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PŘEDMLUVA: KORUPČNÍ DILEMATA BĚŽNÉHO ŽIVOTA

Vážení čtenáři, 

do rukou se vám dostává jeden obyčejný korupční příběh, 
s jakým se v naší zemi můžete občas setkat. Jeho prostřed-
nictvím chceme ukázat, jak snadné je zaplést se do  „ko-
rupční sítě“. Korupce nemá jen formu otevřeně zločinného 
a na první pohled morálně zavrženíhodného jednání. Tedy 
jednání, kdy ten, kdo bere úplatky, chce vědomě zneužít 
svěřenou úřední moc a obohatit se, a na druhé straně ten, 
kdo dává, chce pomocí úplatku získat něco, na  co nemá 
nárok. V takové situaci oba vědí, že dělají něco špatného, 
že porušují zákon, a jenom doufají, že se na to nepřijde. 

Běžný občan může mít pocit, že se do takové situace vůbec 
nedostane, když sám nechce své záležitosti řešit úplatkem, 
ani případně nechce zneužívat svého postavení. Jenže 
do korupční sítě se může zaplést i takovýto občan. Může 
se stát obětí tlaku, aby někomu úplatek dal. Může podleh-
nout nátlaku ze strany nadřízených na zneužití své funkce. 
Může podlehnout příležitosti ke  snadnému přivýdělku. 
Může se stát obětí vydírání. Někdy si plný dosah svého jed-
nání uvědomí, až když je příliš pozdě a spáchal trestný čin.

Člověk je ale nadán svobodnou vůlí a téměř v každé situaci 
se může nějak rozhodnout. Často musí volit mezi varian-
tami, z  nichž každá může způsobit nějakou škodu. Také 
může rozhodnutí odkládat, ať už z pocitu, že „není možné 



změnit pravidla hry“, nebo proto, že se bojí pomsty nadří-
zených. Ale všechna tato rozhodnutí (či odkládání rozhod-
nutí) vedou k nějakým důsledkům.

Jak vypadají dilemata rozhodování v  takových situacích 
a jaké mohou být následky jednotlivých rozhodnutí, o tom 
pojednává tento příběh. Lidem, kteří se dostávají či dosta-
nou do podobných situací, snad může pomoci právě tím, 
že ukazuje možné cesty.

Příběh může ale pomoci i lidem, po nichž úplatek někdo vy-
žaduje. Může jim ukázat, že často nestojí proti neprůstřelné 
mafii, ale proti jednotlivcům, kteří jednají na základě nej-
různějších příčin a motivací a mohou být stejně zmateni 
a bezradní jako ti, po kterých je úplatek požadován. Pomůže 
jim pochopit, jak zranitelní jsou zdánlivě mocní korupčníci 
– často stačí jejich žádost o úplatek ohlásit policii. 

Příběh je napsán formou „gamebooku“, tedy textové hry. 
Čtenář text čte a zároveň hraje. Sám je hrdinou příběhu, do-
stává se do různých situací a v těchto situacích se rozhoduje. 
Zvolené varianty ho potom vedou dále, ke koncům dobrým, 
ale i špatným. Čtenář si může potvrdit, že jím zvolená cesta 
je správná. Může se pobavit čtením konců cest, které by 
sám nikdy nezvolil. Přitom si snad uvědomí, jak snadné je 
dostat se do problémů, jak nesnadné je vymotat se z nich 
a jak opatrní při našem rozhodování musíme být.

Život je vždy složitější a bohatší než nějaké literární ztvár-
nění. Proto i naše situace jsou nutně schematické a zjed-
nodušené. Přesto podle našeho názoru ukazují základní 



důsledky, ke  kterým různé chování ve  stejné  korupční 
situaci může vést.

Tento příběh – gamebook – vznikl jako součást projektu 
„Kurzy občanské protikorupční sebeobrany“. Projekt je 
podporován  Evropským sociálním fondem a státním roz-
počtem v rámci operačního programu Vzdělání pro konku-
renceschopnost. Cílem projektu je pomoci občanům a pro-
tikorupčním aktivistům poznat a  efektivně uplatňovat 
právní a další společenské nástroje, které je možné použít 
v případě, že se setkají se situací, která může mít korupční 
charakter. K  naplnění tohoto cíle slouží série veřejných 
debat a kurzů pořádaných v řadě měst České republiky. Po-
drobnější informace o projektu najdete na webové stránce 
http://kops.transparency.cz, která nabízí také informace 
o chystaných akcích, kontakty na Právní poradnu TI a další 
užitečné informace.

Příjemné čtení a dobrou volbu v příběhu i ve skutečném 
životě přeje

Radim Bureš

programový ředitel 
Transparency International – Česká republika



➀ ➁

➊ V síti korupce

Milý čtenáři, vítej „v síti korupce“, v naší malé textové hře. 
Příběh, do  kterého vstupuješ, se mohl i  nemusel stát. 
Jeho námětem je korupce a životní situace, které korupci 
doprovázejí.

▷ Pokud se chceš dozvědět více o formátu brožurky 
a o tom, jak hrát, přejdi na ➋.

▷ Pokud se chceš dozvědět úvodní informaci o  ko-
rupci, přejdi na ➌.

▷ Pokud chceš rovnou začít „hrát“, přejdi na ➍.

➋ Jak číst tento příběh 

Gamebook neboli „textová hra“ je příběh, který čtenář nejen 
čte, ale také „hraje“. Čtenář sám vystupuje jako hlavní hrdina. 
Příběh je rozčleněn na řadu očíslovaných oddílů. Na konci 
těchto oddílů obvykle narazíš na několik možností, jak bys 
v té které situaci zareagoval. Na některých místech v textu 
jsou doplňující komentáře, které objasňují danou korupční 
situaci, popřípadě krátké vysvětlující odkazy pod čarou. 

Různé cesty vedou k různým koncům. Některé konce ne-
jsou moc hezké, ale tak to v korupčních situacích chodí. 
K některým koncům se člověk může dostat cestou přímou, 
ale i  klikatou. Vybruslit z  korupční situace je možné ra-
zantním odmítnutím korupční nabídky hned na začátku, 
ale čestné řešení je možné i  později. Někdy ani čestné 
řešení nemusí dopadnout dobře, ale takový je už život. 



➂
Někdy se člověk musí rozhodovat mezi dvěma špatnými 
řešeními. Někdy jsou alternativy k rozhodnutí tak kompli-
kované, že i ten, kdo by se chtěl rozhodnout správně, neví 
jak. Zde pak jedna z cest ukazuje, jak by správné jednání 
mohlo vypadat podle Transparency International.

▷ Pokud chceš začít hrát, přejdi na ➍.

➌ O korupci

Jak vlastně rozumět pojmu „korupce“? Slovo „korupce“ 
pochází z  latiny a vychází ze slovního základu „rumpere“, 
tj. zlomit, rozlomit, přetrhnout. Latinský výraz „corruptus“ 
označuje následek takového zlomu, který způsobuje, že 
dotyčný je přinucen ke  změně postojů, zásad a  názorů. 
Je tím myšleno, že někdo se úplatkem nechá „zlomit“ 
k nemorálnímu jednání. Jak je tedy možné pojem korupce 
definovat? Transparency International definuje nejčastější 
formu korupce jako zneužití pravomocí za  účelem získání 
nezaslouženého osobního prospěchu. Jde o  takové jednání 
představitelů veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky 
či státní úředníky), kterým se nedovoleně a  nezákonně 
obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které 
jim byly svěřeny. 

▷ Pokud se cítíš dostatečně „teoreticky“ vybaven 
a chceš se pustit do hry, přejdi na ➍.

▷ Pokud se chceš dozvědět víc o znacích, typech a zá-
ludnostech korupce, přejdi na ��.



➃

➍ Osoby a obsazení

Jaké jsou výchozí osoby a  jejich obsazení? Nejdůležitější jsi 
ty sám. Jmenuješ se Karel Malý, jsi absolventem stavební 
fakulty, žiješ na  středně velkém městě a  máš slušné místo 
na magistrátu města. Jsi zaměstnancem stavebního odboru, 
kde pracuješ již 7 let. Postupně ses vypracoval z řadového refe-
renta na zástupce vedoucího stavebního odboru. Plat sice není 
zvlášť vysoký, ale na menší město v kraji s vysokou nezaměst-
naností je to místo víc než dobré. Bydlíš v menším domku 
na kraji města, který sis postavil s manželkou a který je nyní 
zatížen hypotékou. Prostě běžný příslušník střední třídy. 

Ve své pozici jsi přežil již dvoje volby. Po prvních volbách se 
nic zvláštního nezměnilo. Vyhrála strana, která již předtím 
ovládala radnici. Žádné dopady na svoji činnost po oněch 
volbách jsi ani nepocítil. Druhé volby, ke kterým došlo před 
dvěma měsíci, však situaci změnily. Ve  volbách zvítězila 
opozice.  Velmi brzy po volbách byl vyměněn vedoucí od-
boru, ve kterém pracuješ. Proč a jak k výměně došlo, není 
jasné. Vedoucí byl krátce po  volbách odvolán z  funkce1 
a následně rozvázal pracovní poměr dohodou. 

1 Podle platné legislativy by odvolání z funkce nemělo být tak 
jednoduché a už vůbec by nemělo být vázáno na volby. Podle 
zákona o úřednících územních samosprávných celků (zákon 
č. 312/2002 Sb.) je možné vedoucího úředníka odvolat pouze 
tehdy, pokud závažným způsobem porušil některou ze svých 
zákonem stanovených povinností, popřípadě pokud se dopus-
til nejméně dvou méně závažných porušení zákonem stanove-
ných povinností v době posledních 6 měsíců.



➃
Na  místo nového vedoucího odboru nastoupil pan Josef 
Navrátil. Trochu divný člověk, ten nový šéf, stále ho nemáš 
přečteného. Přišel z byznysu, členem vítězné strany není, 
ale o  jeho vazbách na  místní stranické představitele se 
toho povídá hodně. Postupu při udělování stavebních po-
volení moc nerozumí, ostatně to ani nemá zapotřebí, pro-
tože podepíše, co pro něj odbor připraví, a jinak je někde 
na jednáních. 

Paní Jana Běžná, která je v tomto malém dramatu nedobro-
volným protihráčem tvého úřadu, bydlí ve stejném městě 
jako ty. Je jí 34 let a je doma se dvěma malými dětmi. Bydlí 
ve dvou pokojích v domku manželových rodičů. S tchýní 
a tchánem si celkem rozumí, ale stejně mívá společného 
bydlení často plné zuby. Místa je málo, jeden o druhého 
všude zakopává. A  ve  společné kuchyni stále kraluje 
tchýně. Janiny sny, které se v poslední době stále více mění 
v konkrétní plány, se točí kolem vlastního bydlení. S man-
želem si vysnili malý domek na pozemcích, které vlastní 
Janini rodiče a které má od nich slíbené. 

Janin manžel si před několika lety zařídil v garáži autoservis. 
Je šikovný, práce je pořád dost. Před dvěma roky si pronajal 
a  zrekonstruoval opuštěné prostory JZD a  z  opravny aut 
„na koleně“ se stal skutečný autoservis. Daří se mu, krize 
nekrize. Leccos se už podařilo našetřit, a když by se vzala 
nevelká hypotéka, bylo by dost, aby se mohl začít stavět 
vytoužený domek. 



➄
Stavba má jen jeden malý háček. K  pozemkům nevede 
vhodná přístupová cesta. Dostat se k nim je možné pouze 
přes pozemek města. Nějak tuto záležitost vyřešit by ale ne-
měl být problém. Městské pozemky tvoří součást bývalého 
areálu městských komunálních služeb. Podnik komunál-
ních služeb zanikl a areál je již několik let na prodej. Zá-
jemce se však zatím nenašel. Změnit cestu areálem na ve-
řejnou komunikaci nebo těch pár metrů cesty od  města 
odkoupit by snad neměl být problém.

▷ Pokračuj na ➎. 

➎ Hra začíná…

Dnes máš k vyřízení několik běžných spisů. To by neměl 
být žádný velký problém. Okolo poledne se objeví šéf a po-
zve tě do své kanceláře. Není to běžné, dosud ses s ním 
setkával pouze na poradách, popřípadě se zastavil u tvého 
stolu a  přinesl nějakou práci. Do  šéfovy kanceláře jdeš 
s jistými obavami.  „Posaď se!“ Šéf každému tyká. Není to 
příjemné, ale máš se kvůli tomu hádat? „Ty jsi dělal spis 
paní Běžné?“ Na  ten spis se dobře pamatuješ. Ne proto, 
že by představoval něco mimořádného, ale protože jsi ho 
vyřídil předevčírem a teď čekal na šéfův podpis. Jednalo se 
o povolení zřídit příjezdovou cestu k nemovitosti. Nebyla 
to záležitost, která by byla zcela jednoznačná, ale zároveň 
všechny podklady svědčily pro schválení, což jsi také udě-
lal. „Ano,“ zní tvá odpověď. „Je tam něco špatně?“ ptáš se. 
„Myslím, že tam chybí řada důležitých podkladů,“ říká šéf. 



➄
Nechybí tam nic, všechny zákonem vyžadované podklady 
jsou doloženy, to víš jistě. Možná, že nepatříš mezi nej-
rychlejší pracovníky, ale pečlivost je tvoje silná stránka. 
„Nevím, co by tam mělo chybět,“ říkáš opatrně. Rozhovor 
se ti začíná nelíbit. Chce tě šéf na něčem dostat? Snížit ti 
osobní ohodnocení?(Ne že by bylo ohromující, ale potře-
buješ ho). „Co třeba studie o dopadu na životní prostředí?“ 
ptá se šéf. Ta není nutná. Samozřejmě, bylo by možné ji 
vyžádat, ale v podobných případech se to nikdy nedělalo. 



➅
Stála by stavebníka, paní Běžnou, jenom další peníze a jsi 
si zcela jist, že by výsledek na řízení nic nezměnil.  „Ta není 
potřeba,“ říkáš trochu nejistě. „Já si myslím, že potřeba je,“ 
zní razantní odpověď šéfa, „vyžádej si ji. A co památkáři?“ 
To už je úplný nesmysl, ale jak to říci. „No …“ začneš, ale 
na odpověď evidentně nikdo nečeká. Šéf ti podává spis a je 
jasné, že rozhovor je u konce. „To není jen tak,“ myslíš si, 
když odcházíš z kanceláře.

▷ Naštvalo tě šéfovo jednání a  nehodláš plnit jeho 
nesmyslné požadavky? Přejdi na ➏.

▷ Nelíbí se ti, co po  tobě šéf chce, ale nechceš se 
s ním hádat. Přejdi na ➐.

▷ Je ti jedno, co děláš, jednoduše plníš příkazy nadří-
zených. Také v tomto případě uděláš, co se po tobě 
chce, a dál se o spis paní Běžné nezajímáš. Přejdi 
na ��.

➏
Jak odcházíš od šéfa, dostáváš se postupně do varu. Dosud 
ti nikdo nic takto nenařizoval. Samozřejmě, několikrát 
ti spis vrátili s  nějakými poznámkami, ale to bylo vždy 
oprávněné, buď jsi něco přehlédl, nebo jsi nějak rozhodl, 
ale vlastně sis nebyl moc jistý. Takže v minulosti, když šlo 
o  oprávněné požadavky, nebyl problém takový úkol bez 
váhání splnit. Teď je to něco jiného. Jsi si jistý, že vyžado-
vat další podklady je pouhá buzerace paní Běžné. Ale proč? 



➆
Čím víc o tom přemýšlíš, tím míň se ti to líbí. Ne, na tuto 
hru přistupovat nebudeš.

▷ Pokračuj na ��.

➐
Dosud ti nikdo nic takto nenařizoval. Samozřejmě, několi-
krát ti spis vrátili s nějakými poznámkami, ale to bylo vždy 
oprávněné, buď jsi něco přehlédl, nebo jsi nějak rozhodl, 
ale vlastně sis nebyl moc jistý. Takže v minulosti, když šlo 
o  oprávněné požadavky, nebyl problém takový úkol bez 
váhání splnit. Teď je to něco jiného. Štve tě to, ale nechceš 
si pálit prsty. Stavebníkovi, paní Běžné, napíšeš, aby před-
ložila požadované doplňující dokumenty (studii o dopadu 
na  životní prostředí, vyjádření památkářů...). Dokumenty 
jsou dodány, všechno je v pořádku, a ty spis posuneš šéfovi. 
Po nějaké době zjistíš z elektronické spisové dokumentace, 
že spis stále neodešel. Na nejbližší poradě se zeptáš, proč 
rozhodnutí dosud neodešlo. Šéf tě odbude poznámkou 
o nějakých nejasnostech. Za dalších deset dní rozhodnutí 
skutečně odchází v původním znění. Netušíš, že tvůj šéf se 
mezitím s paní Běžnou sešel. Naznačil jí, že se u její žádosti 
vyskytly problémy, že pan Karel Malý, který má spis na sta-
rosti, dělá problémy, a že situaci by vyřešil dárek ve výši 50 
tisíc korun, za které šéf vše zařídí. Paní Běžná nějakou dobu 
odolávala a  bránila se, ale stavební povolení potřebovala. 
Nakonec zaplatila a  rozhodnutí obratem přišlo. To, na  co 
měla ze zákona nárok zdarma, ji stálo 50 tisíc.



➆
Ty ale o zaplacených 50 tisících v kapse svého šéfa nevíš, 
a tak na příhodu brzy zapomeneš. Jediné, co se změnilo, 
je šéfovo chování. Je nyní familiérnější, víc s tebou mluví, 
dostáváš větší odměny.

▷ Pokračuj na ��.



➇

➑
Šéf ti dal jasný příkaz, postupuješ podle něj. Bez problémů 
napíšeš odpověď, která požadavek sousedů zamítá. Využi-
ješ nejasnosti v právním řádu. Zdůvodníš spornou „spole-
čenskou významnost“ stavby supermarketu. Spis odejde, 
šéf se usmívá. „Já jsem věděl, že se nám bude dobře spolu-
pracovat,“ prohlásí, když se potkáte v kuchyňce. 

Odmítnutím žádosti ale není věc vyřízena. Obyvatelé 
z okolí plánovaného supermarketu založili občanské sdru-
žení, spojili se s nevládní organizací a získali kvalitní právní 
pomoc. Tvůj dopis nezabral. Bylo podáno odvolání, tzv. 
„rozklad“. Je ti jasné, že druhá strana vyhraje, že tvoje od-
mítnutí účastníků řízení nebylo oprávněné, protože podle 
zákona mají na účast v řízení nárok.

Jdeš k šéfovi na radu. Ostatně byl to jeho nápad. Šéf bere 
situaci vážně, ale sám moc nápadů nemá, spíš tlačí tebe 
k nějakému řešení. Jedno je však jisté, připuštění aktivistů 
jako účastníků řízení nechce dovolit. V jednu chvíli tě na-
padne řešení. Je sice „za hranou“, ale když se na nic nepřijde, 
tak bude po problému. „Kdyby bylo rozhodnutí vydané dřív, 
než přišlo odvolání aktivistů, pak mohou mít klidně pravdu, 
a bude jim to k ničemu,“ napadne tě. „Co z toho plyne?“ ptá 
se šéf obezřetně. „No, kdybych u rozhodnutí přepsal datum 
na minulý týden, tak by se asi nic nestalo,“ říkáš nejistě. „To 
zní zajímavě,“ říká šéf a vstává. Je jasné, že rozhovor na toto 
téma skončil. 



➈
▷ Rozhodneš se datum přepsat? Přejdi na ��.

▷ Po zralé úvaze se rozhodneš datum nezměnit. Pře-
jdi na ��.

▷ Zdá se ti, že bys za tak dobrý nápad a za vyhovění 
šéfovi mohl také něco získat? Přejdi na ��.

➒ 

Tento příběh je nejkratší. Měl jsi štěstí. Zásadový postoj 
se vyplatil. Důvodů, proč tě šéf nechal na pokoji, když jsi 
nechtěl přistoupit na  nestandardní operace, může být 
více. Možná se zalekl, když viděl tvoji rozhodnost. Muselo 
mu být jasné, že si dříve či později všimneš, kdyby za jeho 
nestandardními požadavky bylo nějaké korupční chování. 
A  že na  takové jednání rozhodně nepřistoupíš. Naopak, 
že by sis velmi pravděpodobně získané informace nene-
chal pro sebe. Mohl se tedy bát, že jeho možné korupční 
jednání nezůstane skryto. Také je možné, že vše je jinak. 
Možná nešlo o žádné korupční jednání, ale jen o byrokra-
tickou zvůli. Josef Navrátil mohl mít nějaké nevyřízené 
účty, třeba s paní Běžnou. A  tobě se chtěl mstít, jen aby 
si udržel respekt. Pravdu se asi nedozvíš. Také nevíš, zda 
podobné požadavky zkoušel šéf na  někoho jiného z  od-
boru. S nikým jsi o tom nemluvil. Sebevědomé, zásadové 
a rozhodné chování slaví v tomto případě úspěch. Nezadal 
sis, prokázal jsi morální postoj a nepostihly tě za to žádné 
negativní následky. Je dobře, že to takto dopadlo, ale 
nemusí tomu tak být vždy. Nicméně platí, že štěstí přeje 
připraveným. Neponechal jsi nic náhodě, měl jsi v  po-
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řádku úřední dokumentaci, po poradě s advokátem jsi byl 
připraven na další kroky. Něco tě to stálo, čas i peníze, ale 
vyplatilo se to.

▷ Zajímá tě, zda byl tvůj postup správný, nebo zda šlo 
postupovat jinak? Přejdi na ��.

▷ Pokud se chceš dozvědět o korupci něco víc, přejdi 
na ��.

▷ Jinak:  KONEC.

�� 

Máš pocit, že se na  celý příběh zapomnělo. Po  několika 
měsících však přijde další úder. Josef Navrátil zahájil nový 
nápor. Prakticky všechno, co jsi udělal, je špatně. Na kaž-
dém spisu se najde alespoň nějaká chyba, která ti je hlasitě 
a veřejně vytčena. Když naopak něco uděláš rychle a dobře, 
projde to bez povšimnutí. Co to je odměna, už vlastně nevíš. 
Když pak skutečně uděláš chybu a jeden spis vyřídíš po ter-
mínu, přichází písemná výtka, první krok k případné výpo-
vědi. Zajímavé je, že v podobné situaci se ocitla ještě jedna 
kolegyně, mladá právnička Petra Chytrá, která na pracoviště 
nastoupila nedávno. Z tvého pohledu bystrá holka, která se 
nebojí ozvat a  opakovaně se rozhořčuje nad různými ne-
spravedlnostmi světa. Naopak pochvaly a odměny začínají 
dostávat jiní, kteří se dosud řídili heslem „co můžeš udělat 
zítra, nedělej dnes“. Rozhodneš se probrat situaci na odboru 
se slečnou Chytrou. Zjistíte, že máte obdobné zkušenosti. 
Také po ní Navrátil požadoval různé věci, které byly v roz-
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poru s  předpisy. Díky právní erudici však Petra Chytrá ne-
váhala a vysypala šéfovi všechny paragrafy předpisů, které 
by musela porušit, pokud by měla splnit jeho požadavky. 
„A  to přece nechcete, že ne,“ končila. I na pokus o nátlak 
měla po ruce vhodné paragrafy. Ale uspokojení z práce je 
pryč a slečna Chytrá se netají tím, že na tomto místě dlouho 
nevydrží. Toto zjištění představuje příjemnou morální 
oporu, ale prakticky vám to moc nepomůže. Odchod začneš 
zvažovat i ty. Být permanentně ve střehu, vědět, že šéf čeká 
na tvoje sebemenší zaváhání nebo chybu, je vyčerpávající. 
Objevily se i žaludeční vředy. Začínáš si hledat nové místo.

Tento příběh nemá moc dobrý konec. Ale mohl jsi dopad-
nout mnohem hůře, jak zjistíš, když se vydáš po jiné cestě. 
Jsi rozhodný a ctíš jasné morální principy. S těmito vlast-
nostmi je velmi pravděpodobné, že si najdeš stejně dobré 
nebo i  lepší místo. Samozřejmě, nemusí to vyjít, ale i  to 
patří k životu. Jít jinam je často jediné řešení pro lidi, kteří 
nechtějí pracovat ve zkorumpovaném prostředí, ale přitom 
nemohou nějakou konkrétní nepravost prokázat. Odejít je 
vždy lepší než se korupčnímu systému přizpůsobit. Třeba 
se jednou budeš tiše usmívat, až budeš v médiích číst, jak 
na tvém bývalém pracovišti zasahuje protikorupční policie.  

▷ Zajímá tě, zda byl tvůj postup správný, nebo zda šlo 
postupovat jinak? Přejdi na ��.

▷ Pokud se chceš dozvědět o korupci něco víc, přejdi 
na ��.

▷ Jinak:  KONEC.



��

��  

Jaký je správný postup v  podobné situaci? Tady asi ne-
jde dělat nic jiného, než to, co jsi skutečně udělal. Tedy 
odmítnout nestandardní požadavky a  velmi pečlivě si 
dokumentovat své pracovní postupy a vše, co se bude dít 
dál. Samotný nestandardní požadavek nestačí na  jaké-
koli oznamování. Nějak konat by asi šlo v  následujících 
případech: 

(1) Kdybys zjistil a zadokumentoval nějaké jasné porušení 
pravidel, např. kdyby tě šéf obešel a  se spisem za  tvými 
zády manipuloval nebo nesprávné či výrazně nestandardní 
rozhodnutí udělal sám. Pak jsou k  dispozici standardní 
kontrolní mechanismy, informování nadřízených či kon-
trolních orgánů. 

(2) Kdyby se nejednalo pouze o nestandardní požadavek, 
ale o jasný protiprávní příkaz. Zde je možné použít postup, 
který je upraven v  organizačním řádu, popřípadě v  etic-
kém kodexu. 

(3) Kdyby se tlak šéfa stal explicitním, tedy kdyby jeho 
výroky jednoznačně naváděly k něčemu nelegálnímu nebo 
kdyby se jednalo o jasné vydírání. Pak je možné si některý 
takový rozhovor nahrát a nahrávku použít jako důkaz při 
oznámení orgánům činným v trestním řízení. V takovém 
případě by nahrávka nepředstavovala nepřiměřený zásah 
do soukromí.  
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Také je možné zajít se poradit s některou nevládní orga-
nizací,2 která poskytuje právní protikorupční poradenství. 
Pracovníci těchto poraden mají zkušenosti s  podobnými 
situacemi a dokáží poradit nejvhodnější kroky.

Možným krokem by mohla být i medializace,3 ale v tomto 
konkrétním případě se jedná o variantu riskantní a hrozí 
nebezpečí například žaloby za  pomluvu. Tato varianta 
by připadala v  úvahu pouze tehdy, kdy bys měl kontakt 
na velmi spolehlivého novináře, který by pak mohl sám 
oslovit jednotlivé žadatele o stavební povolení a zjistit, co 
se skutečně odehrávalo.

▷ Chceš se dozvědět něco víc o korupci? Přejdi na ��.

▷ Jinak: KONEC.

�� 

Je to sice „prasárna“, ale aspoň tě nikdo nebude za odmít-
nutí žádosti popotahovat. Realizovat plán nedá moc práce, 
předělat spis je maličkost. S elektronickou spisovou služ-
bou umíš za ta léta pracovat velmi dobře, takže přeházet 
spisy tak, aby šla data správně za sebou, nedá moc práce. 
Na odvolání pak napíšeš, že je bezpředmětné, protože roz-
hodnutí již padlo. Šéf září a tato malá kauza končí. Vlastně 

2 Takové poradenství poskytuje např. Transparency International, 
Ekologický právní servis nebo o.s. Oživení. 

3 Výhody a rizika medializace popisuje podrobně příručka „Občan 
proti korupci“, kterou vydala Transparency International. Příruč-
ka je dostupná na http://kops.transparency.cz.
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ne úplně, vzpomeneš si na ni o týden později. Výjimečně 
si zajdeš s manželkou na večeři do místní pizzerie. A koho 
tam nepotkáš, jako šéfa s nějakým pánem. Šéf se k tobě 
bodře hlásí a významně představuje svého společníka: „To 
je pan Dlouhý, ředitel zdejšího supermarketu, kdybys snad 
něco potřeboval,“ usmívá se.

Čas běží a podobných službiček šéfovi postupně přibývá. 
Stejně často přistupuješ na drobné prohřešky vůči pravi-
dlům. Časem ti to ani nepřijde, zvykneš si. Máš radost, že 
se ti v práci daří. Bylo ti zvýšeno osobní ohodnocení, do-
stáváš odměny, šéf tě chválí. Radost má i manželka, vyšší 
příjem umožnil strávit letošní dovolenou v Thajsku.

Službičky jsou však stále častější a postupně i „větší“.  Na-
vrátil má asi svoje „zájmy“. Ty po nich ale nepátráš a ani je 
neřešíš. Prostě bereš jako fakt, že u některých případů je 
důležité správní proces zpomalit, zkomplikovat. U jiných 
řízení jde naopak o to, rychle a pozitivně je vyřídit, i když 
je žádost neúplná či sporná. Zatím měly všechny službičky 
„pouze“ charakter byrokratického obtěžování nebo po-
rušování procesních pravidel. Nemáš pocit, že bys jasně 
porušoval zákon.

Poslední požadavek však překročil všechny meze, šéf 
po tobě chce skutečný podvod. Opět je na stole spis, stavba, 
kterou chce tvůj šéf zastavit nebo alespoň pozdržet. Do-
chází ti, že se dostáváš do skutečného průšvihu. Tohle sku-
tečně nejde. Po chvíli váhání jdeš za šéfem. „Víte, že po mně 
chcete, abych spáchal trestný čin?“ spustíš zostra. Šéf není 
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ani překvapen, ani zaskočen. „Opravdu?“ táže se pomalu. 
„A nezdá se ti, že to není poprvé? Myslíš, že kdyby sem při-
šla policie, že by si tě nevšimla? Za ty tvoje různé průtahy, 
buzeraci žadatelů?“ „Ale to bylo vždy na váš pokyn,“ snažíš 
se chabě bránit. „Skutečně?“ říká šéf ironicky, „máš snad 
ode mě nějaký pokyn? Projdi si staré spisy, zda tam ode mě 
něco najdeš.“ Dochází ti, do čeho ses dostal. Šéf má pravdu, 
kdyby se začalo něco vyšetřovat, tak se najde řada tvých 
pochybení, na šéfa se nenajde nic. A přitom jsi vždy dělal 
jenom to, co po tobě chtěl. Zatracená situace. 

▷ Jsi bezradný? Přejdi na ��.

▷ Máš pocit, že vše jde ještě zachránit, když teď po-
žadavek šéfa odmítneš? Přejdi na ��.

�� 

Pořád ti to leží v hlavě. To není jen tak, šéf tě sice k ničemu 
nenutil, ale jeho zájem na  vybudování supermarketu je 
zřetelný. Vzpomeneš si také na starší případ paní Běžné. 
Když o tom tak přemýšlíš, závěr je jasný. Navrátil má ně-
jaké soukromé záměry a  využívá tě k  jejich naplňování. 
Jestli jde o  nějaká kamarádství nebo jestli jsou v  tom 
nějaké finanční zájmy, třeba korupční, to nevíš. Jedno 
je ale jisté. Pokud to takto půjde dál, můžeš se dostat 
do skutečných problémů. Jako jediné řešení vidíš radikální 
odmítnutí všech těch nestandardních kroků, ke  kterým 
tě Navrátil nutí. Nebude to ale nic jednoduchého. Přeci 
jenom je to tvůj šéf, u vedení města je dobře zapsán, je to 
on, kdo rozhoduje o tvých odměnách. Na nějaké radikální 
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kroky nemáš dost „nabito“. Pokusíš se o opatrnou obran-
nou variantu. Tato strategie je vlastně úplně jednoduchá. 
Jde o  to, přesně dodržovat všechny úřední postupy, být 
pečlivý a  důsledný, všechny své kroky mít zdůvodněné 
a zaznamenané a hlavně mít v perfektním stavu veškerou 
písemnou dokumentaci. A  všechny pokyny od  nadříze-
ných, které budou vypadat nestandardně a kde budeš mít 
nějaké podezření, vyžadovat písemně. 

Tento postup po nějakou dobu praktikuješ. Reakcí je zprvu 
jen překvapení, možná snaha o  nějaký žert na  účet tvé 
byrokratické strnulosti a  přílišného puntičkářství. Zane-
dlouho si tě však šéf zavolá na pohovor. Vytkne ti nějaké 
malé chyby v jednom spise. Krátce poté se situace opakuje 
a tentokrát ti oznámí, že není spokojen s tvou prací a že ti 
musí snížit osobní ohodnocení. Není to spravedlivé a tvoje 
reakce je chladně odmítavá. Kategoricky odmítneš výtky 
jako neopodstatněné a oznámíš mu, že v případě snížení 
osobního ohodnocení půjdeš do  pracovně-právního 
sporu. Je ti jasné, že se musíš na případný spor připravit. 
Zůstáváš po práci déle a dáváš do pořádku dokumenty, co 
jsi kdy udělal nebo neudělal, co ti kdo vytkl nebo nevytkl, 
vše musí být zdokumentováno. Pro jistotu kontaktuješ 
advokáta, abys byl připraven.4 

4 Advokát není všemocný, ale poskytne ti informace o tom, jaké 
mohou být důvody k rozvázání pracovního poměru ze strany 
zaměstnavatele a jaké jsou formální náležitosti tohoto kroku. 
V  tomto případě zákonné důvody pravděpodobně nenastaly 
a měl bys šanci uspět v následném soudním sporu.
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Postupně ti také dochází, jaké jsou asi důvody jednání tvého 
šéfa. Mezi jeho nestandardním požadavkem a  následnou 
nepřátelskou reakcí je zřejmá spojitost. Nešlo o nějaké vzá-
jemné nepochopení či jiný názor na tento konkrétní pří-
pad. Musel jsi mu překazit nějaký záměr, pravděpodobně 
nějaký kšeft. Samozřejmě jsi slyšel o  případech, kdy je 
po žadatelích požadován úplatek, aby dostali to, na co mají 
nárok ze zákona a bezplatně. Je to tento případ? To nevíš. 
Máš to někomu oznámit? Co by se dalo dělat? Ani to nevíš.

„Slibované“ snížení osobního ohodnocení se nakonec ne-
koná. Šéf tě víceméně ignoruje. Můžeš mít sice jistotu, že 
když se objeví nějaká nepříjemná povinnost či nějaká práce 
navíc, pokaždé ji dostaneš ty, ale s tím se asi nedá nic dělat. 
Žádné další vyhrožování či nátlak nepřichází. Nepřišel ani 
další požadavek na nějaký nestandardní úřední krok.

▷ Máš štěstí na šéfa, který tě nechá na pokoji? Přejdi 
na ➒.

▷ Máš smůlu a šéf se ti bude dál mstít? Přejdi na ��.

�� 

Ocitl ses v pasti. Máš pocit, že se jedná o neřešitelnou situ-
aci. Když budeš dál slepě poslouchat šéfa, může po tobě chtít 
další a větší služby. A to vůbec nemusí dobře dopadnout, jed-
nou se to provalí. Když se s tím pokusíš něco dělat… Ale co 
vlastně se dá dělat? Máš za někým zajít? Můžeš se s někým 
poradit? A o čem vlastně bys mohl někoho informovat, když 
vina pravděpodobně padne hlavně na tvou hlavu? Vždyť to 
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celé vypadá spíše jako začátek špatné detektivky než nějaký 
jasný příběh. A  z  novin znáš případy, kdy někdo oznámil 
podezření z korupce a nakonec začal sám být stíhán.

V noci nemůžeš spát, večer sis začal dávat panáka na kuráž 
a uklidnění. I manželka už si všimla, že něco není v pořádku. 
Ale máš se jí svěřovat? Jakékoli řešení tě připraví o relativně 
dobrou finanční situaci, kterou sis vybudoval a na kterou 
sis, přiznej si, rád zvykl. Když se šéfovi vzepřeš, přijdeš 
o prémie. Když z práce odejdeš, těžko najdeš místo, které 
bude podobně dobře placené. Manželka si na trochu lepší 
životní standard taky rychle zvykla. Pochopí tvoje morální 
dilema? Bude ti vyčítat, že ses do něčeho zapletl? Nebo ti 
vyčte, že nedokážeš uživit rodinu? Bude ti ukazovat příklady 
úspěšnějších známých? Je to životní situace, kde dobrých 
rozhodnutí a dobrých řešení je pomálu. 
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▷ Nebudeš řešit nic, ono to nějak dopadne. Přejdi 

na ��.

▷ Chceš vědět, co se v  takové situaci dá dělat, aby 
z  ní člověk vyšel ještě s  relativně čistým štítem? 
Přejdi na ��.

▷ Rozhodneš se nenechat sebou dále manipulovat 
a situaci rázně a čestně vyřešit? Přejdi na ��.

�� 

Je ti jasné, že ses dostal příliš daleko a  že čestné řešení 
nebude ani jednoduché, ani bezbolestné. Musíš vycházet 
z toho, že šéf má pocit, že tě má v hrsti. Bude pravděpo-
dobně chtít stále víc. Na druhou stranu ti za to třeba něco 
nabídne, ať již oficiálně, formou vyššího osobního ohodno-
cení a odměn, nebo neoficiálně pod rukou. Ale myšlenka 
na případný zisk ti jenom bleskne hlavou a okamžitě ji za-
vrhneš. Nechceš být zkorumpovaným úředníkem, ani lout-
kou v rukách někoho jiného. Musíš najít cestu ven z této 
situace. Vykroutit se? Dělat hloupého? Na každý jednotlivý 
požadavek je snad možné si najít nějakou výmluvu, že sice 
chceš šéfovi vyjít vstříc, ale že to technicky není možné. 
To by možná byla ta nejbezpečnější cesta. Ale zároveň by 
to byla cesta zcela vyčerpávající. Už teď špatně spíš. Jak by 
to vypadalo potom? Budeš pořád čekat, kdy na tebe šéf vy-
bafne, bát se, co po tobě bude chtít a k čemu tě bude tlačit. 
Kdepak, pokud se vydáš touto cestou, možná si zachráníš 
místo, ale můžeš za to zaplatit infarktem nebo nervovým 
zhroucením. Po dlouhém a nelehkém váhání se rozhodneš 
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pro rázný řez. Opatrně věc probereš s manželkou. Naznačíš, 
že se situace na pracovišti zhoršila, že se tam dějí nějaké 
nehezké věci, že se na nich nechceš podílet a že možná si 
budeš muset začít hledat něco jiného. Její vstřícný postoj tě 
potěšil a možná i (příjemně) překvapil. „Nějak bylo, nějak 
bude. Já to pochopím. Je lepší se nějakou dobu uskrovnit, 
než aby všichni v okolí vykládali, že bereš úplatky,“ byla její 
reakce. Zlatá holka, přesně tohle jsi potřeboval.

Rozhodneš se, že jediné možné řešení je razantní. Škoda, 
že ses k němu neodhodlal dříve, mohl sis ušetřit řadu ne-
příjemných situací a řadu bezesných nocí. Počkáš, až Na-
vrátil zase přijde s nějakým nestandardním požadavkem.  
„Je mi líto, s tím je konec,“ říkáš klidně. „Ale, ale, to jsme 
si už vyjasnili, ne?“ zní odpověď, ze které stále čiší pocit 
převahy, arogance a pohrdání. „K vyjasnění skutečně do-
šlo. A toto je jeho výsledek. Mám přesnou evidenci všech 
vašich požadavků a nátlaků, včetně toho, jak byly některé 
spisy neoprávněně zdržovány a jak byly požadovány další 
zbytečné dokumenty. A v případě, že proti mně něco pod-
niknete, a dojde na vyšetřování, jsem odhodlán vše dolo-
žit. I kdyby mě to mělo stát nějaké nepříjemnosti, třeba 
i ztrátu zaměstnání. Ale vás to bude stát daleko víc, až vaši 
klienti u výslechu promluví,“ rozhodl ses hrát vabank. Není 
to úplně pravda. Nějaké informace jsi dal dohromady, ale 
ne všechny. Začal jsi s tím pozdě a zpětně se některé věci 
těžko dohledávají. Ale doufáš, že tento malý trik vyjde. Šéf 
se beze slova otočí a odchází. 

▷ Pokračuj na ��.



��

��
Neřešíš nic. Prostě pokračuješ v  dosavadním fingování. 
Dostal ses zcela do vlivu svého šéfa, Josefa Navrátila. Po-
stupně se začíná šuškat, že pan Navrátil vybírá úplatky. Prý 
si vybírá movitější žadatele, kteří si určitý výdaj mohou 
dovolit a  raději zaplatí, než aby se jejich žádost vlekla. 
Známí se na tebe začínají dívat podivně. Práce se pro tebe 
stává noční můrou. 

Ani sis nevšiml, že vaši kancelář navštívil technik, který 
provádí revizi elektrických zařízení. Zhruba za dva měsíce 
po této nevýznamné události „sklapla klec“. Je zrovna 
úterý, tedy není úřední den, v úřadě nejsou žádní klienti. 
V deset hodin dopoledne přichází do tvé kanceláře několik 
mužů v civilu. Ledově, s naučeným profesionálním klidem 
ti sdělují obvinění ze zneužívání pravomoci úřední osoby.5 
Zároveň ti ukazují nějaký papír a hovoří o prohlídce ostat-
ních prostor. Z  ruchu na  chodbě je zřejmé, že podobný 
zásah probíhá i v kanceláři tvého šéfa. Vzít telefon, když 
volá manželka, ti již nedovolí. Zachytila v rozhlase zprávu, 
že na tvém úřadě zasahuje protikorupční policie. Chudák, 
nic zlého netuší, jenom je zvědavá, co se děje.

▷ Chceš vědět, jak to dopadlo? Pokračuj na ��.

5 § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
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Tady je každá rada drahá. Řada tvých drobných porušení 
povinností a  některá úmyslná poškození zájmů klientů 
mohou, ale nemusejí vést k  postihu. Jedno je ale jisté. 
Pokud si tvůj nadřízený zvykl využívat své funkce k osob-
nímu obohacení cestou vymáhání úplatků, pak s  tím jen 
tak nepřestane. I on si zvykl na vyšší životní standard a ne-
bude o  něj chtít přijít. Možná toho ani nebude schopen, 
i kdyby nakrásně chtěl. Zkušenosti ze skutečných korupč-
ních případů ukazují, že jejich aktéři nedokázali přestat, 
ani když měli podezření, že jsou sledováni či že se setkali 
s policejním agentem. Můžeš tedy počítat s tím, že šéf tě 
bude nutit k dalšímu a dalšímu porušování pravidel a že se 
pravděpodobně bude zvyšovat charakter požadavků i míra 
nátlaku. Na druhé straně nemáš v ruce žádné důkazy, že šéf 
skutečně bere úplatky. Jedná se jenom o tvoje podezření, že 
jeho požadavky na manipulaci se spisy mají nějaký skrytý 
cíl. S  takovými informacemi jít na policii, to nedává moc 
smyslu. Není moc pravděpodobné, že policie uvěří tvým 
informacím a využije tě ke zdokumentování trestného činu 
šéfa, pokud již nemá podobné informace i z jiných zdrojů. 
Obrátit se na vyšší nadřízené, na tajemníka úřadu? Tento 
krok je samozřejmě možný, ale nejistý. Záleží na tom, jak 
dobře tajemníka úřadu znáš a nakolik věříš jeho ochotě si-
tuaci řešit. I od něj by případné řešení vyžadovalo nadstan-
dardní nasazení a asi i osobní odvahu. Nejlepším řešením je 
tedy odchod z této práce. Není to řešení příliš optimistické. 
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Ale je lepší udržet si čistý štít a někde znovu začínat než ne-
ustále balancovat nad propastí možného trestního stíhání.

▷ Chceš vědět, jak tento příběh skončí? Pokračuj na ��.

��
Dopadlo to relativně dobře. Nebo lépe řečeno, mohlo to 
dopadnout daleko hůř. Policejní vyšetřování se táhlo. Byl 
jsi obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby a z přijetí 
úplatku,6 Josef Navrátil byl obviněn z  nepřímého úplat-
kářství.7 Po letech zaběhnuté praxe se totiž konečně našel 
někdo, kdo si žádost o úplatek ze strany Josefa Navrátila 
nechtěl nechat líbit. Pan Ostrý, místní podnikatel, postu-
poval chytře. S  Navrátilem udržoval kontakt, sliboval, že 
zaplatí, a přitom předání peněz zdržoval. Mezitím kontak-
toval nevládní organizaci, aby se poradil, jak nejlépe po-
stupovat. Vše jasně nasvědčovalo tomu, že se jedná o ko-
rupční jednání, a případ byl předán příslušnému pracovišti 
protikorupční policie. Ta nainstalovala ve vašich kancelá-
řích tzv. „operativní techniku“, tedy odposlech i kamerové 
sledování prostoru. Vzhledem k tomu, že Navrátil opako-
vaně mluvil o  tom, že úplatky nežádá pro sebe, ale že je 
použije pro někoho, kdo brání zdárnému vyřízení žádosti, 
padlo podezření i na tebe. Vyšetřovací verze předpokládala, 
že s Navrátilem jednáte ve shodě a že si získané úplatky 
rozdělujete. V takovém případě by ti hrozil trest až 10 let 

6 Přijetí úplatku podle § 331 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
7 Nepřímé úplatkářství podle § 333 zákona č. 40/2009, trestní 

zákoník.
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nepodmíněně. Naštěstí ti žádné převzetí peněz nebylo 
prokázáno (ani nemohlo, když jsi nikdy žádné nevzal). 
Navrátil se snažil na  tebe část viny svalit. Nahrávalo mu 
to, že všechny problematické dokumenty byly připraveny 
tebou. Většina tvých kroků je však nějakým způsobem 
zdůvodnitelná. Sice jsou často byrokratické a podivné, ale 
k  nějakému závažnému porušení zákona vlastně nedo-
šlo. Navíc, jak se kauza medializovala, přihlásili se i další 
svědci, paní Běžnou počínaje. Ve  všech výpovědích figu-
ruje Josef Navrátil. Svědci sice říkali, že Navrátil zmiňoval 
nějakého byrokrata, který věci zdržuje a kterého je třeba 
„pozitivně motivovat“, tedy poslat mu úplatek, ale zda šlo 
skutečně o tebe, to se neprokáže. Stejně tak se nepodařilo 
prokázat, že bys přijal nějaké peníze nebo jiné výhody. 
Josef Navrátil dostal nepodmíněný trest odnětí svobody 
v délce 3 let za přijímání úplatků v souběhu se zneužitím 
pravomoci úřední osoby. Tebe soud nakonec osvobodil pro 
nedostatek důkazů. 

Dokonce můžeš zůstat i  na  svém pracovišti. Sice přijdeš 
o pozici zástupce vedoucího odboru a osobní ohodnocení 
je ti sníženo na nulu, takže vlastně znovu začínáš „od píky“, 
ale alespoň nemáš trestní záznam. Vlastně můžeš být rád, 
mohlo být ještě hůř. Do života si odnášíš novou neoceni-
telnou zkušenost. 

▷ Chceš se dozvědět něco víc o korupci? Přejdi na ��.

▷ Jinak:  KONEC.
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Po měsíci se situace opakuje. Opět v šéfově kanceláři, opět 
beze svědků, opět není nic na papíře. Tentokrát jde o jiné 
okolnosti. V jedné obytné čtvrti se připravuje výstavba su-
permarketu na místě malého parku. Občané se bouří. Sepi-
sují petici a chtějí se stát účastníky řízení a projekt zastavit 
či alespoň změnit, aby část parku zůstala zachována. Není 
to úplně právně jasná situace, ale vše nasvědčuje tomu, že 
sousedé stavby mají pravdu a účastníky řízení by se stát 
měli. Ty ale od šéfa dostáváš jasný pokyn. Žádost občanů 
máš zamítnout a  přípravu stavebního povolení zásadně 
urychlit. Zase nějaká čertovina, ale co s tím?

▷ Rezignuješ a děláš, co se ti řekne? Přejdi na ➑.

▷ Máš už toho dost. Rozhodneš se, že šéfa nepo-
slechneš. Přejdi na ��.

�� 

Začínáš si dávat dvě a dvě dohromady. Navrátil se vyzná, 
jen co je pravda. Nebojí se, má nadhled. Proč to ale dělá? 
Chce pomoci kamarádům? Nebo má „provizi“ za  snadné 
a rychlé vyřízení spisu? Jestli je to takhle, pak on z toho 
profituje a ty mu děláš bílého koně. To se ti pochopitelně 
nelíbí. Když už má člověk riskovat, ať z toho taky něco má. 
Ale jak na to?  

▷ Chceš se přiživit na  hře, kterou hraje Navrátil? 
Přejdi na ��.
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▷ Nemůže to být tak složité. Navrátilovy praktiky 

sleduješ už delší dobu. Věříš si. Rozhodneš se roze-
hrát vlastní hru a Navrátila obejít. Přejdi na ��.

��
Pustíš se do  práce. Zavoláš obchodnímu zástupci firmy, 
která staví supermarket. Postěžuješ si, že aktivisté dělají 
problémy a jak by bylo jednoduché věci vyřizovat, kdyby se 
do toho nepletli. Zeptáš se, zda i stavitel činí nějaké kroky, 
aby se s nimi nějak dohodl. Zástupce stavitele ing. Mokrý 
reaguje rychle. Věc si podle něj zaslouží detailní rozbor. 
Navrhuje večerní schůzku v blízké pizzerii. Při dobré pizze 
a lahvičce italského vína rozhovor plyne a čas utíká. Dlouho 
ti ale není jasné, co ing. Mokrý vlastně chce. Rozhovor se 
však opakovaně stáčí na  tvého šéfa, Josefa Navrátila. Po-
stupně ti dojde, že ing. Mokrý vlastně zjišťuje, co Navrátil 
skutečně dokáže zařídit. V  tu chvíli se rozhodneš, že se 
pokusíš šéfovi kšeft přebrat. Přesvědčivě vylíčíš, že jsi to ty, 
kdo rozumí všem zákoutím schvalovacího procesu, a přes-
tože jsi pouze zástupce vedoucího, právě ty držíš všechny 
trumfy v ruce. Navrátila opatrně vylíčíš jako zbabělce, který 
je sice ochoten na tebe něco hodit, ale sám za svým cílem 
nejde. Navíc odborníkem na stavební řízení jsi ty, a ne on. 
Ty umíš najít různé kličky, pomocí kterých lze dosáhnout 
rychlého rozhodnutí ve  prospěch stavebníka. Rozcházíte 
se neurčitě s  tím, že ing.  Mokrý věří, že se věc dotáhne 
rychle do  konce. Zároveň neurčitě konstatuje, že dokáže 
být uznalý a umí se odvděčit. 
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Za krátký čas volá ing. Mokrý znovu. Opět žádá o schůzku 
ve městě, mimo úřední prostory. Tentokrát se už vyjadřuje 
jasněji. Vyslovuje přesvědčení, že ty jsi ta správná osoba, 
která dokáže řízení přivést k rychlému a úspěšnému konci. 
Bez dlouhých okolků ti nabízí 30 tisíc. Samozřejmě ne jako 
úplatek, ale jako kompenzaci za  zvýšené úsilí, za  práci 
přesčas a za tvoji výjimečnou odbornost.

▷ Peníze si vezmeš. Přejdi na ��.

▷ Na poslední chvíli se zalekneš. Přejdi na ��.

�� 

„Tak to přeci funguje,“ řekneš si v duchu a už se těšíš na další 
kšefty. Čeká tě ale ještě jeden úkol, nějak se vypořádat 
s Navrátilem. Domníváš se, že i on se s ing. Mokrým setkal. 
Sice nevíš, jak probíhalo jejich jednání, ale dovedeš si to 
představit. Navrátil jistě dostal podobnou nabídku, nebo si 
o nějakou částku sám řekl. 

(V  tom máš samozřejmě pravdu. Josef Navrátil si řekl 
o svých standardních 50 tisíc korun. Ing. Mokrý by je za-
platil, částka za rychlé vyřízení stavebního povolení to zase 
není tak velká. Schůzka s tebou však přispěla ke změně jeho 
rozhodnutí. Vypadáš, že své činnosti skutečně rozumíš, že 
dokážeš zařídit vše potřebné rychleji a efektivněji než Na-
vrátil. A navíc, Navrátil si o peníze vždycky říkal, zatímco 
když ti ing. Mokrý nabídne určitou částku sám, doufá, že 
třeba ušetří).
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▷ Rozhodneš se Navrátila neřešit a  jednoduše mu 

přebereš kšefty. Přejdi na ��.

▷ Budeš se chtít s  Navrátilem dohodnout. Přejdi 
na ��.
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Tato varianta není příliš pravděpodobná. Když jsi došel až 
k  soukromým schůzkám s  ing.  Mokrým, pravděpodobně 
víš, co tě čeká a co bude následovat. A budeš chtít získat 
svůj podíl na korupčním byznysu. Navíc pokud ustoupíš teď 
a v této situaci, budeš se muset postavit Navrátilovi a dát 
mu najevo, že se nenecháš dál zneužívat. 

Panu Mokrému vysvětlíš, že tě špatně pochopil. Že žádné 
peníze nechceš. Že máš pocit, že s ním někdo hraje nečis-
tou hru a ty jsi jenom chtěl pomoci. Po pravdě řečeno, to 
vysvětlení znělo dost trapně. Červenal ses, kroutil a povídal 
nesmysly o cti úřadu, o snaze vyjít vstříc apod. Nedá se moc 
čekat, že by to pan Mokrý spolkl, ale o to vlastně nešlo. Pro-
stě ses jen potřeboval nějak dostat z té nepříjemné situace. 
Pana Mokrého už asi nikdy neuvidíš. Trapný pocit, že ses 
dostal někam, kam ses dostat neměl, v tobě zůstane. A to tě 
ještě čeká povinnost nějak se vypořádat s Navrátilem. Tam 
to bude složitější. Na pracovišti chceš zůstat a budeš s ním 
muset nějak vycházet... Proč sis jenom nedával pozor dříve.

▷ Pokud chceš vědět, jak se bude situace vyvíjet, 
když se rozhodneš postavit příštím požadavkům ze 
strany Navrátila, přejdi na ��.

▷ Jinak: KONEC.
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Nejprve se musíš v situaci trochu zorientovat. Začneš tím, 
že si začneš zvát žadatele, u  kterých máš podezření, že 
je Navrátil vydírá. Opatrně oťukáváš terén a někteří se ti 
skutečně svěří, že si Navrátil o úplatky říká. Tuto jeho praxi 
rozhodně odsoudíš a zdůrazníš, že také máš toto podezření, 
ale nemůžeš s  tím nic dělat. Naopak se klientům snažíš 
pomoci a skutečně postupuješ v rozporu s přáními svého 
šéfa. Řadě lidí tím zachráníš pár desítek tisíc korun a ještě 
děláš dobrou věc. Někteří z klientů to také dokáží finančně 
patřičně ocenit. Jestli má Navrátil podezření, že mu „lovíš 
v rybníce“, ale nevíš. Nic nedává najevo. Postupně přejdeš 
k další fázi. Začneš si tipovat vlastní klienty.

▷ Říkáš si, že finanční dárek vlastně není úplatek, ale 
jenom malé poděkování? Přejdi na ��.

▷ Raduješ se, jak pěkně se ti podařilo na šéfa vyzrát? 
Přejdi na ��.

�� 

Na tento krok se musíš nějakou chvíli připravovat. Přeci 
jenom nejsi zkušený šíbr, který má dojednávání špinavých 
dohod v malíčku. Na druhé straně tvoje bujná fantazie běží 
na plné obrátky a maluje ti krásné obrázky, co všechno si 
budeš moci dovolit, až začneš pořádně „vydělávat“. Do-
volená na  Mauriciu a  sedmičkový bavorák, pro začátek. 
Už cítíš to slunce na  zádech a  v  ruce chladivý koktejl… 



��
Ale nejdřív ta dohoda s Navrátilem. Čekáš, až zase přijde 
s  nějakým požadavkem. Pak se odhodláš ke  klíčovému 
rozhovoru. Musíš na něj jít tvrdě. Je sice asi zkušenější, ale 
trumfy máš v ruce ty. 

▷ Pokračuj na ��.

�� 

Zákon žádné poděkování ve formě dárku nezná. Pokud se 
ti dostalo „přímého majetkového obohacení nebo jiného 
zvýhodnění“, a  to v  souvislosti s  obstaráváním obecného 
zájmu, což výkon veřejné správy bezesporu je, pak se jedná 
o úplatek. Je jedno, zda jsi při tom porušil zákon či někoho 
neoprávněně zvýhodnil, nebo zda jsi dodržel všechny své 
povinnosti. Je také jedno, zda jsi dárek dostal před svým 
rozhodnutím nebo po něm.

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) pojem přijetí úplatku 
definuje následovně: „Úplatkem se rozumí neoprávněná 
výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 
jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplá-
cené osobě nebo s  jejím souhlasem jiné osobě, a na kte-
rou není nárok“ (§ 334, odst. 1). Trestného činu uplácení 
se podle stejného zákona dopustí ten, kdo „…sám nebo 
prostřednictvím jiného v  souvislosti s  obstaráváním věci 
obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá 
slíbit úplatek,“ přičemž „…bude potrestán odnětím svobody 
až na tři léta nebo zákazem činnosti“ (§331, odst. 1).



��
Navíc zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) zaměstnancům 
ve  veřejné správě přijímání darů jednoznačně zakazuje. 
Konkrétně jim ukládá „v souvislosti s výkonem zaměstnání 
nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo vý-
hod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměst-
náni, nebo na základě právních předpisů“ (§303, odst. 2c).

▷ Chceš se dozvědět, jak se příběh vyvíjel? Pokračuj 
na ��.

�� 

Postupně se naučíš triky Navrátila. Dokážeš si vytipovat, 
kdo rozhodnutí nutně potřebuje rychle a  kdo je zároveň 
ochoten něco si připlatit. Zároveň klienty před Navrátilem 
varuješ. Soukromý byznys se ti docela rozjíždí. Navrátilovi 
občas splníš nějaké jeho přání, občas se z jeho požadavku 
nějak vymluvíš. Musí se asi divit, hoch, že mu už kšefty moc 
nejdou. Ale dlouhodobě udržitelný tento stav není. Musíš 
být velmi opatrný, před každým se musíš mít na pozoru. 
Tím, že si své oběti vybíráš opatrně, peníze se sypou jen 
velmi zvolna. Navíc tě Navrátil asi brzy začne podezřívat. 
A co kdyby na něco přišel? Nebo ani nemusí na nic přijít, 
může si něco vymyslet. Konec konců policie může začít od-
poslouchávat jen na jeho ničím nedoložený podnět. V tom 
je jeho pozice šéfa lepší. Tohle jsi dobře nevymyslel.

▷ Chceš se s Navrátilem nakonec nějak dohodnout? 
Přejdi na ��.

▷ Zjišťuješ, že na to nemáš nervy? Přejdi na ��.



��

�� 

Jestli si trochu nefandíš. I když je to samozřejmě možné, 
není to moc pravděpodobné. Zkušenosti z podobných pří-
padů ukazují, že člověk, který si zvykne na vysoké příjmy 
a ekonomický nadstandard, se jen těžko dobrovolně těchto 
vysokých příjmů vzdává. Jak ukazují některé policejní 
odposlechy, sledovaní pachatelé si řekli o úplatek i tehdy, 
když měli vážné podezření, že jsou sledováni a nahráváni. 
Moc peněz byla zkrátka silnější. Připravit se o  potěšení, 
na která sis zvykl, vysvětlovat manželce a dětem, že nebude 
dovolená v Karibiku ani lyžování v Itálii, to každý neumí.

Nicméně ty jsi výjimka a rozhodneš se s vlastní korupční 
praxí skoncovat, i když je to těžké. Zhruba po roce ti totiž 
dojde, že ses dostal na „lochnesku“, ze které nemůžeš slézt. 
Takže sebereš všechnu svoji vůli a  rozhodneš se situaci 
rázně vyřešit. Navrátilovi řekneš, že končíš, s úplatky i se 
zaměstnáním. Zkouší tě přemlouvat, zkouší tě i trochu vy-
dírat, ale brzy pochopí, že ses skutečně rozhodl, a nechá tě 
jít. Dáváš výpověď a stěhuješ se z města. Novým působištěm 
je menší město, dost daleko od tvého dosavadního bydliště. 
Díky „našetřeným“ penězům si můžeš koupit hezký domek. 
Dokonce dostaneš i podobné místo, i když za míň peněz. 

▷ Chceš vědět, jak tento příběh skončí? Pokračuj 
na ��.
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Nový život tě těší. Penízky pěkně přibývají a ty si jich umíš 
užívat. Nakonec dojde i  na  toho bavoráka, hezkých do-
volených je již docela dlouhá řada. Jak věci jdou dál a bez 
problémů, postupně ztrácíš obezřetnost. Jednak dáváš svoje 
bohatství víc a víc na odiv, takže každému, kdo tě zná, musí 
být jasné, že z úřednického platu svůj životní standard po-
krývat nemůžeš. Na druhé straně ztrácíš opatrnost i vůči ža-
datelům. Dřív jsi pečlivě tipoval, komu si o úplatek říci. Teď 
si ani moc nevybíráš a o úplatek si říkáš stále většímu počtu 
lidí. S překvapením zjišťuješ, že čím víc peněz máš, tím víc 
jich potřebuješ. Ne chceš, potřebuješ! Přece bys manželce 
neodmítl druhé auto a ještě dražší dovolenou než loni. Přece 
bys dětem neodmítl drahý jazykový kurz v Anglii. A tak to 
pokračuje. Těší tě, že na to máš. Že bereš úplatky, se stává 
veřejným tajemstvím. Máš ale pocit, že se ti nemůže nic 
stát. Jsi šikovný, spisy vyřizuješ rychle a k plné spokojenosti 
žadatelů – tedy těch, kteří řádně zaplatí. Myslíš si, že stopy 
nezanecháváš. Někteří lidé se tě začínají bát, jiní ti začínají 
podlézat. Mají pocit, že když si můžeš beztrestně dovolit 
takhle okaté přijímání úplatků, tak musíš mít hodně vy-
soké politické krytí. Platíš snad někoho dál, výše? Se svým 
parťákem a šéfem v jedné osobě, s Navrátilem, se postupně 
k  něčemu takovému dostáváte. Scházíš se se zajímavými 
lidmi, začínáte připravovat další plány. Stavba wellness cen-
tra z evropských dotací, to by přece nemuselo být špatné. 
Potom bys už nemusel ani chodit do práce. Nevzal sis moc 
velké sousto? Takové otázky tě netrápí. Jsi přece „king“.
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▷ Chceš vědět, jak to dopadlo? Pokračuj na ��.

��
Všechno pro tebe končí dobře. Jen trochu špatně spíš. 
V noci se budíš. Děsí tě představa, že u tebe najednou za-
zvoní pánové z  protikorupční policie. Vyšetřování přece 
může jít i řadu let nazpátek.

▷ Chceš se dozvědět o korupci něco víc? Přejdi na ��.

▷ Jinak:  KONEC.

�� 

Dopadlo to tak, jak to dopadnout muselo. Ne nadarmo 
se říká „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se 
ucho utrhne“. Musel jsi narazit na  někoho, kdo si takové 
jednání nedal líbit. Pan Ostrý, úspěšný mladý podnikatel, 
nebyl ochoten platit za něco, na co má nárok. A raději novou 
provozovnu nebude stavět, než aby se nechal vydírat. Tvoji 
žádost o  úplatek oznámil policii a  pak postupoval podle 
jejích instrukcí. A tak policejní technika poctivě zazname-
nala tvůj rozhovor s panem Ostrým, kdy mu připomínáš, že 
musí zaplatit, jinak žádné povolení nedostane. Tak dlouho 
ti všechno vycházelo, až jsi ztratil obezřetnost. S  panem 
Ostrým jsi jednal s  pocitem převahy a  vyjadřoval ses do-
cela otevřeně. Když se zdráhal vyjít ti vstříc, tvoje žádost 
o úplatek přešla ve vyhrožování a vydírání. Pokud nezaplatí, 
pak nejenže nedostane své stavební povolení, ale bude mít 
problémy i se svým podnikáním. Přijdou kontroly a vždycky 
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se přece něco najde, ne? Pan Ostrý nakonec podlehne a ty 
s  uspokojením nad vlastní mocí přebíráš 100 tisíc korun. 
I to je zaznamenáno na policejní kamery. Pak už jde všechno 
velmi rychle. Policie tě zadrží, když si peníze odnášíš v kuf-
říku. Místo na plánovanou dovolenou odjíždíš do cely ve va-
zební věznici. Tam si posedíš skoro rok. Kdyby se vyšetřoval 
jen úplatek panu Ostrému, asi by to šlo rychleji. Jenže policie 
dohledala i některé tvé dřívější oběti. Některé z nich začaly 
mluvit. Svým svědectvím přispěli i  spolupracovníci, kteří 
ti ještě před nedávnem podlézali. A tvůj šéf, Josef Navrátil? 
Ten také obývá hezkou celu. Pouze vás pro jistotu dali kaž-
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dého do jiné vazební věznice. Ještě když jsi ve vazbě, rozvede 
se s tebou manželka. Přece nebude dál žít s korupčníkem. 

Konec je krátký a tvrdý. Byl jsi odsouzen k trestu odnětí 
svobody na 4 roky nepodmíněně, k peněžitému trestu 200 
tisíc korun a k zákazu činnosti ve veřejné správě. 

▷ Chceš se dozvědět o korupci něco víc? Přejdi na ��.

▷ Jinak:  KONEC.

�� 

Došlo ti to pozdě, ale přece. Korupce není tvůj svět. Peníze 
jsou dobrá věc, ale klidný spánek je přece jenom lepší. A po-
cit sebeúcty je také důležitý. Přestat není tak složité. Prostě 
se jen vrátíš ke svému nedávnému stylu života. Přestaneš 
se stýkat s žadateli, přestaneš si říkat o úplatky. Ani sis moc 
nepřivydělal. To je vlastně dobře, protože sis nezvykl na vy-
soký standard. 

Ale tím celý problém nemizí. Je tu ještě Navrátil. To on 
tě přivedl na myšlenku, že by sis také mohl přivydělávat 
braním úplatků. Ten asi hned tak nepřestane. Musíš ještě 
vyřešit jeho.

▷ Pokračuj na ��.

�� 

Po návratu do své kanceláře se hned pustíš do práce. Prostu-
duješ znovu celý spis. Případ je jasný, tvůj názor se nezmě-
nil. Ještě se podíváš do archívu a najdeš několik podobných 
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situací, kdy se postupovalo podlé tvého názoru a bylo vše 
v pořádku. Sedneš k počítači a sepíšeš vyjádření, ve kterém 
zopakuješ své původní stanovisko. Vyjádříš se korektně, ale 
docela drsně. Po  rozebrání případu z hlediska stavebního 
řízení připojíš pár poznámek o charakteru veřejné služby, 
konkrétně o tom, že záležitosti mají být vyřizovány s co nej-
menší byrokratickou zátěží pro občany. Zmíníš také ustano-
vení etického kodexu,8 které na tuto situaci pamatuje.

▷ Pokračuj na ��.

�� 

Spis odejde a nic se neděje. Tvůj návrh je podepsán a šéf se 
k němu již nikdy nevrátí. Zanedlouho si tě ale zavolá znovu. 
Vytkne ti nějaké malé chyby v  jednom spise. Za  krátkou 
dobu se situace opakuje a tentokrát ti oznámí, že není spo-
kojen s tvou prací a že ti musí snížit osobní ohodnocení. 
Není to spravedlivé a tvoje reakce je bouřlivá. Kategoricky 
odmítneš výtky jako neopodstatněné a  oznámíš mu, že 
v  případě snížení osobního ohodnocení půjdeš do  pra-
covně-právního sporu. Rozezleně z  kanceláře odejdeš. Je 
ti jasné, že se musíš na případný spor připravit. Zůstáváš 
po  práci déle a  dáváš do  pořádku dokumenty, co jsi kdy 

8 Vzorový Etický kodex v článku 5 (Rychlost a efektivita) říká: 

 (1) Úředník a zaměstnanec veřejné správy vyřizuje pracovní 
záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději 
v zákonem stanovených lhůtách.

 (2) Při plnění jemu svěřených úkolů postupuje úředník a zaměst-
nanec tak, aby stranám ani úřadu nevznikaly zbytečné náklady.
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udělal nebo neudělal, co ti kdo vytkl nebo nevytkl, vše musí 
být zdokumentováno. Pro jistotu kontaktuješ advokáta, 
abys byl připraven.9 

Postupně ti také dochází, jaké jsou asi důvody jednání 
tvého šéfa. Nestandardní postup po tobě asi nepožadoval 
náhodou. A jeho nepřátelská reakce na tvé odmítání potvr-
zuje, že na požadovaném postupu měl velký zájem. Nešlo 
o  nějaké vzájemné nepochopení či jiný názor na  tento 
konkrétní případ. Musel jsi mu překazit nějaký záměr, 
pravděpodobně nějaký kšeft. Samozřejmě jsi slyšel o přípa-
dech, kdy je po žadatelích požadován úplatek, aby dostali 
něco, na co mají nárok. Je to tento případ? To nevíš. Máš to 
někomu oznámit? Co by se dalo dělat? Ani to nevíš.

„Slibované“ snížení osobního ohodnocení se nakonec ne-
koná. Šéf tě víceméně ignoruje. Můžeš mít sice jistotu, že 
když se objeví nějaká nepříjemná povinnost či nějaká práce 
navíc, pokaždé ji dostaneš ty, ale s tím se asi nedá nic dělat. 
Žádné další vyhrožování či nátlak nepřichází. Nepřišel ani 
další požadavek na nějaký nestandardní úřední krok.

▷ Máš štěstí na šéfa, který tě nechá na pokoji? Přejdi 
na ➒.

▷ Máš smůlu a šéf se ti bude dál mstít? Přejdi na ��.

9 Advokát není všemocný, ale poskytne ti informace o tom, jaké 
mohou být důvody k rozvázání pracovního poměru ze strany 
zaměstnavatele a jaké jsou formální náležitosti tohoto kroku. 
V  tomto případě zákonné důvody pravděpodobně nenastaly 
a měl bys šanci uspět v následném soudním sporu.
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„Co kdybyste se se mnou na tom kšeftu podělil?“ překvapíš 
Navrátila otázkou, když ti opět vysvětluje, že nějaká žádost 
potřebuje ještě další zbytečné doklady, které by proces 
schvalování pozdržely. „O čem to mluvíte, co si to vůbec 
dovolujete!“ rozkřikne se Navrátil. „Myslíte si, že nevím 
o tom, jak vybíráte úplatky od lidí za rychlé vyřízení spisu, 
který sám, přesněji řečeno přese mě, zdržujete?“ odpovídáš 
s úsměvem. „S řadou z nich jsem mluvil a jejich výpovědi 
mám nahrány. Stejně jako mám zdokumentovány všechny 
vaše nestandardní žádosti. Až to předám protikorupční 
policii, ona se v tom už pěkně přebere,“ pokračuješ lehkým 
tónem. Blafuješ, nic nahraného nemáš, ale máš pocit, že to 
musí vyjít. A opravdu ano. Navrátil se dlouze odmlčí, opře 
se do křesla a pak potichu řekne: „Co tedy chcete?“ „Nic 
mimořádného, polovičku, a  věci půjdou jako doposud.“ 
„Ale já vstupuji do většího rizika,“ namítne Navrátil. „Jenže 
já držím trumfy v  rukou,“ vychutnáváš si svoje vítězství, 
„nakonec je to z mé strany ještě docela decentní nabídka.“ 
Nakonec se dohodnete. Je po  tvém. Samozřejmě tě trápí 
otázka, jestli tě Navrátil nějak nepodrazí. Ale jak by mohl?  

Následující měsíce jsou zcela snové. I když jste byli poměrně 
opatrní, peníze se jenom hrnuly, „plat“ se ti zhruba ztroj-
násobil. Manželka byla (příjemně) překvapena, ale nechala 
se obalamutit sdělením, že načerno pomáháš kamarádovi 
s podnikáním. Vytoužená dovolená na Mauriciu jí vzala po-
třebu se na cokoli ptát. Najednou jste se dostali mezi místní 
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honoraci. Tedy honoraci, prostě mezi lidi, kteří mají peníze. 
A  to je příjemné. Spousta nových známých, večírky a po-
dobně. To všechno stojí peníze. Ty teď sice máš, ale pořád 
jsi ještě neušetřil na toho bavoráka. A tak svoje „operace“ 
s Navrátilem podnikáte stále častěji.

▷ Víš, kdy přestat? Přejdi na ��.

▷ Přestat neumíš. Přejdi na ��.

��
Počkáš, až Navrátil zase přijde s nějakým nestandardním 
požadavkem. „Je mi líto, s tím je konec,“ říkáš klidně. „Co 
máš na mysli?“ zní odpověď. „Mám přesnou evidenci všech 
vašich požadavků a nátlaků, včetně toho, jak byly některé 
spisy neoprávněně zdržovány a jak byly požadovány další 
zbytečné dokumenty. S  takovými požadavky je nyní ko-
nec. A v případě, že proti mně něco podniknete, a dojde 
na vyšetřování, jsem odhodlán vše doložit. I kdyby mě to 
mělo stát nějaké nepříjemnosti, třeba i ztrátu zaměstnání. 
Ale vás to bude stát daleko víc, až vaši klienti u výslechu 
promluví,“ rozhodl ses hrát vabank. Není to úplně pravda. 
Nějaké informace jsi dal dohromady, ale ne všechny. Začal 
jsi s tím pozdě a zpětně se některé věci těžko dohledávají. 
Ale doufáš, že tento malý trik vyjde. Josef Navrátil se beze 
slova otočí a odchází. 

▷ Pokračuj na ��.
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Tentokrát se šéf už o nic dalšího nepokusil. O celé věci už 
nepadne ani slovo. Jestli Navrátil se svými kšefty přestal, 
nebo jestli se obrátil na jiné kolegy, to nevíš a ani po tom 
nepátráš. Vaše vztahy jsou velmi chladné, ale korektní, 
a Navrátil si dává velmi záležet na tom, aby tě ani nedusil, 
ani neprotežoval.

I tento příběh končí docela dobře. Slabá pachuť z toho, že 
ti trvalo tak dlouho, než ses rozhodl razantně odmítnout 
nátlak a podílení se na korupčním jednání, ti zůstala, ale 
mohlo to dopadnout daleko hůř. Je dobře, že ti Navrátilův 
nátlak pomohl vykřesat odvahu a rozhodnost, o nichž jsi 
ani netušil, že je máš.

▷ Pokud se chceš dozvědět něco víc o korupci, přejdi 
na ��.

▷ Jinak:  KONEC.
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Tento příběh končí docela dobře. Navrátil se už o nic dal-
šího nepokusil. O  celé věci už nepadne ani slovo. Jestli 
šéf se svými kšefty přestal, nebo jestli se obrátil na  jiné 
kolegy, to nevíš a ani po  tom nepátráš. Vaše vztahy jsou 
velmi chladné, ale korektní. Navrátil si dává velmi záležet 
na tom, aby tě ani nedusil, ani neprotežoval. Nepříjemný 
pocit, že jsi podlehl korupčnímu lákadlu, ti samozřejmě zů-
stal. Když si na to vzpomeneš, trochu se stydíš. Ale dobře, 



��
že ses dokázal vzpamatovat. Lépe pozdě než nikdy. Jsi rád, 
že vše dopadlo takto. Mohlo to dopadnout daleko hůř a ty 
jsi mohl mít hodně času na přemýšlení ve vězeňské cele.

▷ Pokud se chceš dozvědět něco víc o korupci, přejdi 
na ��.

▷ Jinak:  KONEC.

�� 

Rozhodl ses držet se svého právního názoru a nedbat na šé-
fovy rady. Konec konců, kdyby nesprávné rozhodnutí někdo 
napadl, bude to na tobě a ne na něm. Po návratu do své kan-
celáře se hned pustíš do práce. Prostuduješ znovu celý spis. 
Případ je jasný, tvůj názor se nezměnil, občanští aktivisté 
a sousedé mají právo stát se účastníkem řízení. Ještě se po-
díváš do archívu a najdeš několik podobných situací, kdy se 
postupovalo podle tvého názoru a bylo vše v pořádku. Sed-
neš k počítači a sepíšeš vyjádření, ve kterém zopakuješ své 
původní stanovisko. Vyjádříš se korektně, ale docela drsně. 
Po rozebrání případu z hlediska stavebního řízení připojíš 
pár poznámek o  veřejném zájmu a  vyjádření starosty, že 
obec bude podporovat zachování veřejné zeleně. 

▷ Pokračuj na ��.
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Pokud jdeš z ➌, přeskoč první odstavec.

Jak vlastně rozumět pojmu „korupce“? Slovo „korupce“ 
pochází z  latiny a  vychází ze slovního základu „rumpere“, 
tj. zlomit, rozlomit, přetrhnout. Latinský výraz „corruptus“ 
označuje následek takového zlomu, který způsobuje, že 
dotyčný je přinucen ke změně postojů, zásad a názorů. Je 
tím myšleno, že někdo se úplatkem nechá „zlomit“ k nemo-
rálnímu jednání. Jak je tedy možné pojem korupce defino-
vat? Transparency International definuje nejčastější formu 
korupce jako zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouže-
ného osobního prospěchu. Jde o takové jednání představitelů 
veřejného sektoru (ať už se jedná o politiky či státní úřed-
níky), kterým se nedovoleně a nezákonně obohacují pro-
střednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. 

Základní znaky korupce

Základním znakem korupce je, že se někdo zachová nepo-
ctivě při plnění svěřených úkolů vyplývajících z jeho posta-
vení. Podstatou této nepoctivosti je obvykle to, že nějaká 
osoba zneužije svého postavení (svěřené pravomoci) a ne-
jedná nestranně. Jinými slovy, korupce je zradou vůči zá-
jmům celku, vůči veřejnému blahu, ale také vůči morálním 
zásadám. Tímto zneužitím postavení většinou daná osoba 
zvýhodní jednotlivce či firmu na úkor ostatních a získá při 
tom pro sebe „za odměnu“ nějakou výhodu či zisk.
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Proto dalším významným znakem korupce je, že je ve-
dena zištnými cíli (touhou po  zisku či jiném osobním 
prospěchu). Neoprávněná výhoda, jíž se uplácené osobě 
dostává, však zdaleka nemusí mít pouze peněžní podobu. 
„Úplatkem“ může být jakákoliv neoprávněná výhoda, ze 
které může mít uplacená osoba prospěch. Může jít o přímé 
majetkové obohacení (věcný „dar“) nebo o jiný prospěch 
nemajetkové povahy (určitá protislužba). U  takzvaného 
klientelismu navíc často vzniká „pouze“ síť vzájemných 
vazeb, výhodných kontaktů na  lidi, kteří mají nějakou 
významnou pravomoc nebo jsou na „vhodné“ pozici a člo-
věku se může v  budoucnu hodit, že je zná a  budou mu 
„něco dlužni“. Z takových vazeb a kontaktů jejich účastníci 
profitují zpravidla až se značným časovým odstupem. 

Jak ukazuje naše textová hra, ke korupci může také dochá-
zet ze slabosti, vydíratelnosti. To znamená, že korumpo-
vaný je korumpujícím donucen, aby nerozhodoval čestně 
a nestranně. 

Korupční vztahy se nemusí objevovat pouze ve vztahu sou-
kromá osoba – „úřední“ osoba. Může k nim docházet i v pří-
padě dvou soukromých osob (typicky v obchodním styku). 
Jedna ze stran tohoto vztahu má obvykle zájem na získání za-
kázky nebo jiné výhody od strany druhé. Zástupce této druhé 
strany je v takové pozici, že o přidělení zakázky (nebo udě-
lení jiné výhody) může rozhodovat. Může tedy rozhodnout 
ve prospěch firmy, která ho uplatí. Veřejný zájem (ať už ve-
řejné blaho či veřejné finance) zde sice dotčen zpravidla není 
(ve vztahu nevystupuje veřejný subjekt), na druhou stranu 
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i tento druh korupce přináší významné škody: v tomto pří-
padě zakázku nezíská firma, která by ji dokázala provést nej-
lépe, ale firma, která má nějaký zvláštní privilegovaný vztah, 
zajištěný např. úplatkem, k osobě rozhodující o zakázce, čímž 
vzniká škoda podniku, který zakázku přiděluje.

Přehlížená třetí strana: poškozený

Zjednodušený pohled na korupci může vyvolávat dojem, 
že se jedná o dvoustranný vztah: toho, kdo dává, a toho, 
kdo bere. Ve skutečnosti ale vždy existují strany tři, při-
čemž ta třetí, pasivní a více či méně konkretizovatelná, je 
vždy stranou poškozenou. Může jí být například příslo-
večný „daňový poplatník“ (v  případě předražené veřejné 
zakázky nebo neoprávněně vyplacené dotace ze státního 
či místního rozpočtu) nebo třeba konkrétní soused, vedle 
jehož domu vyrostl naddimenzovaný objekt na  základě 
„uplaceného“ stavebního povolení. Poškozeni můžeme být 
i my všichni, například nevymáháním pravidel v silniční 
dopravě. Důsledkem korupce pak je, že veřejné instituce 
přestávají sloužit veřejnému zájmu a  naopak se stávají 
platformou pro realizování zájmů soukromých. Dochází 
k  narušení výkonu základních funkcí státu. Jeho rozho-
dování se přestává řídit obecně závaznými pravidly a na-
místo toho začíná poskytovat výhody na  základě „kupní 
síly“ jednotlivých korumpujících klientů.

Typy korupce

Pojem korupce zahrnuje společenské jevy, které se svým 
charakterem radikálně liší. Liší se formy úplatku (peníze, 



věcné plnění, protislužby, společenské výhody), výše 
úplatku (od  několika set korun až po  stovky miliónů), 
počet zapojených osob (od výše popisované dvojice po de-
sítky lidí, kteří tvoří sítě známých a  kontaktů), složitost 
(od jednoduchého předání úplatku po složité toky peněz 
přes několik firem, účtů a zemí) i délka procesů (od jedno-
rázové korupce po dlouhodobou, plánovanou a organizo-
vanou aktivitu).

Existuje celá řada přístupů ke  klasifikaci forem korupce.  
Nejjednodušší a  realitu možná nejlépe odrážející je dě-
lení korupce na  drobnou korupci obyčejných úředníků, 
policistů a  poskytovatelů veřejných služeb, čili korupci 
v „obyčejném životě“, a „velkou korupci“, spojenou s rozkrá-
dáním a zneužíváním veřejných prostředků, prospěchem 
z privatizace apod.

Malá administrativní korupce je typem korupce, se kte-
rým občané přicházejí do styku nejčastěji. Může se jednat 
o úplatky při menších správních rozhodnutích (např. sta-
vební povolení, registrace dovezeného vozidla), o úplatky 
dopravním policistům či lékařům. Jednou z významných 
příčin tohoto typu korupce je nadměrná a nepřehledná re-
gulace a s ní spojená byrokracie, která nutí občany k tomu, 
aby hledali „kratší cesty“ pro řešení svých záležitostí po-
mocí úplatků.

Velká politická korupce se vyznačuje systémovým zne-
užíváním veřejných prostředků. Patří sem zpronevěra 
a  nehospodárné využívání veřejných zdrojů, zneužívání 
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privatizace, tunelování, zneužívání evropských dotací, 
zneužívání úřední moci při udělování veřejných zakázek. 
Samostatnou skupinu tvoří nepotismus (nezákonné pro-
težování příbuzných), klientelismus a prodeje pozic. 

Trestní postih korupce

Korupce je široký pojem, který zahrnuje celou řadu 
trestných činů. Platný trestní zákon zná tři skutkové pod-
staty úplatkářství: přijetí úplatku, podplácení a  nepřímé 
úplatkářství.

Trestného činu přijetí úplatku dle § 331 tr. zák. se dopustí 
pachatel, který sám nebo prostřednictvím jiného v  sou-
vislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo podni-
káním svým nebo jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek. 
Spáchání této trestné činnosti je postihováno trestem od-
nětí svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Pokud 
pachatel v souvislosti s obstaráváním takových věcí nebo 
s podnikáním úplatek žádá, může být potrestán odnětím 
svobody na šest měsíců až pět let. Odnětím svobody na je-
den rok až osm let nebo trestem propadnutí majetku bývá 
pachatel potrestán, spáchá-li takový čin jako úřední osoba 
anebo představuje-li hodnota úplatku značný prospěch, tj. 
převyšuje-li 500 000 Kč. Nejpřísněji (trest odnětí svobody 
na  pět až osm let) je pak trestána situace, kdy je cílem 
opatření prospěchu velkého rozsahu tj. nad 5 000 000 Kč; 
jde-li o úřední osobu, stačí prospěch nad 500 000 Kč.

Pachatelem trestného činu podplácení podle § 332 tr. zák. 
je osoba, která jinému nebo pro jiného v souvislosti s ob-
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staráváním věcí obecného zájmu nebo s podnikáním svým 
nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek. Takové 
jednání je trestáno odnětím svobody až na dvě léta nebo 
peněžitým trestem. Od jednoho roku až na šest let, propad-
nutím majetku nebo peněžitým trestem se trestá, spáchá-li 
čin vůči úřední osobě anebo je-li škoda či prospěch hod-
noty nad 500 000 Kč.

Skutková podstata nepřímého úplatkářství v § 333 tr. zák. 
postihuje tzv. prostředníky. Stanoví, že kdo žádá nebo 
přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřed-
nictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, 
nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím svo-
body až na tři léta. Kdo proto, aby působil na výkon pravo-
moci úřední osoby nebo za to, že se tak již stalo, jinému po-
skytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta.

Korupční trestné činy jsou i další činy, které typicky vy-
kazují aspekt korupce. Především jde o  dva trestné činy 
přímo založené na pojmu úřední osoby – zneužívání pra-
vomoci úřední osoby (§ 329 tr. zák.) a maření úkolu úřední 
osoby z nedbalosti (§ 330 tr. zák.). Dále se jedná o trestné 
činy spojené s manipulováním s veřejnými zakázkami.

Nový trestní zákoník zavádí také trestný čin neoznámení 
trestného činu přijetí úplatku a podplácení (§ 368 tr. zák.).
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Jak je na tom s korupcí Česká republika? 

Podle mezinárodně uznávaného indexu vnímání korupce 
(CPI), zpracovávaného Transparency International, se 
Česká republika v roce 2012 umístila na 54. místě ze 176 
zkoumaných zemí. Získala přitom 49 bodů ze 100 možných. 
Dosáhla tak stejného výsledku, jakého dosáhly Lotyšsko, 
Malajsie a Turecko. Pro srovnání s našimi sousedními ze-
měmi: Rakousko získalo 69 bodů a umístilo se na 25. místě, 
Polsko získalo 58 bodů a umístilo se na 41. místě a Sloven-
sko získalo 46 bodů a umístilo se na 62. místě žebříčku.

Z  podrobnějších výzkumů vyplývá, že hlavní podíl 
na tomto špatném výsledku má velká, organizovaná a s po-
litikou propojená korupce a korupce spojená s veřejnými 
zakázkami. Drobná korupce není v České republice zdaleka 
rozšířena tak masově jako v  některých zemích východní 
Evropy. Celkem 60 až 65 % respondentů různých výzkumů 
uvádí, že sami úplatek nedali a ani ho po nich nikdo nevy-
žadoval. Zároveň ale tato drobná korupce, tedy požadování 
úplatku za nějaký úkon (ať již správní nebo např. lékařský), 
lidem nejvíce znepříjemňuje život. Tomuto typu korupce je 
ale možné se efektivně bránit. Důsledné oznamování pří-
padů, kdy si úřední osoba řekne o úplatek, a následná me-
dializace postihu těchto osob představují účinné nástroje 
a vedou ke snižování výskytu takovýchto případů.

KONEC
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Textová hra V korupční síti představuje příběh, který čtenář 
nejen čte, ale také „hraje“. Sám v něm vystupuje jako hlavní 
hrdina. Příběh je rozčleněn na  řadu očíslovaných oddílů. 
Na  konci oddílů se nabízejí různé možnosti pokračování 
a čtenář si volí další cestu podle toho, jak by sám v dané situ-
aci zareagoval. Různé cesty vedou k různým koncům. Některé 
konce nejsou moc hezké, ale tak to v korupčních situacích 
chodí. K některým koncům se člověk může dostat jak cestou 
přímou, tak i klikatou. 

Vybruslit z korupční situace je možné razantním odmítnutím 
korupční nabídky hned na začátku, ale čestné řešení je možné 
i později. Někdy ani čestné řešení nemusí dopadnout dobře, 
ale takový je už život. Někdy se člověk musí rozhodovat 
mezi dvěma špatnými řešeními. Jindy jsou alternativy 
tak komplikované, že ani ten, kdo by se chtěl rozhodnout 
správně, neví jak. V takových případech jedna z cest ukazuje, 
jak by správné jednání mohlo vypadat podle Transparency 
International. Věříme, že i tato zábavná forma vám pomůže, 
abyste sami neuvázli v nebezpečné síti korupce.
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