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PĚT RAD aneb Korupce a její následky
SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skrývá mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

D

efinici korupce nenalezneme v žádném českém
právním předpise. Podle Občanskoprávní úmluvy proti
korupci, ratifikované Českou
republikou v roce 2003, se korupcí rozumí „přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné
výhody nebo vyhlídky na ně“.
Přijetí či nabízení úplatku je
trestný čin, a to bez ohledu na
to, zda je úplatkem krabice několika dobrých vín nebo peněžní částka.

Rada první
V čem spočívá úplatné jednání, definuje trestní zákoník.
Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající

v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má
dostat uplácené osobě nebo
s jejím souhlasem jiné osobě,
a na kterou není nárok. Podplácení je trestné, jestliže
k němu dochází v souvislosti
s obstaráváním věcí obecného
zájmu nebo v souvislosti
s podnikáním.
Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje rovněž zachovávání povinnosti
uložené právním předpisem
nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby
v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo
bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů
nebo osob, které jejich jménem jednají. Jestliže úplatek
přijímá nebo žádá úřední osoba, jedná se o závažnější trestní jednání. Pro tyto účely je za
úřední osobu považován například soudce, státní zástupce, prezident České republiky,
poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, příslušník ozbrojených sil a podobně.

Rada druhá
Příjemce úplatku se vystavuje riziku poměrně vysokého trestu.
Trestní zákoník stanoví, že
v případě, že někdo sám nebo
prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí
obecného zájmu pro sebe nebo
pro jiného přijme nebo si dá
slíbit úplatek, nebo kdo sám

nebo prostřednictvím jiného
v souvislosti s podnikáním
svým nebo jiného pro sebe
nebo pro jiného přijme nebo si
dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na
čtyři léta nebo zákazem činnosti. Kdo za výše uvedených
okolností úplatek žádá, bude
potrestán odnětím svobody na
šest měsíců až pět let. Vyšší
tresty hrozí těm, kteří svým
jednáním mají v úmyslu
opatřit sobě nebo jinému
značný prospěch nebo prospěch velkého rozsahu, nebo
jak již bylo výše řečeno,
dopustí-li se tohoto činu úřední osoba.

Rada třetí
Již pouhý příslib úplatku
naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podplácení.
Jestliže někdo jinému nebo
pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného
zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým
nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude
potrestán odnětím svobody až
na dvě léta nebo peněžitým
trestem. V případě, že pachatel podplácí úřední osobu nebo má v úmyslu opatřit sobě
nebo jinému značný prospěch
nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť
závažný následek, je trest
přísnější.

Rada čtvrtá
Podplácet lze i nepřímou
formou.
Trestní zákoník definuje
nepřímé úplatkářství jako žádost nebo přijetí úplatku za to,
že bude jednající osoba svým
vlivem nebo prostřednictvím
jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za
to, že tak již učinil. Potrestán
bude i ten, kdo ze stejného důvodu jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.
V praxi si lze nepřímé úplatkařství představit například,
pokud určitá osoba slíbí jiné,
že za jisté finanční protiplnění jí pomůže zařídit určitou
záležitost u některého z orgánů veřejné moci.

Rada pátá
Neoznámení trestného činu
podplácení je rovněž trestné.
Jestliže se hodnověrným
způsobem dozvíte, že jiný
spáchal trestný čin přijetí
úplatku nebo podplaceni
a tento trestný čin neoznámíte bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, můžete být potrestání
odnětím svobody až na tři léta. Oznamovací povinnost
však nemáte v případě, že jste
oznámení nemohli učinit,
aniž byste sebe nebo osobu
blízkou uvedli v nebezpečí
smrti, ublížení na zdraví, jiné
závažné újmy nebo trestního
stíhání.

Oznamovací povinnost nemá rovněž advokát nebo jeho
zaměstnanec, který se dozví
o spáchání trestného činu
v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe či
duchovní registrované církve
a náboženské společnosti
s oprávněním k výkonu
zvláštních práv, dozví-li se
o spáchání trestného činu
v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.
Proto pokud se vás pokusí
někdo uplácet, nebo jste se
dozvěděli, že tohoto jednání se
dopustil někdo jiný, neváhejte
to oznámit nejbližšímu policejnímu oddělení případně
státnímu zastupitelství.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Rubrika Pět rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.
Příští téma: Právo zaměstnance na odborný rozvoj
a zvyšování kvalifikace

pondělí 23. června 2014

Po dvou pádech
z výšky se vážně
zranily dvě ženy
Opavsko – Hned ke dvěma podobným případům museli v
sobotu kolem poledne vyjíždět
záchranáři na Opavsku. Jednalo se o ženy, které utrpěly
vážná zranění po pádu z výšky.
K prvnímu případu došlo
nedaleko Hradce nad Moravicí. Dvanáctiletá dívka si vyjela
na koni a při jízdě z kopce se
zvíře splašilo a mladou jezdkyni vyhodilo ze sedla. Pomoc
jí přivolala kamarádka. „Pacientka byla krátce v bezvědomí, se záchranáři však později
komunikovala. Utrpěla vícečetná poranění hlavy. Odbornou péči na místě dívce poskytovaly
opavské
posádky
rendez-vous rychlé zdravotnické pomoci. Následně byla
sanitním vozidlem transportována na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě,“ sdělil tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné
služby
Moravskoslezského
kraje Lukáš Humpl.
Skoro souběžně záchranáři
vyjížděli také k jinému úrazu
do Vítkova-Podhradí. Ze skály
tam totiž spadla z výšky asi
šesti metrů třiadvacetiletá žena. „Přivodila si tak poranění
v oblasti hlavy a zad, vyloučit
nebylo možno ani poranění
páteře. U pacientky zasahovali letečtí záchranáři a skupina
RZP z Vítkova. Poskytli jí
kompletní přednemocniční
neodkladnou péči,“ uvedl dále
Lukáš Humpl. Zraněná žena
poté byla vrtulníkem transportována do ostravské „fakultky“ a předána do péče týmu urgentního přijmu.
Uplynulá sobota byla na pády z výšky v Moravskoslezském kraji bohužel bohatá. Ve
Frýdku-Místku se šedesátiletý
muž zřítil ze stromu a utrpěl
vážné poranění páteře, v Havířově zase vypadl z okna jiný
muž seniorského věku. Pád
nepřežil.
(dus)

