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Shrnutí „frankfurtských případů“ 
Původně to v roce 1987 vypadalo, že se jedná o jediný případ: uplacení vedoucího oddělení na odboru veřejné zeleně (Gartenbauamt) frankfurtského magistrátu. Pak se ale ukázalo – v neposlední řadě jako výsledek rozsáhlého a intenzivního vyšetřování ze strany státního zastupitelství a kriminální policie –, že korupce je ve Frankfurtu rozšířená již velmi dlouho a na mnoha úřadech. Postiženy jí byly téměř všechny stavební úřady; na jednom z nich se jako úplatní ukázali dokonce tři vedoucí oddělení, pročež zatčením těchto zaměstnanců byla práce tohoto úřadu dalekosáhle ochromena. I sám vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek, jeden z magistrátních ředitelů, se musel zodpovídat z obvinění z přijímání nepřípustných výhod.
     Neobvyklý byl časový rozsah úplatkářství. V mnoha případech sahal počátek daleko za jedno desetiletí (!) před jeho odhalení. 
     Svou hodnotou dosáhly úplatky takového rozsahu, který – alespoň při sečtení jednotlivých úplatků – neměl ve Frankfurtu obdoby. Tak například onen vedoucí oddělení na odboru veřejné zeleně, jehož trestní řízení stálo na začátku odhalení frankfurtských případů, pobíral po několik let od jednoho podnikatele týdně úplatky ve výši nejdříve 350,- DM a poté 800,- DM. Tato suma byla mezitím už překonána. V jiných případech brali úředníci úplatky dalece přesahující hodnotu miliónu marek.
     Při uplácení převažovaly peněžní platby. V nezanedbatelném množství byly ale poskytovány i výhody jiného druhu, mnohokrát velmi hodnotné, jako při uplácení luxusními automobily, jachtami nebo při financování dovolené v zemích Dálného východu. 
     V průběhu vyšetřování podezření z úplatkářství ve stavebnictví odkrylo státní zastupitelství množství důkazů o uplácení zaměstnanců pracujících v jiných oborech, jako například na pořádkovém odboru (Ordnungsamt), v městských dopravních podnicích a – v neposlední řadě – v oblasti nakládání s odpady. Jenom v posledně jmenované oblasti bylo zahájeno 90 vyšetřovacích řízení. K uplácení tu docházelo zejména v souvislosti s vážením odpadu od velkých firem. Úředníci se dopouštěli i manipulace s počítači a dospívali tak k příliš nízkým hodnotám hmotnosti přiváženého odpadu. 
     Dohromady bylo ve Frankfurtu od roku 1987, kdy se vynořila první podezření, do roku 1994 zahájeno vyšetřování 1500 (!) případů. 
     Tato vyšetřování se týkala více než 380 úředníků. V průběhu vyšetřování docházelo k mnoha zatčením, jež byla zpravidla nařízena kvůli podezření z nebezpečí zastření důkazů. Ve velkém množství případů byly nařízeny i domovní prohlídky. 
     Když se v průběhu prvních vyšetřování ukázalo, že počet podezřelých úředníků stále více narůstá, upozornil frankfurtský magistrát úředníky v otevřeném dopise na možnost dobrovolně udat sebe sama policii. Na základě tohoto dopisu přiznalo své chybné chování 25 úředníků. Trestné činy, jichž se dopustili tito úředníci, se týkaly – ve srovnání s ostatními korupčními případy – skutkové podstaty zpravidla méně závažné. Při pracovněprávních i trestněprávních procesech bylo takovéto sebeudání přiměřeně zohledněno jako podstatná polehčující okolnost. 
     Ponaučení veškeré žádné: Frankfurt, zdá se, zůstává podle novějších zpráv i nadále baštou korupce. Podle novinových zpráv ze začátku července 2001 zahájilo státní zastupitelství vyšetřování více než 100 zaměstnanců odboru pozemních staveb (Hochbauamt) a městské firmy Frankfurter Aufbau AG, stejně jako více než 90 zaměstnanců 65 soukromých firem. 12 úřadníků a podnikatelů bylo vzato do vyšetřovací vazby. Téměř současně  - v srpnu 2001 – byla podle novinových zpráv odhalena korupční aféra ve frankfurtské výstavní a veletržní společnosti (Frankfurter Messegesellschaft), v níž se musely za získání stavební zakázky pravidelně a již po několik let platit úplatky. Měla zde vzniknout škoda ve výši 12 milionů marek, která byla díky zabavení pozemků, automobilů a bankovních kont v celkové hodnotě 9 milionů marek téměř vyrovnána.

Hlavní oblasti korupce a její typické příklady
Při typologické analýze frankfurtských korupčních případů vyvstává najevo fakt, že podvodnému jednání jsou zřejmě nejvíce náchylné dvě oblasti samosprávy: zaprvé se jedná o zadávání veřejných zakázek, a to zejména tam, kde – jako v inženýrském stavitelství nebo u veřejné zeleně – má úřad v roli poptávajícího téměř monopolní charakter. Za druhé se jedná o ty oblasti samosprávy, které občanům poskytují povinně placené služby a přitom na trhu zaujímají – jako při sběru odpadu nebo provozování skládky či sběrného dvoru – opět téměř monopolní postavení. Podle počtu a rozsahu zjištěných trestných činů je těžištěm problémů v oblasti veřejných zakázek jednoznačně údržba obecních silnic. 
     Zatímco v poválečné době požadovali úředníci po podnikatelích naturálie jako například pohoštění, v šedesátých letech byly tyto naturálie vystřídány z dnešního pohledu nízkými peněžními obnosy (například 100 DM). Prakticky všichni zaměstnanci určitého stavebního úřadu dostávali, i když co do výše hodnoty poněkud vystupňované, "dárečky". S nárůstem ceny zakázek a zároveň s poklesem hodnoty peněz narůstaly postupně sumy úplatků i příležitosti k nim, takže se v jednotlivých případech přešlo k vyplácení čtvrtletnímu či měsíčnímu. 
     Toto stupňovité navyšování sumy a především obrovské pokrytí, prakticky po desetiletí nepřerušené předávání úplatků vedlo k jejich nepozorovanému akceptování u téměř všech zúčastněných, a tím pádem k odpovídajícímu vyprázdnění povědomí o protiprávnosti takového jednání. A tak i oběžník vedoucího stavebního referenta, k jehož vzniku dalo podnět zatčení na jiném úřadu v roce 1985 a jímž referent poučil každého úředníka o nepřípustnosti přijímání úplatků, a to proti podpisu každého z nich, mohl vést ke změně chování jen u minimálního počtu zaměstnanců. 
     Na druhé straně se mohly firmy spolehnout na to, že i v případě kritické hospodářské situace mohou bez přerušení nasazovat své pracovní síly pro město. Uplacení vedoucí odborů měli na základě desítek let praxe osvojené oprávnění, ve svých výsledcích nekontrolovatelné, všechny menší, neustále se nabízející opravářské práce zadávat prakticky zcela libovolně a zároveň se starat o urychlené, nebo naopak táhnoucí se vyúčtování těchto prací. Úplatky se v tomto smyslu chápaly jako „uznání za dobrou spolupráci“. Za tuto desítky let trvající spolupráci se mezi firmami a městskými zaměstnanci vytvořil velmi osobní vztah, který nebýval přerušen ani změnou firem. Konkrétní škoda na majetku města, která by mohla být s vyhlídkou na úspěch občanskoprávní cestou vymáhána, je však v těchto případech jen těžko doložitelná. 
     Trestně i občanskoprávně závažné jsou ale i případy, kdy firma po domluvě s městským úředníkem naúčtovala i takové silniční stavební práce, které nebyly buď vůbec, nebo alespoň ne v uvedeném rozsahu vykonány. Takto podvodně získané částky – u jednoho úředníka 1,5 milionu marek – sloužily k tomu, umožnit placení vysokých úplatků či poskytování luxusních darů (například koupě zámořské jachty, stavba rodinného domu). Docházelo také k nasazování firemních stavebních sil na účet města, ale pro osobní účely (například pro stavbu vlastního domu), nebo k vyplácení navýšených částek za pronájem stavební techniky, z nichž se o peníze dělili podnikatel s úředníkem.
     Personálně-hospodářskou variantu podvádění představuje konečně takzvaná „dětská práce“. Aby bylo možné při výpadku pracovních sil a podobných personálních problémech nasadit nějakou výpomocnou sílu bez – problémy přinášejícího a časově náročného – zapojení personálního odboru, stalo se na jednom odboru zvykem, nechat u firmy, plnící městskou zakázku, formálně zaměstnat žáky a studenty, zejména děti úředníků. Po finanční stránce to pak ovšem znamenalo, že firma vyplácela těmto „dětem“ jen relativně zanedbatelnou hodinovou mzdu, kdežto městu účtovala až třikrát vyšší částku za nějakého fiktivního odborného pracovníka. 
     Podle výsledků šetření městského i státního zastupitelství se jako druhé hlavní korupční pole jeví oblast sběru a příjmu odpadu. Docházelo zde ke krácení poplatků na úkor města, přičemž ušetřené peníze si opět dělil podnikatel s městským zaměstnancem. Na jednom velkém městském sběrném dvoře se za dobu delší deseti let vypěstoval zvyk, nepravdivě účtovat určitým firmám – stálým zákazníkům – levnější druh odpadu (například místo 48 DM za skutečný náklad veškerého stavebního odpadu jen 10 DM za fiktivní stavební suť), nebo dokonce náklad odpadu od soukromé firmy počítat jako městský, a tudíž osvobozený od poplatků. K tomuto trestnému činu se připojuje i počítačová kriminalita. Firemní nákladní vozy se totiž vážily před vyložením odpadu a po něm na computerizované váze, přičemž se do počítače musel zadat i druh odpadu a jeho dovozce. Na základě informací od výrobce znali dva zodpovědní pracovníci postup, jak dodatečně obě data změnit bez toho, aby byl tento zásah v systému zdokumentován. Proto mohl být rozdíl rozpoznán až porovnáním nezměněné statistiky dovozců se zmanipulovanými výměnnými disketami.
     Město se o tomto problému dozvědělo díky anonymnímu oznámení a podezření si následně nechalo potvrdit pomocí počítačové léčky, při níž byl do systému povolen vstup i státnímu zástupci. Těmito podvody byla městu od roku 1983 způsobena doložitelná škoda ve výši 3,6 milionů marek. Škoda však může být mnohem vyšší, jelikož bylo těchto praktik užíváno už dříve. Část takto ilegálně dosažených „úspor“ pak firma převáděla na oba městské zaměstnance. 
     Podobné praktiky krácení poplatků si vytvořili i pracovníci svozu pevného odpadu. Městské popelářské vozy odvážejí nezávisle na pevně určených časech odpad na telefonickou žádost občanů či podle předešlé závazné dohody. Tato služba je hojně využívána, přičemž vedoucí pracovní skupiny určuje na místě výši poplatku podle objemu a druhu odpadu. V řadě případů se i tady dohodli městští pracovníci s trvalými zákazníky na drastickém krácení poplatků, jež se mají stanovovat podle podrobných tabulek. Pracovníci za svou snahu opět dostávali část firmou ušetřených peněz. Podle prvních odhadů způsobily tyto léta prováděné praktiky městu škodu ve výši šestimístné částky.
     Oproti těmto rozsáhlým korupčním případům bylo v oblastech předávání obecních bytů, udílení stavebních povolení nebo zakázek spedičním firmám zahájeno jen několik jednotlivých vyšetřovacích řízení. Přitom má zejména odbor bydlení (Wohnungsamt) coby centrální a úřední zprostředkovatel sociálních bytů také monopolní postavení; zpravidla tu ale nedochází k tak riskantním dlouhotrvajícím vztahům jako například mezi odborem výstavby silnic a příslušnými stavebními firmami.

Monopolní charakter samosprávy a platové rozdíly
Při analýze, pokoušející se obsáhnout celou oblast problému, nám vyvstává množství obecných i speciálních příčin a slabin. Realistické nahlížení nedovoluje přijmout závěr, že by se preventivní strategie mohla vyrovnat se všemi příčinami, protože je nejdříve musíme rozdělit na vnější příčiny a příčiny uvnitř samosprávy. 
     Výchozím bodem korupčního chování je z velké části skutečnost, že uplácející firmy a podniky jsou zcela nebo aspoň z podstatné části svou existencí závislé na kontinuálním přidělování veřejných zakázek. Monopolní postavení města v roli poptávajícího platí především pro firmy zabývající se výstavbou komunikací; podobně musíme nahlížet na transportní firmy svážející odpad do sběrných dvorů. Tato silná, zčásti existenční závislost podniků na zakázkách zadávaných konkrétními městskými úředníky se setkává s významným, zčásti až křiklavým rozdílem mezi příjmy, spočívajícím v rozporu mezi rozřazením do platových tříd a podnikatelským ziskem. Jestliže ještě k tomu na obou stranách stojí dva kolegové z oboru se stejným vzděláním, ale rozdílnou výší příjmů, nesmí se podceňovat riziko a jejich připravenost tento citelný rozdíl na základě monopolního postavení města pomocí úplatků vyrovnat.

Čím otevřenější soutěž, tím lépe
Zatímco jsou tyto okolnosti jen málo ovlivnitelné, praxe zadávání zakázek je přístupná bližšímu zkoumání. Obecní řád i předpisy pro zadávání zakázek pokládají jak známo za základní pravidlo vypsat před zadáním jakékoliv zakázky veřejnou soutěž v zájmu zajištění maximální soutěživosti firem, zároveň však ponechávají řadu odůvodněných výjimečných případů pro vypsání omezené soutěže (tzv. výzva více zájemcům) nebo dokonce nechávají pro zadání zakázky volnou ruku odpovědnému úředníkovi (tzv. výzva jednomu zájemci). Jelikož je vypisování soutěže vždy časově i pracovně náročnou záležitostí, nejen že se to nabízí, ale často to přímo nutí dělat z těchto výjimek pravidlo. Jsou-li k dispozici firmy schopné zakázku splnit, je jejich rychlé obeslání zároveň v zájmu samosprávy. Kromě toho je pro malé a střední podniky jednodušší se účastnit omezené soutěže, nemluvě o zakázce udělené bez soutěže. K potřebě nevypisovat soutěž dochází především tehdy, je-li splnění zakázky pod časovým tlakem a velkým očekáváním. A v neposlední řadě nemusí veřejná soutěž poskytnout optimální výsledek z toho důvodu, že firmy vzhledem k menší šanci zakázku získat jsou méně zainteresované odevzdat svou nabídku. Naproti tomu při omezené soutěži s výrazně větší šancí na úspěch své nabídky předkládají. 
     Ale s formálně i věcně legitimovaným odmítnutím veřejné soutěže dochází k omezení či zrušení soutěživosti firem, a tím se zvyšuje riziko manipulace a uplácení. Tomu odpovídá i skutečnost, že v korupcí nejvíce postižených oblastech nedocházelo téměř k žádnému vypisování veřejných soutěží. Díky šikovnému manipulování okruhu uchazečů o zakázku a zejména díky možnosti ji udělit bez soutěže, mohl úplatný úředník téměř bez problémů upřednostňovat firmy ochotné mu platit. 

Organizační formy samosprávy
Delegování úkolů a pravomocí na nižší vedoucí úrovně, realizované v posledních desetiletích, je jen zdánlivou příčinou korupce, ačkoliv vyšetřováním jsou vedle několika vedoucích odborů a oddělení dotčeni ve větším počtu vedoucí věcně specializovaných oddělení (Sachgebietsleiter) a jednotliví specializovaní pracovníci i další úředníci, kteří zčásti samostatně udílejí zakázky (do určité výše) nebo stanovují poplatky. Domnělé dilema volby mezi dalekosáhlým delegováním pravomocí s cílem vytvořit občanům blízkou, flexibilní a rychle rozhodující, ale lehčeji korumpovatelnou samosprávou na jedné straně a s pevným a složitým řádem, ale tudíž těžkopádnou samosprávou s mnoha rovinami rozhodování a kontroly na straně druhé, je pouze zdánlivou alternativou: nezákonnému či řádným postupům neodpovídajícímu jednání bylo možné předcházet, i když bylo oprávnění podepisovat dáno vyššímu nadřízenému, stejně jako když bylo toto právo vyjmuto z věcně příslušného oddělení a vykonáváno obchodním oddělením. Dokonce i tehdy, když byly zakázky formou více zájemců či jednomu zájemci udělovány zvláštní magistrátní komisí pro udělování zakázek, složené z vyšší nebo čestné funkce zastávajících úředníků, byli městští úředníci s to utajit, že pomocí různých manipulací zvýhodnili určité firmy, kterými byli podplaceni. Dařilo se jim do seznamu požadovaných prací určité zakázky nepozorovaně zapracovat fiktivní položky a uvědomit o tom uplácející firmy. Tyto firmy pak mohly za vykonání těchto zdánlivých položek práce nabídnout městu mnohem nižší cenu a ve výsledku si tak celkově výhodnější nabídkou zajistit získání zakázky. Jelikož nebyla zakázána identita osob na pozici úředníka otevírajícího obálky a vedoucího příslušného oddělení, kam zakázka spadala, mohl také takovýto úředník při otevírání obálek přečíst nabídku uplácející firmy až jako poslední a nepravdivě uvést nejnižší cenu. Nabídka pak byla dodatečně na tuto výhodnou cenu zfalšována. Rozdíl k výši původně uvedené ceny se později snadno vyrovnal uzavíráním smluvních dodatků na navýšení objemu zakázky. 
     Z toho vyplývá, že pouhé posílení vertikální nebo horizontální dělby práce skrze postoupení práva podpisu na vyšší funkce nebo zavedením nutného spolupodpisu neřeší problematiku korupce v dostatečné míře, čili dilema ve volbě mezi těžkopádnou nebo ke korupci náchylnou samosprávou se nezakládá na skutečném stavu věcí. Ale přesto byla pomocí organizačních změn v městské správě mnohá rizika při udílení a výkonu veřejných zakázek potlačena nebo vymýcena. 
     Formálním kontrolním procesem nebylo možné rozpoznat, zda bylo udělení zakázky zmanipulováno či zda nebyla dokonce jen fingována. V řadě případů docházelo také k rozkouskování zakázek, aby redukováním ceny zakázky zůstalo podpisové právo úplatnému úředníkovi, a nemuselo být kvůli vysoké ceně postoupeno na vyšší místa. 

Překážky efektivní kontroly
Tímto se nám jako jeden z podstatných důvodů pro tak rozsáhlé rozšíření korupce ukazuje nedostatečný dohled nad úředníky. Téměř všichni úplatní úředníci se před interní kontrolou cítili v podstatě bezpečně. Státní zastupitelství při vyšetřování dokonce zjistilo, že nadřízení dostávali anonymní oznámení k jednotlivým případům korupce, ale nenechali tato oznámení dostatečně efektivně prošetřit.
     Důvody deficitů při dohledu jsou nejrůznějšího druhu; efektivní kontrola musí, i při smysluplných nárazových kontrolách, překonávat překážky objektivní i subjektivní povahy.
     Už sama prostorová roztříštěnost městské správy do více než 200 lokalit, rozložených po celém území města, překáží řádnému dohledu. Přitom je prostorové rozdělení správy bezpochyby z části objektivně vynucené služebním charakterem úřadů a městských podniků, jako například místně příslušných stavebních úřadů, požárních stanic či podnikových provozoven. V případě již zmíněného sběrného dvora, který brzy čeká zánik, nesídlil příslušný dohlížející úřad v téže lokalitě, nýbrž v městské části vzdálené více než deset kilometrů, a byl mimochodem zaneprázdněn také jinými úkoly. 
     Také organizační struktura úřadu může stát efektivní kontrole v cestě. Je-li přímým nadřízeným úplatného úředníka, který má například pravomoc rozhodovat o výzvě jednomu zájemci, vedoucí velkého úseku úřadu či například celého podniku, je tento vedoucí natolik zahlcen svou řídící a vedoucí funkcí, že nemá dostatek času a prostoru pro výkon smysluplného dohledu, jaký přísluší vedoucí rovině oddělení či referátu za přirozeného běhu úřadu. 
     Konečně se nesmí zapomínat, že k objektivním překážkám dobrého a efektivního dohledu, který by zároveň motivoval úředníky k lepším výkonům, patří i skutečnost, že po celá desetiletí bylo velmi obtížné získat v konkurenci soukromého hospodářství technicky i personálně vysoce kvalifikované zaměstnance. Navíc v takovém městě, jako je Frankfurt, se zaměstnanci musí vypořádávat se zvýšeným tlakem požadavků a úkolů, takže nadřízení, zaneprázdněni řízením a vykonáváním úkolů a tlačeni krátkými termíny na jejich splnění, dokáží už jen tuto svou práci vyřídit pouze vysokým počtem přesčasových hodin a na dohled a kontrolu jim může sotva nějaký čas zbýt. 
     Kontrolní možnosti jsou v neposlední řadě omezovány subjektivními faktory. Minimum vzdělávacích programů zprostředkovává dostatečné znalosti technik řízení a vedení, obzvláště co se služebního i odborného dohledu týče. Mladý akademik přejímá nadřízenou a řídící funkci zpravidla s řadou odborných znalostí, ovšem bez postačujícího vzdělání ve vedení, o dohledu nemluvě. Přestože každý úřad nabízí také semináře návazného vzdělávání, kde se obecně probírají i otázky dohledu, jen výjimečně zde mohou být intenzivně zkoumány jednotlivé případy z hlediska praxe; takže se nakonec zdá možná nejlepším a nejužitečnějším východiskem zkušený, kariérní cestou postupující úředník. 
V řadě případů ztroskotává efektivní dohled také na nutné, leč chybějící odborné kompetenci, jak se ukázalo na dělbě práce mezi odborné a obchodní oddělení. I vyšší nadřízení nebo komise pro zadávání veřejných zakázek bezmezně důvěřovali osvědčenému a spolehlivému odborníkovi. Vytvářely se tak oblasti, které nebyly dostatečně kontrolované ani odborem vnitřní kontroly, ani příslušným vedoucím. V těchto rozsáhlých nekontrolovaných oblastech dráždila možnost manipulace obzvlášť výrazně. Městští úředníci pak mohli starostlivým firmám, které původně nechtěly žádné fingované účty vystavit, zaručit bezpečnou nehlídanou zónu. 
     Rozličné manipulační techniky byly vměstnány mezi desítky let trvající přátelské, zčásti i příbuzenské vztahy, takže tu o nějaké žádoucí minimální distanci mezi veřejnou a soukromou sférou nemohla být ani řeč. Stalo se samozřejmostí, že se narozeniny či jubilea slavily společně, a tyto oslavy byly navíc hrazeny z firemních peněz. Není pak divu, že „uznání za dobrou spolupráci“ nebylo zaručeno osobními vazbami, ale naopak bylo přenosné a „dědičné“. A to na obou stranách: z předcházející firmy na následující, stejně jako při personálních změnách v samosprávě. 

Formální a zastaralé předpisy
Výskytu korupce také nepřímo napomáhala řada zastaralých předpisů. Tak například ještě donedávna platila pro městské pozemní stavitelství dvě značně obsáhlá primátorova nařízení z let 1956 a 1958, obsahující mnoho již překonaných, zastaralých a praxi neodpovídajících předpisů. Přesto se musely úřady těmito předpisy řídit a odbor vnitřní kontroly musel na jejich dodržování dohlížet. Tyto obsáhlé předpisy na sebe vázaly jak pracovní sílu, tak kontrolní kapacity a zároveň svou pouhou formálností a nepřesvědčivostí oslabovaly poslušnost zaměstnanců vůči předpisům obecně, a tím i vůči potřebným předpisům zabraňujícím vzniku korupce. 

Základní princip prevence
Toto množství příčin a důvodů korupce už samo dokazuje, že potřebná strategie prevence korupce se nemůže zaměřit na jeden jediný „všelék“, nýbrž musí zvolit mnohostranná opatření a především při jejich uskutečňování neztratit dech. 
     Při žádném způsobu zadání veřejné zakázky se nedá vyloučit, že při něm potečou peníze za účelem uplácení. Proces zadávání zakázek má ale zabránit tomu, aby uplacený úředník mohl uplácející firmě vykonat odpovídající protislužbu. Všechna preventivní opatření se tedy musí zaměřit na to, už od počátku znemožnit realizaci této protislužby, nebo ji alespoň podrobit dostatečné kontrole. Magistrát i zastupitelstvo města Frankfurt přijaly v tomto směru již řadu opatření. 

Úspěch mobilní kontrolní skupiny
V odboru vnitřní kontroly byla v roce 1988 vytvořena mobilní kontrolní skupina, určená k tomu, aby bez časových prodlev kontrolovala vypsání, předání i vyúčtování zakázek na stavební práce. Vedle zkušených úředníků jsou členy této skupiny také techničtí specialisté z oborů strojírenství, inženýrského i pozemního stavitelství či rozvodných sítí. Bez ohlášení, na způsob namátkové kontroly navštěvují a prověřují stavební práce na nejrůznějších zakázkách, bez vazby na výši ceny zakázky či plán kontrol. Od svého vytvoření odhalila tato skupina řadu prohřešků, mimo jiné množství odvádění menšího množství pracovních úkonů, než stálo v zadání. Kontrolní skupina také realizovala na vybraných silnicích vrty a jejich výsledky nechala prověřit odborným institutem Vysoké školy technické. Obdobně kontrolovala také kvalitu tepelných izolací u pozemních staveb. Díky okamžitému kontrolování může navíc včas zjistit fingované položky v popisu zakázky, které byly v místě stavby už předpřipravené či které nebylo nutné provést a jejichž provedení je po dokončení stavby nemožné či jen velmi obtížné kontrolovat. 
     Vedle zjištění jednotlivých případů, kdy práce nebyly realizovány v původně uvedeném rozsahu nebo dokonce vůbec, je mimořádně důležitou funkcí mobilní kontrolní skupiny její preventivní působení. 

Zpřísnění a zjednodušení pravidel
Již na podzim 1987 byly městské předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek zpřísněny a zestručněny. Výslovně byla zesílena přednost veřejného vypsání zakázky, čemuž v následujícím období skutečně odpovídalo zvýšení podílu veřejně vypsaných zakázek na úkor výzev několika zájemcům. Do té doby platný předpis, že o zakázkách od určité cenové výše (50 000 DM u stavebních prací, 20 000 DM u ostatních zakázek) smí rozhodovat jen zvláštní magistrátní komise pro udělování zakázek, byl doplněn opatřením, že vedoucí odboru zadávajícího zakázku musí této komisi ohlásit každou zakázku nad 10 000 DM a že každý odbor a úřad si musí vést vlastní registr všech zakázek nad 500 DM. Zvláště upřesněny a zpřísněny byly předpisy pro otevírání obálek s nabídkami. Zatímco dříve je mohl otevírat i zaměstnanec z oddělení věcně odpovědného za zakázku, čímž mohlo v jednotlivých případech docházet k manipulacím, nově musely být obálky bez výjimky otevírány vedoucím neutrálního oddělení a zapisovatelem, přičemž tito byli pokaždé nově a nepředvídatelně určeni vedoucím odboru. Nabídky musejí být zapečetěny a orazítkovány a namátkově kontrolovány, zda jsou úplné, aby se dodatečně nemohly měnit. Konečně se také přistoupilo k počítačovému zpracování dat, aby se zvýšila objektivita a transparentnost procesu zadávání. 
     Dalším důležitým prostředkem pro zvýšení transparentnosti, potřebné ke ztížení korupčního jednání, je redukování a zjednodušování předpisů pro výkon stavebních zakázek. V rámci takovýchto opatření byla například zrušena výše zmíněná nařízení primátora z let 1956 a 1958 a nahrazena podstatně stručnějším magistrátním předpisem. Jelikož se ukázalo, že anonymní oznámení mohou být zdrojem včasných a konkrétních poukazů na manipulace se zakázkami, byly předělány i předpisy o nakládání s takovýmito oznámeními, aby se zajistilo jejich dostatečně důkladné prověření různými instancemi.
     A konečně se nesmí zanedbávat pečlivé sledování obchodních a osobních propojení mezi firmami ucházejícími se o zakázku (například nahlédnutím do obchodního rejstříku), aby bylo možné oddělit skutečnou hospodářskou soutěž od pouze zdánlivé. 

Odborné doporučení protikorupčních opatření
Na jaře 1988 pověřil frankfurtský magistrát uznávanou poradenskou firmu vypracováním návrhů na ekonomicky efektivnější průběh zadávání zakázek, přičemž tato firma měla svou pozornost zaměřit také na odstranění manipulací a korupce. Znalcům bylo k prozkoumání poskytnuto šest exemplárních případů z odborů stavebnictví a veřejné zeleně, které se týkaly zakázek udělených výzvou více zájemcům nebo jednomu zájemci. Zpracovatelé nejprve zdůraznili, že obecně se při procesu zadávání veřejných zakázek musí vedle zabezpečování řádného průběhu zakázky zohledňovat také vnější cenové faktory i interní náklady z hlediska samosprávy, přičemž těchto dvou cílů se nedá dosahovat zcela paralelní cestou. Ideální proces zadávání veřejných zakázek neexistuje. Svá doporučení nakonec shrnuli do následujících bodů:
	Při odklonu od pravidla vypisovat veřejnou soutěž nemá udělení zakázky provést odbor, kterému zakázka věcně přísluší, nýbrž nezávislá komise pro udílení zakázek.
	Udílení zakázek malého rozsahu na základě tzv. ročních smluv má probíhat výhradně za podmínek volné soutěže, přičemž se má objem zakázky řídit strukturou nabídky. U hospodářsko-politicky motivovaných zakázek má firma s cenově nejvýhodnější nabídkou dostat větší objem zakázek. 
	Při omezeném vypsání zakázky (výzva několika zájemcům) se má riziko manipulace, skrývající se ve výběru skupiny firem, vyloučit tím, že objektivní a neovlivnitelné (na elektronickém zpracování dat založené) řízení zajistí, aby se okruh oslovených firem neustále měnil, přičemž firmy s cenově nejvýhodnějšími nabídkami se budou do tohoto okruhu zařazovat častěji. Je-li okruh firem ohraničen z objektivních důvodů, má o udělení zakázky rozhodovat nikoli odbor, do jehož kompetence zakázka věcně spadá, nýbrž odbor či komise pro udílení veřejných zakázek. 
	Otevírání obálek má řídit nezávislý úředník a obálky musejí být pomocí velmi přísných pravidel (razítka a plomby) zabezpečeny proti manipulaci. .
	Popis práce na zakázce musí být (s podporou elektronického zpracování dat) co možná nejvíce standardizován, aby se minimalizovaly chybně uváděné kvóty a manipulace. Zároveň se tím ušetří časově náročná téměř manuální práce.
	Doklady o provádění zakázky se mají vést tak, aby byly korektně a objektivně kontrolovatelné. Položky v zadání zakázky musejí být po jejím zhotovení prověřitelné a vysledovatelné. Obzvláště manipulovatelná hodinově placená práce musí být redukována na minimum. 
	Převzetí a uznání provedené zakázky a kontrolu jejího vyúčtování nesmí provádět tatáž osoba.


     Tyto návrhy směřují zejména k vytvoření a dodržování jasných a přísných pravidel, k transparentním a tudíž kontrolovatelným procesům a k zamezení totožnosti osob při výkonu a kontrole zakázky.
     Toto odborné doporučení chápe jako jednu z klíčových oblastí kontrolu tzv. rámcových (ročních) smluv na zakázky na menší rutinní práce, jako například opravy při údržbě silnic nebo zahradnické udržovací práce. Tyto smlouvy se původně týkají zakázek do hodnoty 25 000 DM. Ceny za tyto zakázky byly sice získány z vypsaných veřejných soutěží, které se však uskutečňovaly bez jakékoliv pravidelnosti. Na základě takto získaných cen se jednotlivé zakázky nadále přidělovaly formou výzvy jednomu zájemci, přičemž byly oslovovány i firmy, které se původně vypsané soutěže neúčastnily. Tento způsob libovolného přidělování zakázek představoval pro vedoucí stavebních úřadů vstupní bránu k manipulacím všeho druhu, neboť rozhodnutí, která firma má být plněním konkrétní zakázky pověřena, záviselo zcela na jejich libovůli a nepodléhalo žádné kontrole.
     V doporučení je rozvedeno několik příkladných modelů, jak zabezpečit zadávání těchto sukcesivních malých zakázek před manipulací a zároveň zajistit jejich ekonomickou výhodnost. Zadávání těchto zakázek by mělo v jednotlivých obvodech či městských částech probíhat obesíláním firem podle prioritního seznamu, řadícího firmy do pořadí v závislosti na cenové výhodnosti jejich nabídky, a podle kvót zaručujících upřednostňování cenově výhodných firem. Detailní popis jednotlivých modelů je tu pro nás nadbytečný; jako důležité se ovšem ukazuje, že se v doporučení výslovně uvádí, že všechny cíle procesu zadávání zakázek, totiž ekonomičnost, široké řízení zakázek a zabezpečení proti manipulaci, nemohou být skrze žádný model zcela bezpečně dosaženy. 
     Zatímco toto znalecké doporučení obsahuje řadu konkrétních návrhů, zabývá se jiná expertíza, kterou si objednal jeden politický klub zastupitelů, možnými protikorupčními opatřeními více z hlediska sociologického a soustředí se přitom na obecné požadavky, jako například zvýšení transparentnosti v samosprávných procesech, vytvoření systematické dokumentace pomocí automatického zpracování dat (ADV), posílení odborného a služebního dohledu a zintenzivnění dalšího vzdělávání a kvalifikování zaměstnanců. Tato druhá expertíza, která zčásti postihuje plány a opatření magistrátu, navrhuje, aby se reforma samosprávy vztahující se k jiným vlastním úkolům a potřebám od základu překryla se systematickými protikorupčními opatřeními a aby se tyto dvě oblasti navzájem propojily. 

Rotace úředníků
Magistrát zároveň přijal opatření, která mají díky častější změně pracovního místa („rotace“) zabraňovat vzniku užších vazeb mezi firmami a úředníky. Toto pravidelné střídání postů se sice v některých oblastech státní správy, jako například na finančních úřadech, osvědčilo, na komunální úrovni však naráží takováto opatření na řadu větších nesnází. V mnoha případech se tu totiž jedná o specializované zaměstnance, kteří jsou mimo svou úzkou příslušnost k nějaké oblasti téměř nezařaditelní. Také výměna vedoucích stavebních úřadů by neznemožnila a ani nemohla znemožnit pokračování spolupráce mezi konkrétními stavebními firmami a dotyčným vedoucím, byť přesunutým na jiný stavební úřad. Systém rotace je tudíž na komunální úrovní použitelný jen ve velmi omezeném měřítku. A zároveň vyžaduje (ovšem uskutečnitelnou) změnu v zaběhlých kariérních postupech. 

Návazné vzdělávání
Mezi nutné protikorupční strategie patří bezpochyby i cílené dovzdělávání zaměstnanců a zejména osob na vedoucích pozicích. Na jedné straně se jedná o posilování odborných znalostí, v této oblasti již došlo k intenzivnímu proškolování v procesu zadávání veřejných zakázek. Bylo provedeno množství pohovorů s lidmi určenými k vedení komisí pro otevírání obálek a výběr vítěze. Posíleno bylo vzdělávání vedoucích pracovníků v otázkách vedení a řízení s důrazem na kontrolní mechanismy, ovšem v souvislosti s budováním důvěry a motivace u ostatních zaměstnanců. Nárazové kontroly, zejména v rizikových oblastech a v reakci na anonymní oznámení, jsou nutné, předpokládají ale zároveň schopnost pracovníka pozitivně ohodnotit a potvrdit mu jeho dobrou práci, aby mu výkon kontroly dával také pocit bezpečí a zvyšoval motivaci. 

Celkový úspěch je tedy dosažitelný jen tehdy, když se protikorupční opatření a boj nezúží jen na vybudování a posílení speciálních kontrolních mechanismů (ačkoli jejich účinnost je nepopiratelná). Občanům otevřený a přívětivý úřad je možné vytvořit spojením obnovené důvěryhodnosti a výkonnosti úředníků s technickými a organizačními změnami a vylepšeními. 

