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1. Úvod 

 Dnešní doba přináší společnosti jak pozitivní, tak také negativní jevy. Mezi 

nejvíce se rozšiřující, a poslední dobou také čím dál častěji diskutovanější, negativní jev, 

který se dostal pod drobnohled odborné i laické veřejnosti je korupce. Korupce jako 

taková byla ve společnosti vždy, řadí se mezi celosvětově nejzávažnější problémy. 

Vyskytuje se ve všech společenských režimech a zasahuje jak do veřejného sektoru, tak 

bohužel čím dál tím více i do sektoru soukromého a ovlivňuje jak jednotlivce, tak  

i skupiny. 

 Jednou z oblastí, kde korupce taktéž pronikla, je i oblast sportu. V současné době 

je sport nedílnou součástí každé společnosti a většiny z nás. Vývoj sportu, zvyšování jeho 

úrovně, zájem a jistá očekávání široké veřejnosti vyvolávají zvýšení nároků na sport. Jde 

především o nároky finanční, ale také nesmíme opomenout na tlaky související 

s celkovou image. Tyto zvyšující se požadavky přímo nahrávají pro vznik korupce. Již 

z povahy samotného sportu je velmi smutné, že se zde korupce objevuje, protože sport je 

hlavním nositelem myšlenky fair play1 a vyhrávat by měl ten nejlepší. Korupce narušuje 

charakter sportu a jeho význam se tak ve společnosti snižuje. Odrazuje od sportu aktivní 

i pasivní účastníky a vytváří negativní dopady – sociální i ekonomické.  

 Cílem této diplomové práce je teoreticky vymezit důsledky korupce 

a rozebrat jednotlivé případy korupce ve sportu. Úkolem je popsat možnosti měření 

korupce, jaké jsou příčiny korupce a její důsledky a následně analyzovat jednotlivé 

možné korupční případy v oblasti sportu. 

 V samotné práci bude použita deduktivně-teoretická metoda, která na základě 

ověřené teorie postuluje empirické závěry. 

                                                 
1 Fair play znamená hrát podle pravidel a s čestným jednáním. 
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 Struktura diplomové práce je následující. V první části práce (kapitola 2) je 

provedena charakteristika pojmu korupce a její základní vymezení jako např. rozdělení 

korupce, formy korupce atd. Další část (kapitola 3) se zaobírá měřením korupce danými 

ukazateli a negativními dopady korupce. Poslední část, která je stěžejní (kapitola 4) se 

zabývá nejprve vymezením pojmu sport a následně analyzuje možné i konkrétní korupční 

případy. 
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2. Korupce a její typy 

 
2.1  Základní pojmy 

  Korupce mezi širokou veřejností je chápána především jako úplatkářství. Avšak 

pod tento pojem se řadí i takové jednání a činnost jako např. zneužívání postavení a moci, 

zpronevěra veřejných prostředků aj. Také zde patří i pojmy jako klientelismus, prodej 

pozic a nepotismus.  

   

  Samotný pojem korupce je latinského původu a má kořeny ve slově „rumpere“, 

což znamená něco rozlomit, zlomit či přetrhnout. Z tohoto slovního základu pak vychází 

latinské slovo corruptus, které v překladu znamená: znečištěný, zkažený, mravně 

zvrácený, zvrhlý či podplacený. Jednotný význam slova corruptus se dá vyložit jako 

následek konkrétního nekalého jednání.2 

   

  Prozatím neexistuje jednotná definice korupce, která by byla přijímána jak mezi 

odbornou, tak i laickou veřejností. Definice korupce není jednotná ani mezi jednotlivými 

zeměmi, společnostmi a organizacemi. Nejhojněji používaná a citovaná definice je podle 

Nye3, která zní: „korupce je takové chování, které se z důvodů dosahování soukromých 

(osobních, rodinných, úzce skupinových) finančních nebo statkových zisků odchyluje od 

formálních povinností vyplývajících z veřejné role anebo přestupuje normy proti výkonu 

určitého typu soukromého vlivu“. Korupci dle svého pohledu definovala také, např. vláda 

ČR (je podobná výše citované definici), OSN, mezinárodní nezisková organizace 

Transparency International či také OECD a Mezinárodní měnový fond.4 

 

 

                                                 
2 CHMELÍK, J. Pozornost, úplatek a korupce, 2003 
3 NYE J. S.,  Corruption and Political development. A Cost-Benefit Analysis, 1967, str. 966 
4 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 



 
 

4 

Korupci lze také definovat podle čtyř základních hledisek5: 

1) korupce jako deviantní chování, 

vychází z nejcitovanější definice (viz výše) a podle tohoto hlediska je korupce 

brána jako deviantní chování, ale ne každé takové chování. Je to chování, kdy 

osoby ve veřejných funkcích zneužívají své pravomoci a překročí stanovené 

normy, většinou pro své potřeby, 

 

2) korupce jako patologické chování, 

toto hodnocení korupce je dáno společností. Je založené na akceptovaném 

žebříčku hodnot a morálních zásadách společnosti při daných situacích. 

Společnost vnímá korupci jako nezdravou a škodlivou pro celou společnost tedy 

pro ty, kteří se korupce účastní i pro ty kteří nemají s korupcí nic společného. 

Toto vymezení korupce říká, že při korupčním jednání je vždy upřednostňován 

soukromý zájem před veřejným, 

 

3) korupce jako prostředek maximalizující zisk, 

tato teorie vymezuje jako korupci situaci, kdy veřejný činitel má tendenci dělat ze 

svého úřadu obchod, přičemž svůj prospěch z daného obchodu se snaží 

maximalizovat, v této teorii však autor již nedefinoval kritéria hodnocení korupce 

a jeho pojmu vůbec, 

 

4) korupce jako problém společnosti, 

tento pohled na korupci vychází ze systému korupce. Korupce má svůj postavený 

systém, na kterém funguje a se kterým se začleňuje do společnosti. Korupce 

vytváří korupční klima, které společnost ovlivňuje a mění. Korupce zde vystupuje 

jako velký sociální problém, který s sebou nese jisté sociální dopady. 

 

                                                 
5 FRIČ, P. Korupce na český způsob, 1999 
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 Korupci tedy lze chápat jako určitý způsob chování, které je záměrné, cílené 

s vědomím účastníků, že se odchyluje toto chování od společensky závazných norem. 

Podstatou korupčního jednání je pak nějaký způsob odměny (materiální x nemateriální) 

za neoprávněně získanou výhodu.  

 

  Aktéři korupce jsou subjekt korumpující – ten, kdo nabízí určitou odměnu pro 

svůj nebo jiný prospěch a subjekt korumpovaný – ten, kdo přislíbí výhodu a poptává 

odměnu. Nepřímým subjektem je pak subjekt poškozený, tedy ten, kdo je korupčním 

jednáním znevýhodněn a nese určité náklady.6 

 
 

2.2  Příčiny vzniku korupce 

  Základní příčinou proč se korupce objevuje a stále rozrůstá je touha každého z nás 

(někdy větší, někdy menší) po finančním zajištění, úspěchu, kariéře, materiálních statcích 

a po jiných vymoženostech a výhodách. Vznik korupce je také vázán na podnět 

korupčního klimatu a kulturou dané společnosti.7  

  

  Korupční klima v sobě obsahuje prvky stability a flexibility. Jádro stability 

korupčního klimatu tvoří korupční tradice a normy korupčního chování. Korupční normy 

vychází z myšlení, že každá osoba je úplatná a záleží pouze na částce, kterou jí 

ovlivňujeme, tedy nabízíme. Takovéto myšlení a následné jednání může na jednotlivce 

vytvářet nátlak, kdy jedinec může tomuto nátlaku podlehnout a to třeba i ze strachu 

a nikoli s pomyšlením na svůj zisk. Korupční tradice je chování, kdy společnost vnímá 

korupci jako každodenní a normální jev. Prvek stability korupčního klimatu nahlíží na 

korupční jednání, které společnost vnímá jako stereotyp.8 

 

 
                                                 
6 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
7 CHMELÍK, J. Pozornost, úplatek a korupce, 2003 
8 FRIČ, P. Korupce na český způsob, 1999 
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Korupční klima  korupční tradice =  + korupční normy 

Schéma č. 2.1 Obsah korupčního klimatu 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

   

  Flexibilita korupčního klimatu je tvořena emocemi – korupčními náladami 

a pověrami, na něž se váží závistivé a nepřátelské pocity.9 

 

  Korupční klima je tedy jakýsi prostor, kde se korupce vytváří, expanduje a sama 

sebe podporuje, tak aby mohla dále vzkvétat a stát se více nekontrolovatelnou. 

 

 

2.2.1  Faktory vytvářející korupční prostředí 

  Korupce je problémem celé společnosti, týká se jak jednotlivců, tak i jednotlivých 

systémů a institucí. V některých společnostech je korupce nahodilá, jinde je hluboce 

promyšlená. Základní původci, kteří tvoří korupční prostředí můžeme označit i jako 

faktory tohoto prostředí, které jsou navzájem propojeny a ovlivňují se.  

 

  Jedná se o tyto faktory10: 

• monopolizující efekt, 

tento efekt nastává za situace, že na trhu existuje větší počet firem, které nabízejí 

určitou službu či výrobek. Stát vypíše státní zakázku a za této situace chce, aby na 

trhu byl menší počet firem. Tento stav tedy reguluje a s menším počtem firem se 

zároveň zvýší prostor pro korupční jednání. Ovšem i malý počet firem na trhu 

může nahrávat korupčnímu jednání, avšak s jinými praktikami, 

 

 

                                                 
9 FRIČ, P. Korupce na český způsob, 1999 
10 CHMELÍK, J. Pozornost, úplatek a korupce, 2003 
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• široké rozhodovací pravomoci v rukou jednotlivců či organizací, 

tento faktor vzniká na základě špatného systému pro kontrolu a rovnováhu. Při 

špatné kontrole dostává příležitost korupce, veřejní činitelé jsou pak náchylní ke 

korupčnímu jednání a to např. ve formě úplatku, zneužití pravomoci, aj., 

 

• nedostatek transparentnosti, 

nedostatek přehlednosti hodně ovlivňuje možnosti kontroly osob s nadanou 

autoritou, tzn. osob, které jsou zavázané určitým tajemstvím, či je jim svěřený 

důležitý problém, nebo tyto osoby mají speciální vědomosti či dovednosti. Sice se 

tato nepřehlednost týká malého počtu lidí, ale právě proto, je možnost vznik 

korupce větší. Jelikož informace, které tito lidé mají, můžou být velmi cenné, 

 

• asymetričnost, 

tento faktor znamená, že je narušen právní, ekonomický, administrativní, kulturní 

a politický systému a záleží jen v jaké míře. 

 

2.2.2  Faktory podporující korupční prostředí 

  Faktory, které přímo souvisely s vytvářením korupčního jednání, byly popsány 

výše. Nyní budou uvedeny faktory, které pomáhají a podporují fungování již vytvořeného 

korupčního prostředí.11 

  

  Tyto faktory jsem rozdělila dle svého mínění do komplexnějších jednotlivých 

skupin podle jejich příčiny vzniku, a to: 

1) legislativní a administrativní příčina, 

jde o špatný právní a administrativní systém, který z nějakého důvodu (změna 

systému, špatně vytvořený systém již od počátku, přehlcení systému, špatně 

rozdělené funkce v systému, aj.) není v rovnováze, ale „žije“ v určitém chaosu, 

                                                 
11 CHMELÍK, J. Pozornost, úplatek a korupce, 2003 



 
 

8 

• normativní systém, 

špatný oficiální systém norem (psaných i nepsaných), které by měly řešit 

i případy korupce, nahrávají korupčnímu prostředí, 

 

• fungování administrativy, 

přemíra administrativy a byrokracie působí neefektivně, někdy konfliktně 

a zdlouhavě při vyřizování požadavků, 

 

• systém kontroly, 

nefungující či špatný systém kontroly, nevytváří hrozbu a riziko odhalení 

korupčního jednání je nízké a korupce je častější, 

 

• kvalita státní správy, 

špatně ohodnocení finanční úředníci a slabá, málo kvalifikovaná, nevýkonná 

a nerespektována výkonná moc nabádá ke korupčnímu jednání, 

 

2) sociální příčina, 

tyto faktory vznikají na základě společnosti. Jedinci se zajímají více o sebe než 

o společnost, společnost ztrácí na významu, 

 

• sociální chaos, 

panuje tam, kde společnost prodělala velkou změnu a celospolečenský systém 

ztratil rovnováhu a ustálenost, 

 

• klientelismus, 

patří do tradic dané společnosti a základem je vyřizovat občanské záležitosti 

takzvaně „za zády“ (mimo pořadí, mimo pracovní dobu, prostřednictvím známých 

atd.), 
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• hodnotový žebříček, 

deformovaný žebříček. Touha po osobním prospěchu, bohatství, majetku, atd., 

 

3) příčina korupčního klimatu, 

tento faktor závisí na míře, v jaké korupce prorostla do společnosti. Jaké má 

korupční normy a tradice. 

 

• výše úplatku, 

vychází z teorie, že každý je úplatný a záleží na částce, jakou dotyčného 

ovlivňujeme a na dané situaci. Úplatek se řadí mezi nejvíce rizikové korupční 

faktory, 

 

• korupční tradice, 

jak již bylo zmíněno výše, korupční tradice je stav korupčního jednání, který 

veřejnost bere jako samozřejmost a dokonce se může stát, že je i vyžadována, 

 

• korupční vzory, 

obecné povědomí a přesvědčení, že korupce je všude. Se silnějším přesvědčením je 

více osob pak náchylnější k úplatku, 

 

4) Masmedia, 

masmedia ovlivňují každý den širokou veřejnost, jejich vliv by se určitě neměl 

podceňovat a případná spolupráce s masmedii by mohla korupci omezit, 

 

• vliv médií, 

média svou mírou objektivity a informační seriózností dokáží utlumit či naopak dát 

podnět ke korupčnímu jednání.  

 



 
 

10 

2.3  Vývojový proces korupce 

Institucionalizace korupce je jev, jehož jediným smyslem je ochránit korupční 

normy (výše uvedené faktory), tradice a zapojené aktéry korupce před takovými 

jednáními, které ohrožují působení korupce a zároveň se snažit o další rozrůstání korupce 

do dalších oblastí.12 

 

Celý vývojový proces korupce lze rozdělit do čtyř fází13: 

1) stadium náhodné korupce, 

taky někdy nazývané jako prvotní stádium korupce. Korupce je v tomto případě 

ještě náhodný a příležitostný jev. Nejedná se zde o korupci ve velkém rozmachu, 

zisk z korupčního jednání je velmi zanedbatelný skoro žádný. Korupční jednání je 

v rámci mezí společensky přijatelné. V tomto stadiu se korupce odhaluje dobře 

a šance na její odhalení jsou vysoké, 

 

2)  stadium spontánně regulované korupce, 

toto druhé stádium nastupuje v momentě, kdy selže kontrola. Z náhodných 

korupčních jednání se stává běžný jev. Začínají se tvořit korupční mechanismy 

a prostředí. Korupce stihla rozšířit již do více oblastí. Odhalení této korupce je 

nižší než v předchozím stádiu a tak nabádá stále více osob ke korupčnímu jednání, 

 

3)  stadium organizované korupce, 

korupce se rozrůstá do nevídaných rozměrů, nastupuju masové korupční jednání, 

které je velmi dobře organizované. Korupční jednání je svém živlu, dalo by se 

říci, že a svém vrcholu. Korupční aktivity jsou zaměřené na soustavný zisk, 

postupně přechází do formy útisku, vydírání apod. Korupce proniká do státní 

správy a rychle se rozšiřují klientské sítě. 

 

                                                 
12 FRIČ, P. Korupce na český způsob, 1999 
13 FRIČ, P. Korupce na český způsob, 1999 
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4)  stadium systémové korupce, 

zde již dojde k propojení všech klientských sítí se státními institucemi. Korupce 

se dostává do celé státní správy a ta bez korupčního jednání nedokáže fungovat. 

Stát korupci začne podporovat a následně korupční stát.14 

 

 

2.4  Typy korupce 

2.4.1  Korupční jednání trestně postižitelná 

  Korupční jednání upravena v zákoně č. 140/1961 Sb., jsou trestně postižitelná.  

 

Jedná se zejména o15: 

• úplatkářství je nejrozšířenějším typem korupce a vystupují zde dva aktéři:  

1. uplácený – přijímá úplatek, 

2. uplácející – nabízí úplatek (podplácení). 

Úplatkem se pak rozumí určitá výhoda pro toho, kdo úplatek (s materiální, 

finanční či nemateriální povahou) přijímá, s jeho vědomím. Přijímání úplatku je 

upraveno § 160. Podplácení je rovněž upraveno § 161., 

 

• nepřímé úplatkářství podstatou je zde přijmutí úplatku na úkor toho, že uplácená 

osoba bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele. 

Dopouští se jej také osoba, která úplatek slíbí, poskytne či nabídne. Nepřímé 

úplatkářství je opět upraveno § 162. 

  

  Dále do korupčního jednání může patřit: 

 

• vydírání, jehož podstatou je vykonávání násilí, pohrůžek násilí či pohrůžek jiné 

újmy na druhé osobě. Vydírání je upraveno v zákoně č. 40/2009 Sb. § 175.  

                                                 
14 CHMELÍK, J. Pozornost, úplatek a korupce, 2003 
15 DANČÁK, B. Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii, 2006 
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• zneužití pravomoci, přesný název zní „zneužití pravomoci úřední osoby“, tento 

trestný čin je upraven § 329 zákona č. 40/2009 Sb. Podstatou je úmyslně 

způsobená škoda nebo jiná újma, či opatření k prospěchu sobě nebo jiné osobě. 

 

• zpronevěra hlavním znakem zpronevěry je přisvojení si cizí věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. Zpronevěra je upravena v zákoně č. 140/1961 Sb. § 248. 

 

• podvod, podvodem je míněna škoda na cizím majetku pro obohacení sebe či jiné 

osoby za předpokladu, že je poškozená osoba uvedena v omyl, je využito něčího 

omylu nebo jsou zamlčeny podstatné skutečnosti. Podvodné jednání upravuje 

zákon č. 140/1961 Sb. § 250. 

 

2.4.2  Korupční jednání trestně nepostižitelná 

  Korupce však nezahrnuje jen jednání, která jsou trestně postižitelná, zahrnuje 

i taková korupční jednání, která nespadají pod legislativní ochranu, jsou spíše morálně 

nepřijatelná. Mezi jednání, která jsou těžko postižitelná patří16: 

 
• klientelismus je pojem, který vychází z latinského slova „cliens“, jenž znamená 

poslušný a je chápán jako upřednostňování přátel a oblíbených skupin. Je to 

vztah, který je založen na osobě, která je jakýmsi patronem a tento patron má své 

klienty, kteří jsou na něm závislý. Takový patron má pak pod sebou určitou 

klientskou síť,  

 
• nepotismus vychází z latinského slova „nepos“ a znamená vnuk. Objevuje se zde 

osoba, která má určitý vliv a pomocí tohoto vlivu prosazuje jeho příbuzné 

a přátelé do společensky významných a důležitých rolí a pozic,  

 

                                                 
16 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
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• prodej pozic je jev, kdy dochází k tomu, že významný jedinec, který rozhoduje 

o personálních otázkách, obsazuje pracovní místa na základě různých úplatků od 

uchazečů.  

 
  Existují však i jevy, které vytváří příznivé podmínky a prostředí pro vznik 

korupce, tyto samotné jevy však nejsou považovány za korupci. Jedná se o17: 

 
• střet zájmů dochází k němu tam, kdy osoba vykonávající určitou funkci či 

zaměstnání se přímo či nepřímo dostává při svém rozhodování do rozporu mezi 

zájmem svým (osobním) a zájmem veřejným, který má hájit, 

 
• lobbing znamená prosazování zájmů určité skupiny a vytváření nátlaku 

v politické sféře.  

 

 

2.5  Formy korupce 

  Jednotlivé formy korupce můžeme rozdělit podle intenzity, rozsahu a závažnosti 

korupčního jednání. Dle těchto tří kritérií můžeme korupci rozdělit na18: 

 

• malá (bagatelní), 

je součástí každodenního života. Převážně jde o drobné prohřešky (úplatky), které 

nepřinášejí žádné velké či zvláštní výhody, spíše „ulehčují“ život. Pochopení této 

malé korupce záleží na dané společností a případně postavením či funkcí jedince. 

Malá korupce není považována za závažnou, avšak je předpokladem vzniku pro 

velkou korupci. Ve velké míře může být však závažnější než velká korupce. 

 

 

 

                                                 
17 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
18 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
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• velká (závažná, organizovaná), 

z činnosti velké korupce plynou velké zisky. Tato korupce má závažné negativní 

dopady na společnost. Jsou to především morální a ekonomické dopady. Je 

důmyslně organizovaná a z toho důvodu také hůře odhalitelná.  

   

  Další formy korupce můžeme dělit podle19: 

• existence dohody mezi aktéry (korupce přímá   x   korupce nepřímá), 

• charakteru subjektů korupčního vztahu (korupce individuální   x   korupce 

organizovaná), 

• původu aktérů (korupce domácí   x   korupce importovaná), 

• územního rozsahu (korupce místní   x    korupce národní   x   korupce nadnárodní), 

• podle korupčních vztahů (korupce ojedinělá   x    korupce recidivující), 

• podle oblasti výskytu (viz podkapitola 2.6).  

 

  Zvláštní formou korupce je tzv. samokorupce (self-corruption20). K této korupci 

dochází tehdy, jestliže subjekt korumpovaný působí i jako subjekt korumpující. Aby 

k takovému korupčnímu jednání mohlo dojít, tak subjekt, jenž působí jako korumpující 

i korumpovaný zároveň, disponuje tak rozsáhlou pravomocí, že pomocí ní může zneužít 

svou moc a vliv k prosazení svého zájmu, ze kterého má prospěch.21 

 

 

2.6  Oblasti působení korupce 

  Korupce se dnes vyskytuje již skoro v každé oblasti. Není snad oblast, která by 

byla nedotknutelná alespoň malou korupcí. Jestli se někde korupce objevuje více či méně 

může být dáno např. samou společností, zisky, které daná oblast přináší, snadný „pohyb“ 

korupce v dané oblasti, aj. 

                                                 
19 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
20 LAITIEN, A. Boj proti korupci, 1999, str. 76 
21 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
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  Mezi základní oblasti působení korupce můžeme zařadit 22: 

• vnitřní korupce se vztahuje na korupci ve veřejné správě, ve vnitřním úředním 

styku. Prolíná se s politickou korupcí a více než o finanční obohacení, jde o lepší 

funkci, mocenskou pozici, postavení či protlačení některých zájmů, také 

ovlivňování veřejného a soukromého sektoru, 

 

• korupce ve státní správě nahrává ji přílišná administrativa a byrokracie, která 

souvisí s velkým rozsahem požadavků, jedná se o případy s nakládání státního 

majetku a ovlivňování státní správy, 

 

• korupce ve veřejném sektoru zahrnuje korupci v justici, ozbrojených složkách, 

školství, kultuře a veřejném zdravotnictví. V případě justice může být problém 

zakořeněn ve složitých právních úpravách. U ozbrojených složek je problém 

korupce daleko složitější, ale tím více závažnější. Je dána pochybením jedince, 

možná i kvůli systémovým chybám v jednotlivých složkách. A i školství, kultuře 

a veřejnému zdravotnictví se korupční chování nevyhýbá. Všechny tyto oblasti 

jsou středem zájmu celé společnosti, 

 

• politická korupce, jak bylo zmíněno, je propojena s vnitřní korupcí. Zde nahrává 

korupci i výše zmíněný lobbing i střet zájmů, 

 

• korupce v médiích není klasickým prostředím pro korupci, ale to neznamená, že 

se zde nemůže objevit, třeba v podobě aktéra, který záměrně manipuluje 

s informacemi, 

 

• korupce v soukromém sektoru, patří sem oblast ekonomiky, obchodu 

a podnikání. Korupce je zde spojena s veřejným sektorem a je součástí nekalého 

jednání a ekonomické činnosti společnosti.  
                                                 
22 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
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2.7  Negativní vlivy korupce 

  Jednotlivá korupční jednání sebou přivádí i negativní vlivy, které jsou důsledkem 

takového počínání. Mezi tyto korupční jednání a jejich negativní vlivy lze zařadit, 

např.23:  

• při podplácení úředníků, dochází k podlomení důvěry občanů ve veřejné instituce, 

ztrácí se důvěra v právní stát, 

• nadměrná a nepřehledná regulace vyvolává transakční náklady pro podnikání 

 a zhoršuje se pověst země, 

• při zpronevěře veřejných zdrojů rostou administrativní náklady, 

• při zneužívání veřejných pravomocí při veřejných zakázkách se zmenšuje objem 

veřejných prostředků, 

• dále pak rozsáhlý klientelismus, nepotismus a prodej pozic podlamují důvěru lidí 

v demokratické mechanismy (volební účast). 

 

 

                                                 
23 Kolektiv autorů. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě, 2008 
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3. Měření a důsledky korupce 
 

  Jak lze zjistit z předchozí kapitoly, pro pojem „korupce“ neexistuje obecně platná 

a uznávaná definice všemi společnostmi. Něco obdobného platí v případě jejího měření, 

protože jednotlivá korupční chování můžou být vyvolána jinými faktory, mít jiný rozsah, 

formu, frekvenci, odehrávat se v jiné oblasti a nakonec na ně může být v každé 

společnosti jinak pohlíženo. Tyto uvedené charakteristiky, vyjma toho, že jsou málokdy 

stejné, se můžou i vzájemně prolínat. Navíc v zájmu jednotlivých účastníků korupčního 

jednání je i fakt, že nechtějí být prozrazeni a odhaleni, a tudíž se snaží své chování 

skrývat a informace, které by je mohly odhalit přetvářet či mazat. Všechny tyto jevy 

ztěžují měření korupce. Tuto skutečnost konstatuje i Frič24, jenž říká že „skutečnou 

hladinu korupce prakticky změřit nelze“. 

 

  Data, která vyčíslují korupci jsou subjektivního charakteru a tedy prezentují, ne 

konkrétní míru korupce, ale pouze odhadovanou (vnímanou) míru korupce.25  

 

 

3.1  Metody a postupy měření korupce 

Pomocí čeho tedy lze „měřit“ – odhadovat korupci?  Mezi obecnější metody 

(postupy) pro měření korupce lze zařadit26: 

• ekonomické metody, 

• standardní sociologické metody.  

 

Ekonomické metody měří tzv. šedou ekonomiku27. Jsou to metody, které jsou 

založeny na makroekonomických modelech a snaží se odhadnout konzistentní výkon 

                                                 
24 FRIČ, P. Korupce na český způsob, 1999, s. 259 
25 BACHANOVÁ, V. Korupce a její vliv na ekonomický růst, 2005 
26 Kolektiv autorů. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě, 2008 
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ekonomiky země, prostřednictvím poptávky po penězích, resp. elektrické energie. Tato 

poptávka po penězích se změří a porovnají se oficiální a požadované hodnoty. Rozdíl 

těchto hodnot se pak začlení do šedé ekonomiky.28 

 

Standardní sociologické metody se dále dělí na: 

• kvalitativní metody, 

• kvantitativní metody. 

 

Do kvalitativních metod, které měří korupci, patří převážně sociologické 

výzkumy. Jejich výsledkem pak bývají kvalitativní tvrzení uváděná v procentech (např.  

2 % obyvatel si myslí, že ve sportu se neobjevuje korupce). 

 

Kvantitativní metody se pak snaží o transformaci kvalitativních výsledků do tzv. 

indexů. Tyto indexy pak slouží k mezinárodnímu srovnávání korupce za dané sledované 

období. Korupce je zde měřena tak, že se nastaví odpovědi, které jsou pak bodově 

ohodnoceny (např. 1 – zkorumpované, 0,67  - spíše zkorumpované atd.). V případě 

situace, že by někdo nevyjádřil názor, tak se procenta jednotlivých odpovědí s názorem, 

přepočítají tak, aby jejich součet byl roven 100 %. Další přeměna sociologických 

průzkumů pomocí kvantifikace, je navrhnutí dotazníků s číselnou stupnicí s následnou 

snadnější přeměnou na indexy.29 

 

Rozdělení metod pro měření korupce, podle způsobu sběru a vyhodnocení dat do 

4 základních skupin30: 

1) expertní hodnocení – názory expertů, 

2) průzkumy veřejných mínění – šetření v rámci firem a obyvatel, 

                                                                                                                                                 
27 Šedá ekonomika se definuje jako oficiálně nevykazované hospodářství. Tj. činnosti, které jsou skrývány 
před úřady (z důvodu zdanění, regulací aj.) 
28 Kolektiv autorů. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě, 2008 
29 Kolektiv autorů. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě, 2008 
30 WEI, S.J. Corruption in Economic Transition and Development: Grease or Sand? 2001 
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3) složené indexy, 

4) studie a analýzy získané z objektivních dat. 

Do tohoto rozdělení bych doplnila pátý bod: 

5) unikátní indexy (které se jinak uvádí v rámci průzkumu veřejného mínění – bod 2). 

 

Tyto metody pro měření (odhadování) korupce budou následně podrobněji 

rozepsány. 

 

3.1.1  Expertní hodnocení 

První skupina je tvořena studiemi a analýzami podle názorů a pohledů 

jednotlivých expertů (např. ratingovými agenturami, konzultanty mezinárodních institucí 

atd.). Vykázaná data31, která se vztahují ke korupci jsou objektivnější než data územních 

průzkumů a slouží především pro zahraniční investory.32 

 

Zde lze zařadit např. ratingovou společnost Policital Risk Servise „PRS“. 

Společnost PRS působí ve světě od roku 1979 a je uznávaná pro svůj systém kvantifikace 

a hodnocení politických rizik, kde spadá mimo jiné i korupce. Používá dvě metody na 

hodnocení rizik, a to: 

 

1) PRS metodu předpovídá rizika pro investory.  Model je zaměřený na politická 

rizika se třemi průmyslovými předpověďmi na mikroúrovni.  

 

2) IRCG metodu tato metoda předpovídá rizika politická, ekonomická i finanční. 

V rámci politických rizik, které má 12 komponentů - značných od A do L (viz 

tabulka č. 3.1), pak zahrnuje i odhadování korupce. 

 
                                                 
31 Data, která vyjadřují míru ekonomického, politického, finančního rizika, případně i transparentnost 
podnikatelského prostředí. 
32 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
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Tab. č. 3.1 Komponenty politických rizik 

Označení Složka země Body (max.) 

A stabilita vlády 12 

B sociálně-ekonomické podmínky 12 

C investiční profil 12 

D vnitřní spory 12 

E vnější spory 12 

F korupce 6 

G ozbrojené síly 6 

H náboženské napětí 6 

I zákon a pořádek 6 

J etnické napětí 6 

K občanská odpovědnost 6 

L stupeň a kvalita byrokracie  4 

celkem  100 

Zdroj: http://www.prsgroup.com/ICRG_Methodology.aspx 

 

Hodnota 6 je pak zde brána jako velmi nízké riziko a hodnota 0 jako velmi vysoké 

riziko korupce33. Korupce je zde hrozbou pro zahraniční investice z několika důvodů:  

• narušuje hospodářské a finanční prostředí, 

• snižuje účinnost vlády a obchodování (vliv je zde silnější než schopnosti), 

• korupce vytváří nestabilní politiku aj. 

 

Do hodnocení korupce se zde zahrnují zvláštní příplatky a úplatky spojené 

s importními a exportními povoleními, devizovými odhady (vliv na devizový kurz), 

daňovými kontrolami, policejní ochranou, půjčkami, ale také zahrnuje i mecenášství34, 

nepotismus, klientelismus, tajné financování politických stran, podezřelé úzké vazby 

                                                 
33 Toto hodnocení platí i pro ostatní komponenty – čím vyšší hodnota, tím je riziko nižší. Jestliže má 
některý komponent další podčásti (např. komponent sociálně-ekonomické podmínky má 3 podčásti – 
nezaměstnanost, důvěra spotřebitelů a chudoba) je hodnota komponentu vydělena počtem součástí. Tzn. že 
jedna podčást komponentu sociálně-ekonomické podmínky má nejvyšší hodnotu 4. 
34 Mecenáš se na rozdíl od sponzora neangažuje pouze finančně, ale i myšlenkově. 
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mezi podnikateli a politiky a také jednání zvané „laskavost za laskavost“. Služby a s tím 

spojené informace, poskytuje společnost za poplatek. 

 

  V příloze 1 je uveden graf, který zobrazuje vývoj odhadované korupce v zemích 

EU v letech 2000, 2005 a 2009. Zvýšené korupční riziko mají země jako Bulharsko, 

Lotyšsko a Řecko. Země s nízkým rizikem korupce jsou především Finsko a Dánsko. Co 

se týče snižování korupčního rizika je na tom nejlépe Belgie s Francií. Opakem pak je 

Řecko.  

 

Podobný přístup zjišťování korupce uplatňuje i Světová banka prostřednictvím 

projektu WGI (celosvětové vládní ukazatele) jako souhrnného ukazatele, a to pro 

213 zemí – ekonomik. Tento projekt tvoří 6 částí35: 

 

1) hlasovací právo a odpovědnost (úroveň demokracie – volnost projevu, sdružování 

obyvatel, apod.), 

2) politická stabilita a absence násilí, 

3) účinnost vlády, 

4) regulační systém a jeho kvalita, 

5) právní normy, 

6) kontrola korupce  

 

Souhrnný ukazatel kombinuje několik pohledů (názorů) velkého počtu podniků, 

občanů a expertů v průmyslových a rozvojových zemích. Tyto pohledy (názory) jako 

jednotlivé zdroje dat jsou pak základem pro souhrnný ukazatel „WGI“ a jsou realizované 

prostřednictvím výzkumných agentur, výzkumných týmů, nevládních a mezinárodních 

organizací. Jednotlivé části projektu jsou měřeny v intervalu <-2.5 do 2.5>. Čím vyšší 

hodnota, tím lepší je výsledek dané části. Souhrnný ukazatel je pak vypočten jako 

aritmetický průměr všech šesti částí. Výsledky České republiky v jednotlivých částech za 
                                                 
35 čerpáno z: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp  
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poslední 3 roky a celkové pořadí České republiky podle souhrnného ukazatele WGI jsou 

uvedeny v příloze 2. 

  

  Ukazatel WGI slouží k posouzení jednotlivých zemí z hlediska jejich celkové 

situace a správy. Následně pak slouží k vytvoření různých programů pro ekonomický 

rozvoj dané země. A přesto, že se postupně mění metodologie a použité zdroje pro 

vyjádření WGI, tak jsou staré výsledky přepočítány podle nových podmínek.36 

  

3.1.2  Průzkumy veřejných mínění 

  V této skupině měření (odhadování) korupce jde převážně o výzkum veřejného 

mínění prostřednictvím průzkumových agentur a institucí. Nevýhoda tohoto měření tkví 

v tom, že dotazovaní můžou být ovlivněni aktuální politickou či ekonomickou situací 

v zemi, a také, že nemusí popravdě odpovědět na určité otázky. Jako výhoda se zde může 

jevit to, že dotazovaní dokáží lépe formulovat podoby korupce, se kterými se střetávají 

v běžném životě v dané zemi. U každého takového typu měření korupce záleží na 

předmětu výzkumu, tzn. jak a na co konkrétně jsou výzkumy zaměřeny.37 

 

V České republice se těmito výzkumy zabývá např. společnost GfK Czech38, 

která zajišťuje komplexní služby spojených s výzkumy trhu, marketingové analýzy 

a poradenství pro veřejný i soukromý sektor. Nejnovější výzkum se zaměřením na oblast 

korupce, konkrétně na korupční klima v České republice nesl název "Korupce v České 

republice v číslech a faktech“. Cílem bylo porovnat výsledky předchozích šetření od roku 

1998 a prognózovat další vývoj na období tří budoucích let. GfK Czech financovala tento 

výzkum na vlastní náklady. Výsledky tohoto výzkumu uvádím v příloze č. 3. 

 

                                                 
36 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
37 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
38 Společnost GfK Czech (kdysi GfK Praha) vznikla v roce 1991. V roce 2000 se pak kapitálově spojila 
s českou nezávislou výzkumnou agenturou INCOMA GfK (kdysi pouze INCOMA Research). GfK Czech 
je spoluzakladatelem organizace SIMAR - Sdružení agentur pro výzkum trhu v ČR.  



 
 

23 

Podobnými výzkumy veřejného mínění se dále zabývá oddělení Sociologického 

ústavu AV ČR - Centrum pro výzkum veřejného mínění, společnost SC&C, 

společnost Median s. r. o., společnost Sanep.cz, společnost AUGUR Consulting s. r. o., 

apod. 

 

Dále lze zde zařadit Growth Competitives Index (GCI) vytvořený Světovým 

ekonomických forém či index Globální barometr korupce (GBK) od Transparency 

International. 

 

  GCI tvoří tři pilíře (indexy): 1) kvalita makroekonomického prostředí, 2) stav 

veřejných institucí a 3) rychlost zavádění nových technologií. Indexy jsou hodnot 

v rozsahu 1 – 7. Čím vyšší je hodnota indexu, tím je výsledek hodnocení lepší.39 

 

  Jak si v jednotlivých pilířích a jeho oblastech stojí Česká republika je uvedeno 

v příloze č. 4. 

 

  Index GBK je ukazatel, který zohledňuje názory veřejnosti na otázky korupce 

a zkoumá osobní zkušenosti dotazovaných s korupčním jednáním. Průzkum z roku 2010 

probíhal v 86 zemích světa a dotazovaných lidí bylo 91 781 (v ČR cca 1000 občanů). 

Celý průzkum se realizoval prostřednictvím osobního dotazování či osobního nebo online 

telefonního hovoru.40 Výsledky indexu z roku 2010 a 2009 v rámci ČR jsem zařadila do 

přílohy č. 5. 

 

3.1.3  Složené indexy 

  Nejznámějším indexem v kategorii složených neboli také kompozitních indexů je 

„Index vnímání korupce – CPI“.  Tento index vytvořila nevládní nezisková organizace 

                                                 
39 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi, 2007 
40 čerpáno z: http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=3032  
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Transparency International, která sleduje vývoj korupce v jednotlivých zemích a svou 

činností se snaží korupci omezovat. Detailní zpracování a vývoj indexu CPI zajišťuje jak 

Transparency International, tak i německá Göttingenská univerzita.41 

 

Index CPI sám neměří korupci, ale jak je patrné z názvu hodnotí vnímání 

korupce. Index je stavěn na zkušenostech a vnímání lidí, kteří se často ve svém životě 

střetávají s korupcí. Tito lidé se dělí do dvou skupin42: 

1) zástupci podnikatelské sféry, 

2) analytici.  

 

Index je kompozitním indexem, tzn., že je slučuje více ukazatelů. Díky těmto 

ukazatelům je výhodou indexu jeho relativní přesnost. Tyto ukazatelé jsou získány 

prostřednictvím průzkumů s tématem korupce. Určení zdrojů pro každou zemi je odlišné, 

zdroj, který může být to indexu zahrnut, musí splňovat tři podmínky43: 

1. musí umožnit srovnávání zemí, 

2. musí měřit celkovou úroveň korupce, 

3. a nesmí být starší než tři roky. 

 

Pokud zdroje (jednotlivé ukazatelé) splňují tyto podmínky, shromáždí se jejich 

výsledky a jejich hodnoty jsou normalizovány podle škály od 0 do 10. Následně se 

vypočítá aritmetický průměr normalizovaných hodnot pro danou zemi a vznikne konečná 

hodnota indexu44.45 

  

  Čím vyšší je normalizovaná hodnota, tím menší je korupce v dané zemi. Je to tedy 

obdobný systém hodnocení jako u metody IRCG od společnosti PRS. Vývoj vnímání 

                                                 
41 KRAPL, R. Měření korupce a její úroveň v mezinárodním srovnání, 2007  
42 KRAPL, R. Měření korupce a její úroveň v mezinárodním srovnání, 2007 
43 Kolektiv autorů. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě, 2008 
44 Index v sobě obsahuje aktuální data a data za poslední tři roky. Klouzavý průměr s daty posledních tří let, 
zamezuje odchylkám, které můžou, vzniknou v rámci např. politických excesů. 
45 Kolektiv autorů. Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě, 2008 
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korupce v ČR je znázorněn v příloze č. 6, a to za roky 2000, 2005 a 2010. I v tomto 

hodnocení jsou na tom nejlépe země Finsko, Švédsko a Dánsko. Mezi země, kde je 

zvýšené vnímání korupce patří Bulharsko, Itálie, Řecko a Rumunsko, jejichž hodnota 

nedosahuje ani úrovni 4. 

 

3.1.4  Objektivní data 

 Za objektivní data se zde považují konkrétní a přímé zkušenosti firem 

se soukromými prostředky k ovlivnění státních úředníků a jejich rozhodnutí. Výsledkem 

šetření je počet obchodních transakcí doplněných korupčními platbami – úplatami. 

  

 Známý je z této skupiny Neumannův Index. Podklady tohoto indexu tvoří  

výsledky rozhovorů s německými exportéry. Výsledek indexu tvoří hodnota 

v procentech, která vymezuje obchodní případy, které byly realizovány za úplatek.  

  

  Dále by se sem mohl zařadit Index ovládnutí. Index ovládnutí byl vytvořen 

Světovou bankou (WBI) ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj 

(EBRD). Index ovládnutí pohlíží na soukromé firmy a na to, do jaké míry mohou 

ovlivňovat veřejná rozhodnutí. Cílem tohoto indexu je vyhodnotit dopady jednání firem 

na fungování a účinnost institucí – do jaké míry jsou firmy schopny ovládnout stát. Index 

využívá tři parametry, které určují kvalitu podnikatelského prostředí: 

 

1) malou administrativní korupci, 

2) ovládnutí státu firmami (rozdělení do 6 problémových skupin), 

3) vliv firem na stát. 

 

  Výsledky Indexu ovládnutí vycházejí z přímých zkušeností firem (jejich 

manažerů).46  

                                                 
46 KRAPL, R. Měření korupce a její úroveň v mezinárodním srovnání, 2007 
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3.1.5  Unikátní indexy 

Unikátní indexy vychází převážně z jednoho ukazatele. Lze sem zařadit např. 

„Index plátců úplatků – BPI“. Tento index je taktéž provozován organizací Transparency 

International. Index BPI hodnotí přední exportní země podle náchylnosti firem na jejich 

území k placení úplatků v zahraničí (v rámci exportu). Oproti indexu CPI není tento 

index hodnocen každoročně, zatím toto hodnocení proběhlo čtyřikrát, a to v roce 1999, 

2002, 2006 a 2008. 

  

  V roce 2006 bylo do indexu BPI zahrnuto 30 předních exportních zemí. Základem 

indexu bylo několik otázek pro obchodní manažery firem, z nichž byly vybrány pro 

konstrukci indexu jen dvě otázky.  Hodnotilo se pomocí 7bodové škály. Hodnota „1“ 

znamenala časté poskytování úplatků a hodnota „7“ žádné poskytování úplatků.47 

 

  V roce 2008 bylo do indexu BPI zařazeno jen 22 exportních zemí. Hodnocení 

změnilo i rozsah škály, a to na 10bodovou škálu. V rámci průzkumu odpovídalo 2742 

manažerů z 26 dovozních zemí.48 

 

  Prostřednictvím průzkumu se zjistily i další okolnosti jako např., že49: 

• úplatkům jsou vystaveny více malé firmy (do 100 zaměstnanců), následně střední 

a pak až velké společnosti (nad 500 zaměstnanců), 

• firmy se chovají v každé zemi jinak co se týče úplatků (v Africe je uplácení 

častější než v zemích OECD (Organizace pro evropskou hospodářskou 

spolupráci). 

 

 

 

                                                 
47 KRAPL, R. Měření korupce a její úroveň v mezinárodním srovnání, 2007 
48 čerpáno z: http://www.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=522  
49 KRAPL, R. Měření korupce a její úroveň v mezinárodním srovnání, 2007 
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3.2  Negativní důsledky korupce 

  Korupce a vhodné korupční klima vytváří v každé negativní důsledky, které více 

či méně pociťují jednotlivé společnosti všech zemí. Tyto negativní důsledky lze označit 

za společenské náklady a můžou být charakteru ekonomického, sociálního, politického 

a morálního.  

 

  Mezi ekonomické důsledky lze zařadit50: 

• negativní vliv na celkové investice, 

korupce brzdí finanční aktivitu firem. Korupce tedy snižuje míru investic 

v ekonomice. Důvodem je strach a nejistota z nezdaru investování, zajištění 

a vymahatelnosti vlastnických práv, z dalších nákladů aj. 

 

• dopad na vládní sektor a veřejné výdaje, 

korupce zde vystupuje jako znak špatných zákonů a předpisů, celkově jako 

selhání vlády v zajištění protikorupčních systémů. Také korupce ve vládním 

sektoru brzdí vládní projekty a přispívá více k nejednoznačnosti, 

netransparentnosti a špatné kvantifikaci cen a nákladů těchto projektů. S tím 

souvisí možný špatný výběr zájemce, již zmíněné zvýšené náklady, nižší kvalitu 

a případné zpoždění projektu (např. u různých kontraktů, licenci, privatizovaného 

majetku aj.). Korupce taktéž vede k poklesu příjmům státního rozpočtu. 

 

• neefektivita a narušení trhu, 

zvýhodněná firma má lepší pozici pro získání dotací, vzniku monopolním ziskům 

atd. Zde se může včetně úplatkářství objevit také často nepotismus 

a klientelismus. Korupce odrazuje firmy od inovování, podkopává konkurenci, 

zvyšuje rozdíly mezi firmami, a to především kvůli známým lidem. Tyto jevy 

můžou na trhu zhoršit kvalitu poskytování služeb a statků. 

                                                 
50 VYMĚTAL, P. Náklady a důsledky korupce 
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• riziko a transakční náklady, 

při vyjednávání kontraktů, které souvisí s korupcí existují rizika a nejistoty jako 

např. jestli druhá strana bude souhlasit s korupčním jednáním a jestli se bude 

požadovaně „chovat“ podle dohodnutých pravidel. Korupční jednání dále zvyšují 

transakční náklady, míní se tím časové náklady, náklady na utajení korupčního 

jednání, náklady na kontrolu v jednotlivých organizačních strukturách aj. 

 
• ovlivňuje kapitálové toky a zahraniční investice,  

z důvodů korupce je nižší mobilita přímého zahraničního kapitálu a větší korupce 

v zemi může způsobit odliv kapitálu do zahraničí. 

 

  Vznik dalších ekonomických nákladů z důvodu korupce: 

• zvýšení cen v administrativě, 

• snížení celkové částky určené na veřejné účely a odčerpávání vládních zdrojů 

• zkomplikování vládních procedur a regulací 

• zvýšení rozpočtové náročnosti, atd. 

 

Neekonomické důsledky, které může korupce vyvolat jsou51: 

• preferování nekompetentních úředníků a známostí a formování elit, 

státní orgány, jejich zaměstnanci a firmy dávají přednost kontaktu se známými 

tvářemi – vzniká úzký kruh lidí s určitými zájmy, kteří se snaží skrývat své 

chování  formují se elity a rozrůstá se klientelismus (převážně už u většího typu 

korupce).  

 

• rozšiřuje korupční vliv na ostatní členy administrativního aparátu, 

tento jev je blízký pro malý typ korupce, která se rozšiřuje ve státní správě 

a vytváří korupční klima – vytváří se nový sociální systém a s tím spojená firemní 

kultura. 

                                                 
51 VYMĚTAL, P. Náklady a důsledky korupce 
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• politické důsledky korupce, 

z krátkodobého hlediska si politické prostředí a politici odrazují své voliče 

a občany celkově. Z dlouhodobého hlediska může dojít k narušení demokracie 

a společenského řádu. 

 

Ostatní společenské náklady a důsledky52: 

• nejednoznačnost, neprůhlednost, zvýšení nejistoty, neefektivita a zpoždění, 

• nerovnost a sociální dopady, 

• vliv na demografický vývoj 

• vliv na vzdělanost a lidský kapitál, 

• morální náklady, atd. 

 

 

3.3  Komparace zařazení sportovního odvětví 

Míra korupce ve sportu nebyla zatím v rámci jiných šetření, ani samostatně 

zkoumána. Agentury či jiné subjekty zabývající se zjišťováním míry korupce se věnují 

především těmto oblastem: zdravotnictví, školství, problematice politických stran, 

stavebnictví, veřejné správě, soukromému sektoru aj. 

 

Sport je specifický v tom, že korupční jednání s ním spojené může být vlastně 

zařazeno jak do sféry soukromé, tak i do veřejného sektoru. Níže se pokusím 

charakterizovat, v jakém smyslu lze uvažovat o sportu v již zmíněných sektorech. 

 

1) Soukromý sektor  

Zde může být korupční jednání ve sportovní oblasti vztaženo směrem 

k obchodním kapitálovým společnostem, u kterých je obecným cílem dosáhnout zisku. 

Kluby nejpopulárnějších sportů, u nás především ve fotbalu a v ledním hokeji, mají 

                                                 
52 VYMĚTAL, P. Náklady a důsledky korupce 
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v nejvyšších profesionálních soutěžích formu akciové společnosti nebo společnosti 

s ručením omezeným (např. hokejové kluby - HC VÍTKOVICE STEEL, a. s., HOCKEY 

CLUB OCELÁŘI TŘINEC a. s. a fotbalové kluby - SK Slavia Praha – fotbal a. s., FC 

SLOVAN LIBEREC a. s. z jiných sportovních odvětví můžu uvést např. volejbalový 

klub - Volejbal Brno, a. s, basketbalový klub - Basketball Nymburk a. s., tenisové kluby 

– Tenis klub Prostějov, a. s. a TENIS VRŠAVA s.r.o.) 

 

  I v neziskovém sektoru může docházet ke korupčnímu jednání. Mezi neziskové 

organizace patří většina sportovních klubů u nás, stejně jako většina českých sportovních 

federací. Neziskové organizace samozřejmě mohou vytvořit zisk, není to ovšem jejich 

posláním a musí jej ke splnění tohoto poslání použít. Přes některé neziskové organizace, 

zejména zastřešující, např. ČSTV, ČSHL, ČMFS apod. proudí i značné finanční 

prostředky, tudíž i zde je možno očekávat potenciální korupční jednání. 

 

Korupční jednání lze vztáhnout i k osobám, které podnikají prostřednictvím 

sportovní činnosti. I když jsou tyto osoby vázány smluvními vztahy s kluby  

(i neziskovými organizacemi) nejsou „klasickými“ zaměstnanci. Tyto osoby, především 

hráči a trenéři, vystupují jako OSVČ. 

 

2) Veřejný sektor 

Ve veřejném sektoru bude pravděpodobně nejčastěji docházet ke korupčnímu 

jednání v souvislosti s poskytováním státních, krajských či obecních dotací. Dotace 

mohou sportovní kluby, organizace i jednotlivci žádat nejen na provoz a činnost dané 

organizace, ale i na přípravu konkrétního sportovce apod. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o proces žádosti a jejího následného schvalování, kde hodnocení kritérií je více či méně 

subjektivní, otevírá se zde potenciální prostor pro lobbing nebo korupční jednání. 
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4. Korupční jednání v oblasti sportu 
 

Pojem sport vznikl z francouzského slova (slovesa) „desporter“, které v překladu 

znamená oddávat se zábavě. Z kinantropologického hlediska je sport součástí tělesné 

kultury. Existuje mnoho definic sportu, stejně tak jako existují různá jeho dělení (jako 

např. vrcholový, výkonnostní, rekreační, apod.) Jedna z těchto definic zní53: „Sport je 

specifická, přísně organizovaná činnost tělocvičného i jiného pohybového, technického či 

intelektuálního charakteru s dominující výkonovou motivací a z ní vyplývající 

prožitkovostí, realizující se v dosahování absolutně či relativně maximálního výkonu 

v přesně vymezených a kontrolovaných podmínkách soutěže.“ Naproti tomu Evropská 

Rada prostřednictvím Evropské charty definuje sport jako54: „veškeré formy tělesné 

aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo 

vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení 

výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ 

 

V české legislativě je definice sportu vymezena v zákoně č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb, § 2 odst. 1 a 2. Základní pojmy 

zákona zní takto:55 

 

 (1) „Pro účely tohoto zákona pojem sport představuje všechny formy tělesné činnosti, 

které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický 

rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 

v soutěžích všech úrovní. 

 

(2) Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová 

rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.“ 

                                                 
53 HODAŇ, B., Úvod do teorie tělesné kultury, 1997, str. 79 
54 Doporučení Rady Evropy (95) 16. O mladých lidech a sportu, Článek 2 
55 Čerpáno z: http://www.msmt.cz/sport/zakon-o-podpore-sportu  
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Oblast sportu se stále rozvíjí a přitahuje více lidí k přímé či nepřímé účasti z řad 

podnikatelů, sponzorů, médií a občanů. Sport se stal fenoménem dnešní doby a postupně 

se začíná podílet na HDP EU i jednotlivých členských států.56 Rozvoj jednotlivých 

sportovních odvětví a sportu v různých podobách má pozitivní vliv na společnost a její 

hodnoty např. zlepšení zdravotního stavu obyvatel, posilování tolerance, rozvíjení 

vzájemných vztahů, čestnost apod. Tento rozvoj však sebou nese i stinné stránky jako 

jsou doping, divácké násilí, korupce, zvyšující se komercializace sportu atd. Právě 

zvyšující se komercializace sportovní oblasti a s ní zvyšující se objem finančních 

prostředků pomáhá rozvoji sportu, ale také poskytuje příležitosti ke korupčnímu jednání.  

 

Samotný sport, ale i jeho prostředí by se měl držet zásad etiky, čestnosti a hry fair 

play, tak aby všichni měli stejné podmínky v rámci daných možností. Taková by měla být 

základní podstata sportu. Bohužel, poslední dobou se stále více dozvídáme 

o korupčních kauzách v oblasti sportu.  

 

Korupční případy rozdělím podle jejich jednání v jakém se již v minulosti 

vyskytly nebo v jakém se mohou vyskytovat, a to s ohledem na základní podstatu sportu 

a nejčastěji citovanou definici pojmu korupce, jenž zní „korupce je takové chování, které 

se z důvodů dosahování soukromých (osobních, rodinných, úzce skupinových) finančních 

nebo statkových zisků odchyluje od formálních povinností vyplývajících z veřejné role 

anebo přestupuje normy proti výkonu určitého typu soukromého vlivu“57. 

 

 

4.1   Ovlivnění soutěže a sázkové podvody 

V  případech sázkových podvodů je zřejmé naplnění definice korupce, a to 

z hlediska osobního finančního prospěchu. Ruku v ruce je pak ovlivnění soutěže, kdy 

                                                 
56 V roce 2004 oblast sportu přispěla přidanou hodnotu ve výši 407 mld. EUR, které odpovídaly 3,7 % 
HDP EU. Čerpáno z: Bílá kniha o sportu, 2007 
57 NYE J. S.,  Corruption and Political development. A Cost-Benefit Analysis, 1967, str. 966 
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účelem ovlivnění soutěže/zápasu je často finanční prospěch prostřednictvím právě 

sázkových podvodů. Ovšem nemusí tato souvislost platit vždy. Někdy ovlivnění 

soutěže/zápasu může být i za účelem udržení stávajícího nebo k dosažení lepšího 

umístění v soutěži z důvodu osobního prospěchu a z něj možného finančního prospěchu. 

 

4.1.1  Politika a ovlivnění zápasu/soutěže 

Fotbal je nejrozšířenějším sportem na světě. Nejznámější fotbalový turnaj – 

mistrovství světa, je nejsledovanější akcí na světě, až poté následují Olympijské hry 

aj. Bohužel se někdy stává, že státní politika ovlivňuje a využívá sport pro své, většinou 

nekalé, účely. 

 

V roce 1978 se MS ve fotbale konalo v Argentině. Argentinu v té době ovládal 

diktátor generál Videla. Vítězství domácího týmu bylo Argentinou považováno za 

důležité, a to z důvodů uklidnění a zároveň propagování politické situace. Argentina 

v semifinále potřebovala vyhrát nad Peru 6:0, aby mohla postoupit. Argentina opravdu 

vyhrála s takovým velkým rozdílem a později bylo zjištěno, že tato výhra byla 

vykompenzována finanční a potravinovou pomocí.58  

 

Toto ovlivnění zápasu pomocí finančních a naturálních úplatků bylo zřejmým 

korupčním jednáním a proti zásadám fair play. Lze se domnívat, že vyvrcholení turnaje 

mohlo být v rukách jiného fotbalového týmu, kdyby zápas nebyl ovlivněn.  

 

Politika a její činovníci ovlivnila i soutěž letních olympijských her v Moskvě 

v roce 1980. Rumunská gymnastka Nadia Comaneciová se stala čtyřikrát mistryní 

Evropy, poprvé již v 13. letech. Na LOH v Montrealu 1976 získala tři zlaté medaile 

(víceboj, kladina a bradla) a byla první ženou, která ve sportovní gymnastice na těchto 

LOH dosáhla několikrát nejvyšší možné známky, a to 10,00. Později za dob rumunského 

                                                 
58 SLEPIČKOVÁ, I., SLEPIČKA P. Sport a politika, 2010 



 
 

34 

komunistického režimu, jehož vrchním představitelem byl Nicolae Ceausesca, se Nadin 

osobní a zároveň i sportovní stav zhoršoval. Nicméně tato gymnastka měla vůli a chtěla 

opět vybojovat zlatou medaili na dalších LOH. Ideu olympijského titulu však zmařili 

rozhodčí, kteří pod nátlakem ze strany ruských činovníků, hodnotili ve prospěch ruské 

gymnastky Jeleny Davydovové. Trenér rumunské gymnastky B. Karolyi o tomto případu 

řekl: „Je to nechutný podvod v ruské režii. V životě jsem se nesetkal s takovou 

nespravedlností, korupcí a devalvací olympijské myšlenky.“ Za tento projev byl odvolán 

z funkce hlavního trenéra.59 

 

Domnívám se, že v tomto případě by se dalo hovořit o sportovním lobbingu ze 

strany sovětských představitelů a činovníků. K napadení hodnocení nedošlo 

pravděpodobně v rámci prezentované solidarity socialistických států.  

 

4.1.2  Ovlivnění zápasu/závodu z důvodu lepšího umístění v soutěži 

 Čím lepšího umístění klub či jednotlivec dosahuje, tím lepší je jeho věhlas 

a image ve svém sportovním odvětví, ale i v rámci široké veřejnosti. Současně s lepším 

umístěním a image jsou spjaty obchodní a sponzorské vazby, z nichž vyplývá finanční 

a majetkový prospěch. Bez těchto obchodních a sponzorských vazeb by mohlo hrozit, že 

některé kluby a jednotlivci by ukončili svou činnost případně by ztrátu některých z těchto 

vazeb silně pocítili na svém fungování. Z tohoto důvodu a z touhy po vítězství se tedy 

někdy stává, že klub či jednotlivec má snahu pro lepší umístění udělat de facto cokoliv. 

Od užívání nepovolených látek až po uplácení a provozování jiných typů korupčního 

a neetického jednání. 

  

 Mezi takové jednání lze zařadit ovlivnění krasobruslařské soutěže na zimních 

olympijských hrách v Salt Lake City v roce 2002. Ruská sportovní dvojice Anton 

                                                 
59 Čerpáno  z: http://sport.idnes.cz/zasmusila-divka-sportovkyni-stoleti-dwx-
/sporty.asp?c=A050316_102821_sporty_rav  
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Sicharulidze a Jelena Běrežná vyhráli zlatou medaili i přesto, že se dopustili chyby ve 

volné jízdě (Anton Sicharulidze zaváhal u výjezdu při dvojitém axelu, jenž byl součástí 

skokové kombinace). Tato chyba by nebyla nijak významná, pokud by druhý 

favorizovaný kanadský pár Jamie Saleová a David Pelletier nezajeli volnou jízdu úplně 

čistě a s větší jistotou60. Ovšem co rozhodlo o výsledku, nebylo právě hodnocení za 

technické provedení, nýbrž hodnocení za umělecký dojem. Pohoršená veřejnost, média 

a nakonec i oficiální protest kanadské výpravy dali podnět, aby ISU zahájila vyšetřování 

hodnocení. Následně se zjistilo, že francouzská rozhodčí Marie-Reine Le Gougneová 

rozhodovala ve prospěch ruského páru. Toto hodnocení mělo být vykompenzováno 

podporou francouzského tanečního páru (Gwendal Peizerat, Marina Annisinová) později 

v soutěži ze strany ruského rozhodčího. Důsledek této události byl v režii mezinárodního 

olympijského výboru, který na nátlak ISU zpětně udělil zlatou medaili kanadskému páru 

a zbavil francouzskou rozhodčí její funkce. Také se změnilo hodnocení soutěže.61 

 

 V případu Anton Sicharulidze, Jelena Běrežná vs. Jamie Saleová, David Pelletier 

lze říci, že rozhodčí neměla z ovlivňování soutěže konkrétní osobní prospěch, ale svým 

zaujatým hodnocením se snažila prospět určité skupině - francouskému krasobruslení, 

což vykazuje znaky úplatkářství. Nicméně sama rozhodčí uvádí, že byla obětí fyzického, 

ústního a morálního nátlaku, neuvedla však přesné osoby. Lze ještě dodat, že za svým 

hodnocením si francouzská rozhodčí stojí i nadále. Nyní už je těžko říci, jak to skutečně 

bylo, ovšem pokud by byla slova rozhodčí pravdivá, dal by se tento případ klasifikovat 

jako vydírání. Až na menší chybu ruského páru jsou obě jízdy kvalitní, ale právě 

subjektivní hodnocení je nevýhodou nejen tohoto, ale i jemu podobným sportům.62 

 

                                                 
60 Záznamy volných jízd obou sportovních párů lze najít na webových stránkách  www.youtube.com 
61 Čerpáno z: http://oh.idnes.cz/krasobrusleni-potrebuje-zmeny-v-hodnoceni-f2h-/oh-salt-lake-
city.asp?c=A020222_152335_zoh02_kraso_vas a http://www.sport.cz/clanek/163997-krasobrusleni-
potrebuje-skandaly-a-pestni-souboje-rika-olympijska-vitezka.html  
62 Čerpáno z: http://oh.idnes.cz/rozhodci-le-gougneova-pry-je-obeti-komplotu-fzo-/oh-salt-lake-
city.asp?c=A020307_194033_zoh02_kraso_rou  
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 Korupčním znakem úplatkářství je i další usvědčený případ, a to z roku 2006. Při 

kvalifikačním zápasu na MS v házené se proti sobě utkaly kluby z Rumunska a Černé 

Hory. Prokázaná snaha ovlivnit tento duel pomocí finančních úplatků měla za následek 

postih dvou hlavních akterů - trenéra rumunské házenkářské reprezentace Aihana Omera 

a šéfa házenkářského svazu Pala Petreho, dále házenkářského rumunského svazu 

a házenkářského reprezentativního týmu. A. Omer a P. Petre byli potrestání disciplinární 

komisí Evropské házenkářské federace, a to zákazem působení v házené na období pěti 

let, házenkářský svaz byl potrestán pokutou 27,5 tis. EUR a házenkářský tým byl 

potrestán podmínkou vyřazení z mezinárodních soutěží po období dvou let.63  

 

 Odhalování záměrného ovlivňování zápasu/soutěže s cílem lepšího umístění je 

složité a mnohdy i nemožné. Občas se v médiích vyskytnou spekulace, že by se v určitém 

případě mohlo jednat o ovlivnění soutěže. Takovéto korupční jednání se neobjevuje jen 

ve vrcholných soutěžích, ale častokrát i v soutěžích nižší úrovně, kde právě sledovanost 

těchto soutěží je nižší, a to jak veřejností, tak i zaštiťující organizací.  

 

Např. v hokejové sezóně 2005/2006 se mezi širokou veřejností spekulovalo 

o korupčním jednání v baráži o postup do české extraligy. Údajný anonym ze strany 

klubu Ústí nad Labem měl kontaktovat konkrétního hráče vsetínského klubu s tím, že 

pokud jeho výkon v této baráži bude slabý, dostane na následující sezónu výhodnou 

hráčskou smlouvu v konkurenčním klubu Ústí nad Labem.64 

  

 Podobný případ také nastal ve volejbalové extraligové sezóně 2003/2004 

v soutěži v play-out mezi Fatrou Zlín a volejbalovým klubem z Kladna. Poražený tým by 

spadl do baráže. Údajně měl manažer Odolena Vody J. Neumann ovlivnit některé zlínské 

hráče, aby v dané sérii hráli špatně (J. Neumann byl manažerem volejbalového klubu 

Odolena vody a zároveň vlastnil podíl v kladenském klubu. Po této sezóně 2003/2004 

                                                 
63 Čerpáno z: http://sport.idnes.cz/korupce-v-hazene-kouc-rumunska-se-sefem-svazu-dostali-petilety-trest-
12x-/hazena.asp?c=A090806_192030_hazena_ald  
64 Čerpáno z: http://hokej.idnes.cz/hokej.asp?r=hokej&c=A060404_215313_hokej_ot  
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mělo dojít ke sloučení volejbalových klubů Odolena vody a Kladna, k čemuž nedošlo. 

J. Neumann je nyní manažerem Kladna).65 Tento případ vykazuje znaky úplatkářství, 

jelikož hráči měli hrát špatně, z důvodů jim slíbené budoucí smlouvy. 

 

 Výše uvedené případy se všechny vztahují k vrcholovému sportu. Další příklad 

korupční jednání – úplatkářství je ze sportu výkonnostního, čtvrté slovenské fotbalové 

ligy. Slovenský rozhodčí spolu s dalšími kolegy přijímali finanční úplatky od funkcionářů 

klubu Ludanice za rozhodování ve prospěch tohoto klubu, v jehož zájmu byl postup do 

třetí slovenské fotbalové ligy, do které nakonec klub postoupil. Při prvních obviněních, 

které se vztahovala na devět osob, se tento rozhodčí přiznal z důvodu případného nižšího 

trestu.66 Potrestáni slovenským soudem byli: sponzor Ludanického klubu S. Svorada na 

18 měsíců odnětí svobody s podmínečným ročním odkladem a přiznaný rozhodčí 

J. Slamka s podmínečným dvouročním trestem s odkladem na tři roky.67 

 

 Lze samozřejmě předpokládat, že výše popsané příklady, případně další odhalené 

ovlivnění zápasu nebo celé soutěže tvoří jen příslovečnou špičku ledovce. V ovlivňování 

zápasů a soutěží jsou angažování jak jednotliví představitelé klubu, tak trenéři, rozhodčí 

i samotní sportovci, bez nichž by požadovaného výsledku nešlo dosáhnout.  

 

4.1.3 Ovlivnění soutěže z důvodů sázkového podvodu 

 Již v úvodu podkapitoly jsem naznačila souvislost ovlivňování zápasu/soutěže se 

sázkovými podvody. Od rozvoje sázkových kanceláří, a to jak v podobě kammených 

poboček, tak i prostřednictvím internetových stránek, se zvětšuje množství spekulací 

i odhalených ovlivněných zápasů v souvislosti se sázením. Tyto sázkové podvody jsou 

atraktivní z toho důvodu, že jsou mnohdy těžko prokazatelné. Na sázkovém podvodu se 

                                                 
65 Čerpáno z: http://sport.idnes.cz/volejbal.asp?c=A040325_084416_volejbal_rav  
66 Čerpáno z: http://fotbal.idnes.cz/na-slovensku-fotbaliste-z-ludanice-uplatili-postup-do-treti-ligy-pyw-
/fot_zahranici.asp?c=A081027_105500_fot_zahranici_mn  
67 http://spravy.pravda.sk/zvarac-z-ludanic-dostal-podmienku-dr0-
/sk_domace.asp?c=A100113_153741_sk_domace_p23  
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zúčastní především ty osoby, které samy toto korupční jednání vyvolají a mnohdy často 

i jejich blízké okolí či samotná organizace/sportovec. Tedy ti, kteří o tomto jednání vědí, 

případně podle nějakých předpokladů tuší, že by se mohlo jednat o ovlivnění zápasu. 

Sázkové podvody se dotýkají jak kolektivních sportů jako jsou hokej, fotbal, basketbal 

apod., tak i individuálních sportů jako např. tenis. 

  

První řešené případy o ovlivnění zápasu a sázkovém podvodu jsou z let 1961 

a 1979 v koňských dostizích. Z nichž první případ nebyl posouzen jako podvod, ale 

u druhého bylo rozhodnuto, že se o podvod jednalo.68  

  

 Nejznámějším případem se sázkovým podvodem z let 2003 - 2004 je případ 

německého rozhodčího fotbalové ligy R. Hoyzera. Jako hlavní osoby tohoto případu byli 

bratři (Ante, Filip a Milan) Sapinové, kteří rozhodčího upláceli, aby v jejich prospěch 

ovlivňoval zápasy druhé nejvyšší soutěže, nižších lig a Německého poháru, které sám 

„pískal“. R. Hoyzer ovlivnil cca 23 zápasů a přijal od bratrů Sapinových věcné 

(plazmový televizor) a peněžité úplatky v hodnotě cca 70. tis. EUR. Bratři Sapinové 

prostřednictvím sázkových podvodů vydělali zhruba 2. mil. EUR. Rozhodčí německé 

fotbalové ligy Robert Hoyzer přiznal v roce 2005, že ovlivňoval zápasy v letech 2003 

a 2004. R. Hoyzer šel za své počínání na 2 roky a 5 měsíců do vězení, ztratil možnost 

angažovat se jako rozhodčí a navíc Německé fotbalové federaci měsíčně splácí částku 

700 EUR za způsobenou škodu.  Na 2 roky a 11 měsíců pak půjde do vězení Ante Sapina 

a zbylí bratři dostali pouze podmíněný trest odnětí svobody na 12 měsíců.69  

 

 Sázkové podvody jsou vysoce výdělečným nelegálním počínáním. Představa, 

kolik takových podvodů se denně děje je prakticky nemožná, ale stejně tak i děsivá. Ke 

konci roku 2009 se objevily zprávy o sázkařském gangu, který měl ovlivňovat fotbalové 

soutěže v Evropě, Ligu mistrů a kvalifikační zápasy na MS. Existují také spekulace, že 

                                                 
68 BUREŠ R. Proč není sport vůči korupci imunní? 2009 
69 Čerpáno z: http://businesstips.wbl.sk/Spovede-tiperov-a-stavkove-afery.html  
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měly být ovlivněny i tenisové a basketbalové zápasy. Gang měl působit v Německu, 

Belgii, Švýcarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Turecku, Maďarsku, Bosně a Rakousku 

a uplácel široké spektrum osob od hráčů, funkcionářů, trenérů až po rozhodčí.70  

 

  Sázkařské společnosti si dnes již kontrolují vklady na jednotlivé zápasy 

a spolupracují s národními sportovními svazy a mezinárodními sportovními federacemi. 

Jestliže se objeví podezřelá sázka, informuje sázková společnost danou organizaci. 

Nejpodezřelejší jsou částky s velkým obnosem finančních prostředků a také je sázkovými 

společnostmi velmi bedlivě způsob v sázení.  

 

Příkladem může být událost kolem tenisty N. V. Davyděnka. Ten byl obviněn 

z korupce z důvodu, že v srpnu roku 2007 prohrál zápas s tenistou M. V. Arguello, který 

byl o 80 příček níže ve světovém žebříčku než ruská hvězda. Na korupční jednání 

upozornila internetová sázková společnost Betfair, jež zjistila, že někdo na prohru ruské 

hvězdy vsadil jednorázově 7 mil. dolarů a další podobné sázky přibývaly i během 

zápasu.71 

 

Mezi další podezřelý tenisový zápas lze zařadit zápas Michala Przysiezna 

(230. místo v žebříčku ATP) a Filippa Volandri (29. místo v žebříčku ATP) z roku 2007. 

Volandri tento zápas prohrál. Zvyšující se počet sázek však zvedl jeho kurz z 1,1 na 1,8.72  

 

Zajímavostí může být i fakt, že spolupracující bookmakeři v rámci svého šetření 

v letech 2003 až 2007, si vytvořili seznam podezřelých tenisových zápasů, těchto zápasů 

bylo kolem sta. Všechny tři výše zmíněné případy vykazují znaky trestného činu 

podvodu. 

 

                                                 
70 Čerpáno z: http://aktualne.centrum.cz/sportplus/fotbal/zahranicni/clanek.phtml?id=687323  
71 BUREŠ R. Proč není sport vůči korupci imunní? 2009 
72 Čerpáno z: http://aktualne.centrum.cz/sportplus/sazeni/clanek.phtml?id=512711  
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V roce 2007 padlo první obvinění v souvislosti s tenisovým sázením. Bylo 

zjištěno, že nepříliš známý italský tenista Alessio di Mauro sázel na tenisová utkání. 

Nebyla to sice utkání, ve kterých by on sám a navíc nebylo ani prokázáno, že se snažil 

někoho ovlivnit, přesto byl potrestán zákazem činnosti na devět měsíců a pokutou ve výši 

29 tisíc liber.73  

 

Mezi případy korupčního jednání sázení lze zařadit florbalový zápas z letošního 

roku mezi SSK Future Praha a Libercem. Sázková kancelář Fortuna informovala Českou 

florbalovou unii o podezřele vysokých sázkách na prohru favorizovaných SSK Future 

Praha. Zápas skutečně vyhrál Liberec, a to výsledkem 7:3.74 Je třeba zdůraznit, že florbal 

je v ČR sice populárním, ale ryze amatérským sportem. A tudíž se korupce v oblasti 

sázení nevyskytuje pouze u profesionálního sportu, jak by se snad mohlo jevit z výše 

uvedených případů. 

 

Je těžké určit, kdy je zápas ovlivněn a kdy ne. Sázení samo o sobě je legální 

a je formou hry založené, tak trochu na pravděpodobnosti a tak trochu na náhodě. Právě 

proto láká poctivé sázkaře k sázení. Třeba v případě italského tenisty se nemuselo vůbec 

jednat o korupční jednání. Pokud nesázel na vlastní zápas a ani se nesnažil nikoho 

ovlivnit, tak v tomto případě jeho sázení bylo v pořádku, tedy nevykazovalo žádné 

korupční znaky. O zbývajících dvou zápasech se dá už spekulovat. Může se stát, že 

favorit má špatný den a relativně neznámý soupeř odehraje svůj životní zápas a vyhraje. 

Ale jestliže na prohru favorita je vsazeno více než je obvyklé a sázky se stupňují, a to 

i přes výhru prvního setu (N.V. Davyděnko), tak je tato situace opravdu zvláštní.  

 

 

 

 

                                                 
73 Čerpáno z: http://aktualne.centrum.cz/sportplus/sazeni/clanek.phtml?id=513626  
74 Čerpáno z: http://aktualne.centrum.cz/sportplus/ostatni-sporty/ostatni/clanek.phtml?id=692265  
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4.2 Pořádání sportovních akcí 

 Sportovní akce, většího i menšího charakteru, jsou určitým způsobem významné 

pro daný klub, město či stát a jeho obyvatele. Symbolizují určitou úroveň nejen 

sportovních služeb, ale i zázemí daného prostředí. Zvláště velké akce jako jsou 

olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy aj. přináší s sebou zisky, jsou 

podpořeny marketingovými aktivitami, obchodními aktivitami a státy se svými městy se 

stanou na pár dní středem sportovního a kulturního života. 

 

 Konkrétně výběr místa pořádání olympijských her náleží Mezinárodnímu 

olympijskému výboru. Organizaci, která má uplatňovat myšlenku olympismu a základy 

sportovní etiky. A i zde bohužel nepoctivost a korupce proniká. Thomas Welch a David 

Johnson z přípravného výboru uplatili členy Mezinárodního olympijského výboru 

prostřednictvím činovníka národního olympijského výboru USA. Členové MOV v roce 

1995 hlasovali pro Salt Lake City jako organizátora ZOH 2002. Členové MOV za 

podporu přijali úplatky, dary (stipendia na amerických univerzitách) a cestovní poukazy 

za více než 1,2 mil. dolarů. Na tento jev v roce 1998 poukázal jeden ze členů MOV. Za 

hlavní viníky byli označeni Welch s Johnsonem, členové MOV nebyli stíháni.75 Tento 

případ opět vykazuje znaky úplatkářského chování účastníků. Členové MOV za výše 

zmíněné výhody následně rozhodli pro konání ZOH v Salt Lake City.  

 

Poslední dobou se objevují spekulace nad kandidaturou MS ve fotbale pro rok 

2018 a 2022. To, že za kandidaturou mohly stát ovlivněné hlasy členů FIFA, lze 

předpokládat z toho důvodu, že si takovou zkušenost a praktiky ověřili na vlastní kůži 

angličtí novináři ze Sunday Times. Ti se vydávali za americké lobbisty, aby zjistili 

pevnost sportovních zásad členů FIFA. Důležitý hlas ve prospěch dané země mohli 

novináři získat za předpokladu, že jednomu členovi by zaplatili 0,5 mil. liber a druhému 

2,25 mil. dolarů. I přesto, že peníze neměly skončit na osobních účtech členů, ale měly 

                                                 
75 Čerpáno z: http://oh.idnes.cz/zoh-2002-prvni-obvineni-z-korupce-d3i-/olympiada-
sydney.asp?c=A000720214138sydney2000_bra  
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posloužit na rozvoj fotbalu v Nigérii a Oceánii, lze říci, že takové jednání  vykazuje 

korupční znaky úplatkářství a je v rozporu s etickým chováním vůbec.76 Navíc 

v organizaci, jejíž hlavní představitel (J.S. Blater) byl několikrát nařčen z podvodů 

a korupčního jednání jako např. úplatkářství, podvody s vysílacími právy, sponzorskými 

smlouvami a se zmanipulovanými volbami, je těžké věřit tomu, že ostatní členové jsou 

poctiví. Lze jen dodat, že mistrovství světa ve fotbale pro rok 2018 se bude konat 

v Rusku a v roce 2022 v Kataru. Volba FIFA byla rozpačitě přijata nejen mezi 

fotbalovými představiteli, ale i širokou veřejností.  

 

Je tedy zřejmé, že korupce je spojena s výběrem pořadatelů i těch 

nejvýznamnějších sportovních akcí olympijské hry a mistrovství světa ve fotbale 

nevyjímaje.  

 

 

4.3  Výběr mladých nadějí 

Tato problematika se týká spíše masovějších sportů jako fotbal, hokej, basketbal, 

volejbal aj. Tyto kolektivní sporty mají reprezentativní družstva také pro nižší věkové 

kategorie než je A-tým. Zde se zaměřím pouze na hokej, který mi je osobně bližší, ale 

předpokládám, že stejné či obdobné situace bychom mohli hledat právě i v ostatních výše 

zmíněných sportech. 

 

Český svaz ledního hokeje má rozdělenou reprezentační mládež pro soutěže – 

Turnaj pěti zemí pro věkovou kategorii 16, 17, 18, a 20 a MS pro věkovou kategorii 

18 a 20. Zvoleni trenéři pro danou věkovou kategorii si můžou svolat nejlepší hráče 

z celé ČR. Tyto soutěže ačkoliv to nejsou soutěže A-týmu jsou velice prestižní, 

především u kategorií 18 a 20 let. Účast na těchto soutěžích může nastartovat hráči 

úspěšnou hokejovou kariéru. Tyto zápasy sledují agenti zastupující různé mezinárodní 

                                                 
76 Čerpáno z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/fotbal/_zprava/poradatelstvi-za-miliony-korupce-pri-
kandidature-na-fotbalove-ms--799534  
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i domácí kluby či samostatné hokejové agentury nejen z ČR, ale i z celého světa, které 

hledají nové hráče. 

 

Zde se právě vytváří ideální prostředí pro korupční jednání vykazující znaky 

úplatkářství, vydírání a zneužití pravomoci. Takovým případem by mohlo být nařčení 

trenéra kategorie dvacetiletých, J. Holíka, že v minulosti (období 2002/2003) požadoval 

50 tisíc Kč za nominaci obránce J. Platila na MS 20. Sám J. Holík na začátku vyšetřování 

přiznal, že zkoušel hráčské zástupce a požadoval od nich peníze, avšak nikdy žádné 

nepřijal. Holík tvrdil, že žádné peníze nechtěl, a že pouze zkoušel, jestli je hráčův agent 

přesvědčen o jeho schopnostech natolik, že by byl ochoten mu požadovaný úplatek dát. 

Případné odmítnutí by pak pro něj bylo signálem, že hráč ve skutečnosti není tak kvalitní 

a pouze díky svým schopnostem.77 

 

Je zřejmé, že tato oblast přímo vyzívá, a to nejen prostřednictvím hráčských 

agentů a lidí z oblasti hokeje, ke korupčnímu jednání. Jelikož v rodině mám bývalého 

reprezentačního trenéra mládeže, vím, že nátlaky na prosazení jednotlivých hráčů jsou 

velké a někdy až otravné. Volají vám známí ze všech stran, rodiče hráčů chodí zvonit 

k vašim dveřím apod.  

 

 

4.4 Posty v orgánech sportovních organizací 

Vysoká funkcionářská místa ve sportovních mezinárodních federacích jsou 

lukrativní a velmi vážená. Mnoho lidí by udělalo cokoliv, jen aby mohli na tato místa 

usednout. 

 

                                                 
77 Čerpáno z: http://hokej.idnes.cz/holik-pozadoval-jako-trener-hokejove-dvacitky-uplatek-za-nominaci-
hrace-1og-/reprezentace.asp?c=A100911_105748_reprezentace_par a http://sport.ihned.cz/c1-46474540-
udajnou-korupci-holika-zacala-vysetrovat-policie  
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Velmi žádané místa jsou ve výkonném výboru nejprovozovanějšího sportu na 

světě – fotbalu v organizaci FIFA. Členové mají zajištěnou štědrou úhradu výloh, platů, 

letů první třídou a nejlepších hotelů. I když člen výkonného výboru odstoupí, zůstává mu 

čestné členství, pozice v komisi a vstupenky na MS ve fotbale, a to až do konce života. 

Nejčastěji s tímto problémem je zmiňovaný představitel FIFA - J.S. Blater. Ten si měl 

zajistit své zvolení do funkce hlavního předsedy FIFA v roce 1998 prostřednictvím 

každoročních finančních příspěvků v hodnotě cca 50 tis. dolarů výkonnému výboru 

a dalšími výdaji na cestovné a diety pro cca 300 členů. Navíc Farrah Addo, viceprezident 

afrického fotbalu, potvrdil tyto nařčení tím, že řekl78: „Nabídli mi 100 000 dolarů, pokud 

budu místo pro Johanssona hlasovat pro Blattera … Polovinu v hotovosti a zbytek ve 

fotbalovém vybavení pro mou zemi“. Farrah Addo tuto nabídku nepřijal. 

 

 Když se podíváme na přehled výhod, které má člen výkonného výboru, lze 

z tohoto pohledu najít korupční znaky uplácení a zneužívání pravomoci, a to především 

s cílem udržet si takto významný post. Nelze vyloučit, že k podobným praktikám 

nedochází i v jiných organizacích. Tato oblast je však jakékoli veřejnosti i státu 

nedostupná. Všechny problémy se řeší v zákulisí a v uzavřené komunitě vrchních 

představitelů. 

 

 

4.5  Zpronevěra a praní špinavých peněz 

Jak už bylo řečeno, čím větší objem finančních prostředků v oblasti sportu, tím 

více příležitostí k jejich zneužití. Zpronevěra a praní špinavých peněz se tak nevyhýbá ani 

sportovní oblasti. 

 

Příkladem může být doznání André Guelfiho79, který údajně prohlásil, že80: „pral 

peníze přes olympijské bankovní účty a vše co dělal, bylo pro dobro Francie“. Za praní 

                                                 
78 JENNINGS, A. Foul!: The Secret World of FIFA: Bribes, Vote Rigging and Ticket Scandals, 2006 
79 André Guelfi byl francouzským podnikatelem a spekulantem. 
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špinavých peněz, ale už v jiném případu, dostal Guelfi pokutu 1,95 mil. dolarů a byl 

odsouzen k 18 měsícům vězení. 

 

Obvinění za zneužití finančních prostředků si vyslechl bývalý předseda 

mezinárodní federace taekwonda a viceprezident MOV Kim Un-yong. Navíc byl obviněn 

z přijetí úplatku výměnou za přislíbení členství jistého obchodníka v Korejském 

olympijském výboru.81 

 

V tomto případě jsou sportovní organizace vnímány podobně jako jiné soukromé 

a veřejné subjekty, kde se vyskytuje problematika praní špinavých a zpronevěry peněz. 

Obě situace slouží převážně k osobnímu nebo skupinovému prospěchu, a naplňují tak 

definici korupce.  

 

 

4.6  Protěžování oblíbenců 

Protěžování oblíbenců se děje především v těch sportech, kde se setkáváme 

s hodnocením nejen fyzického (technického) výkonu, ale i s hodnocením za umělecký 

dojem. Jsou to tance, moderní a sportovní gymnastika i krasobruslení. Protěžování jako 

takové není korupčním jednáním, ani není úplně proti zásadám sportovního fair play. 

Bohužel u těchto sportů může do jisté míry převažovat subjektivní hodnocení rozhodčího 

a vliv „jména“ sportovce. 

 

Jiným způsobem protěžování však může být prosazování svého oblíbence v týmu. 

Můžou nastávat situace, kdy hráč není až tak hráčsky zdatný, ale i přesto je obsazován do 

lepších úrovní. Příklad opět z hokeje. V každé „lajně“ ze čtyř jsou čtyři hráči a pohyby 

hráčů v těchto lajnách můžou být různé. Obecně však platí, že čím vyšší lajna, tím lepší 

                                                                                                                                                 
80 JENNINGS, A. Foul!: The Secret World of FIFA: Bribes, Vote Rigging and Ticket Scandals, 2006  
81 Bureš, R., Lachmann, M. Sport a korupce, 2008 
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hráči. Jestliže však má trenér svého oblíbence, může ho upřednostnit v rámci některé 

z lajny nezávisle na jeho dovednostech a schopnostech.  

 

Píše se rok 1908 a na olympijských hrách v Londýně se poprvé mezi sporty 

objevilo krasobruslení.  Největší favorité na vítězství v mužském krasobruslení jsou 

ruský krasobruslař Nikolaj Kolomenkin, přezdívaný dnes také jako N. Panin, a jeho 

protivník Nor Ulrich Salchow. První program se speciálními figurami vyhrává 

N. Kolomenkin. Ve druhém programu však stejný krasobruslař odstupuje ze soutěže 

z důvodu, že rozhodčí protěžují jeho konkurenta U. Salchowa.82 

 

Podobný příběh se odehrál v roce 1920 na olympijských hrách v Antverpách. 

Československý fotbalový výběr, který se dostal až do finále, se střetl s domácím 

výběrem Belgie. Při stavu 0:2 pro Belgii se Československý tým se předčasně odebral do 

kabin. Tento odchod byl protestem proti rozhodčímu, který měl „pískat“ ve prospěch 

Belgie.83 

 

Oba výše zmíněné případy nevykazují znaky korupčního jednání. Bohužel však 

i v dnešní době jsou některé výsledky soutěží např. krasobruslení především výsledkem 

subjektivního hodnocení nebo dobře vymyšleným a schovávaným lobbingem. 

 

Vlasta Kopřivová bývalá trenérka Tomáše Vernera se svěřila s pocity po Zimních 

olympijských hrách, jež se konaly ve Vancouveru. Tyto pocity konstatovala 

následovně84: „Před olympiádou bylo jasné, že připravují půdu, aby medaile ve 

Vancouveru pobraly velmoci. Zezadu vyvíjeli šílený tlak. Jen se čekalo, kdo se ke komu 

přikloní, třeba jestli Francie k USA, nebo k Rusku.“ 

 

                                                 
82 PACUT, M. Dějiny vybraných individuálních sportů, 2010 
83 PACUT, M., KOSÍK, M. Dějiny sportovních her, 2009 
84 Čerpáno z: http://sport.idnes.cz/krasa-a-fales-krasobrusleni-na-lede-spravedlnost-nebude-nikdy-show-
vzdy-1an-/sporty.asp?c=A100328_215611_sporty_par  
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Závodník s „dobrým“ jménem se může i přes chyby nebo nižší úroveň výkonu 

umístit na medailových pozicích. Takovým příkladem může být vítězství E. Lysacka 

právě na ZOH ve Vancouveru, kdy Američan zajel čistou volnou jízdu, ale bez pokusu 

o čtverný skok. Naopak oproti tomu J. Pljuščenko odjel volnou jízdu s čtverým skokem, 

ale s malým zaváháním u trojitého axela, kterého následně opravil. J. Pljuščenko skončil 

na druhém místě. Těžko říci, která jízda byla objektivně lepší a jestli opravdu za 

některými výsledky nestojí ovlivňování rozhodčích. 

 

 

4.7  Korupční opatření v oblasti sportu 

Jednání podporující korupci a korupce v oblasti sportu existuje. Výčet všech 

konkrétních korupčních jednání není úplný, ale podle zpráv především z posledních 

deseti let je těchto případů čím dál, tím víc. Budu se snažit popsat možné opatření, které 

by mohly eliminovat výskyt korupčního jednání a jednání vytvářející prostor a podmínky 

pro korupci. 

 

Mezi opatření, která by mohla snížit výskyt korupčního jednání, lze zařadit: 

 

1. prevenci, 

výchova sportovců, trenérů a rozhodčích v duchu poctivosti a fair play, 

diskutování a zkoumání konkrétních problémů v oblasti sportu, 

 

2. zvýšení finančních odměn, 

zvýšení finančních odměn hráčům a rozhodčím by mohlo částečně pomoci proti 

nabídkám jiných úplatků. Toto opatření by však v samém důsledku nemuselo být 

až tak efektivní, jelikož většina lidí skrytě touží po moci a zisku, 
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3. efektivnější spolupráce sázkových společností, 

míní se tím propojení spolupráce mezi sázkovými společnostmi navzájem, dále 

pak spolupráce sázkových společností se sportovními organizacemi, efektivnější 

vypisování kurzových sázek a větší kontrola vsazených zápasů. Jestliže je 

předpoklad, že někteří tenisté úmyslně prohrávají první set, pak by bylo dobré 

zvážit, jestli by nebylo lepší vypsat kurzovou sázku jen na konečný výsledek. 

Podobně to pak i řešit u fotbalových poločasů, hokejových třetin apod. Již nyní 

sázkové kanceláře informují některé organizace o podivných sázkách, případně 

u těchto sázek snižují, zastavují sázení nebo u předpokládaných ovlivněných 

zápasů uplatňují princip AKO. 

 

 

4. kontrola rozhodčích během soutěže/zápasu, 

na MS v Helsinkách v roce 1999 kameraman kanadské televize zachytí „nožní 

domluvu“ dvou rozhodčích ohledně vítězství v soutěži sportovních dvojic. ISU na 

tento případ reaguje tím, že vydává zákaz natáčení rozhodčích během soutěže.85 

Naproti tomu se v českém hokeji objevila „novinka“. V letošním extraligovém 

play-off mají rozhodčí speciální mikrofony, aby šlo slyšet, co si říkají nejen mezi 

sebou, ale i mezi hráči, trenéry apod. Tyto mikrofony by rozhodčí mohli využívat 

i v základní části soutěže. Kontrola by však mohla narušit důvěru v objektivní 

rozhodování rozhodčích. 

 

5. transparentnost, 

transparentnost pohybu finančních prostředků jednotlivých sportovních organizací 

by mohla zajistit snížení korupčního jednání, které souvisí s úplatky, zpronevěrou 

a praním špinavých peněz. Stejně tak si lze představit transparentnější volby 

funkcionářů do těchto organizací, a to jak na vrcholové, tak i nižší úrovni. 

                                                 
85 Čerpáno z: http://sport.idnes.cz/krasa-a-fales-krasobrusleni-na-lede-spravedlnost-nebude-nikdy-show-
vzdy-1an-/sporty.asp?c=A100328_215611_sporty_par  
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6. budování image, 

snažit se zapojovat v souvislosti se sportovními organizacemi a sportovními 

akcemi ty společnosti, které si zakládají na své pověsti a jejichž fungování je 

z větší části transparentní. 

 

7. vytvořit pohodlné a bezpečné prostředí, 

jestliže se v některých sportech objevuje zvýšený tlak na rozhodčí se strany 

lobbistů, bylo by vhodné vytvořit pro rozhodčí v době soutěže a těsně před soutěží 

takové prostředí, kde by styk s těmito lobbisty byl minimální nebo úplně žádný. 

Zvýšilo by to náklady soutěže, ale možná by toto opatření mělo větší efekt na 

objektivnější hodnocení sportovců. 

 

8. vytvoření nezaujaté objektivní organizace, 

v řadě mezinárodních sportovních organizací sice již dnes existují orgány 

zaměřené na etiku ve sportu a předmětem jejich zájmu jistě je i korupčního 

jednání. Podle mého názoru by však bylo dobré vytvořit specializovanou 

organizaci, která by se zabývala pouze tímto problémem napříč sportovními 

odvětvími stejně jako se WADA zaměřuje na potírání dopingu ve sportu. Aby 

taková organizace splnila svůj účel, musí být založena na konsensu nejlépe všech 

minimálně však těch největších mezinárodních sportovních federací a musí mít 

dostatečné kompetence k potírání korupce ve sportu. 
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5. Závěr 

Sport je v dnešní době důležitou součástí života společnosti nejen v České 

republice, ale prakticky v celém světě. Je náplní volného času amatérských sportovců 

i fanoušků, je zaměstnáním pro profesionální sportovce, trenéry, sportovní manažery 

a funkcionáře všeho druhu. Vzrůstající popularitě sportu odpovídá také množství peněz, 

které v něm hrají stále důležitější roli. V každém oboru lidské činnosti, kde jde 

o významné finanční prostředky, se dříve či později objeví i korupce. Sport v tom není 

a ani nemůže být výjimkou. Právě na korupci ve sportu jsem se zaměřila ve své 

diplomové práci.  

Primárním cílem diplomové práce bylo teoretické vymezení důsledků korupce 

a zanalyzování jednotlivých korupčních případů ve sportu. Primární cíl práce byl naplněn 

prostřednictvím pečlivého a podrobného prostudování jednotlivých korupčních případů 

a bylo zhodnoceno, zda se v konkrétních případech jednalo o korupční jednání či nikoliv. 

Sekundárním cílem pak bylo teoreticky popsat příčiny a následně reálné možnosti měření 

korupce. I tento cíl byl naplněn na základě zkoumání jednotlivých možností měření 

korupce. Vyjma úvodu a závěru byla práce rozdělena do tří kapitol. 

V první části (kapitola 2) jsem teoreticky definovala základní pojmy korupce, 

následně jsem popsala příčiny vzniku a vývojový proces korupce. Dále tato část zahrnuje 

vymezení jednotlivých typů, forem a oblasti působení korupce.  

Druhá část diplomové práce (kapitola 3) popisuje možnosti měření korupce 

a důsledky korupce. V podkapitole, která se věnuje metodám a postupům při 

měření/odhadování korupce jsem zjistila, že momentálně žádný dosavadní průzkum 

veřejného mínění, ani jiná data nebo informace používané k odhadování korupce 

nezohledňují oblast sportu. V rámci různých šetření nebo dat může pak být na oblast 

sportu nahlíženo ve dvou variantách, a to jako na oblast soukromého sektoru či naopak 

jako oblast veřejného sektoru. 
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V třetí, praktické, části (kapitola 4) jsem korupční jednání v oblasti sportu 

přehledně rozdělila do vnitřně konzistentních kategorií a doplnila konkrétními případy. 

Ty někdy vykazují jasné znaky korupčního jednání, někdy se spíše jedná jen o chování 

morálně odsouzeníhodné nebo takové chování, které může podnítit vznik korupčního 

jednání. Následně jsem doplnila možné způsoby, jak se snažit omezit korupční jednání 

v oblasti sportu. 

Prokazování korupce je obecně velice složité, a to se sportu týká pochopitelně 

také. Řada případů tak vždy zůstane v rovině podezření a logických dedukcí, mnoho 

dalších je jaksi na pomezí. Korupce ve sportu je ovšem nesmírně zhoubným jevem 

a jejímu potírání by měla být věnována co největší pozornost. Doufám, že k uvědomění si 

této skutečnosti přispěje i tato práce. 
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Seznam zkratek 
 
BPI Bribery Payer Index (Index plátců úplatků) 

CPI Corruption Perception Index (Index vnímání korupce) 

ČR Česká republika 

EBRD European Bank for Reconstruction and Development (Evropská banka pro 
obnovu a rozvoj) 

EU European Union (Evropská unie) 

EUR Euro 

FIFA Fédération Internationale de Football Association (Mezinárodní federace 
fotbalových asociací)  

GBK Globální barometr korupce (Global Corruption Barometer) 

GCI Growth Competitives Index (Index růstu konkurenceschopnosti) 

HDP Hrubý domácí produkt 

IRCG International Country Risk Guide (metoda společnosti PRS Group) 

ISU International Skating Union (Mezinárodní bruslařská unie) 

LOH letní olympijské hry 

mil. milion 

MOV Mezinárodní olympijský výbor 

ME mistrovství Evropy 

MS mistrovství světa 

OECD Organization for Economic Cooperation Development (Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

OSN Organizace spojených národů 

PRS Policital Risk Servise (název ratingové společnosti, ale také jedné z jejich  
metod) 

USA United States of America (Spojené státy americké) 

WBI World Bank Institute (Světová banka) 

WGI Worldwide Governance Indicators (Celosvětové vládní ukazatele) 

ZOH zimní olympijské hry 
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