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Některé ilustrující ukazatele o 

Estonsku 

• Index vnímání korupce 2012 64/100  

Index vnímání korupce je poměrně dobrý, ale od roku 2006 se prakticky 

nezměnil (2006 - 6,7, 2012 – 6,4). 

 

• Index svobody tisku 2012 22. místo  

Freedom House řadí Estonsko mezi země s nejvyšší svobodou 

sdělovacích prostředků (22.místo ve světovém přehledu). 

 



Formální rámec 

Strategie: 
• Národní strategický referenční rámec 2007-2013 

 

Zákony: 
• 2007-2013 Zákon o strukturální pomoci 
• Protikorupční zákon  
• Zákon o státní službě 
• Zákon o veřejných informacích 
• Zákon o veřejných zakázkách  
 
Usnesení: 
• 11 usnesení nižší úrovně  



Obecné podmínky pro řízení 

lidských zdrojů 

• Požadavek vysokoškolského vzdělání (v daném oboru) a 
obecných znalostí o EU, výhodou jsou praktické 
zkušenosti 

• Žádné další speciální požadavky, výcviky (s výjimkou 
zvláštních funkcí, např. auditorů) 

• Veřejné výběrové řízení  

• Obvykle 2-4 kola testování/pohovorů 

• Obvykle v komisi 2-5 osob 

• Zkušební doba je nejdéle 4 měsíce 

• Obecný princip „etického chování“ během zaměstnání 

• Žádná zvláštní omezení po skončení zaměstnání  



Interní politiky a praxe 

• Obecně v rámci veřejné služby nejsou žádné rozdíly 

• Vícečetná/doplňková úroveň kontroly  

• Stálá formální a neformální výměna informací  

• Jsou zavedeny postupy, lidé získávají výcvik v 
průběhu procesu (většinou technický výcvik) 

• Rozhodnutí o obsahu byla „zadána“ externím 
odborníkům, obvykle více úrovní rozhodování  

• Veřejně dostupné údaje 

• Nebezpečí vidět „jen malý obrázek“  

• Nejkritičtější oblast – veřejné zakázky  

• Zvýšila se intenzita kontroly/hodnocení 
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Figure 1: Number of violations (years and funders) 



Audit 

• Systém je zaveden 

• Odpovídajícím způsobem vybaven 

• Zvláštní další požadavky  

• Roční zprávy/přehledy 

• Veřejné a transparentní zprávy 



Transparentnost 

• Postupy pro řízení lidských zdrojů jsou zavedeny, 
veřejně dostupné  

• Na rozhodování se podílí více zúčastněných stran a 
je zapojeno více úrovní 

• Uplatňují se všechny principy zákona o státní službě 
a o veřejných informacích 

• Poměrně aktivní sdělovací prostředky  

• E-stát, velká očekávání „rychlé odpovědi na otázky“ 



Zkušenosti, které je třeba zohlednit... 

• Zkušenost vytvoření „superministerstva“ 

• Stejná pravidla pro celou „veřejnou službu“ 

 



 

 

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST! 


