Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017, prosinec 2014, str. 3-7 
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Závěr 
 

Během psaní mé rigorózní práce jsem se snažila věnovat všem aspektům protikorupční 

politiky EU a obsáhnout tedy i všechna její specifika. Samotný vývoj této politiky vykazuje 

jisté charakteristiky, které ji odlišují od ostatních mezinárodních strategií v této oblasti, ovšem 

do jisté míry vysvětlují i některé slabiny a nesrovnalosti boje proti korupci v EU. 

Byť se jedná o nadnárodní problematiku, jejíž existenci nelze zpochybnit, tak se stále 

pohybujeme z velké části v oblasti trestního práva, které primárně nemělo být ze strany EU 

regulováno a jakýkoliv zásah do těchto záležitostí může být vnímán jako omezení suverenity 

členských států. Z tohoto důvodu jsou pravomoci EU v této oblasti značně omezené a stejně 

bohužel působí i samotná protikorupční politika. 

Nástroje, které EU v tomto směru využívá, odpovídají možnostem, které EU vůči 

členským státům má. Obsahově pokrývají zásadná rizika spojená s korupcí a ve své první fázi 

se soustředí na sjednocení skutkových podstat a definic zejména s cílem ochránit finanční 

zájmy EU. Jako významný vnímám požadavek zavedení odpovědnosti právnických osob, a to 

nejen za korupci, která poškozuje finanční zájmy EU, nýbrž také za korupci v soukromém 

sektoru. Hovoříme-li o korupci, která již nemá souvislost s finančními zájmy EU, je zapotřebí 

využít jiných nástrojů k zakotvení této problematiky. Ty už ovšem nebudou dostatečně 

závazné, jako tomu je u Rámcového rozhodnutí, které obsahově pokrylo mnoho významných 

požadavků, ovšem EU v tomto ohledu nemá prostředky k prosazení tohoto typu právního 

aktu. S ohledem na povahu Rámcového rozhodnutí a velmi nízkou míru jeho provádění je 

zapotřebí zajistit efektivní hodnotící a kontrolní mechanismus. 

Domnívám se ovšem, že zavádění nových systémů není zapotřebí, pokud je zde možná 

spolupráce se stávajícími mechanismy.  Tím bych ráda upozornila zejména na hodnotící 

systém skupiny GRECO, který představuje jeden z nejefektivnějších monitorovacích 

mechanismů a osvědčil se již v rámci implementace protikorupčních nástrojů přijatých na 

základě Akčního programu proti korupci. Využití již existujících platforem a seskupení, ať už 

na půdě Rady Evropy, OSN nebo OECD je zajisté finančně a časově méně náročné a může 

pomoci všem aktérům. Stěžejní je z mého pohledu zajištění způsobu účasti ve skupině 

GRECO, byť i postupně přes statut pozorovatele. 

Jistým překvapením mohou být pochybení v rámci vyšetřování podvodů ze strany 

OLAFu. Pokud se budeme chtít o tomto úřadu vyšetřujícím podvody v EU dozvědět více 

informací, tak na nás zajisté nezapůsobí případy, ve kterých OLAF chyboval tak zásadním 

způsobem, že ohrozil základní práva dotčených osob. V tomto ohledu se domnívám, že je 
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zapotřebí zavést nejvyšší možnou míru transparentnosti při vyšetřování případů, zejména pak 

v rané fázi vyšetřování, kdy dochází k vyhodnocení získaných údajů a okolností. OLAF by si 

měl vždy udržet objektivní přístup, a to zejména v situacích, které mohou vyvolat pochybnosti 

o vlivu Komise na jeho postupy. Za tímto účelem by měly být nastaveny efektivní interní 

kontrolní procesy popřípadě pravidelný interní audit. S ohledem na externí vyšetřování jsou 

patrné nedostatky ve spolupráci s členskými státy a jejich odpovědnými úřady. Práce OLAFu 

by se měla dostat blíže členským státům a zviditelnit své aktivity pomocí osvěty na národní 

úrovni. 

Obdivuhodné a z mého pohledu až překvapivé výsledky přinesla protikorupční 

politika vůči kandidátským zemím. Byť se i zde projevily částečné nedostatky v komunikaci 

ze strany EU, tak se u většiny kandidátských zemí podařilo docílit pozitivních výsledků. EU 

díky Kodaňským kritériím vyvinula potřebný tlak, který vůči členským státům tolik postrádá, 

ovšem udržela ho pouze do podepsání dohody o přístupu. V tomto ohledu by bylo optimální 

udržet úroveň národní protikorupční politiky, o kterou se EU zasadila, také po vstupu do EU. 

Exkurz do českého prostředí potvrdil nezbytnost stabilní a fungující protikorupční 

politiky. Tento příklad má ovšem i svá specifika, jelikož ukazuje, že nestačí pouze správná 

implementace protikorupčních nástrojů a pravidel. Splněním všech požadavků a ratifikací 

potřebných úmluv se zpravidla tak rozsáhlý problém jako je korupce nevyřeší. Politika, která 

si klade za cíl úspěšné bojovat proti korupci, musí zohlednit i vývoj společnosti a prostředí, ve 

kterém se chce prosadit. Je nezbytné zjistit, jaké vzory působí na společnost a zda jsou také na 

politické úrovni zastoupené popřípadě, zda správně posilují protikorupční klima v zemi. 

Pokud bych měla zmínit konkrétní oblasti, která vyžaduje vzhledem k rizikům korupce 

zvláštní pozornost, tak bych zvolila zadávání veřejných zakázek. Jedná se o oblast, ve které se 

prolíná soukromý i veřejný sektor za účelem investování veřejných prostředků a je tedy 

zapotřebí zajistit zavedení kvalitní legislativy, která by tuto citlivou problematiku pokryla. 

Zákon o veřejných zakázkách by v tomto ohledu potřeboval rozsáhlejší úpravu 

transparentnosti zadávacího procesu. Tyto nedostatky potvrzují i četné korupční kauzy, které 

se ve většině případů týkají veřejného nakupování. 

Jsem ráda, že jsem měla možnost zpracovávat problematiku protikorupční politiky EU 

a postupně odhalovat některé pro mě dosud neznámé aspekty této oblasti. Pevně doufám, že 

vývoj této politiky půjde nadále pozitivním směrem, byť se domnívám, že v dohledné době 

nebude považován za prioritu EU. 
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Summary 
 

 

The subject matter of my thesis is the anti-corruption policy of the EU and all areas 

where the EU acts in order to combat corruption. The extent of this issue demanded a 

systematic approach consisting of actions which led from anti-corruption measures within the 

EU to the strategy for candidate countries. The aim of my thesis is to acquaint its readers with 

this topic, introduce them the possibilities of EU in this area and evaluate the development 

and the current status of the anti-corruption policy. Beyond that I would also like to introduce 

the different actors who could cooperate or are already cooperating with the EU in this regard. 

My thesis is divided into five chapters covering all aspects of the anti-corruption policy and 

its application in the member states and candidate countries. 

 

The first chapter focuses on the development of the anti-corruption measures in the EU 

starting with the first phase of protecting the financial interests of the EU. However in the 

nineties the policy was gradually getting a particular shape and growing together with her 

significance. This chapter covers all adopted EU instruments together with documents 

evaluating the efforts of the member states in the fight against corruption. 

 

 The second chapter focuses on the institutional framework of the anti-corruption 

policy especially on the activities of the European Anti-Fraud Office OLAF. With regard to 

its investigation this chapters introduces some cases which are representing the successful and 

unsuccessful results of its operation. A great importance from the anti-corruption point of 

view belongs to Europol and Eurojust who are also partly cooperating with OLAF. 

 

 The following chapter lists the various actors of the international anti-corruption 

policy and presents in particular their strategies and conventions which are accompanied by 

monitoring and evaluating mechanisms. It concerns the international organizations OECD, the 

United Nations and the Council of Europe and its interdependence with the EU, which is 

crucial for the purpose of my thesis. 

 

 This topic is followed by the transition to the anti-corruption policy towards candidate 

countries which I decided to introduce on the practical case of countries joining the EU in 
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2004, that means the countries of Central and Eastern Europe. It is known that in this part of 

Europe the corrupt practices have its particular history, so it was essential for the EU to 

enforce a functioning anti-corruption policy, which would also take into account the 

individual needs and historical development of each country. 

 

 The last chapter of my thesis has the form of an excursion into the Czech environment, 

which should show the practical aspects of the implementation of the EU anti-corruption 

measures. The last chapter looks at how the Czech Republic deals with anti-corruption policy 

at the European level and the extent to meet the requirements of not only the EU but also 

other international organizations whose conventions have to be ratified. 
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Abstrakt  
 

Má rigorózní práce s názvem „Protikorupční politika EU“ upravuje problematiku 

protikorupčních opatření v rámci EU a věnuje se všem rovinám této oblasti od institucí EU až 

po strategie určené pro členské státy. První kapitola představuje vývoj jednotlivých nástrojů a 

jejich vlivů na legislativu členských států. Práce pak navazuje přes institucionální zajištění 

protikorupční politiky v rámci EU na úsilí ostatních mezinárodních organizací v boji proti 

korupci a jejich odpovídající nástroje. 

Práce rovněž obsahuje část věnující se protikorupční politice vůči kandidátským 

zemím, na kterou následně navazuje na exkurz do českého prostředí upravující praktickou 

stránku implementace protikorupčních opatření EU. 
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Abstract  
 

My thesis entitled “The anti-corruption policy of the EU” regulates the topic of the 

anti-corruption measures within the EU and focuses on all levels of this issue, from the 

European institutions to the strategies for the member states. The first chapter introduces the 

development of individual instruments and their impact on the national legislation. Then the 

thesis continues through the institutional framework of anti-corruption policies within the EU 

to the efforts of other international organizations in combating corruption and their 

corresponding tools. 

   The thesis also includes a chapter devoted to the anti-corruption policy towards 

candidate countries, which is followed by the excursion into the Czech environment dealing 

with the practical aspects of the implementation of the anti-corruption measures of the EU. 
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