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Eticky zralé instituce se vyzna-
čují vysokou mírou vzájemné 
spolupráce zaměstnanců, dů-
věrou a efektivní komunikací. 

Díky tomu roste rovněž pracovní výkon 
úředníků, jejich odbornost, pocit uspo-
kojení a smysluplnosti z vlastní profese. 
Významné evropské organizace, mezi 
které patří OECD, GRECO, Rada Evropy 
či Evropský účetní dvůr, zahrnují prin-
cipy etiky ze stejných důvodů do svých 
programů a doporučení.

Centrální řízení zajišťuje úsek správ-
ní politiky (Governance Policy Unit) 
v rámci oddělení veřejné správy (Public 
Governance Department) při finském 
Ministerstvu financí ve spolupráci s od-
dělením boje proti korupci na tamním 
Ministerstvu spravedlnosti. Etice ve 

veřejné správě se napříč těmito oddě-
leními věnuje přibližně sedm státních 
úředníků. Finanční rozpočet těchto od-
dělení i faktické vymáhací kompetence 
jsou poměrně omezené, jejich autorita 
je však vysoká. Práce oddělení veřejné 
správy ve spolupráci s oddělením boje 
proti korupci se v oblasti etiky ve státní 
správě soustřeďují na několik klíčových 
oblastí, jimž dominují osvěta, nábor 
nových pracovníků a vstupní školení 
a také etický leadership.

Osvěta 
Podle slov Timo Moilanena, poradce 
a člena kanceláře státního tajemníka 
pro veřejnou správu, skrývá úspěch 
Finska na poli etické kultury ve stát-
ní správě jedno paradoxní nebezpečí: 
usnutí na vavřínech. Když nejsou pro-
blémy, může nastat pocit, že není co 
řešit. Když však problémy vyvstanou, 

bývá již etika poměrně výrazně naru-
šena. Pouhým hašením problémů tedy 
žádnou etiku budovat nelze. 

Oddělení veřejné správy vynakládá 
tudíž pravidelné úsilí na osvětovou čin-
nost a upozorňuje, že etická kultura je 
výsledkem soustavné péče o pracovní 
prostředí. Příkladů těchto osvětových 
aktivit je mnoho. Ministerstvo spra-
vedlnosti organizuje například spolu 
s Transparency International biená-
le s názvem Den proti korupci (Anti-
-Corruption Day). Koná se v centru Hel-
sinek jako veřejná, otevřená a diskusní 
akce pro občany, profesionály a státní 
úředníky. Jinou událostí je každoroční 
akademická konference k tématům ve-
řejné správy, které se aktivně účastní 
zástupci ministerstev. 

V rámci Ministerstva spravedlnosti 
vznikla dále webová stránka k tématu 
boje proti korupci (https://korruption-
torjunta.fi/en/home). Stránka má i an-
glickou mutaci a nabízí návštěvníkům 
pochopit základní termíny a principy ko-
rupce, umožňuje projít testem, jenž uká-
že, zda člověk tiše sám korupci nepodpo-
ruje a jak je na tom jeho pracoviště. 

Nábor
Při nástupu do státní služby prochází 
každý nový úředník sadou školení, která 

Téma etické kultury ve státní správě je v mnoha 
evropských zemích považováno za klíčovou oblast, které 
je věnována soustavná pozornost. Tyto země vycházejí 
z přesvědčení, že zralá etická kultura patří nejen mezi 
nejúčinnější prevence korupčního jednání, ale že celkově 
nastavuje příznivé pracovní prostředí výhodné pro 
správu věcí veřejných.

Finsko: etická kultura ve státní správě

Mezi státy s nejnižší mírou korupce, 
s vysokou mírou důvěry ve veřejné 
instituce a s dobře propracovanou 
centrální metodikou rozvoje etické 
kultury ve státní správě patří Finsko. 
Strategie Finska je trojí: 
■  využívat maximální měrou do-

poručení a analýz prováděných 
zmíněnými mezinárodními orga-
nizacemi a hledat efektní způsoby 
jejich implementace do národní 
situace,

■  navzdory politicky motivova-
ným přerušením a společenským 
zvratům se opírat o historicky 
nejefektivnější legislativu a struk-
turaci státní správy, díky níž bylo 
postavení státního úředníka ur-
čeno nezávisle na politické moci 
a obsahovalo různé prostředky 
znemožňující soustředění moci 
v rukou jediné osoby,

■  koordinovat další rozvoj etiky 
centrálně a systematicky. 
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rovněž zahrnuje explicitní trénink v ob-
lasti etiky. Školení se účastní přibližně sto 
příchozích úředníků ročně a etická část 
sestává ze dvou kapitol. První je sezná-
mení s principy etické kultury v brožuře 
Hodnoty v každodenním pracovním pro-
vozu – Etika státního úředníka (příručka 
pro státní správu) – Values in the Daily 
Job – Civil Servant’s Ethics (A handbook 
for the state administration) z roku 2000. 
Tato brožura se zaměřuje na základní 
hodnoty práce státních úředníků, ob-
sahuje příklady z praxe a návody řešení 
konfliktních situací. Opírá se o terénní 
výzkum pracovní skupiny, pilotní použití 
v jednom oddělení a následný proces im-
plementace ve všech úřadech. 

Druhá část školení má podobu zcela 
praktických cvičení, testů a situačních 
experimentů. Nově příchozí úředníci 
sledují při těchto cvičeních konfliktní 
situace sehrávané profesionálními her-
ci a následně se v diskusi věnují detekci 
přítomných problémů. Sami se také se-
hrávání eticky složitých situací účastní. 
Ukazuje se, že při takto komplexním 
ztvárnění etických témat je dopad na 
účastníky nesrovnatelně vyšší než při 
pouhém prostudování textového mate-
riálu. Zapojení emoční složky, empatie, 
tělesného a prostorového vnímání situa-
ce mají vliv jak na pochopení složitosti 
etických dilemat v praxi, tak na možnos-
ti jejich řešení. Ty často spočívají v po-
třebě vyrovnat se se silnými emocemi: 

strachem, závistí, mstou, žádostivostí, 
touhou po úspěchu či bohatství.

Nabyté zkušenosti úředníků plánuje 
centrální oddělení opakovat při pravi-
delných dnech etiky. Během nich budou 
státní úředníci sledovat nejprve před-
nášku, která bude sestávat z tematic-
kých modulů. O nich se bude následně 
diskutovat podle konkrétní instituce 
a potřeb jednotlivých úředníků.

Etický leadership
Speciální péče v otázce etiky je věnována 
nejvyššímu managementu ve státní sprá-
vě, a to ze tří důvodů. Prvním z nich je, že 
vedoucí pracovníci jsou eticky složitým 
situacím vystavováni častěji a v případě 
porušení etiky mají jejich rozhodnutí da-
lekosáhlé důsledky. Druhým důvodem je, 
že vedoucí pracovníci fungují jako silné 
modelové osoby a ovlivňují svým kaž-
dodenním jednáním etickou kulturu na 
svých pracovištích. Třetí důvod se týká 
toho, že vedoucí pracovníci mají tendenci 
obě tato fakta bagatelizovat až popírat. 

Oddělení veřejné správy proto or-
ganizuje speciální dny, při kterých se 
představení, působící ve státní správě, 
účastní společně přednášky na jedno 
z obecných manažerských témat. Ná-
sledně o tomto tématu debatují v men-
ších skupinách se supervizory. Ti bě-
hem skupinových diskusí vždy aktivně 
zdůrazňují etický aspekt probíraného 
tématu a otevírají etické otázky v sou-
vislosti s každodenními manažerskými 
úkoly. Etika je tak trénována, diskutová-
na a vnášena do rozhovorů, aniž by se 
na ni přímo upírala pozornost ve smy-
slu specializovaného školení na etiku. 
Školení manažerů je opět zajišťováno 
centrálně. Poskytuje je Finský ústav ve-
řejné správy (Finnish Institute of Public 
Management), státní instituce, která má 
pozitivní renomé a v níž pracují vysoce 
prověření a kvalifikovaní lektoři.

Je zjevné, že Finsko s touto relativně 
jednoduchou, finančně i implementač-
ně dosažitelnou metodikou dosahuje 
pozoruhodných výsledků. Pro Českou 
republiku by se mohlo stát zdrojem in-
spirací a pomohlo by ušetřit čas i pení-
ze při ohledávání možných řešení a vy-
tváření systému podpory etické kultury 
od píky. ■

Doc. Alice Koubová, PhD., PhD. 
působí ve Filosofickém ústavu Akademie 
věd České republiky.IL
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Trajectory of civil-service ethics

The Finnish public governance model and its administrative 
culture have long historical roots. In fact, principles of good 
administration, regulation of conflicts of interest and merit- 
based civil service go back as far as to the period of the 
Swedish rule and still constitute an integral part of Finland’s 
legal order and administrative culture1.

Many key principles of civil-service ethics are embed-
ded in legislation. Legal norms, which are essential from the 
ethical perspective, can be found in numerous laws, includ-
ing Constitution, Civil Servants’ Act (CSA), Administrative 
Procedure Act, Act on the Openness of Government 
Activities and Criminal Code. For example, acceptance 
of secondary occupation, acceptance of gifts and other  
benefits, and senior management’s duty to disclose private 
interests are laid down in CSA.

During the last decades, activities in the field of civil- 
service ethics have been deeply influenced by the emer-
gence of the so-called integrity approach. According to 
this paradigm, it is neither possible nor reasonable to try 
to impose regulation on every imaginable situation. In 
practice, civil servants and political decision makers would 
inevitably exercise their discretion. In many cases, ethical 
deliberations begin where legal rules end. The key mate-
rials in fostering the integrity-based approach have been 
the Government’s Decision in Principle on State’s Personnel 
Policy and its definition of core values in the State adminis-
tration2, the recommendations made in the Values for Daily 
Life project3 and the Values in the Daily Job handbook4. Also 
the Committee on Ethics of State Civil Servants stressed 
the importance of the integrity approach and considered 
it essential for increasing awareness of civil-service ethics.5

According to the Government’s Decision in Principle, 
the core values of the State administration comprise effec-

tiveness, quality and expertise, the service principle, trans-
parency, trust, equality, impartiality, independence and 
responsibility. These core values and the ethical standards 
set by the CSA are described and explained in the Values  
in the Daily Job handbook.

In addition to the values-based ethics work, a lot of 
attention has been paid to drafting various instructions and 
directives (secondary occupations6, hospitality, gifts and ben-
efits7, trips offered by outsiders8, waiting period contract9). 
The introduction of a new independent body, Advisory 
Board on Civil Service Ethics, in 2015 is an important step 
towards institutionalising professional ethics management.

In addition to the activities to strengthen integ-
rity of the civil service, several measures have been taken 
to prevent and combat corruption. Over the last years, 
bribery legislation has become more comprehensive.  
More research has been conducted on corruption, and civil 
servants’ ability to recognise various forms of corruption 
has improved. Ministry of Justice has appointed a broad-
based Anti-corruption Cooperation Network. Whistle-
blower protection and regulation of lobbying activities are 
increasingly under the public spotlight.

ADVISORY BOARD ON CIVIL-SERVICE ETHICS IN CENTRAL 
GOVERNMENT 10

•	 an independent body under the auspices of the Ministry of 
Finance aiming to improve management and consistency 
of ethical standards in central government 

•	 established in 2014, currently on second term 
1.3.2018 –31.12.2020

•	 chair and nine members from different societal sectors, 
two secretaries (MoF and PMO)

•	provides general recommendations on civil servants’ 
professional ethics

Long-term development and future 
prospects of civil-service ethics in Finland

Timo Moilanen se ve Finsku 
systematicky zabývá 

tématem etiky a je i autorem 
vyobrazených publikací.


