Nekonečný příběh

korupce

- kterou kapitolu prožíváme nyní?
Ve středu 20. dubna se v Evropském domě konala v pořadí již pátá debata
ze série Café Evropa. Ožehavou otázku korupce přišli s moderátorem
Tomášem Procházkou z Deníku prodiskutovat zástupce Nadačního fondu proti
korupci Janusz Konieczny a poslanec za ODS Marek Benda.
Debata začala poměrně kriticky, když Marek Benda hned na úvod prohlásil,
že má pocit, že „…žijeme v prapodivném stádiu polo-rozpadu zastupitelské
demokracie.“ Svoje tvrzení doložil tím, že je podle něj v České republice
dlouhodobě vytvářeno prostředí, které stále více napomáhá rozrůstání korupce.
Janusz Konieczny pokračoval upozorněním, že boj proti korupci výrazně ztěžuje
fakt, že je vždy obtížné její původ dokázat a pouze spekulovat není možné.
Připomněl také, že „…vnímání korupce se nerovná reálné míře korupce,“ tudíž
to, že ji nyní vnímáme intenzivněji, nutně neznamená, že by se situace opravdu
od 90. let zhoršila. Hlavní otázka celé debaty se točila kolem toho, co je zásadní
příčinou korupce v ČR. Podle Marka Bendy je to příliš velký stát, komplikované „Nemyslím si, že by EU zodpovídala za korupci, problém je
v nás, ale měkké peníze z EU přispěly k jeho prohloubení.”
byrokratické struktury a pronikání státu do soukromého sektoru.
„Podíl šedé ekonomiky máme v EU jeden z nejnižších – proč raději své snahy
nesměřujeme k problematice velkého státu?,“ ptal se v řečnické otázce Benda
a s ironií dodal, že „…největším trestem, který nám EU udělila, jsou rozvojové fondy.“
Přerozdělování „měkkých“ peněz, které se ve státě nevydělaly, vždy povede
ke korupci. Úřednický aparát procesu přerozdělování dotací je pak podle
Bendy zbytečně velký a neprůhledný – „ztrácí se zde lidská odpovědnost, vše
je skryté za složitým byrokratickým systémem.“ Janusz Konieczny naopak vidí
podstatu boje proti korupci ve větší transparentnosti na straně společností,
jež peníze přijímají. Podle něj „...je zásadní, aby ﬁrmy měly jednoho konkrétního
vlastníka a aby šlo doložit, komu peníze z dotací doputovaly.“ „Je nepřípustné,
aby společnost získávající miliardové prostředky, byla anonymně vlastněna,“ dodal
Konieczny s tím, že u soukromých společností nemusí být pravidla vlastnictví tak
přísná, avšak u veřejných peněz musí být vždy dostupné informace o tom, komu
„Je zásadní, aby ﬁrmy měly jednoho konkrétního vlastníka tyto peníze nakonec doputovaly. Dále Konieczny představil čtyři cesty, které
vedou k omezení korupce - prosazení účinných legislativních opatření,
a aby šlo doložit, komu peníze z dotací doputovaly.”
zvýšení vymahatelnosti práva, dořešení velkých korupčních kauz
a proměna atmosféry ve společnosti k větší podpoře těch, kteří se snaží
o pozitivní změny. Přítomní posluchači se v návaznosti na aktuální kauzu Čapí
hnízdo ve svých dotazech ptali zejména na problematiku korupce evropských
dotací. Marek Benda na to reagoval: „Nemyslím si, že by EU zodpovídala za
korupci, problém je v nás, ale měkké peníze z EU přispěly k jeho prohloubení.“
Další dotaz se věnoval otázce zprostředkovatelů dotací a grantů a jejich
netransparentnosti, přičemž se oba hosté shodli, že je problematická. Poslední
dotaz se týkal rozdílu mezi nezákonným a neetickým jednáním a jak by se
mělo postupovat v případech, kdy korupce není zákonně prokazatelná, avšak
neetické chování je očividné. Benda poukázal na to, že morálka by měla být
součástí výchovy v každé rodině, nikoli však zodpovědností státu. Konieczny
pak debatu zakončil tím, že neetické chování je potřeba veřejně kritizovat, avšak
pro opravdové potírání korupce je vždy třeba hledat konkrétní důkazy
o nezákonné činnosti konkrétních subjektů.

Organizátoři v rámci projektu Café Evropa poskytují prostor pro svobodnou diskusi. Její závěry však nelze zaměňovat s oﬁciálními stanovisky a postoji institucí EU.

www.cafe-evropa.cz

