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„No jo, tak co bys čekal od toho 
zkorumpovanýho matlala!“ zařve 
Lojza. „Máš recht, dyť tam je teď 
zkorumpovanej úplně každej. Zlatý 
komunisti…“ přitaká Pepa a oba si 
řádně přihnou ze svého zlatavého 
nápoje. Typický obrázek z kdejaké 
české hospody. Ovšem o čem se ti dva 
vlastně baví? Chvíli posedíme s nimi.

Korupce je fenomén, který lidstvo 
sužuje již od nepaměti. Zejména 
v poslední době se korupce stala 
v České republice snad tím nejaktu-

álnějším tématem, které naplňuje 
stránky sdělovacích prostředků 
a zasahuje snad všechny sféry 
a úrovně společnosti. Že se nejedná 
o výjimečný jev, dokládá i řada 
studií významných mezinárodních 
organizací. A co to ta korupce 
vlastně je?

NIČENÍ VELKÉ A MALÉ
Slovo korupce má svůj základ 
v latinském slově cor -rumpo, což 
znamená kazit, ničit či poškozovat. 

Současná de inice korupce tak 
od své pramáti nezachází příliš 
daleko. Petr Vymětal z katedry poli-
tologie VŠE v Praze ji de inuje jako 
zneužití veřejného postavení pro 
dosažení inančního nebo jiného 
prospěchu. Korupce může nabý-
vat nejrůznějších podob a forem, 
přičemž vždy se jí účastní mini-
málně dvě strany. Nejjednodušeji 
ji lze rozdělit na základě rozsahu, 
na velkou a malou.

U velké se jedná o tzv. „velké ryby“, 
tedy korupci politických špiček a ji-
ných čelných představitelů veřej-
ného života. Úplatky zde dosahují 
astronomických výšin a prospěch 
korumpujícího i korumpovaného 
se tak ocitá mimo představy oby-
čejného občana. 

Malé korupci se též říká „byrokra-
tická“ nebo „korupce v běžném 
životě“. Nejobvyklejšími příklady 
jsou „drobné“ úplatky dopravním 
policistům za přehlédnutí přestup-
ku nebo různé druhy podlézání 
úředníkům za účelem urychlení 
byrokratických procesů. V malé 
korupci je zapojeno větší množství 
účastníků, ovšem úplatky jsou 
nepoměrně menší než v prvním 
případě, to ale neznamená, že je 
menším problémem. V mnoha 
zemích mohou být tyto vzory 
korupčního jednání akceptované 
jako „vžité“ či „dané“, jako tomu 

S korupcí si lámali hlavu už babylonský král Chammurapi, egyptský král Chetej nebo Římané. 
Dnes se o ní dozvídáme například ze stránek tisku nebo hospodských rozhovorů. My dnes výji-
mečně oba zdroje spojíme. 
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bylo například v ČSSR za doby 
totality. A je na zvážení, jak moc 
se od té doby tyto „vžité“ normy 
proměnily.

STAROVĚKÁ KORUPCE
Korupce opravdu není nemocí 
dneška, jak si mnozí myslí, ale exis-
tovala i v dobách dávno minulých. 
Již ve starověké Mezopotámii se 
korupci snažil formálně postihnout 
Chammurapi ve svém zákoníku. 
Ze Starověkého Egypta je dochová-
no několik textů radících, jak na ko-
rupci. Zajímavý je třeba nápad 
krále Cheteje z roku 2000 př. n. l., 
který navrhoval podobnou metodu 
vymýcení korupce, o jaké je možné 
se dočíst v dnešních médiích, a to 
vyplácet úředníkům tak vysoký 
plat, aby se jim nevyplatilo brát 
úplatky. 

I v idealizovaném Starověkém 
Římě korupce bujela. Poukazuje 
na to množství zákonů, které 
upravují zločiny vydírání provin-
cií jejich správci, latinsky crimen 
pecuniae repetundarum. V čes-
kých zemích také není korupce 
novotou, první doklady máme 
již z 13. a 14. století. Proč se ale 
kolem ní začíná tvořit mediální 
rozruch až v posledních letech?

Lojza s Pepou mají jasno. Bez ustání 
tvrdí, že nám teď vládnou samí lum-
pové, které je potřeba vyměnit, nebo 
ještě lépe navrátit staré pořádky, 
kdy se zaručeně nekradlo. „Teda 
samozřejmě jako ve velkym, že jo,“ 
upřesňuje Lojza. “A lidi na sebe byli 
milí.” „Teda pokud na sebe zrovna 
nedonášeli, že jo,“ upřesňuji já.

PRYČ S NÍ?!
Jak jsme si ukázali, korupce není 
libůstkou pouze porevolučních 
gaunerů, ale i občanů staršího 

data narození, takže dneškem to 
opravdu nebude. Možná bychom 
se ve výše položeném dotazu měli 
zaměřit spíše na slovo „mediál-
ní“. Tam leží zakopaný pes. Nová 
média, jako je internet, masírují 
veřejnost, která se dovídá pikant-
nosti o možném i nemožném. Pod 
tímto nátlakem buď korupční 
jednání vypluje na povrch samo, 
anebo alespoň donutí jednat pří-
slušné instituce, aby s ní zatočily. 
Ať už je to jakkoli, naskýtá se 
mnohem důležitější otázka: „Jak se 
korupce zbavit?“ 

„Já bych je vyházel z vokna, jak to 
udělali ti husiti! Nic jinýho si neza-
slouží,“ radí Pepa. „Přesně! Přesně 
moje řeč,“ přikyvuje Lojza. Ano, 
husité jim nepohodlné z oken oprav-
du vyházeli. A pomohlo to? Později 
zase vyházeli jiní jiné. „To už to ale 
zabralo, ne?“ shodně namítají oba 
štamgasti. Vskutku? A nejen u nás 
se vyhazovalo, stínalo, věšelo, pálilo 
a čert ví, co ještě. Jaká změna poté 
ale nastala? „No nějaká určitě. To mi 

zase nenakukáš, že se nic nedělo!“ 
rozohňuje se Lojza. No ovšem, ale 
k lepšímu, či horšímu? Zmatené ml-
čení z míst, odkud se ještě před chvílí 
valily vlny hořekování, je dostateč-
nou odpovědí.

Je těžké soudit, názor si musí 
každý udělat sám. Věčné vysedá-
vání v hospodě a lamentování nad 
zprávami bulvárních médií, jako to 
zdatně zvládají naši dva štamgasti, 
nebude stačit. Nestačí ani vytváře-
ní unáhlených závěrů na základě 
jedné kusé informace z kdejaké 
webové stránky. Zajímavé a pod-
nětné návody a postřehy nabízí 
akademici, ale také angažovaní 
laici, nevládní neziskové organizace 
a v neposlední řadě i politické stra-
ny. Bez ohledu na zdroj je však vždy 
potřeba o informaci přemýšlet, 
podrobovat ji kritice a poté teprve 
případně přijmout za vlastní. Ne 
nadarmo se říká: „Dvakrát měř 
a jednou řež.“ Co přesně je korupce 
a jak s ní naložit, si tak nakonec 
nejlépe stejně zodpovíte sami… 
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 Nadační fond proti korupci – www.nfpk.cz
Transparency International – www.transparency.cz/korupce
Odbor pro koordinaci boje s korupcí (Úřad vlády ČR) – 
www.korupce.cz
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