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Test výstupních znalostí a zkušeností na téma korupce 

Příjmení a jméno studenta: ………….…………………………………… Třída: ………….. 

 

1. Korupční jednání je takové, kdy jedinec jedná za úplatu nebo jinou protihodnotu 

proti zájmům toho, koho má zastupovat nebo pro koho pracuje. 

Příklad: Firma Health & Money (HM) vyvinula nový lék Jarin forte, který zlepšuje 

metabolismus, tlumí bolesti a zlepšuje spánek. Jedná se o nový lék, který je potřeba dostat 

na trh – konkurence je však velká.  

Níže u jednotlivých konkrétních situací zakroužkujte, kdo je korumpující a kdo je 

korumpovaný (otázka za 14 bodů): 

a/ Obchodní manažer – prodejce léků získá provizi 10 % z každého prodaného balení léku Jarin 

forte, který odeberou ordinace praktických lékařů. V jiných firmách mají obchodní manažeři 

z prodeje léků pouze 3–5 %. 

Korumpující:    obchodní manažer firma HM            nikdo                               

Korumpovaný:  obchodní manažer firma HM            nikdo                               

 

b/ Lékař v ordinaci získá od firmy Health & Money (HM) zájezd do zahraničí, pokud ročně 

prodá alespoň 100 balení léku Jarin forte. 

Korumpující:    lékař  firma HM            nikdo                               

Korumpovaný:   lékař  firma HM            nikdo                               

 

c/ Starosta obce přijme na účet obce částku 100.000 Kč od firmy vyrábějící lék Jarin forte 

jako dar (60.000 Kč) a platbu za inzerci (40.000 Kč) s tím, že logo firmy je umístěno 

na podiu při plesu města a ve zpravodaji vyjde reklamní článek o tomto léku. 

Korumpující:    starosta obec  firma HM            nikdo                               

Korumpovaný:   starosta obec  firma HM            nikdo                               

 

d/ Starosta obce získá 10.000 Kč od firmy HM, vyrábějící lék Jarin forte, na svou předvolební 

kampaň. Částka je zaslaná majitelem firmy na transparentní volební účet starosty. Starosta 

se s majitelem firmy domluví, že firma nebude očekávat žádné protiplnění a tak to je 

uvedeno i v darovací smlouvě. 

Korumpující:    starosta majitel firmy HM            nikdo                               

Korumpovaný:   starosta majitel firmy HM            nikdo                               
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e/ Starosta města získá 10.000 Kč od firmy HM, vyrábějící lék Jarin forte, na svou předvolební 

kampaň s tím, že pokud vyhraje, město nakoupí 100 balení tohoto léku pro seniory 

v městském domově, starosta lék také doporučí na setkání s dalšími starosty a podpoří jeho 

nákup z krajského rozpočtu při jednání s vedením kraje. 

Korumpující:    starosta vedení kraje  firma HM            nikdo                               

Korumpovaný:   starosta vedení kraje  firma HM            nikdo                               

 

f/ Starosta si kupuje lék Jarin forte, protože v noci špatně spí. Firma HM se to dozví 

a se starostou se domluví, že z každého balení léku, který město koupí, mu pošle na jeho 

soukromý účet 10 % z jeho prodejní ceny. Starosta pověří vedoucí svého odboru, aby 

zajistila, že si městské organizace lék od města odeberou. Za to starosta slíbí vedoucí odboru 

14 dní dovolené/volna navíc a mimořádné prémie, pokud se podaří udat léky alespoň 

za 250.000 Kč. 

Korumpující:    starosta vedoucí odboru firma HM            nikdo                               

Korumpovaný:   starosta vedoucí odboru firma HM            nikdo                               

 

 

2. Veřejná zakázka je pořízení věcí nebo služeb z veřejných peněz., kdy je vybírán 

dodavatel, který služby nebo věci za úplatu (nikoli za úplatek) zajistí. Veřejné zakázky 

zadávají tzv. veřejní zadavatelé (např. stát, kraj, město, obec). 

Zakroužkujte odpověď, zda popsaný příklad je (ANO), nebo není (NE) veřejnou 

zakázkou (otázka za 7 bodů): 

a) Pořízení nového auta pro starostu z rozpočtu města      ANO NE 

b) Pořízení nového auta pro vedoucí odborů na radnici z rozpočtu města  ANO NE 

c) Pořízení nového auta pro starostu na leasing      ANO NE 

d) Pořízení nového auta pro starostu formou daru od místní automobilky  ANO NE 

e) Nákup benzínu u čerpací stanice pohonných hmot během pracovní cesty ANO NE 

f) Zajištění dodavatele benzínu pro vozy vlastněné městem na dobu 2 let  ANO NE 

g) Pořízení nového auta pro ředitele soukromé firmy     ANO NE 
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3. Střet zájmů lze obecně charakterizovat jako situaci, kdy se střetnou dva vzájemně 

neslučitelné zájmy. V politice a veřejném životě jde o střet zájmu soukromého a zájmu 

veřejného, při němž veřejný funkcionář zneužívá svého postavení k získání 

neoprávněného prospěchu pro sebe nebo pro jinou fyzickou či právnickou osobu. 

Zakroužkujte odpověď, zda se jedná (ANO), nebo nejedná (NE) o střet zájmu 

soukromého a zájmu veřejného (otázka za 4 body): 

a) Rozhodování, zda si koupím k večeři párek a colu a pustím si televizi, nebo si koupím jablko 

a půjdu si zaběhat.      ANO NE 

b) Zastupitel města je členem hodnoticí komise ve veřejné zakázce na nákup automobilů 

pro členy rady města a zároveň je členem dozorčí rady automobilky, která podala nabídku 

do veřejné soutěže.       ANO NE 

c) Člen dozorčí rady automobilky je zároveň zastupitelem města, ve kterém automobilka sídlí. 

         ANO NE 

d) Člen dozorčí rady automobilky se rozhoduje, od koho si koupí auto pro svou soukromou 

potřebu.         ANO NE 

 

4. Co podle vás může patřit mezi důsledky korupce? Zakroužkujte odpověď, zda se jedná 

(ANO), nebo nejedná (NE) o důsledek korupce (otázka za 3 body): 

a) Veřejné zakázky jsou dražší, než by měly nebo mohly být, a peníze pak chybějí obcím, 

krajům či státu na jiné služby občanům.     ANO NE 

 

b) Za veřejné peníze se pořizují nesmyslné nebo nepotřebné věci a peníze pak chybějí obcím, 

krajům či státu na jiné služby občanům.     ANO NE 

 

c) Občané nejsou ochotni platit vyšší daně, které by mohly zlepšit zdravotnictví, dopravu nebo 

životní prostředí, protože se jich nemalá část rozkrade.  ANO NE 

 

 

5. Znáte nějaká média (ve smyslu sdělovací prostředek, prostředek komunikace, přenášející 

informace), která patří mezi veřejné služby (média veřejné služby)? Vyjmenujte je. 

(Otázka za 3 body) 

 


