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Zpráva obsahuje ﬁadu v˘rokÛ respondentÛ na
téma korupãního chování. Jde o citace, které
nevyjadﬁují názory ani postoje autorÛ studie.
Nelze z nich usuzovat ani na postoje politick˘ch
stran, jejichÏ ãlenové se prÛzkumu zúãastnili.

Poznámka

i

Obsah

ii

Co je korupce

iii

Korupce si PR nezaslouÏí, pravda o ní ano

iv

„Národní prÛhlednost“

v

Korupce a ãeská média

vi

Veﬁejn˘ a soukrom˘ zájem

vii

Hlavní zji‰tûní

viii

Korupce z politické perspektivy

1

Sousedova koza

2

Zákon nabídky

3

Zákon poptávky

4

Cosi prohnilého

5

Cosa Nostra

6

Neviditelná ruka korupce

7

¡No Pasarán!

8

Povinnost k pravdû

9

V‰echna zvíﬁata jsou si rovna

10

Drakonická transparentnost

11

Obraz císaﬁe pána

12

Obraz císaﬁe pána II

12

Profil respondentÛ

14

Metodologie

18

O autorech

19

Kontakt

19

ii

Co je korupce
Zkoumání korupce je stejnû jako zkoumání jakékoli jiné neetické, ãi pﬁímo trestné
ãinnosti zatíÏeno neochotou úãastníkÛ poskytovat odpovûdi na základní otázky. Na
otázku, zda kdy kdo dal úplatek, nelze ze zﬁejm˘ch dÛvodÛ oãekávat upﬁímnou odpovûì od v‰ech respondentÛ. Spí‰ neÏ popsat korupci má tato studie ambice ukázat, Ïe téma boje proti korupci v âeské republice je a zﬁejmû je‰tû dlouho bude aktuální. Dotazováním mezi 1194 politiky a manaÏery jsme zjistili, Ïe pokud jde o boj
proti korupci v âesku rozhodnû mezi nimi existuje konsenzus nebo, lépe: velká protikorupãní koalice obchodní a politické sféry.
Korupce je mor uvedl jeden respondent. Korupce kazí podnikatelské prostﬁedí, obãansk˘ a spoleãensk˘ Ïivot. Zkoumáme-li korupci pod drobnohledem zjistíme, Ïe
v koneãném dÛsledku existuje jen proto, Ïe jeden dává a druh˘ bere. Pomineme-li
dÛvody této transakce, zÛstává akt korupce svobodn˘m rozhodnutím dvou jedincÛ.
Nûkteﬁí respondenti dokonce tvrdili, Ïe korupce je dÛsledkem chybûjící morálky, neetického chování a poru‰ování nepsan˘ch pravidel slu‰nosti. Lamentovali také nad
sdûlovacími prostﬁedky, které upﬁednostÀují pro mládeÏ nevhodné vzory.
Pozastavovali se nad úlohou rodiãÛ, kteﬁí selhávají ve v˘chovû dûtí k úctû k pravdû
a v duchu pravidla, Ïe krást se nemá.

MÛÏe se zdát, Ïe korupce má v ãeské spoleãnosti hluboké koﬁeny. Podle principu,
Ïe co není zakázáno, je dovoleno, propadli nûkteﬁí ãe‰tí úﬁedníci, politici i manaÏeﬁi
pocitu, Ïe v demokratické spoleãnosti lze bez skrupulí vyuÏívat jakékoli mezery
v zákonech a pravidlech slu‰ného chování pro zv˘‰ení osobního prospûchu. Je potû‰itelné, Ïe i pﬁesto naprostá vût‰ina respondentÛ – vãetnû politikÛ na v‰ech úrovních – korupci jednoznaãnû odmítá. Odmítají její pﬁíãiny i dopady, a co je dÛleÏitûj‰í,
odmítají se jí úãastnit. Toto naprosto jednoznaãné a veﬁejné odmítnutí pﬁedstavuje
srozumiteln˘ závazek v‰ech 1194 osob, které se s námi o své názory podûlily. Je
to volání po slu‰né spoleãnosti, po rovnosti pﬁíleÏitostí, po svobodû Ïít svÛj soukrom˘ i veﬁejn˘ Ïivot v úctû ke slu‰nosti. Autoﬁi studie tyto postoje respondentÛ
struãnû shrnuli do jednoduchého závûru: Dost bylo korupce.

Souãástí veﬁejné diskuse na téma boje proti korupci musí b˘t definice korupce.
Korupce mÛÏe b˘t malá ve formû bonboniéry sestﬁiãce na oddûlení, na kterém se
léãí moje maminka. Nebo mÛÏe b˘t velká, pﬁi které je ãesk˘ daÀov˘ poplatník brán
na hÛl. Transparency International prokázala, Ïe mezi malou a velkou korupcí existuje statisticky prokazatelná souvislost.1 Obû formy korupce mají spoleãného jmenovatele a tím je nespravedlnost a její dílãí formy jako napﬁíklad neférovost, klientelismus, zneuÏití svûﬁen˘ch zdrojÛ pro soukromé úãely nebo úplatek pﬁi zadávání
zakázky.

1

Transparency International and University of Passau. The Methodology of the Corruption Index 2006.
October 2006 (www.transparency.org)
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Korupce se dnes skloÀuje ve v‰ech pádech. A nejen to. Získává také nové pﬁívlastky. Nejnovûji politická. Mluví se o ní nahoﬁe i dole, v hospodách i kuloárech.
Jako by si tou ‰eptandou nenápadnû dûlala bezosty‰nû reklamu. Podle toho, co
ãlovûk sly‰í, zﬁejmû úãinnou. Îe by korupãní marketing jako nová forma komunikace? Ale jestli je na kaÏdém ‰prochu pravdy trochu, tak jak to tedy vlastnû je?
A tak vznikl nápad zeptat se rovnou tûch, kter˘ch se to – alespoÀ podle toho, co se
‰u‰ká – pr˘ mÛÏe t˘kat nejvíc. PolitikÛ a manaÏerÛ. Z nápadu vznikl prÛzkum, kter˘
u nás dosud nemá obdoby.
Korupce musí zﬁejmû b˘t velmi zvlá‰tní a lukrativní obor lidské ãinnosti. Pﬁes vyﬁãené i hrozící tresty, pﬁes veﬁejné odsudky a spoleãenské zatracení korupãníkÛ, korupce prostû jede. Povolení, razítka, pﬁijímací zkou‰ky, dotace, v˘bûrová ﬁízení,
státní zakázky a bÛhvíco je‰tû. Zdá se, Ïe dÛvodÛ mazat je poﬁád v‰ude dost. Z lidského pohledu je to urãitû ‰patnû a v‰ichni to vûdí. Vûdí to i respondenti na‰eho
prÛzkumu a teì i ãtenáﬁi této zprávy. A to je dobﬁe. Stejnû dobﬁe je, Ïe vût‰ina respondentÛ se shoduje v tom, jak s korupcí skoncovat.

V souvislosti s rÛzn˘mi zpÛsoby moÏného potírání korupce se ãasto hovoﬁí o agentech provokatérech. Autoﬁi tohoto prÛzkumu k nim rozhodnû nepatﬁí. Vedeni snahou pﬁispût k celospoleãenské diskusi o nelichotivém fenoménu na‰í doby jsme
rozhodnû nechtûli provokovat. Smyslem na‰í práce nebylo ani dûlat korupci PR. Ta
si nic takového nezaslouÏí. âeská spoleãnost si ale urãitû zaslouÏí vûdût, jak se na
korupci dívají volení pﬁedstavitelé na‰í politické scény a prÛmysloví kapitáni – lodivodi úskalími byznysu.
Pokud bych tedy mûl za kolektiv autorÛ této studie do moﬁe nálad ãeské populace
vhodit pomyslnou láhev s jasnû ãiteln˘m poselstvím z na‰eho prÛzkumu, pak zní
takto: Korupce vadí! A z názorÛ respondentÛ vypl˘vá, Ïe nejen nám. Doufám, Ïe
brzy dopluje do správn˘ch rukou.
Mûl jsem to ‰tûstí, Ïe jsem pro realizaci prÛzkumu na‰el partnery, kteﬁí mají ke korupãnímu chování stejnû negativní postoj jako vût‰ina slu‰n˘ch lidí. A navíc to ve
svém podnikání dennû prokazují. V‰em, respondentÛm, zpracovatelÛm i budoucím
ãtenáﬁÛm této zprávy, patﬁí mÛj dík.

Tak co za ní vlastnû vûzí? Podíváme-li se na korupci z pohledu komunikace, tak je
to dost velká bída. O korupci její protagonisté veﬁejnû nekomunikují vÛbec. Vím,
proã by také mûli? A kdyÏ uÏ se o ní pí‰e a nahlas mluví, je obvykle hodnû pozdû
pro ty, kdo se v ní angaÏují. Pro ty ostatní je to dobﬁe. Chtûlo by se vûﬁit, Ïe nad sebou nepotﬁebujeme zdviÏen˘ ukazovák, ale co kdyÏ pﬁece? Ná‰ prÛzkum tím ukazovákem není. Je spí‰e dÛkazem toho, Ïe s dostateãnou dávkou odhodlání, kreativity a profesionalismu lze komunikovat i o tak spoleãensky oÏehavém tématu.
Nejen s veﬁejností, ale i s tûmi, kteﬁí b˘vají ãasto nespravedlivû obviÀováni z toho,
Ïe berou nebo Ïe dávají. Nemá smysl strkat hlavu do písku a lamentovat nad postavením na‰í zemû na korupãních Ïebﬁíãcích. Spoleãenské zrcadlo odráÏí neúprosnû jen to, co se pﬁed ním dûje.
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KdyÏ jsem zaãal podnikat v oboru marketingového v˘zkumu, panoval v âeskoslovensku divok˘ kapitalismus. Noviny psaly o vymáhání v˘palného, o fyzickém zastra‰ování a jin˘ch mafiánsk˘ch praktikách. Tehdy jsme si s m˘mi spoleãníky ﬁíkali,
jak jsme rádi, Ïe se vûnujeme právû marketingovému v˘zkumu. Prodáváme my‰lenky, coÏ kaÏd˘ neumí, proto se na nás nikdo netlaãí a mÛÏeme pracovat pûknû
v klidu. Byla to pravda.
Od té doby mafiánsk˘ch praktik v âesku v˘raznû ubylo. VraÏdí se jen kvÛli miliardov˘m ‰pinav˘m obchodÛm, které se nás v˘zkumníkÛ vûru net˘kají. Proti tomu je
korupce relativnû nevinn˘ problém. Kdo nechce uplácet, má prostû ménû obchodÛ
– nejde mu ale o Ïivot ani o zdraví. JenÏe oã ménû násilná a viditelná, o to je korupce vlezlej‰í. BohuÏel se zaãala t˘kat i nás, na‰eho oboru. Ne Ïe bych mûl k dispozici pﬁíklady, se kter˘mi bych mohl jít na policii. Ale mluví se o lecãems. Tak napﬁíklad pﬁedseda jedné v˘bûrové komise u velké spoleãnosti se podílí na pﬁidûlení
zakázky za mnoho milionÛ korun urãité agentuﬁe a za pár t˘dnÛ nato do dané
agentury nastupuje na v˘znamnou pozici. Lidé, kteﬁí mají blízko k politick˘m stranám, nav‰tûvují pﬁed volbami v˘zkumné agentury, málo kvalifikovanû se ptají na
metodiku mûﬁení volebních preferencí a mezi ﬁeãí se jen tak v Ïertu ptají, kolik Ïe
stojí jeden procentní bod. Nûkteré zakázky, zadané bez v˘bûrového ‰etﬁení, se
podle kuloárních informací realizují za ceny násobnû vy‰‰í, neÏ je obvyklé. MoÏná
jsou to v‰echno jen pomluvy, lidská závist vÛãi úspû‰nûj‰ím, moÏná dokonce
snaha jedovatou slinou po‰kodit konkurenci. Ale já uÏ na kﬁi‰Èálovou prÛhlednost
obchodních vztahÛ v oblasti v˘zkumu trhu a veﬁejného mínûní nevûﬁím. Jasnû, nejde tu o stamiliony, ale lidí pﬁipraven˘ch pomoci si ‰ikovn˘m úhybn˘m manévrem
bylo mezi námi, pokud si vzpomínám, vÏdycky dost.

MÛÏe takov˘ prÛzkum nûco vyﬁe‰it? Jak to vlastnû dopadne, kdyÏ se s Ïádostí
o názory obrátíme i na lidi, kteﬁí v tom takﬁíkajíc jedou? Dozvíme se vÛbec nûco?
Tak zaprvé: urãitû se nûco dozvíme. Historie na‰eho oboru uãí, Ïe pokud mají lidé
pocit anonymity dotazování, nûkteﬁí se nepﬁímo pﬁiznají i k tomu, Ïe spáchali
trestn˘ ãin. Indexy korupãního prostﬁedí, které vydává napﬁíklad Transparency
International, se také do znaãné míry opírají o prÛzkumy. Jistû se nedozvíme
pﬁesn˘ stav vûcí, tak jako se dotazováním nezjistí úplnû pﬁesnû, kolik lihovin se kde
zkonzumuje. Poznáme ale nûjaké základní obrysy sm˘‰lení lidí ze státní správy
a samosprávy i podnikatelsk˘ch kruhÛ, coÏ není k zahození.
A za druhé: v˘sledky prÛzkumu se stanou tématem k debatû a tedy jednou z dal‰ích jiskﬁiãek, které mohou – bude-li jich dost – osvítit nûkteré dosud temné kouty.
Pokud mne laskav˘ ãtenáﬁ tûchto ﬁádek oznaãí za kﬁíÏence mezi bláznem a idealistou, nebudu oponovat. Poﬁád lep‰í, neÏ kdyÏ mne nûkdo povaÏuje za lumpa
a podvodníka jen proto, Ïe jemu blízká politická strana nevychází z prÛzkumÛ tak
silná, jak by si dotyãn˘ pﬁál. Jen jedna vûc mne na tomhle prÛzkumu opravdu mrzí,
totiÏ fakt, Ïe spolupráci s námi odmítla Transparency International. Pr˘ proto, Ïe
zásadnû nespolupracuje s agenturami, které dûlají politické v˘zkumy. Na svÛj názor má tato organizace jistû plné právo. Jen doufám, Ïe kvÛli tomuto svému zásadovému postoji nepﬁehlédne, Ïe se tady dala dohromady skupina lidí a firem, kter˘m stojí za to o korupci mluvit, i kdyÏ jim za to nikdo neplatí. Pﬁeci kvÛli tomu nebudeme zakládat Národní prÛhlednost!

Korupce mi vadí, ale buì mi nevadí dost, nebo nemám dost odvahy. KaÏdopádnû
jsem se nestal Ïádn˘m dÛsledn˘m bojovníkem proti ní. KdyÏ ale mohu trochu prospût, a je‰tû navíc to udûlat v rámci své profese, to se mi líbí. Michal Donath mne
nemusel vÛbec pﬁemlouvat, aby se na‰e agentura zapojila do prÛzkumu, kter˘ se
dotkne skryt˘ch potÛãkÛ tûch zajímav˘ch barevn˘ch papírkÛ, zvlá‰tû kdyÏ jde o potÛãky smûﬁující do sféry, která ovlivÀuje Ïivot nás v‰ech: do státní, regionální
a místní správy. Mám totiÏ pocit, Ïe se mû ty potÛãky t˘kají. Na jedné stranû bych
si za své danû mohl asi uÏívat vût‰ího komfortu na silnicích i Ïeleznicích, kdyby
kaÏdá druhá zakázka nestála víc neÏ v daleko bohat‰ích zemích. Na druhé stranû
bych se nerad doãkal chvíle, kdy mi nûjak˘ ‰ikovn˘ investor s vytﬁíben˘m citem pro
cash flow, ale ne pro architekturu postaví pﬁed okna rodinného domku, kter˘ mÛj
dûdeãek v roce 1929 situoval do klidné okrajové ãásti Prahy, osmipatrovou obludu
v industriálním stylu.
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Korupce a ãeská média
Erik Best, Fleet Sheet’s Final Word
Mezi nejdÛleÏitûj‰í úkoly sdûlovacích prostﬁedkÛ v rozvinut˘ch zemích svûta patﬁí
role hlídacího psa demokracie. V okamÏiku, kdy stát nebo jeho obãané pﬁekroãí vytyãené hranice, média mají troubit na poplach. JestliÏe spoleãnost funguje, jak má,
mohou média pÛsobit jako regulaãní nástroj pro pﬁípadné v˘kyvy. Pokud v‰ak stát
ovládá média pﬁespﬁíli‰, tento mechanismus selhává. Politická cenzura vede k impotenci médií nebo – a to je je‰tû hor‰í – média pﬁímo pouÏívá jako svÛj donucovací prostﬁedek. Takového stavu si tu v‰ichni uÏili aÏ dost a jeho dÛsledky není
tﬁeba pﬁipomínat.

Pokud by Reportéﬁi bez hranic vzali v úvahu i komerãní cenzuru, ocitla by se âeská
republika zajisté na podstatnû niÏ‰í pﬁíãce. V tomto ohledu je stále kritizované
Rusko (na 147. místû seznamu) mnohem transparentnûj‰í neÏ âR. V Rusku alespoÀ ãtenáﬁi vûdí, kter˘ komerãní subjekt ovládá jejich noviny, a nemusejí se divit,
proã nûkteré události jako by neexistovaly, zatímco jiné zaplavují titulní strany.

Dnes uÏ v âeské republice politická cenzura témûﬁ neexistuje. Dokládá to 5. místo
v Ïebﬁíãku zemí s nejsvobodnûj‰ím tiskem, vydávaném organizací Reportéﬁi bez
hranic, hned za Finskem, Islandem, Irskem a Nizozemskem. âe‰tí politici se sice
ãas od ãasu snaÏí média nûjak˘m zpÛsobem omezovat, ale pravda obvykle tak ãi
onak vyjde najevo.
Vût‰ím problémem je komerãní cenzura. S rostoucí konsolidací ekonomické moci
vyuÏívají podnikatelské subjekty vlastní reklamní rozpoãty k ovlivÀování zpÛsobu,
jak˘m se k nim média veﬁejnû staví. Staãí vût‰í dávka kritiky a inzerent stahuje své
reklamy, ru‰í pﬁedplatné nebo znemoÏÀuje pﬁístup k pﬁedstavitelÛm firmy. Publikace s dostateãnou mírou loajality jsou velkoryse odmûÀovány a ty, které se
nechovají dle oãekávání, b˘vají trestány. ·patné zprávy se pﬁesto dostávají na veﬁejnost díky vysoce konkurenãnímu prostﬁedí ãeského mediálního trhu, ale nepravosti jsou vût‰inou rychle zapomenuty. A tak jen ti ãtenáﬁi, kteﬁí opravdu rozumûjí
fungování mediálního trhu, chápou, proã se tak dûje.
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Sociologie se objevila jako nová vûdní disciplína ve druhé polovinû 19. století a s ní
i první generace akademick˘ch nad‰encÛ – sociologÛ. Ti se od poãátku snaÏili vyuÏít teoretick˘ch konceptÛ a empirick˘ch údajÛ ke dvûma cílÛm. Jednak jim mûly
poslouÏit k pochopení procesÛ, kter˘mi procházela tehdej‰í spoleãnost, a zároveÀ
jich novû zrození vûdci touÏili vyuÏít k podpoﬁe sociálních a politick˘ch reforem
usilujících o lep‰í Ïivotní podmínky pro lidstvo. Za v‰echny uveìme alespoÀ pány
Durkheima, Webera a Simmela, jejichÏ obsáhlé empirické práce vycházely právû
ze zájmu o dûní ve spoleãnosti a z pﬁesvûdãení, Ïe sociální vûdy mohou pﬁispût
k ﬁe‰ení spoleãensk˘ch problémÛ a ke zmírnûní lidského utrpení. S tím, jak se sociologie postupnû profesionalizovala, do‰lo v‰ak k tomu, Ïe aplikovan˘ v˘zkum
ustoupil základnímu v˘zkumu, kter˘ ãasem získal punc skuteãné vûdeckosti.
Ná‰ souãasn˘ svût je místem prohlubujících se nerovností; terorismus nabyl globálního mûﬁítka, korupce bují a Ïivotní prostﬁedí se zhor‰uje. Nikdy v minulosti
nemûly sociální vûdy takovou pﬁíleÏitost pﬁicházet se smyslupln˘mi ﬁe‰eními spoleãensk˘ch problémÛ. V âeské republice ov‰em schází mnoho k tomu, aby vûdecké závûry z oblasti sociologie mohly b˘t prakticky pouÏity ve veﬁejné politice,
v soukromém sektoru ãi k debatû v obãanské spoleãnosti. Nízká úroveÀ investic do
v˘zkumu a v˘voje v âeské republice souvisí s nedostateãnou spoluprací mezi
veﬁejn˘mi v˘zkumn˘mi institucemi a soukrom˘m sektorem. Existuje nepﬁeberné
mnoÏství dÛkazÛ z posledních let, Ïe tento stav se negativnû podepsal na inovaãním potenciálu a dlouhodobé konkurenceschopnosti âeské republiky.

Stejnû jako spoleãnost Donath-Burson-Marsteller je i Sociologick˘ ústav Akademie
vûd âeské republiky odhodlán vyuÏívat zji‰tûní vze‰lá z v˘zkumÛ pﬁi ﬁe‰ení spoleãensk˘ch problémÛ. V˘sledky v˘zkumÛ provádûn˘ch Sociologick˘m ústavem jsou
poskytovány nejen ãeské akademické obci, ale i státní správû, parlamentu, vzdûlávacím a dal‰ím institucím. Archiv dat Sociologického ústavu se snaÏí zpﬁístupnit
sociologické údaje pro dal‰í vyuÏití v akademickém v˘zkumu a vzdûlávacím
systému.
Vzhledem k tomu, Ïe v˘stupy v˘zkumu musejí b˘t prakticky pouÏitelné, není moÏné
prostû jen ãekat nebo se spoléhat na zmûnu politického pﬁístupu. V koneãném dÛsledku je na veﬁejn˘ch a soukrom˘ch subjektech sam˘ch, aby nacházely inovativní
zpÛsoby spolupráce na projektech. Ty by mûly b˘t nejen vzájemnû v˘hodné, ale
mûly by téÏ pﬁispívat k upevnûní inovaãního potenciálu âeské republiky i kvality demokratického systému, na nûmÏ závisí, zda na‰e budoucnost bude lep‰í. Je
moÏné jen doufat, Ïe tato studie umoÏní ‰ir‰ímu publiku pochopit nesmírné v˘hody
takovéto spolupráce.

Zpráva vypracovaná spoleãností Donath-Burson-Marsteller pﬁedstavuje to nejlep‰í,
ãeho lze dosáhnout spoluprací akademické sféry a soukromého sektoru.
V˘sledkem je uÏiteãn˘ vhled a praktická doporuãení, jak pﬁistupovat k tématÛm,
která jsou bytostnû dÛleÏitá pro spoleãnost jako celek – v tomto pﬁípadû ke korupci.
Stav v˘zkumu na toto téma v ãeské spoleãnosti je politováníhodn˘, a tak je zpráva
skuteãn˘m pokrokem. Zprostﬁedkovává ãtenáﬁÛm jak postoje politikÛ a manaÏerÛ
ke korupci, tak jejich názory na moÏné zpÛsoby vypoﬁádání se s ní. Závûry studie
tak vedou nejen k prohloubení poznání o korupci, ale osvûtlují téÏ, jak korupce rozmûlÀuje dopad vládních rozhodnutí a sniÏuje efektivitu soukromého sektoru.
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v roce 2006 byla korupce stejnû roz‰íﬁená jako v roce 2001
v âR je korupce roz‰íﬁena zﬁejmû rovnomûrnû;
situace v Praze je trochu jiná také vzhledem k pﬁítomnosti ﬁady
úﬁadÛ státní správy
velké ãeské firmy nabízejí úplatky nejãastûji
nejãastûji o úplatky Ïádají úﬁedníci centrální správy a úﬁedníci
statutárních mûst a Prahy
nejroz‰íﬁenûj‰í korupce je ve stavebnictví a veﬁejn˘ch
zakázkách
politici tvrdí, Ïe korupce nemá na kvalitu práce vliv;
manaÏeﬁi tvrdí, Ïe firma, která uplácí, odvede hor‰í práci
neÏ firma, která neuplácí
korupce mÛÏe zhor‰it povûst kraje
korupce je dÛsledkem vysoké míry byrokracie a neetického
chování úﬁedníkÛ, kteﬁí Ïádají o úplatky

pﬁísnûj‰í zákony a postihy za korupci
povinnost osob zastávajících volené politické funkce
zveﬁejÀovat majetek vãetnû majetkov˘ch podílÛ
vytvoﬁení vládního úﬁadu, kter˘ by byl nezávisl˘ na policii,
s cílem odhalovat korupãní jednání mezi politiky, úﬁedníky
a policisty
zv˘‰ení finanãních pﬁíspûvkÛ organizacím, které mají za úkol
monitorovat korupci
dokumentovat na kameru kaÏdé jednání na úﬁadech
a na policii
pﬁijmout opatﬁení ke zv˘‰ení transparentnosti státní správy
a zkvalitnûní právního prostﬁedí
omezení byrokracie, lépe placení úﬁedníci
pﬁísnûj‰í sankce, morálka a v˘chova ke slu‰nému chování
kvalitnûj‰í policejní práce, omezení státního pﬁerozdûlování

politici tvrdí, Ïe média mohou b˘t zneuÏita k úãelové
interpretaci; manaÏeﬁi tvrdí, Ïe jedním z hlavních úkolÛ médií
je korupci odhalovat
korupãní chování po‰kozuje ‰ance politikÛ a politick˘ch stran
ve volbách
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Obrázek 1: Polovina politikÛ
(55 %) se domnívá, Ïe korupce
je v roce 2006 roz‰íﬁená stejnû
jako v roce 2001. Více neÏ tﬁetina politikÛ (39 %) uvedla, Ïe je
korupce dokonce roz‰íﬁenûj‰í.
Pouze 29 politikÛ (6 %) uvedlo,
Ïe je korupce roz‰íﬁená ménû.

Tak hor‰í, nebo lep‰í?
Vût‰ina dotázan˘ch politikÛ tvrdí, Ïe korupce byla v roce 2006 stejná jako v roce 2001. Dvû pûtiny politikÛ se
domnívají, Ïe situace nyní je hor‰í. Na druhou stranu napﬁíklad studie vnímání korupce Transparency
International (TI) zaznamenala zlep‰ení vnímání âR v oblasti korupce.2 Také podle indexu korupce, kter˘ TI
kaÏdoroãnû sestavuje, se mûlo prostﬁedí v âR za posledních pût let podstatnû zlep‰it.3

Dojmy a pojmy
Nemáme prostﬁedky, jak zkoumat skuteãn˘ rozsah korupãního chování. Místo toho jsme analyzovali vnímání
korupce mezi dvûma skupinami obyvatel âR, kter˘ch se korupce pﬁímo dot˘ká. Vysoká úãast ve studii a jednotn˘ odmítav˘ postoj ke korupci mezi v‰emi respondenty vytváﬁí dojem, Ïe boj proti korupci je v âR aktuální. Sklon respondentÛ k sebekritice vnímáme jako národní sport, neboÈ respondenti identifikovali celou ﬁadu
opatﬁení v boji proti korupci (viz kapitola Obraz císaﬁe pána, str. 12).

2 V roce 2003 cel˘ch 21 procent âechÛ mûlo dát úplatek, zatímco v roce
2006 toto ãíslo kleslo na 17 procent. (viz Transparency International.
Global Corruption Barometer /GCB/ 2006 a GCB 2003.)
3

V roce 2006 obdrÏela âR skóre 4,8 zatímco v roce 2002 to bylo pouze
3,7. (Transparency International. Corruption Perception Index /CPI/ 2002
a CPI 2006. Zji‰tûní ponûkud kazí niÏ‰í pravdûpodobnosti a velk˘ rozsah
konfidenãního intervalu hodnot uvádûn˘ch TI pro âR.)

Obrázek 2: Vût‰ina politikÛ
(65 %) uvedla, Ïe korupce v âR
je pﬁibliÏnû stejnû roz‰íﬁená ve
v‰ech krajích. Pûtina (21 %)
z nich se domnívá, Ïe kraj, ve
kterém mají kanceláﬁ, trpí korupcí dokonce více neÏ zbytek
republiky. Pouze 14 procent politikÛ se domnívá, Ïe korupce
v jejich kraji je ménû roz‰íﬁená
neÏ ve zbytku âR.

Co je s Prahou?
Vût‰ina dotázan˘ch politikÛ uvedla, Ïe v kraji, ve kterém mají sídlo, je korupce stejnû roz‰íﬁená jako v ostatních regionech âeské republiky. Pûtina respondentÛ uvedla, Ïe v jejich kraji je korupce roz‰íﬁenûj‰í. Vût‰ina
tûchto politikÛ (58 %) mluvila o Praze.

PﬁíleÏitost dûlá zlodûje
Hlavní mûsto Praha z v˘zkumu vystupuje jako region, ve kterém je korupce podle politikÛ roz‰íﬁena více neÏ
v ostatních krajích âR. MoÏná je to tím, Ïe v Praze sídlí vût‰ina úﬁadÛ centrální správy. Respondenti totiÏ tvrdili, Ïe právû úﬁedníci ministerstev ãasto Ïádají o úplatky (viz kapitola Zákon poptávky, str. 4).

(1 = pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti, 2 = ãasto, 3 = obãas, 4 = v˘jimeãnû, 5 = nikdy)

Obrázek 3: Dotázaní politici
tvrdí, Ïe nejãastûji nabízejí
úplatky velké firmy (nad 5000
zamûstnancÛ) a stﬁednû velké
firmy (101 aÏ 5000 zamûstnancÛ). Pﬁinejmen‰ím obãas
nabízí úplatky kaÏd˘ soukrom˘
subjekt. âeské firmy nabízejí
úplatky ãastûji neÏ zahraniãní.

Firmy na pa‰kále
Politici se na firemní prostﬁedí dívali pozitivnûji neÏ samotní manaÏeﬁi. Podle manaÏerÛ se totiÏ pouze zahraniãní firmy obecnû pﬁehouply pﬁes magickou hranici „3“, nabízí úplatky obãas. Ostatní nabízejí úplatky
ãastûji. Jen malé mnoÏství politikÛ a manaÏerÛ tvrdilo, Ïe nûkter˘ z ekonomick˘ch subjektÛ nabízí úplatky
ãasto, ãi dokonce pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti.

Vûc firemní kultury
Podle 37 procent dotázan˘ch manaÏerÛ zahraniãní firmy nabízejí úplatky v˘jimeãnû, nebo je nenabízejí
vÛbec. Pouze desetina (8 %) z nich se postavila stejnû i za ãeské firmy. Politici se zase domnívají, Ïe to jsou
malé firmy, které nabízejí úplatky nejménû. Politici i manaÏeﬁi se shodnou na tom, Ïe nejãastûji nabízejí
úplatky velké ãeské firmy. Které to asi jsou?

Obrázek 4: Dotázaní manaÏeﬁi tvrdí, Ïe nejãastûji nabízejí
úplatky velké firmy (nad 5000 zamûstnancÛ) a v‰echny
ãeské firmy obecnû.

(1 = pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti, 2 = ãasto, 3 = obãas, 4 = v˘jimeãnû, 5 = nikdy)
Obrázek 5: Politici tvrdí, Ïe nejãastûji Ïádají úplatky napﬁíklad
minister‰tí úﬁedníci a policisté.
V˘jimeãnû Ïádají o úplatky
státní zástupci a soudci.

Stát na pa‰kále
Politici mají mnohem lep‰í mínûní o pﬁedstavitelích státu a úﬁednících neÏ samotní manaÏeﬁi. Podle dotázan˘ch politikÛ nejãastûji Ïádají o úplatky úﬁedníci centrální státní správy. Podle dotázan˘ch manaÏerÛ
ãasto Ïádají o úplatky v‰ichni úﬁedníci, policisté, a dokonce i zvolení pﬁedstavitelé, kromû státních zástupcÛ
a soudcÛ. Na dÛvûﬁe v etické chování státních zástupcÛ a soudcÛ se manaÏeﬁi s politiky shodli.

Vûc politické kultury a státní sluÏby
Nejhor‰í jméno mezi politiky a manaÏery mají zﬁejmû úﬁedníci centrální státní správy a magistrátu Prahy.
Mezi politiky a manaÏery panuje nejvy‰‰í dÛvûra v soudní moc a ve státní zástupce, kteﬁí mají Ïádat
o úplatky pouze v˘jimeãnû. Pﬁesto nejsou v˘sledky vÛbec uspokojivé, neboÈ správné je pﬁeci o úplatky neÏádat vÛbec.

Obrázek 6: ManaÏeﬁi se domnívají, Ïe nejãastûji Ïádají
o úplatky úﬁedníci statutárních mûst vãetnû Prahy a úﬁedníci centrální státní správy. Obãas Ïádají o úplatek soudci
a v˘jimeãnû státní zástupci.

(1 = pravidelná, 2 = ãastá, 3 = pﬁíleÏitostná, 4 = jen v˘jimeãná, 5 = Ïádná)
Obrázek 7: Korupce je podle
politikÛ nejroz‰íﬁenûj‰í v oblasti
stavebnictví a veﬁejn˘ch zakázek. Nejménû roz‰íﬁená je v oblasti ubytování, stravování, dopravy a spojÛ.

Státní zakázky
âastá korupce je podle politikÛ ve stavebnictví a u veﬁejn˘ch zakázkách. Podle dotázan˘ch manaÏerÛ je korupce ãastá navíc také v oblasti veﬁejn˘ch zakázek, stavebnictví, ale také pﬁi udílení licencí a ve zdravotnictví. Dotázaní politici tvrdili, Ïe v oblasti ubytování a dopravy je korupce v˘jimeãná. ManaÏeﬁi neoznaãili Ïádnou oblast, ve které by korupce byla v˘jimkou, nebo dokonce úplnû chybûla.

Svobodní zedníci
Státní zakázka na stavební práce pﬁedstavuje zﬁejmû nejhor‰í moÏnou kombinaci a pﬁíleÏitost ke korupci.
V˘stavbou ãeské dopravní infrastruktury protékají ohromné finanãní prostﬁedky vãetnû prostﬁedkÛ z fondÛ
EU. Pﬁedstava, Ïe ãást tûchto penûz konãí jako v‰imné na kontech úﬁedníkÛ, politikÛ a politick˘ch stran, a
slouÏí tak k udrÏování statu quo, je dûsivá. Je‰tûÏe tomuto sektoru dominují v âR právû zahraniãní firmy deklarující vysokou firemní kulturu, která úplatky odmítá. Jak jinak, vÏdyÈ zemû jejich pÛvodu jsou na Ïebﬁíãcích
Transparency International mnohem v˘‰e neÏ âR. Nebo Ïe by to u nás dûlaly jinak?

Obrázek 8: Korupce je podle manaÏerÛ nejroz‰íﬁenûj‰í
v oblasti veﬁejn˘ch zakázek a stavebnictví. Nejménû roz‰íﬁená je v oblasti ubytování a stravování a ve zpracovatelském prÛmyslu vãetnû dopravy a spojÛ.

Obrázek 9: Témûﬁ polovina dotázan˘ch politikÛ (42 %) se domnívá, Ïe korupce nemá vliv na
to, zda firma, která uplácí, odvede lep‰í, nebo hor‰í práci.
Tﬁetina (30 %) tvrdí, Ïe firma,
která uplácí, odvede práci
stejnû kvalitnû jako firma, která
úplatek nedala. Pouze ãtvrtina
(27 %) dotázan˘ch politikÛ má
opaãn˘ názor.

Kvalita
Vût‰ina politikÛ se domnívá, Ïe úplatek a kvalita práce nemají Ïádn˘ vztah. To je v pﬁímém kontrastu s tím,
co si myslí manaÏeﬁi. Témûﬁ polovina dotázan˘ch manaÏerÛ tvrdila, Ïe firma, která dá úplatek, odvede práci
jednoznaãnû hor‰í neÏ firma, která úplatek nedala.

·mirglpapír
Jaká je cena korupce? ManaÏeﬁi správnû soudí, Ïe pokud musím dát úplatek, musím také z nûãeho vzít. To,
Ïe ten, kdo dává úplatek, ‰etﬁí na sobû, je pﬁedstava z pohádky. S tím se setkala i americká vláda, kdyÏ jí
dodavatelé úãtovali pohádkov˘ch 465 dolarÛ za jedno kladivo ãi 643 dolarÛ za toaletní prkénko v rámci rozpoãtu na obranu.4 Stejné je to s dálnicemi, mosty, televizním vysíláním, ale i tﬁeba s toaletním papírem na
policejních sluÏebnách ãi ve státních ‰kolách. DaÀov˘ poplatník platí za Kleenex, a dostává ‰mirglpapír.
Rozdíl pohltí korupce. Co na to bûÏn˘ politik? Tvrdí, Ïe korupce nemá na kvalitu odvedené práce vliv. Nûkdo
pﬁece prostﬁedky rozpu‰tûné v korupci musí uhradit. Navíc, je-li kritériem podnikatelské úspû‰nosti kvalita
kontaktÛ a nikoli kvalita sluÏby ãi produktu, rozvíjejí se pﬁirozenû kontakty a nikoli produkty.

4

Viz Project on Government Oversight (www.pogo.org).

Obrázek 10: Témûﬁ polovina manaÏerÛ (48 %) se domnívá, Ïe firma, která uplácí, odvede jednoznaãnû hor‰í
práci neÏ firma, která neuplácí. Tﬁetina (33 %) tvrdí, Ïe korupce nemá na kvalitu odvedené práce vliv. Pûtina (17 %)
uvedla, Ïe firma, která uplácí, odvádí práci stejnû kvalitní
jako firma, která neuplácí.

(1 = rozhodnû ano, 2 = spí‰e ano, 3 = spí‰e ne, 4 = rozhodnû ne)

Obrázek 11: Politici tvrdí, Ïe
korupce mÛÏe zhor‰it povûst
regionu. MÛÏe také vést ke sníÏení objemÛ investic v kraji. Objem státních dotací pro kraj ani
nezamûstnanost spí‰e neovlivní. Korupce zﬁejmû ani nemÛÏe zpÛsobit politické nepokoje.

Korupce je antisociální
Dotázaní politici se domnívají, Ïe korupce zpÛsobí zhor‰ení povûsti kraje ãi regionu a zároveÀ zpÛsobí sníÏení objemu investic v kraji. Dotázaní manaÏeﬁi se zároveÀ domnívají, Ïe mÛÏe dojít ke zv˘‰ení nezamûstnanosti v dÛsledku korupãního chování.

Morálka a ekonomika
Korupce má pﬁímé negativní ekonomické dopady. Pokud by Ïádná korupce nebyla, lze pﬁedpokládat, Ïe i nûkteré ekonomické problémy by mohly b˘t v âeské republice mírnûj‰í. Stejnû jako v pﬁípadû globálního oteplování, tak i v boji proti korupci mÛÏe kaÏd˘ pﬁispût svojí tro‰kou. Jako se jiÏ stalo v âR zvykem recyklovat
papír, nestálo by za to omezit i korupci, alespoÀ trochu? A to nejenom na úrovni jednotlivce. Cel˘ soukrom˘
sektor by mûl mít zájem na transparentním podnikatelském prostﬁedí – to jim mÛÏe dát jen transparentní
státní správa, která vychází z politické kultury. To je hlavní odpovûdností vlády v demokratické spoleãnosti,
aÈ uÏ je vláda modrá, nebo oranÏová.

Obrázek 12: ManaÏeﬁi se domnívají, Ïe korupce zhor‰uje
povûst kraje, vede ke sníÏení objemu investic v kraji. MÛÏe
mít dokonce vliv na zv˘‰ení nezamûstnanosti. Zﬁejmû ale
neovlivní objem státních dotací urãen˘ch pro kraj, ani nevyvolá politické nepokoje.

¡No Pasarán!

(1 = rozhodnû souhlasím, 2 = spí‰e souhlasím, 3 = spí‰e nesouhlasím, 4 = rozhodnû nesouhlasím)

Obrázek 13: Politici tvrdí, Ïe
korupce se dá jen obtíÏnû prokázat, pﬁiãemÏ je dÛsledkem
vysoké míry byrokracie v âR
a neetického chování úﬁedníkÛ,
kteﬁí Ïádají o úplatky. Politici
spí‰e nesouhlasí s v˘rokem, Ïe
bez korupce to v âesku dnes
nejde.

Bez korupce to jde
Dotázaní politici tvrdili, Ïe korupce je dÛsledkem vysoké míry byrokracie a Ïe se dá jen obtíÏnû dokázat.
ZároveÀ tvrdili, Ïe je dÛsledkem neetického chování úﬁedníkÛ, kteﬁí o úplatky Ïádají. Obdobnû odpovídali také
manaÏeﬁi. Navíc manaÏeﬁi tvrdili, Ïe boj proti korupci spí‰ není politickou prioritou. ManaÏeﬁi a politici se
shodli, Ïe bez korupce to v âR jde.

NepoÏádá‰ statku
V‰e není ztraceno. Politici i manaÏeﬁi totiÏ potvrdili, Ïe bez korupce to v âesku jde. Tento postoj nebyl sice
jednomysln˘, ale pﬁesto je cenn˘. VÏdyÈ jde o názor pﬁedstavitelÛ tûch skupin obyvatelstva, které mohou
s korupcí v âesku zatoãit. ManaÏeﬁi tím, Ïe jejich firmy nebudou dávat, a politici tím, Ïe zajistí rovnou pﬁíleÏitost pro v‰echny. Nic jiného ani nemÛÏe obyãejn˘ ãlovûk Ïádat.

Obrázek 14: ManaÏeﬁi uvedli, Ïe ke korupãnímu prostﬁedí
v âR rozhodnû pﬁispívají úﬁedníci sv˘m neetick˘m chováním a vysoká míra byrokracie. Také se shodli na tom, Ïe
korupce se dá obtíÏnû dokázat. Spí‰e se nedomnívají,
Ïe boj proti korupci je prioritou v kraji, ve kterém sídlí jejich
firma.

(1 = rozhodnû souhlasím, 2 = spí‰e souhlasím, 3 = spí‰e nesouhlasím, 4 = rozhodnû nesouhlasím)

Obrázek 15: Politici tvrdí, Ïe média mohou b˘t zneuÏita k úãelové interpretaci, pﬁesto souhlasí s tím, Ïe jedním z hlavních
úkolÛ médií je korupci odhalovat a upozorÀovat na ni. Politici
se také shodli, Ïe média v âR
podléhají politick˘m zájmÛm.

Role médií
Dotázaní politici a manaÏeﬁi se shodují na tom, Ïe média mohou b˘t zneuÏita k úãelové interpretaci a Ïe jedním z hlavních úkolÛ médií je odhalovat korupci a upozorÀovat na ni. Shodnou se také na tom, Ïe bez médií
by vût‰ina pﬁípadÛ korupce zÛstala nepov‰imnuta. Na druhou stranu nesouhlasí s tím, Ïe by média informovala o korupci nestrannû a nezaujatû. Politici i manaÏeﬁi tvrdí, Ïe média v âR zﬁejmû podléhají politick˘m zájmÛm.

Cena pravdy
Vydavatelská ãinnost na‰la svoji roli v demokratické spoleãnosti právû ve vyuÏití práva na svobodu slova.
Nûkdy by bylo dobré, aby v tom moderním zmatku a v honbû za ziskem vydavatelé novin a provozovatelé
televizí nezapomínali na základní poslání Ïurnalistiky. Stejnû jako advokáti, lékaﬁi, uãitelé, politici a v‰ichni
slu‰ní lidé vÛbec mají také novináﬁi povinnost k pravdû. PﬁestoÏe za to neb˘vají placeni, musejí si kaÏd˘ den
pﬁipomínat, Ïe pravda se nedá koupit. Její hodnota je totiÏ nevyãíslitelná.

Obrázek 16: ManaÏeﬁi se domnívají, Ïe média mají témûﬁ
jednoznaãnû za úkol korupci odhalovat a informovat o ní.
ZároveÀ tvrdí, Ïe bez médií by vût‰ina pﬁípadÛ korupce zÛstala neodhalena.

Obrázek 17: Naprostá vût‰ina
politikÛ (79 %) se domnívá, Ïe korupãní chování po‰kozuje ‰anci
politikÛ a stran uspût ve volbách.
Témûﬁ polovina (41 %) z nich je
o tom rozhodnû pﬁesvûdãena.

Volby
Vût‰ina dotázan˘ch politikÛ i manaÏerÛ se domnívá, Ïe korupãní chování po‰kozuje jejich ‰anci uspût ve
volbách. Dvû pûtiny politikÛ tvrdily, Ïe tomu tak je dokonce rozhodnû.

Zájem politick˘ch stran
ManaÏeﬁi byli mnohem skeptiãtûj‰í k tomu, zda korupãní chování sniÏuje ‰anci politikÛ a jejich politick˘ch
stran uspût ve volbách. Nûkteﬁí z respondentÛ tvrdili, Ïe je to problém voliãÛ, kteﬁí pﬁi svém rozhodování
více zohledÀují politickou pﬁíslu‰nost neÏ osobnosti a integritu kandidátÛ. Pﬁesto je nutné zdÛraznit, Ïe naprostá vût‰ina dotázan˘ch politikÛ (79 %) a vût‰ina manaÏerÛ (62 %) se shodla, Ïe korupãní chování kandidáta negativnû ovlivní jeho ‰anci a hlavnû ‰ance jeho strany pﬁi volbách. MoÏná Ïe boj proti korupãnímu chování politikÛ je v zájmu právû politick˘ch stran.

Obrázek 18: Vût‰ina manaÏerÛ (62 %) se domnívá, Ïe korupce hatí ‰ance politikÛ a stran ve volbách. Bezv˘hradnû
pﬁesvûdãena je o tom pouze pûtina (22 %) manaÏerÛ.

Jak úãinnû sniÏovat úroveÀ korupce v âR?
(1 = velmi úãinné, 2 = spí‰e úãinné, 3 = spí‰e neúãinné, 4 = velmi neúãinné)
Obrázek 19: Politici by uvítali
pﬁísnûj‰í zákony proti korupci
a postih osob, které pﬁijímají
nebo dávají úplatky. Dále by
zavedli povinnost v‰ech osob
zastávajících volené politické
funkce zveﬁejÀovat majetek
a majetkové podíly.

Pﬁísné zákony
Dotázaní politici se domnívají, Ïe korupci v âR lze sníÏit pﬁísnûj‰ími postihy a zároveÀ uzákonûním povinnosti
v‰ech osob ve volen˘ch politick˘ch funkcích zveﬁejÀovat informace o osobním majetku. ManaÏeﬁi se navíc
je‰tû domnívají, Ïe by mûl b˘t zﬁízen úﬁad pro boj s korupcí a Ïe by mûly b˘t zv˘‰eny finanãní pﬁíspûvky organizacím, které mají na korupci poukazovat. ManaÏeﬁi by se také shodli, Ïe nahrávání v‰ech úﬁedních jednání na kameru by omezilo pﬁíleÏitosti ke korupci.

Korupãní autostráda
âeská automobilová veﬁejnost má zku‰enost s nedávn˘m zpﬁísnûním sankcí za poru‰ení pﬁedpisÛ. Pﬁesto
kaÏd˘ potvrdí, Ïe uÏ tu zase máme ﬁidiãe, kteﬁí notoricky nedodrÏují maximální povolenou rychlost. Zákon nezákon. Zmizí rychlá jízda, pokud za ni budeme sekat ruku? Jsou drakonické zákony proti korupci vymahatelné? To bychom snad radûji mûli omezovat prostor pro korupci. Napﬁíklad poﬁizováním videozáznamÛ ze
v‰ech jednání mûstské policie. Jeden z dotázan˘ch manaÏerÛ tvrdil, Ïe policisté nemají dokonce ani Ïádné
peníze za pokuty vybírat. AÈ hﬁí‰níci platí tﬁeba SMSkou, ubude pak poku‰ení.

Obrázek 20: Vût‰ina manaÏerÛ se shodla, Ïe pﬁísnûj‰í zákony a povinnost zveﬁejÀovat majetkové pomûry politikÛ
pﬁedstavují úãinná opatﬁení ke sníÏení korupce.

Obrázek 21: Politici se shodli,
Ïe hlavnû zv˘‰ení transparentnosti, sníÏení byrokracie a kvalitnûj‰í právní prostﬁedí pﬁedstavují úãinná opatﬁení pro
prevenci korupãního chování.

Chodí pe‰ek okolo
Vzhledem k dÛleÏitosti pﬁijmout opatﬁení ke sníÏení korupce v âeské republice jsme poÏádali respondenty –
politiky i podnikatele –, aby se s námi podûlili o své názory. Politici i manaÏeﬁi se shodli na tom, Ïe transparentnost státní správy je zásadní pro ﬁe‰ení korupce v na‰í spoleãnosti. Pro manaÏery byla také dÛleÏitá
právní jistota ãi kvalitnûj‰í právní prostﬁedí vÛbec. Politici sázeli hlavnû na omezení byrokracie a sníÏení objemu prostﬁedkÛ pﬁerozdûlovan˘ch státem. ManaÏeﬁi dávali své rozladûní najevo poÏadavky na dÛslednûj‰í
politickou reformu vãetnû posílení obãanské spoleãnosti v âR a zv˘‰ení zájmu veﬁejnosti o dûní v politice.

Signální pí‰Èalka
âastou Ïádostí politikÛ a manaÏerÛ bylo ustavení institutu policejního provokatéra. Úskalí tohoto ﬁe‰ení zvûãnil Jaroslav Ha‰ek v osobû policejního konfidenta, kter˘ nechal sebrat hostinského Palivce. ¤ekl, Ïe mouchy
pokálely císaﬁe pána. To se stane, kdyÏ jsou konfidenti placeni od kusu. ManaÏeﬁi, kteﬁí nepocházejí z âR,
ãasto navrhovali, aby se vytvoﬁilo prostﬁedí, které chrání osoby spontánnû na korupci upozorÀující (tzv. whistleblowers). ZpÛsoby, jak obejít zákon mlãení omertà, jsou jistû nesãetné. Teì jde o to nevytvoﬁit dal‰í pﬁíleÏitosti ke korupci.

Obrázek 22: Dotázaní manaÏeﬁi se shodli na tom, Ïe mezi
nejúãinnûj‰í opatﬁení pro prevenci korupce patﬁí kvalitnûj‰í
právní prostﬁedí, transparentnost a v‰eobecná politická reforma.

Obrázek 23: Pûtina politikÛ
(25 %), kteﬁí se zúãastnili v˘zkumu, má kanceláﬁ v Praze.
Ostatní respondenti mají kanceláﬁ v jin˘ch krajích âR.
Obrázek 24: Vût‰ina respondentÛ politikÛ pÛsobí v politice více neÏ 6 let (66 %). Desetina respondentÛ (11 %)
zaãala v politice pÛsobit pﬁed rokem 1989.

Obrázek 25: Vût‰ina respondentÛ politikÛ (61 %) drÏela
jeden politick˘ mandát, celkem 328. Zbytek (39 %) drÏel
428 a více mandátÛ. Celkem v‰ichni respondenti drÏeli
pﬁinejmen‰ím 756 politick˘ch mandátÛ.

Obrázek 26: Vût‰ina respondentÛ politikÛ byli muÏi (80 %).

Tabulka 1: Polovina respondentÛ pÛsobila v samosprávû men‰ích mûst, mûstsk˘ch
ãástí ãi obcí (50 %), zbytek pÛsobil v krajské samosprávû (30 %), zastupitelstvu statutárních mûst (25 %), v Parlamentu âR a v Evropském parlamentu. Jeden respondent byl ãlenem vlády a tﬁi byli ãlenové dal‰ích orgánÛ centrální státní správy.

Obrázek 27: Více neÏ tﬁetina respondentÛ (40 %) byla
z ODS, 17 procent z âSSD, 14 procent z KSâM, 12 procent
bez politické pﬁíslu‰nosti, 8 procent z KDU-âSL a po dvou
procentech z US-DEU, SNK ED, ODA a ostatních politick˘ch stran.

Obrázek 28: Vût‰ina respondentÛ (75 %) má sídlo v Praze.

Obrázek 29: Vût‰ina respondentÛ pÛsobí ve firmách s 25
a více zamûstnanci. Zbytek (44 %) pÛsobí v men‰ích firmách.

Obrázek 30: Vût‰ina respondentÛ (62 %) zastává vedoucí
ﬁídící funkce ve firmû, ve které pÛsobí. Ostatní (38 %) zastávají ﬁídící pozice ve stﬁedním managementu.

Obrázek 31: Vût‰ina respondentÛ byli muÏi (85 %).

Obrázek 32: Vût‰ina dotázan˘ch manaÏerÛ (62 %) uvedla, Ïe si nejvíce spojují korupci s âSSD. Tﬁetina manaÏerÛ (30 %) si spojuje korupci s ODS.
Ostatní strany si s korupcí nespojuje témûﬁ Ïádn˘ manaÏer. Právû âSSD
a ODS jsou strany, které mají v âR dlouhodobû vliv na oblasti ãasto spojované s korupcí, jimiÏ jsou napﬁíklad státní pﬁerozdûlování a v˘bûrová ﬁízení.
Naprostá vût‰ina manaÏerÛ (95 %, 611 respondentÛ) se otevﬁenû vyjádﬁila
k této otázce.

Cíle
Cílem této studie bylo zmapovat názory na korupci mezi ãesk˘mi politick˘mi pﬁedstaviteli a manaÏerskou veﬁejností. PﬁestoÏe se jedná o citlivé téma, je zﬁejmé, Ïe existuje celospoleãensk˘ konsenzus korupãní chování odmítat. Pﬁedmûtem studie bylo tedy zkoumat dopady, které mÛÏe korupãní chování mít, a zároveÀ zjistit, které oblasti jsou vnímány jako nejrizikovûj‰í.

Respondenti
V rámci dotazování jsme oslovili osoby s rozhodovacími pravomocemi. Jednalo se o 2296 osob, které v období dotazování od 18. 10. do 19. 11. 2006 drÏely alespoÀ jeden politick˘ mandát. ZároveÀ jsme se v období
od 26. 10. do 19. 11. obrátili na 5865 odbûratelÛ sluÏby Final Word (www.fsfinalword.cz). Celkem se dotazování zúãastnilo 548 (22,8 %) politikÛ a 646 (11 %) manaÏerÛ z ﬁad odbûratelÛ sluÏby Final Word.

Zdroje informací
Pﬁi pﬁípravû a hodnocení jsme vyuÏili poznatky z v˘zkumu Role vlády 2006 provádûné Sociologick˘m ústavem v rámci International Social Survey Program (www.ISSP.org), Global Corruption Index a Global
Corruption Barometer organizace Transparency International (www.transparency.org) a z anal˘zy Lubomíra
Lízala a EvÏena Koãeny Corruption and Anticorruption in the Czech Republic (CERGE-EI/William Davidson
Institute Working Paper No. 345 na adrese www.wdi.bus.umich.edu).

Statistická reprezentativnost
Zji‰tûné závûry se t˘kají skupiny 1 194 respondentÛ s rozhodovacími pravomocemi v oblasti politické a firemní. Z metodick˘ch dÛvodÛ se nejedná o reprezentativní vzorek pro populaci s obdobn˘m profilem.
Dotazování probûhlo formou ankety, pﬁiãemÏ kaÏd˘ z respondentÛ obdrÏel osobní v˘zvu k úãasti. Sbûr dat
probûhl pomocí internetového dotazníku, pﬁiãemÏ pﬁed zhodnocením byly ze souboru dat odstranûny duplikáty. Ke sbûru a zpracování dat vãetnû hodnocení byly pouÏity systémy na platformû SQL a software MS
Access a SPSS.

Politická pﬁíslu‰nost
Politická pﬁíslu‰nost byla zkoumána pouze u respondentÛ z ﬁad politikÛ. Zji‰tûn˘ stav odpovídá politické pﬁíslu‰nosti uvádûné âesk˘m statistick˘m úﬁadem na serveru www.volby.cz. Více informací viz oddíl Profil respondentÛ (str. 14).

Donath-Burson-Marsteller
Spoleãnost pÛsobí v oblasti public relations a public affairs v âeské republice od roku 1991. Informace o spoleãnosti DBM najdete na adrese http://www.dbm.cz/.

Factum Invenio
Spoleãnost pÛsobí v oblasti v˘zkumu trhu a veﬁejného mínûní v âeské republice od roku 1991, kdy vznikla
znaãka „Factum“. Informace o spoleãnosti najdete na adrese http://www.factum.cz.

Sociologick˘ ústav Akademie vûd âR, v.v.i.
Ústav se zab˘vá sociologick˘m v˘zkumem souãasné spoleãnosti a postgraduálním vzdûláváním. Více informací je k dispozici na adrese http://www.soc.cas.cz/.

Fleet Sheet’s Final Word
Vydává anglick˘ zpravodajsk˘ bulletin o politickém a ekonomickém dûní v âeské republice. Více na adrese
http://www.fsfinalword.cz/.

Prohlá‰ení o volné distribuci
Tato studie je urãena k volné distribuci. V pﬁípadû citací uvádûjte prosím jako pramen © 2007 Donath-BursonMarsteller, Factum Invenio, Sociologick˘ ústav Akademie vûd a The Fleet Sheet’s Final Word nebo DBM &
al., 2007.

Kontakt
Pokud Vás zajímají dal‰í informace o tomto prÛzkumu ãi o nabídce sluÏeb agentury DBM, spoleãnosti Factum
Invenio a spoleãnosti The Fleet Sheet’s Final Word a aktivity Sociologického ústavu Akademie vûd, kontaktujte prosím:
●

DBM: Michal Donath, GSM +420 602 222 128,
michal.donath@bm.com

●

Factum Invenio: Jan Herzmann, GSM +420 602 218 243,
herzmann@factum.cz

●

The Fleet Sheet’s Final Word: Erik Best, +420 296 580 160,
info@fleet.cz

●

Sociologick˘ ústav AV âR, v.v.i.: Michael Smith, tel.: +420 221 183 262,
Michael.Smith@soc.cas.cz

