
JAK NA TO?
Korupce tu byla, je a bude. Abyste zbytečně nepřišli kvůli ní k úrazu, je tu náš rádce.

1. DOBŘE VŠE ZVAŽTE   Boj s korupcí není jednoduchý – můžete při něm přijít o iluze, o zaměstnání, o zakázky 
nebo o pověst. Ti, kterým jde o velké peníze, o ně nechtějí přijít. Nečekejte žádný velký vděk nebo odměnu, když 
zachráníte veřejné peníze. Je to práce na roky a s nejistým výsledkem. Pokud s tím počítáte a chcete proti 
korupci něco udělat, je dobré se pro začátek spojit s někým, kdo se v oboru již pohybuje, jako např. Transparency 
International nebo jiné neziskové organizace.



2. NECHTE SI BOJ S KORUPCÍ JAKO „KONÍČKA“   Pokud se rozhodnete, že se chcete nějakým protikorupčním 
aktivitám věnovat, nechte si to jen jako svého koníčka a nedělejte to naplno. Přes všechny proklamace stát tyto 
aktivity téměř nepodporuje, většina firem tyto aktivity také nesponzoruje a peníze z nadací jsou omezené 
a nejisté. Boj s korupcí jen ve volném čase sice nedává moc smysl, boj s korupcí „na plný úvazek“ ale téměř 
nikdo nechce platit.  



Protikorupční linka: 199 
Státní zastupitelství v daném místě
Ministerstvo spravedlnosti: 
korupce@msp.justice.cz nebo podatelna 

Transparency International: diskrétní oznámení a právní poradna
www.transparency.cz/chci-nahlasit-korupci
Oživení: diskrétní oznámení a právní poradna
www.oziveni.cz/oznamtekorupci/#oznameni
IPUR:
info@ipur.cz, redakce@nasliberec.cz

3. POKUD SE CHCETE OZVAT A MÁTE OBAVY NEBO NEVÍTE JAK   Možná patříte k těm vzácným lidem, kteří 
věří, že krást se nemá, a když nějaký pokus o korupci zaznamenali, nechtějí o něm mlčet. Za kým ale jít? Můžete 
využít protikorupční neziskové organizace, které vám poradí co a jak nebo Vás nasměrují na důvěryhodné státní 
zástupce či policisty. Je jasné, že vše musí proběhnout diskrétně, aby vás odvaha zbytečně neohrozila. Pro první 
kontakt můžete zvolit e-mail nebo telefon a detaily probrat až na osobní schůzce.



4. NEBUĎTE SMUTNÍ   S velkou pravděpodobností se po nějaké době, kdy budete s korupcí bojovat, dostaví 
syndrom vyhoření, případně se rovnou rozvine deprese. Zůstaňte v tom případě v klidu, vše je, jak má být. Tyto 
pocity se vzhledem k okolnostem dostavují téměř zákonitě. Neváhejte ale s vyhledáním odborné pomoci. Poté se 
můžete pustit do nějaké jiné smysluplné činnosti. Každý, kdo před problémy nezavírá oči a podaří se mu aspoň 
malé zlepšení, si zaslouží uznání.



Tento materiál byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“
a Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. 

Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem 
podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování 
ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce 

mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision 
making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights 

including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size 
and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is �nanced from 

EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening 
of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and bene�ciary states through �nancial 

contributions in speci�ed priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.”


