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POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL – „INDEX VNÍMANÍ KORUPCE 2015“ 

 

 
Index vnímání korupce 2015 | zdroj: TI 
 

Transparency International (TI) zveřejní ve středu 27. ledna 2016 "Index 
vnímání korupce 2015" (Corruption Perception Index, CPI). Tento každoročně 
nejsledovanější korupční žebříček na světě přináší hodnocení 168 zemí světa 
včetně České republiky za rok 2015. 
 
Na jakém místě a s kolika body se umístila Česká republika ve srovnání s dalšími 
státy světa a v rámci EU Vám představíme na tiskové konferenci Transparency 
International Česká republika, kde bude prezentován "Index vnímání korupce 
2015".  
 
Index vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI) zveřejňuje 
mezinárodní nevládní organizace Transparency International od roku 1995. 
Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru s použitím 
stupnice 0–100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená 
vysokou míru korupce. 

http://www.transparency.cz/pozvanka-na-tiskovou-konferenci-transparency-international-index-vnimani-korupce-2015/
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NA TISKOVÉ KONFERENCI VYSTOUPÍ: 
 

 Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu 
 

 Michal Klíma, politolog a rektor Metropolitní univerzity Praha 
 

 David Ondráčka, ředitel TI 
 

 Radim Bureš, programový ředitel TI 
 
MÍSTO KONÁNÍ: 
 
Tisková konference se uskuteční ve středu 27. ledna 2016 od 10:00 v 
Malostranské besedě | Trick Bar | 2. patro (Praha 1, Malostranské nám. 35/21, 
118 00). 
 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mailové adrese press@transparency.cz. 
 
 
S pozdravem, 

 
 
 
 
 

 
David Ondráčka 
ředitel  
 
Transparency International Česká republika, o. p. s. 
Sokolovská 260/143 
Praha 8 - 180 00 
 
Mobil: +420 605 814 786   
E-mail: ondracka@transparency.cz  
Web: www.transparency.cz  
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