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POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL – „Financování politických stran 2016“ 

 

Financování politických stran 2016 | zdroj: TI 

Dovolujeme si Vás pozvat tiskovou konferenci Transparency International – 
Česká republika, o. p. s. (TI) věnovanou „Financování politických stran 2016“ 
s následnou debatou na toto téma. Projekt podporuje Fond Otakara Motejla.  

TI se dlouhodobě věnuje monitoringu financování politických stran. V minulosti 
jsme hodnotili kampaně kandidátů na prezidentský úřad a do poslanecké 
sněmovny, senátní i komunální kampaně a také volby do Evropského 
parlamentu. 

Vzhledem k aktuálně ve sněmovně „zaparkovanému“ zákonu o financování 
politických stran jsme se rozhodli analyzovat zásadní problémy v 
netransparentnosti dárcovství v rámci politických stran v České republice, a to 
shrnutím špatné praxe firemních dárců stranám s konkrétními příklady. Naše 
analýza se také věnuje nově vzniklým politickým subjektů, konkrétně hnutí 
ANO. 
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NA TISKOVÉ KONFERENCI VYSTOUPÍ: 

• Petr Vymětal, akademik a pedagog Vysoká škola ekonomická 

• David Ondráčka, ředitel TI 

• Milan Eibl, analytik TI 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Tisková konference se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2016 od 10:00 
v Malostranské besedě - Trick Bar, 2. patro (Malostranské nám. 35/21, 118 00 
Praha 1). 

Prosíme o potvrzení 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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