Indikátory korupčního chování
(zpracováno na základě protikorupční strategie Magistrátu města Vídeň)

Indikátory jsou náznaky a varovné signály. Jejich vyšší přítomnost není ještě žádným důkazem, ale měla by vést ke zvýšené pozornosti spolupracovníků a nadřízených. Pro rozpoznání a potírání korupce je proto nutné vypracovat všeobecné i ke konkrétním úředním oblastem se vztahující indikátory a jejich pochopení a užití integrovat do vzdělávání všech úředníků. Protikorupční pracovní skupina vídeňského magistrátu vypracovala seznam indikátorů rozdělený do tří oblastí. Celý seznam naleznete v souboru korruption_wien_gesamtbericht_03.pdf, níže uvádíme výběr ze seznamu:

Indikátory v osobním chování

Styk s dodavateli/firmami
	ústní dohody s firmami namísto písemných ujednání
	častý osobní styk s dodavateli a zástupci firem
	časté návštěvy restaurací a časté cestování se zaměstnanci firem
	příjem pozvání na firemní oslavy bez pracovních povinností


Životní styl
	nákladný životní styl či nákladné koníčky v nápadném rozporu se skutečnými příjmy
	změny v chování (např. přechod k uzavřenosti a odtažitosti)
	osobní slabosti
	užívání drahých automobilů, distribuovaných jednou firmou
	příjem výhodných nabídek (např. dovolených) od jedné firmy


Rozhodovací procesy
	neodůvodnitelný zásah ve prospěch jedné firmy
	doporučování konkrétní firmy, nebo naopak pokusy konkrétní firmu potlačit
	rychlá změna názoru/postoje
	zpětně nedoložitelná a neodůvodnitelná rozhodnutí všeho druhu
	zejména opakované neodůvodněné poskytnutí výjimečných podmínek či odpuštění nákladů konkrétní firmě
	prosazování neobvyklého postupu bez zjevných důvodů
	nápadná ústupnost při vyjednávání s firmami


Pracovní chování
	trávení příliš mnoho času v práci, odmítání dovolené
	vyřizování některých pracovních záležitostí doma
	znemožňování kontroly své práce vůči vedoucím či zástupcům
	přílišný nezájem či přílišná horlivost (trávení víkendů v kanceláři)
	odmítnutí přeložení na jiné místo, i v případě povýšení


Vedlejší činnosti
	dohody o poradenství, z nichž mohou vzniknout důvěrné vztahy
	pracovní vztahy s firmami se vztahem k úřadu
	zaměstnávání blízkých osob ve firmách se vztahem k úřadu


Indikátory v úředních postupech

Všeobecné úřední postupy
nevysvětlitelné zkrácení řízení
nerespektování zákonných postupů
rozdílná rozhodnutí ve stejné věci u odlišných žadatelů/firem
urychlování či protahování důležitých rozhodnutí, náhlé změny priorit
vytváření časového tlaku, rozhodování těsně před uplynutím lhůt
odlišnosti mezi skutečným průběhem řízení a následnou dokumentací

Zadávání veřejných zakázek
	nápadný odklon ceny zakázky od původní nabídky
	urychlování zadávacích procesů
	obcházení předpisů
	odklon od běžných procedur v zadávacím procesu (např. při otevírání obálek)


Organizační struktura úřadu
	koncentrace úkolů na jednu osobu
	nedostatečná transparentnost
	nepřipravenost/neochota prosazovat protikorupční opatření


Indikátory ve vztahu k vnějšímu prostředí

	nákladné reklamní dary
	sponzoring
	nevysvětlitelné odklony od předem odhadnutých nákladů nebo změny v nabídkových cenách
	příliš klidná odvětví veřejných zakázek kvůli kartelovým dohodám
	dlouholeté obchodní vztahy k dodavatelům
	podezřele hodnotné dary ke svátečním příležitostem, neadekvátní k pozici obdarovaného
	nevysvětlitelný informační náskok některých firem



