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PROTI KORUPCI
POMOHOU CHYTRÉ
ZÁKONY
Korupce je téma, které nás obklopuje, a aniž to mnohdy vnímáme, bezprostředně ovlivňuje.
Velká část evropských států přijala zákony, které korupci výrazně omezily. Inspirujeme se i my?
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akzvaná „korupce“, které se
v každých dalších volbách
znovu pokoušíme zbavit,
se odborně nazývá „state capture“
(únos státu). Je to velmi spletitý
systém nejrůznějších vazeb, strategií a íglů, za kterými stojí jednoduchý mechanismus:
1. Kmotři, tedy vlivní podnikatelé
v pozadí, sponzorují politické strany a v nich „své“ konkrétní politiky.
Dotyční politici pak za tyto peníze
získávají vliv ve své straně a tím
i naše hlasy.
2. Po zvolení si dosazují „své“ úředníky a manažery státních irem
(nebo tlačí na ty stávající pod pohrůžkou odvolání).
3. Úředníci a manažeři státních
irem přidělují „svým“ kmotrům
„výhodné“ zakázky.
Tento krásně zacyklený „únos“
se vyskytuje na kdejaké radnici,
krajském úřadě či ministerstvu. Co
s ním? Oblíbenou nadějí frustrovaných voličů je, že se jednoho dne
zlepší „morálka ve společnosti“.
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Uprostřed skautského oddílu vám
to tak nemusí připadat, ale podle
různých výzkumů a psychologických experimentů je čestných lidí,
kteří nic neukradnou ani ve chvíli,
kdy by na to nikdo nepřišel, tak
něco přes deset procent. To platí
i pro mnohem „vyspělejší“ demokracie. Když se budou skautští
vedoucí hodně snažit, možná to
dotáhneme na dvacet. Což sice
může ve společnosti změnit hodně,
ale korupci to neodstraní. No, není
to beznadějné?

Podle výzkumů je čestných
lidí, kteří nic neukradnou
ani ve chvíli, kdy by na to
nikdo nepřišel, tak něco
přes deset procent.
Není. Naštěstí stejně tak málo je
totiž i lidí, kteří kradou za všech
okolností. Většina lidí jsou prostě
oportunisté: když není velké riziko, něco si odkloní, když hrozí
jasný postih, odradí je to. Každý
ze tří částí popsaného korupčního

mechanismu je možné chytrými
zákony zkomplikovat natolik, že
se aktérům vzhledem k možným
rizikům nevyplatí dělat.
1. Zkomplikovat černé financování politiky
Sami vrcholní politici přiznávají,
že strany jsou často inancovány
z „tunelování“ veřejných zakázek,
evropských dotací nebo „kupováním“ politických rozhodnutí.
Skutečný původ peněz většinou
není možné vypátrat kvůli nedotaženým pravidlům pro inancování
stran. Pokud budou strany muset
hospodařit transparentně, velmi
se ztíží možnost černého inancování jejich činnosti a volebních
kampaní.
To znamená, že by bylo třeba
zavést transparentní účty (tj. účty,
do kterých může kdokoli nahlížet
a vidět, od koho peníze přicházejí a kam odcházejí) a provádět
veškeré inanční transakce strany
nad 20 000 korun pouze bezhotovostně. Dále přijmout povinnost
označovat politickou inzerci jménem zadavatele a desítky dalších
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opatření v zákoně o inancování
politických stran, který nám stále
chybí.
Souběžně s tím jsou potřebná majetková přiznání politiků, aby lidé, kteří
rozhodují o veřejných penězích, nemohli ve svých funkcích nepozorovaně a nevysvětlitelně zbohatnout.
Čeští politici mají sice povinnost
vyplňovat majetková přiznání, ale
je to jen formalita, která umožňuje
zázračná zbohatnutí utajit. Ručně
psaná přiznání jsou často nečitelná a zákon nestanovuje výslovnou povinnost reportovat podíly
v obchodních společnostech, což je
rozšířená forma úplatku. Především
ale politici hlásí pouze majetek
nabytý v době své funkce, a zcela tak
chybí srovnání s výchozím stavem,
což umožňuje řadu triků a prakticky
není možné ověřit, zda je přiznání
pravdivé. K tomu je potřeba novela
zákona o střetu zájmů.
2. Omezit vliv politiků na úředníky a manažery státních firem
Jsme jedinou zemí v EU, kde úředníci nejsou chráněni před politickými
tlaky takzvaným zákonem o státní
službě. Ten znemožňuje, aby si
nový ministr mohl po příchodu
do úřadu dosadit na vedoucí pozice
své „koně“, kteří potom podle jeho
pokynů odklánějí veřejné prostředky. Chybějící zákon by ale zároveň
zásadně zpřísňoval pravidla pro
úředníky, kteří svým rozhodnutím
způsobí škodu - museli by ji částečně osobně uhradit. Také obsazování
vedoucích pozic ve veřejných výběrových řízeních a pravidla pro odměňování by měly být pevně dány.
Totéž platí pro obsazování dozorčích rad a managementu státních
irem. V řadě zemí si politik
nemůže jen tak někoho dosadit
nebo jej odvolat. Může to fungovat
třeba takto: Každá státní irma má

ve svých stanovách napsáno, jaká
odbornost je v její dozorčí radě
potřeba. Třeba v Budvaru by to
mohli být bývalí vysocí manažeři,
odborníci na export, na ochranu značky, na pivovarnictví atd.
Když chce ministr jmenovat člena
dozorčí rady, pošle jeho profesní
životopis odborné nominační
komisi, která napíše stanovisko,
zda kandidát splňuje požadavky,
a to zveřejní na internetu. Pokud
by se ministr přece jen rozhodl
jmenovat kandidáta, který dostal
negativní stanovisko, musel by to
písemně odůvodnit na internetu.
A málokomu se chce takto ztrácet
politické body.

Vedle toho je nutné, aby byly
známy fyzické osoby, které stojí
za dodavatelskými irmami, a bylo
tak mezi nimi možné odhalit kmotry a politiky.

3. Znemožnit netransparentní
vyvádění peněz do rukou kmotrů
Je potřeba, aby občané věděli, kolik
peněz, za co a které irmě se platí
z jejich daní. Nejjednodušší a nejúčinnější opatření zavedli na Slovensku, kde každá smlouva státu, kraje,
obce nebo jimi vlastněných irem
prostě začne platit až tehdy, když je
zveřejněna na internetu v takzvaném registru smluv – je to nejlepší
obrana proti předraženým zakázkám, zbytečným nákupům nebo
nevýhodným prodejům majetku.
Za první rok na Slovensku ušetřili
podle odhadů 20 až 30 procent.

Teoreticky to tedy tak složité není.
Prakticky samozřejmě ano – o většině z těchto zákonů se u nás mluví
už mnoho let, opakovaně už byly
v parlamentu předloženy, jenomže
se to vždy nějak zaseklo. Osobně
jsem mírným optimistou a věřím,
že díky cílenějšímu tlaku veřejnosti
se tentokrát bude politikům mnohem hůře uhýbat. Jisté je jedno:
bude-li dost voličů tyto zákony
považovat za takovou prioritu, aby
před příštími volbami brali v potaz,
jak kdo pro ně hlasoval, bude
rázem ve sněmovně i dost hlasů
pro tyto zákony.

První změna k lepšímu je v platnosti od 1. ledna. Podle nového
zákona už nejsou možné zcela
anonymní akcie, tedy ty, jejichž
majitelem byl vždy prostě ten,
kdo akcii – listinu fyzicky držel
v ruce, aniž by existovala jakákoli
evidence. Druhým, zásadnějším
krokem je, aby ten, kdo získá
veřejnou zakázku, musel rozkrýt
své vlastnictví až ke konečným
„bene icientům“.

REKONSTRUKCE STÁTU
je společný projekt protikorupčních organizací, firem a občanů ze všech
regionů ČR. Cílem je prosadit devět chytrých protikorupčních zákonů.
Při volbách se k podpoře zákonů písemně zavázalo 165 nových poslanců.
Čtyři zákony už nyní projednává parlament, momentálně se je někteří poslanci pokoušejí rozmělnit a oslabit. Před příštími volbami Rekonstrukce
hlasování všech poslanců vyhodnotí. Do Rekonstrukce státu se může jako
ambasador zapojit kdokoli. Osobně pak bude pomáhat získávat hlasy
poslanců a senátorů pro zákony a informovat o jejich práci své okolí.

Více na www.rekonstrukcestatu.cz
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OZNÁMENÍ
KORUPCE
ČASTO SPOUŠTÍ
DOMINO
Rozhovor se senátorem a whistleblowerem Liborem
Michálkem o tom, jak konkrétně vypadá korupce v Česku
a jak nacházet odvahu se proti ní postavit.

LIBOR MICHÁLEK
je senátor, ekonom, bankéř
a whistleblower. Pracoval ve Fondu
národního majetku na ministerstvu financí, v Komisi pro cenné
papíry a jako expert dohledu nad
finančním trhem v České národní
bance. V srpnu 2010 se stal ředitelem Státního fondu životního prostředí a v prosinci téhož roku podal
trestní oznámení kvůli podezření
z trestného činu pletichy při zadání
veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Získal cenu Nadačního fondu
proti korupci a Cenu Františka
Kriegla za statečný, systematický
a nekompromisní boj proti korupci
ve státní správě. V roce 2012 byl
zvolen senátorem za Prahu 2 a 3.

Jaká byla vaše první zkušenost
s korupcí?
Před osmnácti lety jsem začínal jako
makléř ve Fondu národního majetku, který spravoval akciové podíly
státu v částečně privatizovaných
irmách. A tam jsem se poprvé setkal
s tím, že stát přicházel o miliardy
korun. Upozornil jsem na to svého
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šéfa, ale nic se nedělo. Potom jsem se
rozhodl informace zveřejnit v tisku,
ale reakce od médií byla nulová. A já
jsem byl na hodinu vyhozen.

Jak taková korupce vypadala?
Šlo například o to, že se manažeři
bank odvděčovali politickým stranám za to, že je stát nechá dělat, co
se jim zlíbí. Konkrétně v případě
IPB (Investiční a poštovní banka,
jedna z největších českých bank
v 90. letech, její pád v roce 2000
byl největším bankrotem v historii
ČR. pozn. red.) manažeři z banky,
kterou měli řídit, půjčovali peníze
spřízněným irmám. Tyto irmy
nakupovaly akcie banky až do
chvíle, kdy jejich podíl byl větší než
podíl státu. Takže manažeři ovládli
banku z peněz klientů a stát nečinně přihlížel. Protislužbou politickým stranám, které toto jednání
manažerů tolerovaly, bylo to, že

společnosti ovládané skupinou IPB
o iciálně igurovaly na seznamech
sponzorů těchto politických stran.

V roce 2010 jste se stal ředitelem
Státního fondu životního prostředí
a opět se setkal s korupcí. Co se
událo v tomto případě?
Těch situací, kdy jsem měl pocit,
že by mohlo dojít ke korupčnímu
jednání, bylo více. Poprvé jsem si
všiml zvláštního zadání zakázky
na čističku odpadních vod v Praze,
což měl být projekt asi za dvacet
miliard korun. V zadávací dokumentaci byla kritéria předem šitá

Blaze těm, kteří se drží práva,
tomu, kdo si v každém čase
vede spravedlivě.
Žalm 106, 3
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na míru určitému konsorciu irem.
Další podezřelá věc byl požadavek
na realizaci zakázky na poradenství. To je typický nástroj na vyvádění veřejných prostředků. Měla
se objednat konzultační irma za
osmdesát miliónů korun. Přitom
její praktická přidaná hodnota
by byla nulová, protože odměňování nebylo svázáno s tím, jestli
Evropská komise schválí nebo
neschválí projekt, se kterým tato
irma měla pomáhat. Z jednoho
z rozhovorů s právníkem této irmy
pak vyplynulo, že část peněz měla
jít na sponzorování politické kampaně. Což se pravděpodobně mělo
udělat tak, že by si irma zadala
nějakou další analýzu, za kterou by
zaplatila nějaké fyzické osobě, a ta
by pak zaplatila reklamu v médiích.
Vypsat tuto zakázku jsem odmítl.

Oznámil jste někomu svá podezření?
Šel jsem za ministrem vnitra, ten
mi však řekl, že u policie nemá
nikoho, komu by důvěřoval. Snažil
jsem se sejít s premiérem, ale
z Úřadu vlády jsem nedostal odpověď. Nakonec jsem na doporučení
ministra vnitra nahrál několik
rozhovorů a ty jsem poslal médiím.
Dva dny předtím jsem s nahrávkami šel na policii, ale policejní prezident o tom informoval premiéra,
čímž porušil mlčenlivost. Z rozhovorů bylo zřejmé, že poradce
ministra životního prostředí chce
manipulovat některé zakázky a že
o jeho jednání ví i ministr životního
prostředí.

Tentokrát byla odezva médií pozitivní. Jaké to mělo důsledky?
Nejprve rezignoval ministr životního prostředí a pak musel odstoupit
i policejní prezident. Celkově však
tato kauza odšpuntovala řešení
dalších případů, které byly na

policejním prezidiu drženy pod pokličkou. Spustilo to domino, které
také pomohlo vyčistit situaci na
Magistrátu hlavního města Prahy.

Ale zároveň jste byl opět vyhozen
z práce i vy. Co vás vedlo k tomu
i přes tuto hrozbu proti korupci
vystupovat?
Shodou okolností jsem před těmi
osmnácti lety učinil osobní rozhodnutí a vzal jsem si za vzor pro
svůj život osobu Krista, který kladl
velký důraz na spravedlnost. Vůbec
jsem tenkrát netušil, že se s nějakou
korupcí setkám. Ale když jsem se
s ní pak setkal, vždy jsem se snažil
jednat tak, abych z toho vyšel s čistým svědomím. Přestože to vždy
mělo nějaké negativní důsledky pro
konkrétní osoby, můj hlavní motiv
byl ochránit peníze daňových poplatníků, klientů nebo zaměstnance
Státního fondu životního prostředí.
Zde byl plán, že se sto padesát
zaměstnanců vyhodí a místo nich se
najmou externí poradci. Představa,
že budu u něčeho, při čem si vyhodím odborníky a za čtyřnásobně
vyšší částku najmu předem určené
irmy… To bych se asi nemohl ani
do zrcadla podívat.

Jak vlastně včas zaznamenat, že
se možná zaplétám do korupčního
jednání?
Jeden z novinářů mi říkal, že
v mém případě bylo velmi překvapivé, že požadavky na mě
vybalili ve velmi krátké době a ve
velkém měřítku. Jeho zkušenost
z kauz, kterými se předtím zabýval,

byla, že si různí lobbisté, kmotři
a kmotříci obmotávali úředníky,
bankéře nebo jiné veřejné činitele
kolem prstu postupně. Začínalo to
obědem, pokračovalo narozeninami, návštěvou nočního klubu, poté
třeba prodlouženým víkendem
v Dubaji nebo safari v Africe zastřešené, v uvozovkách, odborným
seminářem. A touto salámovou
metodou, kdy se začne na nějaké
maličkosti a přeroste to v něco
velkého, si člověka zaháčkovali.
Nejprve zkusili, jestli i on zvládne
něco malého. A pak, když se osvědčil, tedy korupční terminologií získal kredit, z něj udělali šéfa nějaké
velké státní irmy. To znamená, že
by člověk měl zareagovat správným způsobem i ve chvíli, kdy se
jedná o malé peníze nebo jinou
nabídku, ze které mu plyne výhoda. Třeba i když policista zastaví
někoho na dálnici a naznačí, že by
přestupek mohl být bez bodů, když
něco půjde do kapsy přímo jemu.

Může něco změnit, když se proti korupci postaví lidé třeba jen ve svých
městech a vesnicích?
Domnívám se, že má velký význam
ozvat se i v maličkostech, když
se setkají s něčím negativním
na místní úrovni. Konkrétní příklad se týká jedné mladé asistentky, která se odvážila vypovídat
proti svému šéfovi a oznámila,
že se chová agresivně ke svým
asistentkám a zneužívá je. To opět
spustilo domino. Policie monitorovala rozhovory, a když si pro
šéfa přišla policie, nenapadlo jej
nic lepšího než zavolat na „své

Whistleblower je zaměstnanec, který je na svém pracovišti svědkem
závažných nelegitimních, neetických nebo nezákonných praktik prováděných se souhlasem nadřízených a informuje o nich osoby nebo instituce,
které mohou sjednat nápravu.
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kontakty“ na státním zastupitelství. Skončilo to tím, že byl
odvolán vrchní státní zástupce
a jeho náměstek. Poté, co odešli,
se otevřely kauzy, které oni drželi
dlouhou dobu pod pokličkou.

s policií zajistit důkazy. To by se
pravděpodobně muselo jednat
o velké dotace. Úředník si asi
neřekne o desetitisícový úplatek
u padesátitisícové dotace.

signál, že může existovat tendence
přihrát dotaci někomu konkrétnímu. V takových případech je dobré
oslovit zastupitele nebo radní.
Přímo o korupční jednání by se
jednalo, kdyby váš zástupce přišel
FOTO ARCHIV LIBORA MICHÁLKA

O SVÝCH ZKUŠENOSTECH S KORUPCÍ NAPSAL LIBOR MICHÁLEK KNIHU ZNIČTE TO,
NEBO TO ZNIČÍ VÁS…

A to jen díky tomu, že se jedna
z asistentek zachovala statečně,
nenechala si chování svého šéfa
líbit a oznámila vše na policii.

Ve skautu často žádáme o nějaké granty a dotace. Můžeme si
nějak všimnout, že i tady se jedná
neférově?
Ze zákona máte právo si vyžádat
metodiku, podle které město
rozhoduje o přidělení hodnocení
projektům. Pokud člověk cítí, že je
metodika dělána vágním způsobem, třeba že je tam velká váha
subjektivních kritérií, je to první
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na radnici a úředník mu naznačil,
že by se s tím dalo něco udělat, ale
stálo by to nějaké úsilí — úplatek.
Potom má smysl se obrátit na policii. A přitom získat čas a nepostavit
se hned vůči úředníkovi odmítavě, aby pak bylo možné společně

Co nebo kdo vás v mládí ovlivnil tak,
že jste byl schopný se proti korupci
postavit?
Asi nejvíce můj děda, který byl
shodou okolností skaut. Navíc byl
hodně antikomunisticky naladěný.
A vyjádřit se proti komunistickému
režimu před rokem osmdesát devět
vždycky znamenalo dostat za uši.
Byl jakýmsi rebelem a jeho přístup
mě hodně formoval.

Jaké hodnoty bychom ve výchově
měli zdůrazňovat, abychom korupční jednání potlačili?
Myslím si, že by měl být kladen
důraz na odpovědnost. Je důležité si uvědomit, že když nechám
věcem volný průběh, bude se
korupce šířit jako rakovina a dusit
společnost. Odhaduje se, že kdyby
se omezila korupce, nemusíme
téměř řešit de icit státního rozpočtu. Ale není to jen odpovědnost
k abstraktnímu veřejnému zájmu,
korupce se dotýká lidí přímo,
osobně. Třeba tím, že sto padesát
lidí dostane vyhazov z organizačních důvodů. Další důležité hodnoty pak jsou poctivost, čestnost,
obětavost a v některých případech
oznámení korupce vyžaduje i statečnost a víru.

V průzkumu Transparency International mezi zaměstnanci na téma důvody (ne)oznamování závažných pochybení na pracovišti 25 % odpovědělo,
že by vedení upozornilo, 4 % by upozornili policii a 2/3 respondentů
uvedlo, že by tyto skutečnosti neoznámili z důvodu:
STRACH z pracovních obtíží (případné odvety),
POCIT ZBYTEČNOSTI oznámení,
NEVÍRA, že by oznámení vedlo k řešení situace.

