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VÝCHODISKA A PREVENCE 

KORUPCE ÚŘEDNÍCH OSOB 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO   

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

TERMÍN 

16. června 2023 , 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný 

CENA 

1.990, - Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách osvobozeno od 

DPH, pro ostatní účastníky 2.408, - Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

Fenomén korupce je neustále diskutovaným tématem nejen u odborné ale i laické 

veřejnosti. Jaká je však definice korupčního jednání, co je a není úplatkem a kde je hranice 

mezi poděkování a projevem vděčnosti a neoprávněnou výhodou, která nese znaky 

korupčního trestného činu? Tento nový kurz je určen všem, kteří, slovy zákona v souvislosti s 

obstaráváním věcí obecného zájmu“, vejdou do styku s občany, kteří se mohou nevědomky 

nebo naopak zcela úmyslně dopouštět korupčních praktik. Tyto praktiky mohou být ve 

formě od skrytých po zjevné, od bezvýznamných po rozsáhlé. Hlavní pozornost bude 

věnována trestnému činu přijetí úplatku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, 

ale zastavíme se i u dalších korupčních trestných činů, a to vše ve jménu klasikova 

hesla„Neber úplatky, neber úplatky … neber úplatky, nebo se z toho zblázníš!“  

Cílem kurzu je zrekapitulovat obecné povědomí o korupčním jednání v činnosti 

zaměstnanců veřejné správy a prohloubit znalosti o konkrétních případech a projevech 

korupce ve smyslu trestního zákoníku s důrazem na obsáhlou judikaturu Nejvyššího soudu 

ČR. Na podkladě zákonných vymezení a judikatury bude kurz sloužit jako prevence 

k identifikaci a eliminaci závadových situací v každodenním pracovním životě účastníků 

kurzu. Přijetí úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství se řadí mezi české korupční trestné 

činy. Jaké jsou jejich jednotlivé znaky a čím se liší přímé a nepřímé úplatkářství včetně 

konkrétních příkladů z praxe i judikatury, to budou stěžejní body tohoto prakticky 

zaměřeného kurzu. Pozornost bude věnována i širšímu vymezení pojmu úřední osoba oproti 

standardnímu výkladu tohoto pojmu ve smyslu ustanovení § 127 trestního zákoníku.  
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Součástí kurzu bude v rámci prevence korupčních praktik řeč o tzv. compliance 

programech, na jejichž podkladě mohou pro případ selhání úřední osoby v oblasti 

korupčního chování zůstat právnické osoby a tedy i mimo jiné samosprávné územní celky 

mimo trestní odpovědnost. 

 

 

  

 

 

 

 

 

OBSAH KURZU 

 

1. Korupce a znaky korupčního jednání 

· Pojem korupce a jeho vymezení 

· Pojem obstarávání věci obecného zájmu 

· Úřední osoba jako pachatel korupčních trestných činů 

 

2. Korupční trestné činy 

· Přijetí úplatku 

· Podplácení 

· Nepřímé úplatkářství 

3. Praxe a judikatura 

 

4. Možnosti a limity compliance programů 

· Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

· Okruh pachatelů a korupčních trestných činů 

· Zproštění odpovědnosti právnické osoby 

 

5. Diskuse, otázky a závěr 

 

Kurz je koncipován jako praktický a konzultační. Dotazy a podněty korigující obsah kurzu 

jsou proto více než žádoucí. Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní 

dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail kopecny@kolumbuspm.cz (v předmětu 

uveďte název semináře a datum jeho konání). 
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LEKTOR KURZU 

 

JUDr. Mgr. Zdeněk Kopečný 

advokát s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání úředníků, 

lektor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 


