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KORUPCE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ 
 

 

10 všeobecných doporučení 
 

1. Účinné antikorupční politiky se vyznačují širokým pozitivním usměrňováním, nejsou tedy 

založeny jen na represi. 

2. Mezinárodní poradenství ve věci snižování korupce není možné aplikovat mechanicky. 

3. Antikorupční politiky, které neprojdou testem poměru nákladů a přínosů, ať už v důsledku velmi 

vysoké ceny (včetně politické) nebo pro chybějící 

účinek, by se neměly aplikovat. 

4. Snížení míry příležitostí pro korupci v rámci 

úředního schvalování a přerozdělování zdrojů je 

nenahraditelným nástrojem v boji proti korupci. 

5. Redukce fiskálních příležitostí pro korupci má 

velkou roli; úsporné opatření mohou pomoci v boji 

proti korupci, pokud se neuplatňují v duchu 

ponechání na vlastní zvážení (investice veřejného 

sektoru), ale v rámci všeobecně zaměřené spotřeby 

(např. vzdělávání). 

6. Kontrolní mechanizmy využívání fondů EU by se 

měly zdokonalit a   úžeji propojit s hodnocením 
efektivnosti využívání fondů.                                                    Autor kresby: Jozef Jurko 

7. Možnost veřejné kontroly by  se   měla    zvýšit  využitím netradičných forem, například spoluprácí 

veřejné správy se soukromým a třetím sektorem.   

                                                               

8. Nezávislost soudnictví by měla být pod stálou veřejnou kontrolou.                      

9. Občanská společnost by se měla více zapojit do kontroly vlády a korupce na národní i lokální 

úrovni. 

10. Média, které jsou dnes ekonomicky oslabena, čelí riziku, že podlehnou záměrům různých 

zájmových skupin. Proto média potřebují podporu, aby byla schopna plnit svou úlohu kontrolora 

vládnutí na všech úrovních. 
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Alina Mungiu-Pippidi, editor, Controlling Corruption in Europe. The Anticorruption Report, vol.1, 2013, strana 8 a kapitola 9: 

"Lesson Learned. The Good, the Bad and the Ugly", 121-127 
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Zjištění a doporučení proti korupci u EU fondů 
 

 

„Pravidla hry" místních 
správních orgánů mají 
rovněž vliv na efektivní 
využívání finančních 

prostředků EU Není možné spoléhat se 

 jen na národní instituce, 
protože ty mají tendence být 

součástí „pravidel hry“ 
(korupčního systému), vytvoření 

funkce evropského prokurátora je 
proto dobrý nápad 

Zavedení  
povinného vlastního 

monitorovaní a 
kontroly ve vládě 

Lepší je důsledné 
uplatňování existujících 
pravidel, jako přijímání 
pravidel nových (TED) 

 

Je potřebné zlepšiť přístup 
k údajům - všechny by měly být 

ve veřejně dostupných 
formátech, a to data ze všech 
stupňů veřejného obstarávaní 

Umožněte občanské 
společnosti zapojit se 

do monitorování 
využívání eurofondů 

Vlády, které chtějí opravdu 
něco změnit, se zaměřují 

na celou řadu politik, 
nejen na kontrolu fondů EU 

Používejte ukazatele 
korupčních rizik s využitím 

„souhrnných dat" 
při každodenní kontrole 

a tvorbě politiky 

Alina Mungiu-Pippidi a Mihály Fazekas, 2015, How Corruptible 
are EU Funds?, zjištění a doporučení prezentované na semináři s 
představiteli generálnych ředitelství EK v Bruseli,  
 http://anticorrp.eu/news/how-corruptible-are-eu-funds/ 
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