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Zpráva Oživení, o. s., o provozu protikorupční linky 199 
za období červenec - září 2011  

 
Podnět z linky / Podnět z jiných zdrojů: 
309 podnětů z linky, 37 podnětů z jiných zdrojů 
 
Oživení provozuje protikorupční linku od ledna 2011. Během třetího čtvrtletí roku 2011 se na 
operátory linky obrátilo 309 volajících (89% všech řešených podnětů). Kromě podnětů přijatých 
přímo z protikorupční telefonní linky se právní protikorupční poradna zabývala i dalšími 37 podněty 
týkající se korupce (11 % všech podnětů), tedy zejména jinými relevantními podněty získanými 
z médií, osobními kontakty pracovníků Oživení či emailovou komunikací s aktivními občany. Celkem 
bylo v  období červenec - září 2011 včetně řešeno 346 podnětů, z toho 154 podnětů bylo anonymních 
(44,5% všech podnětů). Průměrně operátoři odbavili cca 6 podnětů denně, z toho jsou průměrně 2-3 
podněty relevantní, jednomu až dvěma podnětům se operátoři věnují podrobněji.  Ve srovnání 
s druhým čtvrtletí roku 2011 se počet hovorů ustálil a již neklesá. Za měsíc září jsme naopak 
zaznamenali mírné navýšení hovorů ve srovnání s předcházejícími měsíci.  
 
Pokud jde o srovnání objemu práce při poskytování rozšířené právní pomoci obětem korupce, pak za 
první tři měsíce provozu linky bylo učiněno 144 právních úkonů, za druhé tři měsíce 192 právních 
úkonů a za třetí čtvrtletí již 250 úkonů. Narůstá zejména počet podaných žádostí o informaci, 
stížností na vyřízení žádosti o informace, odvolání na odmítnutí poskytnutí informace. Ve třetím 
čtvrtletí provozu linky byly podány dvě správní žaloby, tři repliky k vyjádření žalovaného v již 
zahájeném soudním řízení, jeden podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a tři trestní 
oznámení. Jedna podaná žaloba na získání informace byla v tomto období ukončena pravomocným 
rozsudkem, podané žalobě bylo v plném rozsahu vyhověno.  
 
V průběhu třetího čtvrtletí 2011 byla spuštěna právní protikorupční poradna zaměřená na nejčastější 
právní problémy osob, které se opakovaně obrací na linku 199. Konkrétně se jedná o přístup 
k informacím, nakládání s majetkem obce, střet zájmu, rozhodování obcí a veřejné zakázky. Právní 
poradnu naleznete zde: 
http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/ 
 
Relevantní / Irrelevantní podnět: 
 
Irelevantní podnět - 176 podnětů, 51% všech podnětů  
(169 podnětů z linky, 7 podnětů z jiných zdrojů) 
 
Ze všech zaznamenaných podnětů bylo celkem 176 podnětů (51% všech podnětů) zcela irelevantních 
(volající si spletl telefonní číslo, volající či jiný tazatel zjevně potřebuje odbornou pomoc nikoli 
právního charakteru). Celých 76% těchto irrelevantních podnětů (134 podnětů) tvoří anonymní 
oznamovatelé a notoričtí stěžovatelé, kteří se na protikorupční linku obrací opakovaně, ačkoli ví, že 

http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/
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s jejich problémy jim nemůžeme pomoci. Tyto podněty byly ze strany operátorů linky řešeny 
okamžitým odmítnutím při prvním kontaktu, popřípadě také odkazem na jiný příslušný orgán či 
nevládní organizaci.  
 

Relevantní podnět - 170 podnětů, 49% všech podnětů  
(140 podnětů z linky, 30 podnětů z jiných zdrojů) 
 
Za relevantní podnět v širším slova smyslu (170 podnětů, 49% všech podnětů) je považován i hovor, 
ve kterém volající nebo jiný tazatel sice není svědkem či obětí konkrétního korupčního jednání, avšak 
má osobní nepříznivou zkušenost s justicí, policií ČR či územní samosprávou (např. policie dle názoru 
volajícího neplní své zákonné povinnosti a nečiní žádné úkony směřující k zahájení trestního stíhání či 
potrestání pachatele, volající se marně pokouší prosadit své zájmy ve stavebním řízení, volající je 
frustrován z mnohaletého neúspěšného soudního sporu, volající je opakovaně odmítán a nedokáže 
získat informace o nakládání s majetkem obce apod.). V těchto případech je volajícímu dle konkrétní 
situace poskytnuto buď základní právní poradenství přímo na lince, popř. je volající operátorem 
odkázán na jiný kompetentní orgán. Pouze v případě, kdy z podnětu vyplývá možnost korupčního 
jednání, pochybné nakládání s veřejnými prostředky, popř. nestandardní postup úředníků v konkrétní 
věci apod., je volajícímu poskytnuto rozšířené právní poradenství.  
 
Oblast veřejného zájmu je u relevantních podnětů v širším slova smyslu zastoupena takto: 
 

Policie ČR – 38 relevantních podnětů (22,4% relevantních podnětů) 
Finance, dotace, půjčky – 11 relevantních podnětů (6,5% relevantních podnětů) 
Nakládání s majetkem - 22 relevantních podnětů (12,9% relevantních podnětů) 
Stavební řízení, územní plánování – 13 relevantních podnětů (7,6% relevantních podnětů) 
Veřejné zakázky - 30 relevantních podnětů (17,7% relevantních podnětů) 
Justice - 11 relevantních podnětů (6,5% relevantních podnětů) 
Střet zájmu - 9 relevantní podnět (5,3% relevantních podnětů) 
Jiné správní řízení - 22 relevantních podnětů (12,9% relevantních podnětů) 
Ostatní (exekuční či přestupkové řízení, jiné dotazy – 14 relevantních podnětů (8,2% r. podnětů) 

 
 
Druh poskytnutého poradenství:  
 
Odmítnuté podněty – 200 podnětů (57,8% všech podnětů) 
191 podnětů z linky, 9 podnětů z jiných zdrojů 
 
V rámci provozu protikorupční poradny bylo zaznamenáno celkem 170 podnětů (49% všech 
podnětů), které byly operátory odmítnuty již při prvním kontaktu s klientem, a to z důvodu zcela 
irelevantního obsahu hovoru/emailu. Dále bylo zaznamenáno celkem 30 podnětů (8,8% všech 
podnětů), kdy klient nebyl schopen hodnověrně doložit aspekty tvrzeného závažného korupčního 
jednání a to ani s přiměřeným časovým odstupem a zároveň nebyl prostor pro vyřešení věci jinak 
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např. poskytnutím základního právního poradenství či odkazem na jiný orgán. Lze tedy uzavřít, že 200 
všech podnětů (57,8% všech podnětů) bylo ze strany operátorů odmítnuto a to buď ihned při prvním 
kontaktu anebo později pro nedoložení relevantních dokladů k tvrzené korupci.  
 
Při srovnání relevance podnětů z linky 199 a podnětů z jiných zdrojů lze konstatovat, že 61% hovorů 
z linky je odmítáno jako zcela irrelevantních, zatímco u podnětů získaných z jiných zdrojů je odmítáno 
pouze 24% podnětů) 
 
Zpracované podněty – 146 podnětů (42,2 všech podnětů) 
118 podnětů z linky, 28 podnětů z jiných zdrojů 
 
Zbývajících 146 podnětů bylo operátory řešeno po věcné stránce takto: 

1) Klientovi bylo poskytnuto základní právní poradenství přímo na lince – 64 podnětů (18,5% 
všech podnětů). Přímo z linky plyne 56 případů, zbylých 8 podnětů plyne z jiných zdrojů. 

2) Klientovi bylo či v současné době je poskytováno rozšířené právní poradenství zahrnující 
zejména prostudování poskytnutých podkladů ze strany klienta, vypracování základní právní 
analýzy případu a doporučení postupu v konkrétní věci - 27 podnětů (7,8% všech podnětů). 
Přímo z linky plyne 10 případů, zbylých 17 podnětů plyne z jiných zdrojů. 

3) Klient byl přímo na lince odkázán na jiný orgán nebo NGO – 51 podnětů (14,7% všech 
podnětů). Přímo z linky pochází 49 podnětů, 2 podněty pochází z jiných zdrojů) 

4) Klient byl ke konci rozhodného období (září 2011) vyzván k doložení relevantních dokladů ke 
korupci a dosud je nedoložil, avšak zatím nebyl podnět z tohoto důvodu odložen – 4 podněty 
(1,2% všech podnětů) 3 podněty z linky, 1 podnět z jiných zdrojů) 

 
Při srovnání relevance podnětů na linku 199 lze uzavřít, že z 309 hovorů na linku vyplynulo 66 
podnětů, kterým bylo poskytnuto základní či rozšířené právní poradenství (21% hovorů), avšak z toho 
bylo pouze 10 podnětů relevantních v užším slova smyslu, kterým se operátoři věnovali podrobně 
pod odborným vedením advokáta (3% hovorů).  
 
Pokud jde o podněty z jiných zdrojů, než přímo z linky 199, pak z 37 podnětů vyplynulo 25 podnětů, 
kterým bylo poskytnuto základní či rozšířené právní poradenství (67,6% jiných podnětů), a z toho bylo 
celých 17 podnětů relevantních v užším slova smyslu, kterým se operátoři věnovali podrobně pod 
odborným vedením advokáta (46% jiných podnětů). 
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že provoz linky 199 zůstává pouze omezeným zdrojem skutečně 
relevantních podnětů týkajících se korupce. 
 
Za Oživení, o. s., 24. 10. 2011 zpracovala 
Petra Bielinová 
vedoucí právní poradny Oživení, o.s. 
petra.bielinova@oziveni.cz 
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