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Dvoustranná jednání zástupců České republiky a Rakouska, zaměřená na problematiku 
boje proti korupci 
 
Anotace 
 
„Retro“ příspěvek popisuje organizační uchopení protikorupční agendy v Rakousku, na 
pozadí expertní mise z České republiky a související interakce a výměny informací o této 
problematice. 
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Summary 
 
The "retro" paper describes the organizational framework of the anti-corruption agenda in 
Austria, illustrated with use of the expert mission from the Czech Republic and the related 
interactions and exchange of information on this issue. 
 
Keywords 
 
Austria, corruption, measures, institutions. 
 
 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Dvoustranná jednání zástupců České republiky a Rakouska, zaměřená na problematiku boje 

proti korupci (2018_D_11) 
 

 
2 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Dvoustranná jednání zástupců České republiky a Rakouska, zaměřená na problematiku 
boje proti korupci 
 
Dne 25. srpna 2004 se ve Vídni uskutečnilo jednání zástupců Ministerstva vnitra  
a Nejvyššího státního zastupitelství České republiky se zástupci samostatného oddělení 
Kanceláře pro vnitřní záležitosti (Büro für interne Angelegenheiten – Abteilung IV/6 – BiA) 
Spolkového ministerstva vnitra Rakouska. Hlavním tématem jednání byla problematika boje 
proti korupci a závažné hospodářské trestné činnosti. Jednání bylo připravováno od dubna 
2004. Kontakt pomohl navázat styčný důstojník pro oblast vnitra Spolkové republiky 
Rakousko, akreditovaný v České republice, pan Friedrich Hofbauer, který se jednání rovněž 
zúčastnil. 
 

 
 
Delegaci České republiky tvořili: 
 

 Mgr. Michal MAZEL, ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra; 

 plk. JUDr. Miroslav BORNÍK, ředitel inspekce ministra vnitra; 

 JUDr. Stanislav POTOCZEK, ředitel odboru trestního řízení, Nejvyšší státní zastupitelství; 

 JUDr. Miroslav RŮŽIČKA, ředitel analyticko-legislativního odboru, Nejvyšší státní 
zastupitelství; 

 plk. JUDr. Jan HLAVÁČEK, vedoucí oddělení kontroly a stížností Policejního prezídia; 

 Mgr. Helena KLENOVSKÁ, vedoucí tlumočnicko-překladatelské skupiny odboru 
mezinárodní spolupráce a evropské integrace Ministerstva vnitra; 

 kpt. Mgr. Petr PROKOP, policejní komisař oddělení vnitřních záležitostí Útvaru 
odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování; 

 Mgr. Oldřich KRULÍK, pracovník odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. 
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Delegaci Rakouska tvořili: 
 

 Mag. Martin KREUTNER, MSc, ředitel BiA; 

 Chef-Inspektor Andreas SCHWENDTNER, vedoucí oddělení vnitřní služby BiA; 

 RI Karl RASCHBACH, pracovník, pověřený stykem s veřejností, BiA; 

 RI Brigitte SLEPICKA, pracovnice, pověřená oblastí mezinárodních vztahů, BiA; 

 Obstl. Friedrich HOFBAUER, styčný důstojník pro záležitosti vnitra při velvyslanectví 
Spolkové republiky Rakousko v ČR; oddělení pro mezinárodní záležitosti. 

 
Vznik, role a pravomoci BIA 
 
BIA je jedním z nezávislých těles vnitřní kontroly, existujících v rámci Spolkového 
ministerstva vnitra Rakouska. 
 
Během svého postupného vzniku v letech 2001 – 2003 nahradilo dosavadní ad hoc týmy, 
určené k vyšetřování konkrétních podezření na spáchání trestných činů pracovníky resortu. 
Ad hoc týmy byly často neefektivní, protože kolegové odmítali vyšetřovat kolegy, týmy 
tvořily osoby narychlo a nesystémově odvolané z jiných případů, atd. 
 
BIA funguje v první řadě jako zprostředkující úřad pro vyšetřování a přezkušování osob 
v rámci resortu, stejně jako u úředníků na úrovni spolkových zemí a obcí, pokud je do 
případu zapletena místní bezpečnostní (SiPo) nebo kriminální policie (KriPo), co se týče 
zákona o Úředních deliktech (§§ 302-313 Trestního zákona). V případě závažnějších caus, 
kde jsou resortní úředníci propojeni s dalšími subjekty, smí rovněž vyšetřovat i je, stejně jako 
normální Kriminální policie. 
 
V náplni práce BIA je výslovně i problematika boje proti sexuálnímu obtěžování v rámci 
resortu – ze strany nadřízených či kolegů a boj proti jiným formám diskriminace (kvůli věku, 
národu, rase, vyznání, atd.). 
 
BIA stojí mimo standardní hierarchii Policie, která je normálně pod náměstkem pro veřejný 
pořádek. BIA stojí v sekci služeb a kontroly, aby neexistovalo propojení mezi vyšetřovateli  
a vyšetřovanými. 
 
BIA nemá žádné zvláštní možnosti, co se týče používání operativních technik (odposlechy, 
sledování), o nasazení těchto prostředků musí žádat stejně jako každá jiná policejní složka 
v trestním procesu. 
 
V řadách BIA od 31. ledna 2001 zahájilo činnost 6 operativců. Dnešní stav personálu je 
23 osob (dobrovolně se přihlásivších), které se rekrutují ze všech spolkových zemí  
a někdejších pozic (Gendarmerie, Kriminalpolizei, Sicherheitswache). Takto koncipovaný tým 
se může proto vztáhnout ke všem aspektům případů.  
 
Dosud je BIA pouze represivním orgánem, ale do budoucna se počítá s širším působením 
v oblasti prevence a vzdělávání. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Dvoustranná jednání zástupců České republiky a Rakouska, zaměřená na problematiku boje 

proti korupci (2018_D_11) 
 

 
4 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
Z uvedených skutečností je zřejmé, že protějškem BIA v ČR je Inspekce ministra vnitra. 
V současnosti jsou zkoumány možnosti navázání další spolupráce. 
 
Není to ale jen operativa, protože z případů vyvodili systémové opatření, jak monitorovat, 
aby se takové machinace už neděly. 
 
Rámcem fungování BIA není samostatný zákon. Činnost odboru se řídí všeobecným právním 
základem, zákonem o Kriminální policii, zákonem o Úředních deliktech (§§ 302-313 
Trestního zákona) a Nařízením spolkového ministra vnitra, které vymezuje činnost BIA 
(85.700/100-BIA/03). 
 
Ve své činnosti BIA spolupracuje jak s Kriminální policií, tak s dalšími dvěma tělesy vnitřní 
kontroly Spolkového ministerstva vnitra:  
 

 odborem vnitřního auditu (velmi těsná spolupráce, kdy některé případy jsou „na hraně“ 
působnosti obou těles, takže bývají vytvářeny i společné týmy ze zástupců obou odborů, 
které případy řeší); 

 odborem rozpočtové kontroly (zde ke spolupráci dochází spíše sporadicky, protože 
náplní práce odboru rozpočtové kontroly je i optimalizace výdajů resortu a další ryze 
hospodářské aktivity). 

 
Ačkoli je tedy možné hovořit o určité dvou- či trojkolejnosti ve stejné oblasti působnosti, 
reálná praxe je uspokojivá a zainteresované subjekty mezi sebou adekvátně spolupracují. 
 
Subjektem aktivit BIA mohou být: 
 

 všechny osoby, které jsou v pracovním poměru u Spolkového ministerstva vnitra; 

 osoby, které Ministerstvo zaměstnává zprostředkovaně (např. v oblasti výdeje víz, a to 
i na zastupitelských úřadech státu v zahraničí); 

 jakékoliv další osoby, tak, jak to vyplyne z dohody o dělbě práce mezi BIA a Kriminální 
policií. 

 
Náplní práce BIA jsou trestné činy uvedených osob (tj. nikoli disciplinární přečiny a ústrojová 
nekázeň – tyto záležitosti jsou nadále šetřeny ad hoc komisemi, případně jedním každým 
přímým nadřízeným přestupníků). Jedinou výjimku tvoří „citlivé“ případy, kdy se jedná 
o sexuální obtěžování, ve kterém hraje aktivní roli vysoký státní úředník. Ačkoli se nejedná 
o trestný čin, vyšetřuje celou věc kvůli její „třaskavosti“ BIA. 
 
V náplni práce BIA je výslovně i problematika boje proti sexuálnímu obtěžování v rámci 
resortu – ze strany nadřízených či kolegů a boj proti jiným formám diskriminace (kvůli věku, 
národu, rase, vyznání, atd.). Zajímavé je, že BIA je odpovědná i za jazykovou neutralitu 
výstupů resortu: aby nebylo možné tvrdit, že jsou určeny jen jednomu z pohlaví.  
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Místo BIA ve struktuře ministerstva 
 
Spolkové ministerstvo vnitra Rakouska se dělí na 4 sekce: 
 

 sekce – Úřad ministra, jeho součástí je např. odbor rozpočtové kontroly; 

 sekce – obsahuje jak celou policii a gendarmerii, včetně Kriminální policie (vznikla roku 
2001), ale i letecké specializované sbory, cizineckou a pohraniční stráž a policejní 
akademii – celkem 27 500 osob, tedy zdaleka nejpočetnější část personálu resortu (sekce 
1, 3 a 4 dohromady tvoří jen 2 500 osob); 

 sekce – právní odbory; 

 sekce – podpůrné a servisní složky (informatici, odbor služeb) – a právě v této sekci, 
odděleně od zbytku policie (aby neexistovalo propojení mezi vyšetřovateli 
a vyšetřovanými), funguje i BIA a odbor vnitřního auditu. 

 
Ačkoli byla snaha podřídit BIA přímo ministrovi, nakonec toto rozhodnutí padlo, protože by 
pak bylo možné obvinit ministra, že plánuje z BIA učinit nástroj své moci. BIA je tedy ve 
4. sekci, přičemž nejčastěji komunikuje se šéfem sekce 2. Ředitel Kreutner doslova říká: 
„jsme čtyřka, ale jednáme jako dvojka“. Sekční šéf sekce 4 BIA de facto neřídí ani 
nedozoruje. Ředitel BIA komunikuje s jinými ministerstvy nebo soudy přímo. 
 
Nástroje BIA 

 
Všechny služebny, spadající pod Spolkové ministerstvo vnitra mají vůči BIA bezprostřední 
ohlašovací povinnost (Meldepflicht), stejně jako povinnost poskytnout BIA na požádání 
písemné materiály a odpovídající vysvětlení. Každý pracovník resortu je BIA povinen nahlásit 
jakoukoli nepravost (odchylku od služebních povinností), se kterou je konfrontován. 
 
Zároveň každý pracovník resortu smí BIA – bez toho, aby jeho hlášení někdo cestou 
„filtroval“ – adresovat jakékoli poznatky (Melderecht). Můžeme proto hovořit o tom, že 
vznik BIA institucionalizoval možnost pro tzv. „whistleblowing“ uvnitř resortu. 
 
BIA nedisponuje žádnými zvláštními možnostmi, co se týče používání operativních technik 
(odposlechy, sledování). Při nasazení těchto prostředků musí, stejně jako každá jiná policejní 
složka v trestním procesu, žádat vyšetřujícího soudce. 
Personál BIA 
 
V řadách BIA od 31. ledna 2001 zahájilo činnost 6 expertů. Dnešní stav personálu je 20-25 
osob, přičemž jen 10 osob tvoří kmenové jádro (převážně právníci). Zbytek jsou „stážisté“, 
přijímaní na dobu určitou (přičemž panuje snaha udržet určitý representativní poměr mezi 
muži a ženami, zástupci policie, gendarmerie, specializovaných složen a civilních 
zaměstnanců). Přednost mají „veteráni“, kteří se již proslavili mimo řady BIA. 
 
Důvodem takového postupu je snaha, aby: 
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 odbor neztratil „kontakt s realitou“, což by mohlo nastat, kdyby se jeho složení 
zakonzervovalo; 

 krátkodobé stáže je možné chápat jako určitou formu školení, kdy někdejší stážisté 
předávají získané poznatky ve svém regionu či instituci, stejně jako šíří ideje etického 
chování; 

 je tak možné získat experty na konkrétní vyšetřované problematiky. 
 
Mechanismus výběru je založen na dobrovolnosti. Do BIA se kvůli jejímu věhlasu hlásí 
experti sami, ale s jejich uvolněním musí souhlasit i vedení služebny, kterému není možné 
odejmout jediného experta na konkrétní problematiku. Slibní adepti postupují do druhého 
kola, spravuje se jejich databáze, a v případě, že vyplyne potřeba je zařadit do týmu, jsou 
osloveni s dotazem, zda jejich zájem ještě trvá. 
 
Takto koncipovaný tým se proto může vztáhnout ke všem aspektům případů. Vzhledem ke 
specifičnosti náplně své práce BIA provozuje vlastní úsek pro styk s veřejností a pro styk se 
zahraničím. 
 
Statistika práce BIA 
 
Například roku 2003 BIA obdržela 1 084 hlášení. Z nich se 30,44 % týkalo obvinění z „ryze 
služebních deliktů“ (mezi nimiž je zařazena i korupce), 42,16 % údajného zneužití pravomoci 
veřejného činitele (zejména v souvislosti s rozháněním demonstrací), 6,09 % krádeží  
a zpronevěry, 0,64 % sexuálních deliktů a 16,71 % byla podle vyjádření vedení BIA na první 
pohled neodůvodněná hlášení. 
 
Celkem 56,82 % případů (hlášení) se logicky vztahuje k hlavnímu městu Vídeň, kde se 
nachází většina ústředních orgánů státní správy. O zbytek se podělí ostatní spolkové země, 
zhruba tak, jaký je jejich podíl na počtu obyvatel Spolkové republiky. 
 
Okolo 75 % případů (rok 2003) se týká členů policie, asi 24 % gendarmerie a 1 % zbytku 
(včetně úředníků ministerstva – centrály). Zde hraje roli, že policie působí ve městech  
a gendarmerie na venkově, kde je, podle všeho, méně příležitostí k nekalému jednání.  
 
Určitou slabinou BIA je velký počet rozpracovaných a malý počet dokončených případů. Jen 
2,33 % případů skončí trestním stíháním (jedná se zpravidla o evidentní případy, kdy se 
úředník dopustil zneužití pravomoci, krádeže, vloupání, atd.). Zhruba polovina případů byla 
založena ad acta a jen o něco málo méně je stále rozpracováno. 
 
Celkem 51 % dosavadních případů skončilo očištěním pracovníka z nařčení a potvrzením 
jeho neviny. Je totiž smutnou skutečností, že boj proti korupci často sklouzne v osobní boj,  
a je nástrojem pro odstranění protivníka, resp. konkurenta v kariéře. Takové nařčení se pak 
obrátí proti původci (je-li znám) a ten je vyšetřován pro pomluvu a křivé svědectví. Řada 
neodůvodněných obvinění je spojena s potlačováním demonstrací, kdy je policie obviňována 
ze zbytečného násilí. 
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Public relations 
 

Ačkoli BIA mohou hlášení podávat všichni pracovníci resortu, a vlastně jakákoli veřejnost, 
sám odbor zatím nepřistoupil k tomu, aby zahájil nějakou public relations kampaň, kdy by 
veřejnost vyzýval k zasílání dalších podnětů. Ani na stránkách Spolkového ministerstva není 
uveden přímý odkaz pro hlášení občanů, kteří byli konfrontováni s případy korupce. 
 
Mobilizaci veřejnosti zvládají média, která na existenci odboru odkazují ve svém 
zpravodajství o případech, které BIA řeší. Nepočetný tým se – podobně jako některé úřady 
v České republice – potýká spíše s opačnými komplikacemi: množstvím opakujících se 
neodůvodněných stížností.  
 
S ohledem na korupci se BIA nedomnívá, že by se vždy jednalo o klasický „staromódní“ 
vztah, kdy jeden dává a druhý bere obálku s penězi. Případy jsou zpravidla složitější. 
 
Nadměrné náklady v Rakousku, podobně jako v České republice, doprovází policie. Ta 
stanovuje, kdy se náklad vydá na cestu (zpravidla v hluboké noci). Často se stávalo, že řidič 
nákladu po skončení transportu pozval prokřehlé policisty na polévku. A když někdy nebyl na 
polévku čas nebo podmínky, řešilo se to tak, že jim dal nějaké peníze se slovy „jděte na 
polévku beze mě“. Časem se ale z nepovinné zdvořilosti stal zvyk a policisté začali peníze 
vyžadovat, a to předem (suma se ustálila na 5 euro). Pokud řidič nechtěl zaplatit, rozhodlo 
se, že počasí je špatné a transport není možné uskutečnit. Pokud řidič pochopil a zaplatil, 
počasí se rázem zlepšilo. BIA se rozhodla uvedené praktiky radikálně potírat, i když přitom 
narazila na nepochopení veřejnosti i médií. Suma 5 eur se zdá malicherná. BIA však zjistila 
případy, kdy dodatečný měsíční příjem z „peněz na polévku“ u některých policistů činil až 
1 500 eur měsíčně. Z případů byla vyvozena systémová opatření, která mají zajistit, aby se 
podobné skutečnosti už neděly. Už není možné, aby si doprovod nákladů „usurpovali“ stále 
stejní policisté, které by si z něho dělali „živnost“. 
 
Jeden případ vycházel z podezření, že služební čerpací stanici (s benzínem zdarma) užívají 
policisté k čerpání do vlastních vozidel. Vyšetřování na místní úrovni odhalilo jen řadové 
příslušníky. Po zásahu BIA vyšlo najevo, že do machinací byl zapleten i jejich plukovník. 
 
Odhalen byl případ, kdy personál hraničního přechodu za úplatu pouštěl do Rakouska 
nelegální migranty a ještě k tomu obchodoval s falešnými či pozměněnými pasy. 
Další postřehy 
 
Kvalitu týmu BIA oceňuje nejen rakouský, ale i zahraniční tisk. Například ředitel 
protikorupčního úřadu Slovinska, Boštjan Penko, se nechal slyšet, že by uvítal, kdyby dostal 
podobné pravomoci, nebo alespoň kdyby se podobné nesmlouvavé postupy prováděly 
v rámci slovinské policie. 
 
Ačkoli z hlediska České republiky je BIA zejména protipólem Inspekce ministra vnitra, ředitel 
Kreutner se nechal slyšet, že jeho ambice jsou vyšší. 
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Nemá smysl se konejšit nízkým indexem CPI u Rakouska (způsob hodnocení promoření 
společnosti korupcí, tak jak ho hodnotí mezinárodní organizace Transparency International, 
podle něhož Rakousko leží zpravidla v první desítce korupcí nejméně postižených zemí). 
Latence korupce je obrovská a my nevíme, co leží v „šedé zóně“. „Byli jsme označeni za zlé, 
když jsme nic neodhalili. Teď nám média spílají, když něco odhalíme, protože tak poškodíme 
image Rakouska a zhoršíme mu index CPI. S tím se musíme naučit žít“, říká ředitel BIA, 
Kreutner. 
 
BIA usiluje o to, aby překročila hranice ministerstva a stal se z ní centrální bod pro boj 
s korupcí v celém Rakousku. Chce setřást i pověst represivního tělesa a více se zaměřit i na 
prevenci a vzdělávání. Z tohoto důvodu: 
 

 zaštiťuje konferenci zástupců 25 členských států Evropské unie na téma „boj proti 
korupci“, která se bude za účasti spolkového ministra vnitra Strassera konat ve dnech 
24. – 26. listopadu 2004 ve Vídni a která navazuje na podobné velmi úspěšné akce, které 
se roku 2001 konaly v Bruselu a roku 2003 v Luxemburgu. Akce je spolufinancována 
z prostředků AGIS; 

 roku 2005 otevře školící kurs pro pracovníky v oblasti boje proti hospodářské kriminalitě 
a korupci; 

 chce zasahovat i do procesu tvorby práva, zejména v souvislosti s faktem, že u státního 
úředníka může být za určitých okolností trestné i přijetí malicherného dárku, ale pokud 
je farmaceutickým koncernem lékárník i s celou rodinou pozván na „kongres“ do Thajska 
ceně 10 000 eur, není možné proti tomu nijak zasáhnout; 

 další aktivity se očekávají v souvislosti se skutečností, že boj proti korupci je stanoven 
jednou z priorit rakouského předsednictví v roce 2006. 
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Institut pro výzkum konfliktů  
 
V Rakousku vedle toho existuje Institut pro výzkum konfliktů (Institut für Konfliktsforschung, 
IKF), který vytváří ročenku o stavu v oblasti konfliktu zájmů, ale i další případové výzkumy na 
různá témata (konflikt zájmu u starostů v malých obcích, atd.).1 
 
IKF je výzkumným ústavem, který se – mimo jiných aktivit – věnuje vědeckým projektům, 
zadávaným rakouskými spolkovými ministerstvy, včetně Ministerstva vnitra. Z nich je třeba 
zmínit grant z přelomu roku 1999/2000, na jehož základě IKF vypracoval materiál „Korupce 
v Rakousku“.2 
 
Materiál konstatuje, že korupce (jak v Rakousku, tak kdekoli jinde ve světě) je velmi latentní 
a obtížně uchopitelný a kvantifikovatelný jev. Jinak o jejím rozsahu hovoří investigativní 
novináři, kteří chtějí „sólokapra“ na titulní stranu novin, jinak zní suchá řeč policejních  
a soudních statistik. Proto o rozsahu korupce v zemi neexistuje jednoznačný údaj. Studie si 
proto klade otázky: 
 

 Jak je vůbec možné korupci definovat (legislativně, eticky, jinak – například jako „zneužití 
pravomoci veřejného činitele k soukromým účelům“)? 

 Jaké indikátory korupce je vůbec možné použít? 

 V jakých oblastech (profesích) je v Rakousku korupce pravděpodobně nejběžnější? 

 Lze ve vztahu vývoje korupce v Rakousku vysledovat určité trendy a očekávání? 

 Lze navrhnout některé možnosti prevence korupce? 

 Existují některé kulturně podmíněné faktory, podporující korupční jednání (hovoří  
o Rakousku jako o zemi s „mentalitou spropitného“ – „Trinkgeldmentalität“). 

 
K uvedeným otázkám se pojí metodologický diskurs se širokým pluralistickým záběrem 
(přístupem) užívající celou řadu metod (např. politologické hledisko, se zvláštním zřetelem 
na financování politických stran). Text studie dále doplňuje: 
 

 výčet relevantní zdrojové literatury a dalších dokumentů; 

 interview s experty (personál Spolkového ministerstva vnitra, zástupci justice, 
investigativní novináři, parlamentní a lokální politici); 

 statistický přehled, vztahující se k problematice stíhání korupce v Rakousku. 
 
Většina aktivit IKF se však korupce přímo netýká: jedná se o popisy konfliktů z různých 
pohledů: konflikt nájemníků a majitelů nemovitostí ohledně deregulace nájemného ve Vídni 
a na venkově; konflikty v euroregionu na rakousko-slovenské hranici, atd. Každoročně 
vydávaná zpráva o korupci v Rakousku neexistuje. IKF vydává sice ročenku, ale jedná se  

                                                 
1 (Institut für Konfliktsforschung. http://www.ikf.ac.at 
2 Většina práce (tedy celá, s výjimkou této jedné studie) IKF se však korupce přímo netýká: jedná se o popisy 
konfliktů z různých pohledů: konflikt nájemníků a majitelů nemovitostí ohledně deregulace nájemného ve Vídni 
a na venkově; konflikty v euroregionu na rakousko-slovenské hranici, atd. Každoročně vydávaná zpráva  
o korupci v Rakousku neexistuje. IKF vydává sice ročenku, ale jedná se o soupis jeho publikačních a výzkumných 
úkolů, nikoli materiál, vztahující se k problematice korupce. 
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o soupis jeho publikačních a výzkumných úkolů, nikoli materiál, vztahující se k problematice 
korupce. 
 
Další protikorupční strukturou v Rakousku je neformální platforma ”E-Demokratie” (patrně 
obdoba sdružení kolem Oldřicha Kužílka v České republice, nebo sdružení „Otvorte“ na 
Slovensku). Její internetová stránka funguje jako rozcestník na další presentace, věnující se 
problematice boje proti korupci.3 
 
Transparency International v Rakousku působí nepřímo, přes svou centrálu v Německu. 
Vlastní presentaci nevytváří. 
 
Aktuální vývoj 
 
I situace v Rakousku se od doby popisovaného procesu posunula, sám Kreutner ve funkci 
skončil roku 2010, roku 2012 byl vyšetřován, kvůli údajnému překročení pravomocí 
a dnes vede „Mezinárodní protikorupční akademii“, tedy mezinárodní vzdělávací organizaci 
se sídlem v Laxenburgu (77 členů, statut přidružené platformy Interpolu).4 
 
Samo těleso BiA bylo roku 2008 po řadě peripetií transformováno ve Spolkový úřad pro 
potírání a prevenci korupce (Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptions-
prävention).5 
 
Kontaktní spojení 
 
BIA 
 
Abteilung IV/6 (Interne Angelegenheiten) 
”BIA” 
Bundesministerium für Inneres 
Büro für Interne Angelegenheiten 
Herrengasse 7, A-1014 WIEN, AUSTRIA 
tel.: 00 43 1 53126 57 08 
fax: 00 43 1 53126 55 19 
e-mail: BMI-IV/6-BIA@bmi.gv.at 

IKF 
 
Lisztstrasse 3 
A-1030 Wien 
tel.: 00 43 1 713 16 40 
fax: 00 43 1 713 99 30 
e-mail: institute@ikf.ac.at  
 

 

                                                 
3 E-Demokratie. http://www.korruption.at/ 
4 Einblicke in Mensdorffs Jagdgesellschaft. ÖRF, 19. VI. 2012. https://orf.at/v2/stories/2126552/2126631/ 
Martin Kreutner. International Anti-Corruption Academy. https://www.iaca.int/faq/12-faculty/dean/48-martin-
kreutner.html 
5 Bundesamt für Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention. https://www.bak.gv.at/ 
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Příloha 
 
Rakouská strana avizovala, že v roce 2005 plánuje otevřít školící kurs pro policisty, specialisty 
na oblast boje proti hospodářské kriminalitě a korupci; České republice je nabídnuto vyslání 
jednoho representanta (o nabídce byl uvědomen odbor vzdělávání a správy policejního 
školství Ministerstva vnitra). Zde je specifikace kursu (v němčině). 
 

 Cílová skupina: Policisté, zabývající se bojem proti korupci. 

 Výběrové řízení: Týká se jen policistů z Rakouska, delegáti z České republiky žádné testy 
dělat nebudou. 

 Cíle a obsah kursu: Seznámit se s mechanismy korupce (jak a kde se uplácí) a tak s tímto 
fenoménem lépe bojovat. 

 Přednášející: vesměs špičkové kapacity z rakouské protikorupční komunity. 

 Termíny: budou celkem 3 termíny (třetí termín patrně v květnu). 
 
Korruptionsbekämpfung und -prävention 

 
Hintergründe, Rechtsgrundlagen, Operative Maßnahmen 

 
Fortbildungslehrgang für Exekutivbedienstete zum Thema Korruptionsbekämpfung und 
 –prävention sowie für potentielle zukünftige Mitarbeiter des 
 
Büros für Interne Angelegenheiten 

 
I. Zielgruppe: Interessierte Bedienstete der Verwendungen E1, E2a, E2b, VB/S GÜD. 
Bevorzugt werden Bewerber, die im Kriminaldienst tätig sind, sowie Bedienstete, deren 
Tätigkeitsbereiche einer besonderen Korruptions- und Missbrauchsgefährdung unterliegen 
(z.B. OK-Sachbearbeitung). Insbesondere soll dieser Lehrgang allen am Thema 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung interessierten Mitarbeitern 
entsprechendes Wissen, auch im Sinne der zugehörigen internationalen Entwicklungen, 
vermitteln sowie auch zu einer Poolbildung für etwaige zukünftige Mitarbeiter des Büros für 
Interne Angelegenheiten im BMI dienen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass durch die 
Teilnahme an diesem Lehrgang weder ein Anspruch auf eine zukünftige Verwendung im 
Büro für Interne Angelegenheiten erworben wird, noch eine Verpflichtung zur 
Dienstverrichtung an dieser Dienststelle erwächst. 
 
II. Auswahlverfahren: Bewerber aus der o.a. „Zielgruppe“ werden zu einer psychologischen 
Testung („Standortbestimmung“; wahrscheinlich 41. KW 2004, Räumlichkeiten des 
Psychologischen Dienstes, 1050 WIEN) sowie im Anschluss zu einem Hearing (wahrscheinlich 
45. KW 2004) eingeladen. Positive Absolventen beider Verfahren werden anschließend zum 
Lehrgang einberufen. Die Einladungen zum psychologischen Test und zum Hearing erfolgen 
mit gesondertem Geschäftsstück. Für den ersten Lehrgangstermin ist die Teilnehmerzahl mit 
18 beschränkt. Bei ent-sprechendem Interesse sind ein zweiter Lehrgang („Termin 2“) bzw. 
folgende geplant. 
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III. Ziele: Die Teilnehmer sollen Hintergründe und Mechanismen der Korruption sowie deren 
mögliche Bekämpfungsformen (unter Bedachtnahme auf die einschlägigen gesetzlichen 
Grundlagen) kennen lernen. Weiters sollen (insbesondere in Hinblick auf eine eventuelle 
zukünftige Dienstverrichtung der Teilnehmer im Büro für Interne Angelegenheiten) 
entsprechende Vorgehens- und Verhaltensweisen im Rahmen der Ermittlungen bei 
Amtsdelikten und anderen strafrechtlich relevanten Handlungen, die durch öffentlich 
Bedienstete begangen werden, vermittelt werden. 
 
IV. Inhalte: Theoretisches Hintergrundwissen im Zusammenhang mit Korruption und 
Amtsdelikten (insbesondere die einschlägigen Bestimmungen im StGB, in der StPO, dem SPG 
sowie jener zum Datenschutz und Dienst-/Disziplinarrecht), Internationale Zusammenarbeit 
auf dem Sektor der Korruptionsbekämpfung, Korruptionsprävention, Berufsethik, 
Kommunikation und Konfliktmanagement, Teamarbeit in Ermittlungsgruppen, 
Informationen zum Büro für Interne Angelegenheiten (Aufgaben, Zielsetzungen, Arbeits-
weise, Erlässe und Vorgaben etc.). 
 
Bewerbungsfrist: 4. September 2004 
 
Termine und Lehrgangsorte (geplant): Der Lehrgang erfolgt in drei Blöcken: 
 
Termin 1: 
 
Block 1: 17.01.2005 – 19.01.2005 (Seminarzentrum RACH am Gebirge). 
Block 2: 24.01.2005 – 28.01.2005 (Bildungszentrum WIEN). 
Block 3: 31.01.2005 – 04.02.2005 (Sonnenhof, MARIA RAIN). 
 
Termin 2: (sofern erforderlich) 
 
Block 1: 28.02.2005 – 02.03.2005 (derzeit noch nicht bekannt). 
Block 2: 14.03.2005 – 18.03.2005 (Bildungszentrum WIEN). 
Block 3: 04.04.2005 – 08.04.2005 (Sonnenhof, MARIA RAIN). 
 
* 
 
Přes všechny urgence se ale a Českou republiku na kurs nikdo nepřihlásil. Uvedené důvody 
byly: 
 

 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality: kurs je roztříštěný (2 dny školení, 3 dny 
pauza, 3 dny školení, 2 dny pauza, atd.) aby byl na míru místním policistům v Rakousku, 
kteří budou třeba dva dny na služebně anebo u rodiny a to by bylo logisticky 
problematické; 

 Inspekce ministra vnitra: není tu nikdo, kdo by se věnoval tomuto tématu a zároveň 
uměl německy; 

 Finanční policie: tematicky nám tato problematika vůbec nepřísluší. 
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Příloha pro experty (v němčině) 
 

Statut Kanceláře pro vnitřní záležitosti (Büro für Interne Angelegenheiten – Abt IV/6 – BIA) 
rakouského Spolkového ministerstva vnitra 
 
 

 

 
  
DVR: 0000051 
 
Zl. 85.603/100-BIA/03 
 
Büro für Interne Angelegenheiten (Abt IV/6) 
Einführungserlass – Adaptierung 
 
An 
alle Sicherheitsdirektionen, 
alle Bundespolizeidirektionen, 
alle Landesgendarmeriekommanden, 
die Gendarmeriezentralschule, 
das Bundesasylamt, 
alle Sektionen im BMI 
 
1. Allgemeines 
 
1.1. Das Büro für Interne Angelegenheiten (im folgenden „Büro“ oder „BIA“) ist ident mit 

der Abteilung IV/6 des Bundesministeriums für Inneres. 
 
1.2. Soweit das Büro Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung besorgt, handelt es als 

Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit. 
 
2. Zuständigkeit 
 
BIA ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen insbesondere für die Entgegennahme 
und Überprüfung von Anschuldigungen und Beschwerden, die dem Bereich der Amtsdelikte 
(§§ 302-313 StGB) zuzuordnen sind, sowie in weiteren Angelegenheiten nach 
Auftragserteilung durch den Leiter der Sektion IV im Einzelfall zuständig. 
 
2.1. Dem Büro kommen somit insbesondere folgende Zuständigkeiten zu: 
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2.1.1. sicherheitspolizeiliche und kriminalpolizeiliche Ermittlungen bei Amtsdelikten, 
 
2.1.2. sicherheitspolizeiliche und kriminalpolizeiliche Ermittlungen nach Auftragserteilung 
durch den Leiter der Sektion IV im Einzelfall und 
 
2.1.3. Ermittlungen bei anderen gravierenden Dienstpflichtverletzungen nach Auftrags-
erteilung durch den Leiter der Sektion IV im Einzelfall (zB sexuelle Belästigung durch einen 
Vorgesetzten oder Kollegen). 
 
2.2. Das Büro ist in diesen Bereichen zuständig, Verdächtigungen oder Vorwürfe 
wahrzunehmen und Ermittlungen zu führen, wenn sich diese gegen Bedienstete des 
Bundesministeriums für Inneres, der Sicherheitsdirektionen, der Bundespolizeidirektionen, 
des Bundesasyl-amtes, der Bundesgendarmerie, oder Bedienstete anderer Ministerien und 
anderer Gebietskörperschaften richten, die Aufgaben im Bereich der Sicherheitsverwaltung 
oder Kriminalpolizei wahrnehmen. Bei Dienstpflichtverletzungen ist das Büro nur insofern 
zuständig, als eine Dienstaufsicht von Bundesbehörden besteht. 
 
3. Meldepflicht und Vorgangsweise 
 
3.1. Jede Dienststelle, die Kenntnis von einem Sachverhalt nach Punkt 2. erlangt, hat das 
Büro hievon unverzüglich schriftlich zu informieren. Dies lässt die Zuständigkeit der 
Dienststelle für Ermittlungen unberührt; diese ist wahrzunehmen, es sei denn, das Büro 
trifft eine abweichende Anordnung (Kompetenz-Kompetenz des BIA). Solche Anordnungen 
sind aktenkundig zu machen. Eine Gleichschrift der schriftlichen Dokumentation darüber ist 
dem Büro unverzüglich zu übermitteln. Des Weiteren darf jedenfalls kein Bediensteter des 
Ressorts davon abgehalten werden, einen Verdacht oder Vorwurf auch direkt an das Büro 
zu melden. 
 
3.2. Übernimmt das Büro die Überarbeitung eines Falles nicht selbst, kann es anordnen, 
dass ihm die ermittelnde Dienststelle direkt über den Fortgang einer Angelegenheit laufend 
oder vor bestimmten Entscheidungen schriftlich zu berichten hat. 
 
3.3. Andere Meldepflichten bleiben unberührt. Bei Misshandlungsvorwürfen gegen Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist – unabhängig von der Meldepflicht nach Punkt 3.1. 
und 3.2. – die Vorgangsweise gemäß Erlass vom 10. November 2000, Zl. 64.000/231-
II/20/00, einzuhalten. 
 
3.4. Disziplinaranzeigen wegen Dienstpflichtverletzungen, die in die Zuständigkeit des 
Büros fallen (Punkt 2) sind dem Büro unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Der Meldung ist 
eine Gleichschrift der Disziplinaranzeige anzuschließen. 
 
3.5. Im übrigen bleiben die dienst- und disziplinarrechtlichen Kompetenzen unberührt. 
 
3.6. Allen do. Bediensteten ist dieser Erlass jährlich nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Dvoustranná jednání zástupců České republiky a Rakouska, zaměřená na problematiku boje 

proti korupci (2018_D_11) 
 

 
15 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

4. Unterstützungspflicht 
 
Alle Dienststellen sind verpflichtet, das Büro in vollem Umfang zu unterstützen, Hilfe zu 
leisten und Auskünfte zu erteilen, Akten vorzulegen sowie auf Anordnung des Leiters der 
Sektion IV im Einvernehmen mit den zuständigen Sektionsleitern, insbesondere dem 
Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Personal und Sachmittel zur Verfügung zu 
stellen.  
 
5. Berichtspflicht 
 
Das Büro für interne Angelegenheiten hat jeweils bis Ende Februar dem Bundesminister für 
Inneres einen statistischen Tätigkeitsbericht über das vorangegangene Kalenderjahr 
vorzulegen. 
 
6. Sprachliche Gleichbehandlung 
 
Die personenbezogenen Ausdrücke gelten geschlechtsneutral gleichermaßen für männliche 
wie für weibliche Mitarbeiter. 
 
7. Außerkrafttreten 
 
Der ursprüngliche Einführungserlass vom 31. Jänner 2001, Zl. 93.000/112-V/2/01, tritt mit 
sofortiger Wirkung außer Kraft. 
 
Wien, am 05. März 2003 
Der Bundesminister: Strasser 
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Jednání se uskutečnilo v jednací budově Hofburg a zúčastnilo se ho 25 delegací. Konference 

si kladla za cíl vybudovat společnou síť antikorupčních orgánů jednotlivých zemí a navázat 

mezi jejich zástupci kontakty. 

 
Zde je úvod pozvánky na akci: 
 
 

 

 
DVR: 0000051 
 

VIENNA, 17 August 2004 
Dear Madam, Dear Sir, 
Dear Colleagues, 
 
 
 
in my capacity as Director of the Bureau for Internal Affairs of the Federal Ministry of the 
Interior of the Republic of Austria, it is my great pleasure to inform you that the 2004 
conference of Heads and Representatives of the Police Monitoring and Inspection Bodies 
and Anti-corruption Authorities, respectively, of the EU Member States will for the first time 
take place in the context of the AGIS Programme of the European Commission. With the 
support of the six AGIS partner states Belgium, Finland, Hungary, Luxemburg, Portugal and 
Slovakia, Austria will host the organisation and implementation of this high-level event, to 
be attended by the Authority Heads and Representatives and, in part, also by invited, high-
ranking personalities, from 24 to 26 November in Vienna. Following the first conferences, 
which took place in the cities of Brussels, The Hague and Luxembourg, we are particularly 
delighted to welcome the representatives of the ten new Member States in the Austrian 
capital. 
 
The general topic of this expert conference is ”Enhancing Operational Co-operation in 
Fighting Corruption in the European Union“. In addition to internal workshops and panel 
discussions for you, the Authority Heads and Representatives, which will deal in particular 
with the issue ”United Nations Convention against Corruption and National Implementation 
– Guidelines for European Cooperation and Interoperability“, we want to join forces with 
high-ranking decision-makers from the fields of politics, science and the media to address 
”Corruption as a Sociological Phenomenon – Anti-Corruption Strategies in their Socio-cultural 
Context“ as well as the problem complex ”Corruption and the Media – Between 
Transparency and Scandalization“… 
 

Mag. Martin KREUTNER, MSc 

Head of Department 

Herrengasse 7 

A-1014 WIEN 

AUSTRIA 

Tel.: +43 1 53126 -5708 

Fax: +43 1 53126 -5519 

bia1@bmi.gv.at 

www.bia-bmi.at 

 

AGIS 2004 
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We are moreover interested in discussing the national and international state of affairs in 
the context of the fight against corruption and will therefore permit ourselves to enclose a 
short questionnaire with the official invitation, which will be mailed to you and your country 
in a few weeks’ time… 
 
The conference languages will be German, English and French, with simultaneous 
translation from and into these languages. 
 
* 
 
Konference „Zlepšení operativní spolupráce v oblasti potírání korupce 

v Evropské unii“ 

 
Program konference: 
 
Středa 24. listopadu 2004. 
 
Předsedajícím konference byl ředitel oddělení vnitřních záležitostí – Büro für Interne 
Angelegenheiten (BIA) při ministerstvu vnitra Rakouska – Mag. Martin Kreutner. Ten hned 
v úvodu omluvil ministra vnitra Rakouska Ernsta Strassera, jež se ze závažných důvodů 
zahájení nemohl zúčastnit. Martin Kreutner pak dále hovořil o významu konference, jež si 
klade za cíl vybudovat společnou síť antikorupčních orgánů jednotlivých zemí a navázat 
kontakty mezi jejich zástupci. Dalším z cílů konference je vypracovat memorandum jako 
stanovisko jednotlivých antikorupčních orgánů k současnému stavu boje s korupcí a s návrhy 
řešení existujících problémů. Posledním bodem úvodní řeči došlo k představení tématu dne 
– korupce jako kulturního a sociálního fenoménu.  
 
Profesor Eigen, zakladatelem Transparency International Německo, v hrubých rysech 
představil Transparency International, jež provozuje 90 sekcí po celém světě a svým 
přípěvkem v prvé řadě upozornil na problematiku korupce jako hranice přesahujícího 
fenoménu, proti němuž je zapotřebí budovat protikorupční koalice. Jako příklad byl uveden 
„Pakt Integrity“, jež byl podepsán v únoru 1999. Signatáři tohoto paktu – exportéři  
a importéři signatářských zemí, se zavázali, že při uskutečňování obchodů zejména se 
zeměmi Dálného i Blízkého východu, kde je korupce součástí obchodní kultury, nebudou 
korumpovat své obchodní partnery, Tento pakt měl tedy za cíl předejít a vyvrátit tvrzení 
některých podnikatelských skupin, že pokud odmítnou korumpovat své obchodní partnery 
v zahraničí, přijdou o zakázky, které převezmou firmy, které se takového jednání dopouštět 
budou.  
 
Dalším z řečníků byla profesorka Donatella Della Porta, jež je profesorkou na Institutu pro 
politické a sociální vědy Evropského univerzitního institutu ve Florencii.  
 
Profesorka Della Porta se ve svém příspěvku věnovala hlavně politické korupci a jejímu 
schématu v Itálii. Z obecných tezí, které byly zmíněny je potřeba upozornit na sociální aspekt 
politické korupce, jež se, dle názoru přednášející, skrývá právě v úrovni politické kultury 
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dané země a zároveň velmi úzce souvisí s podnikatelským prostředím. Na základě výzkumů 
bylo na Institutu pro politické a sociální vědy vypracováno schéma, jež znázorňuje fungování 
politické korupce v Itálii. Bylo zjištěno, že osoba z podnikatelského prostředí, která se 
odmítla korupčních praktik zúčastnit , byla vyřazena z podnikatelského dění a teprve když 
byla ochotna spolupracovat a podílet se korupčních praktikách, bylo jí umožněno se vrátit. 
Dále bylo zjištěno, že korupce se nikdy netýká pouze dvou lidí, téměř vždy se jednalo o síť.  
 
Třetím řečníkem byl Raymond Hung-Chiu Wong, komisař Nezávislé komise proti korupci 
Hong-Kong (Independent commision against corruption Hong Kong). Pan Wong se ve svém 
příspěvku zaměřil na prezentaci úspěchů výše zmíněné organizace, která v Hong Kongu 
existuje již 30 let. Členové této nezávislé komise mají z části stejné pravomoci jako policejní 
složky či státní zastupitelství, ale jejich úkolem je pouze potírání korupce a to ve všech jejich 
podobách. Před započetím fungování programu boje proti korupci byla tolerance korupce 
v Hong-Kongu takřka úplná. Po 30 letech práce je tato tolerance dle okolo 9 % populace 
(v obchodě pak 17 %). 
 
Práce Komise se ubírala po třech liniích. První z nich byla politická korupce a boj s ní, 
následně pak boj s korupcí ve veřejném životě a v neposlední řadě preventivní působení na 
obyvatelstvo. Strategie Komise je postavena na 4 základních pilířích. Prvním je nezávislost na 
politickém prostředí, dále pak vyšetřování z úřední povinnosti a operativní práce, naprosto 
transparentní jednání a přiznání odpovědnosti a podpora veřejnosti. K poslednímu bodu je 
velmi efektivně využívána síla médií, které tímto participují na boji proti korupci.  
 
Posledním z řečníků tohoto dne byl Dr. Franz-Hermann Brüner, ředitel OLAF. Dr. Brüner se 
ve svém velmi krátkém příspěvku zaměřil na realitu boje s korupcí v Evropské unii a v Evropě 
vůbec. Poznamenal, že Hong-Kong byl skutečně v boji s korupcí velmi úspěšný, ale v Evropě 
existují stále případy států, kde se tento boj vůbec nedaří – například některé státy bývalé 
Jugoslávie. Dále se zmínil o problematice vyhotovování tzv. black list, kde jsou uváděny 
společnosti, které jsou podezřelé z korupčních jednání. Byl zmíněn problém, že většina 
firem, které se na takové seznamu ocitnou pouze z důvodu nějakého podezření, okamžitě 
podávají žalobu. Dále existuje problém nekoordinovaného postupu při sestavování těchto 
seznamů, takže hrozí reálné riziko duplicity. 
 
Na závěr jednacího dne byl dán prostor pro dotazy. Hlavním tématem této poslední části 
jednání byla ochrana a zajištění anonymity svědka při vyšetřování korupce a dále pak, 
v případě, že je identita svědka známá, jakým způsobem zajistit, aby tento člověk nebyl 
perzekuován například ve firmě, proti které vystoupil apod. Němečtí kolegové zde 
v návaznosti na tento problém představili svůj systém internetových stránek, kdy se 
oznamovatel korupčního jednání zaloguje na stránky antikorupční služby, které jsou 
provozovány na zabezpečeném serveru. Tento server není schopen identifikovat IP adresu 
přihlášeného účastníka, což znemožňuje jeho nalezení. Každý oznamovatel si při svém 
oznámení může zřídit schránku pod jedinečným heslem, skrze kterou pak komunikuje se 
zpracovatelem oznámení. Nadále pak je tedy možné získávat další potřebné údaje od 
oznamovatele a ten je zároveň stále informován o vývoji případu.  
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Čtvrtek 25. listopadu 2004 

 
Předsedajícím v tento den byl p. Dr. Andreas Unterberger, šéfredaktor „Die Presse“  
a profesor na Vídeňské univerzitě, oblast politické vědy a zahraniční politika. Tématem dne 
bylo „Korupce a média – třecí plocha mezi transparentností a skandalizací“. 
 
Andreas Unterberger se ve svém příspěvku zaměřil na úlohu médií ve vztahu k boji s korupcí. 
Za zásadní prvky spolupráce mezi médii a orgány, které se zabývají vyšetřováním korupce 
zde byly označeny 4 oblastí. Prevence jako první oblast spolupráce byla označena za velmi 
přínosnou. Důležité je nebránit se styku s médii, aktivním přístupem lze zabránit spekulacím, 
které mohou celému případu uškodit. Další oblastí je úloha médií jako „vyšetřovatele“ 
v rámci investigativní práce. Tato oblast je velmi dobře využitelná pro orgány činné 
v trestním řízení hlavně z důvodu získávání informací jinou než operativní cestou. Dalším 
z pilířů je ochrana dat, což je oblast, která je v poslední době velmi citlivá a je důležité ze 
strany orgánů činných v trestním řízení, aby informace pro média byly připravovány vždy 
profesionály, kteří jsou v tomto směru řádně vyškoleni. Je ale nutné zajistit, aby tento důvod 
nebyl zneužíván pro nesdělení informací. Poslední oblastí je problematika přehánění  
a skandalizace případů, což ztěžuje práci policie a zároveň může pro veřejnost dojít ke 
smazání hranice mezi zákonným jednáním a nezákonným.  
 
Dalším z řečníků byl norský expert Atle Roaldsoy. Jmenovaný je poradce projektu potírání 
korupce a praní peněz, jež je společným projektem ministerstva spravedlnosti a ministerstva 
zahraničních věcí Norského království. V jeho krátkém příspěvku se věnoval hlavně tématu, 
které zmínil i jeho předřečník – sdělování informací médiím. Bylo poukázáno na to, že 
informace by měla vždy sdělovat osoba, která je s celou věcí velmi dobře seznámena  
a zároveň je profesionál ve směru styku s médii. Je totiž velmi důležité dořešit konsekvence, 
které bude mít zveřejnění určitých informací. Pro ilustraci byl prezentován reálný případ 
z Anglie. Jednalo se o uveřejnění neověřeného podezření z korupčního jednání makléřské 
firmy v deníku Financial Times. Následoval pokles kurzu akcií o 60 %. Podezření se nakonec 
nepotvrdilo. V těchto případech může docházet i ke zneužití svobody slova. 
 
Další z účastníků konference prof. Dr. Jose Rabelo, profesor na Lisabonské univerzitě – 
oblast sociologie a mediální sociologie, se ve svém příspěvku věnoval justičnímu kongresu, 
který se letos konal v Lisabonu. Znaky zdravého mediálního prostředí je objektivita a 
nezávislost médií. Byla potvrzena skutečnost, že média mají tendenci překrucovat fakta, 
skandalizovat  
a zkreslovat případy. Tomu je nutné předcházet kvalitní PR politikou. Dále prof. Rabelo 
konkretizoval situaci, která je v současné době v Portugalsku. Jedná se o to , že po vstupu do 
EU došlo k privatizaci mediálního segmentu, což vedlo k tomu, že v současné době existuje  
v Portugalsku 5 velkých mediálních korporací. Tyto bojují o zákazníky, což se nepříznivě 
projevuje na „touze po skandálech“. Dalším z problémů je, že se vlivem vnitřní organizace 
státu a veřejné správy vytvořilo konkurenční prostředí mezi státními zastupitelstvími  
a policejními složkami. Situace vede ke konkurenčnímu boji, který se často odehrává 
v médiích.  
 



Ochrana & Bezpečnost – 2018, ročník VII., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656. 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Dvoustranná jednání zástupců České republiky a Rakouska, zaměřená na problematiku boje 

proti korupci (2018_D_11) 
 

 
20 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Závěrem byl prezentován EUROJUST, a to stálým delegátem Německa při EUROJUSTU 
panem Jürgenem Kapplinghausem. Zmínil, že v posledním roce EUROJUST šetřil cca 1 000 
případů, z nichž pouhá 2 % byly případy, které se týkaly korupce. Snahou EUROJUSTU je, aby 
kontakt k této organizaci byl co nejméně byrokratický a pokud možno přímý. K počtu 
případů korupce, které EUROJUST do současné doby šetřil, prof. Kapplinghaus podotkl, že 
malé procento případů je zapříčiněno tím, že korupční případy jsou většinou pouze 
regionální záležitostí a nikoliv mezinárodní, což je pole působnosti EUROJUSTU. 
 
 

Pátek 26. listopadu 2004 

 
Dopolední programem byla prezentace výsledků po vyhodnocení dotazníků, které odesílala 
každá delegace před odjezdem na konferenci. (anglická verze je součástí přílohy této 
závěrečné zprávy) Kompletní výsledky budou součástí dokumentace, kterou obdrží všechny 
delegace v dohledné době, v závislosti na rychlosti překladů. 
  
V závěru jednání bylo předloženo memorandum ke schválení plénem účastníků. Jeho 
pracovní verzi v německém jazyce přikládám k této závěrečné zprávě. Konečnou verzi obdrží 
útvar od organizátorů konference spolu s výše uvedenými výsledky vyhodnocení dotazníků. 
V memorandu se všichni účastníci konference shodli na společném postupu vůči 
mezinárodní korupci, dále pak ve snaze o ratifikaci Konvence Spojených národům proti 
korupci, prosazení zřízení Evropské sítě k potírání korupce (European Anti-Corruption 
Network: EACN) v následujícím období předsednictví Rakouska v EU, dále pak intenzifikaci 
spolupráce v rámci boje proti korupci a v neposlední řadě o programu nadcházející 
konference v příštím roce v Portugalsku. 
 
* 
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O jednání informovala i tisková zpráva Spolkového ministerstva vnitra Rakouska č. 609 

ze dne 27. srpna 2004.6 
 

 
Korruptionsbekämpfung: Tschechische Delegation in Wien. 
 
Hochrangige Mitarbeiter des Innenministeriums und des Justizministeriums der 
Tschechischen Republik hielten sich am 25. August 2004 im Bundesministerium für Inneres 
in Wien auf, um den österreichischen Weg der Korruptionsbekämpfung kennen zu lernen 
und Erfahrungen in den Bereichen Ermittlung, Prävention und Ausbildung auszutauschen. 
 
Das Treffen stand im Zeichen einer Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit im 
Rahmen der Korruptionsbekämpfung. In Zukunft werde es verstärkte gemeinsame 
Anstrengungen auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung geben, sagte Mag. Martin 
Kreutner, Leiter des Büros für Interne Angelegenheiten (BIA).  
 
Kreutner wies auch auf die Konferenz zur Prävention und Bekämpfung von Korruption hin, 
die im November in Wien stattfinden wird. Zu dieser Tagung, die unter österreichischer 
Schirmherrschaft stattfindet und von der Europäischen Kommission mitfinanziert wird, 
werden die Leiter der Anti-Korruptionsdienststellen der EU-Mitgliedstaaten eingeladen. 
 
Das Thema "Korruptionsbekämpfung" wird auch ein Schwerpunkt der österreichischen EU-
Präsidentschaft im Jahr 2006 sein. 
 
 
 
 

                                                 
6 Korruptionsbekämpfung: Tschechische Delegation in Wien. Büro für Interne Angelegenheiten; Bundes-
ministerium für Inneres. 2004. http://www.bmi.gv.at/bmireader/_articlepages/artikel_smallpics.aspx? 
id=66565A66574174534B75593D&textversion=0&inctop= 


