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POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL 

Dovolujeme si vás pozvat na tiskovou konferenci Transparency International: 
„Whistleblowing v České republice a na Slovensku“. 

 

 

www.zapiskej.cz | fotografie: Antonín Kratochvíl 

Praha 16. října 2015 

V TI Česká republika jsme v září tohoto roku spustili osvětovou kampaň www.zapiskej.cz 

zaměřenou na whistleblowing. Cílem našeho projektu je podpora vzniku kvalitního zákona na 

ochranu oznamovatelů korupce, který v České republice v současné době neexistuje a o jehož 

podobě se nyní jedná. Od dobrého návrhu zákona k jeho schválení však vede dlouhá cesta, která 

nemusí být snadná. Proto chceme blíže představit aktuální podobu zákona na Slovensku, kde již 

v praxi funguje.  

Zákonná ochrana whistleblowerů je důležitou součástí boje proti korupci a nekalému jednání. 

Oznamovatelé mohou zachraňovat životy, životní prostředí, šetřit veřejné rozpočty a podporovat 

dodržování závazných pravidel tam, kde existuje prostor pro možné nekalosti. 

http://www.zapiskej.cz/
http://www.antoninkratochvil.com/
http://www.zapiskej.cz/
http://www.zapiskej.cz/
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Na tiskové konferenci budou také prezentovány výsledky dotazníkového šetření mezi českými úřady, 

kterým jsme zjišťovali jednak kvalitativní úroveň systémového začlenění pravidel pro oznamování 

nekalého jednání do interních předpisů úřadů, a dále i reálný počet uskutečněných oznámení. 

 

NA TISKOVÉ KONFERENCI VYSTOUPÍ: 

Pavel Nechala (advokát a spolupracovník Transparency International Slovensko) 

Petr Leyer (vedoucí Právní poradny TI Česká republika) 

Antonín Kratochvíl (fotograf a podporovatel kampaně www.zapiskej.cz) 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Tisková konference se uskuteční ve středu 21. října od 11:00 v Malostranské besedě | Trick Bar | 2. 

patro (Malostranské nám. 35/21, 118 00). 

Prosíme o potvrzení účasti na emailové adrese press@transparency.cz. 

 

KONTAKT PRO MÉDIA: 

David Kotora 

fundraising a komunikace TI 

kotora@transparency.cz  

http://www.zapiskej.cz/
http://www.malostranska-beseda.cz/cs/trick-bar/trick-bar/o-nas.html
https://www.google.cz/maps/place/Malostransk%C3%A9+n%C3%A1m.+35%2F21,+Mal%C3%A1+Strana,+118+00+Praha-Praha+1/@50.0883304,14.4025854,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x470b94e180bffa7b:0x346a71bbd95df0d4
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