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Úvodní slovo.

Přijde mi to jako včera, kdy jsem přemýšlel nad komentářem k výroční 
zprávě za rok 2011. Zmiňoval jsem v něm mimo jiné trošku naděje 
a svěžího větru, který zavál koncem roku 2011. A jak tomu bylo s nadějí 
a svěžím větrem v roce 2012? Tak nějak všelijak…
 Obecně by se snad chtělo konstatovat, že se snaha o zeefektiv-
nění správy naší země a boj proti korupci posouvají správným směrem. 
Otázkou je, nakolik se jedná o skutečný posun a nakolik se o tomto boji 
pouze veřejně hovoří. Existuje zde stále obrovské množství korupčních 
jednání a případů, o kterých se ví, tuší či otevřeně mluví, ale nic 
konkrétního se neděje. Buď chybí vůle, nebo není reálná možnost se 
všemi kauzami zabývat. Bohužel nejpravděpodobnějším vysvětlením 
asi je, že se jedná o určitou kombinaci obojího.
 V průběhu roku 2012 Transparency International ČR (TI) realizo-
vala řadu úspěšných projektů, aktivně jsme se zapojovali do iniciativ 
směřujících k lepší správě země a zabývali jsme se též řadou korupčních 
kauz, z nichž některé již byly úspěšně dokončeny a jiné byly nastartovány.  
 Oč víc se rozkrývá, o to víc se dotyční dotčení brání. 
Jako organizace i jednotlivci jsme tak čelili a čelíme útokům mediálním, 
profesním i soudním. Na jedné straně se v žádném případě nejedná 
o nic příjemného, bez takového zájmu a reakcí bychom se jistě rádi 
obešli. Na druhé straně si můžeme říci, že trefujeme do černého, proto 
je o nás takový zájem.  
 Negativním útokům se jednodušeji čelí ve chvíli, kdy cítíte, 
že máte širší podporu. A osobně si troufám říci, že takovouto podporu 
cítíme. Důkazem budiž úspěšné fungování Klubu Transparency 
International. Na prvním klubovém setkání se sešlo přes 70 lidí! Velkým 
povzbuzením je pro nás sílící podpora, vyjádřená i rostoucími příspěvky 
na činnost TI od firem a jednotlivců. Zvýšení této podpory považuji 
za jeden z našich nejvýznamnějších úspěchů roku 2012. A přál bych si, 
aby tato podpora nadále sílila i v roce 2013 a přispěla tak k dalšímu 
úspěšnému naplňování našeho cíle, jímž je hlídání veřejného zájmu 
a hájení efektivní a odpovědné správy země.

Jan Spáčil 
předseda Správní rady TI Témata, kterým 

se věnujeme.

ObyVaTel ČR Vnímá kORupci 
jakO záVažný pROblém. zdROj: 
euRObaROmeTR 2012
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18 882
pOČeT sTáTních zásTupců, kTeří pOTřebují 
nOVý zákOn O sTáTním zasTupiTelsTVí.

Dohled nad financováním politických stran
Oblast financování politických stran je v České republice málo regulovaná 
a zcela neprůhledná. To je všeobecně přiznávaným faktem. TI dlouho-
době požaduje zavedení podrobného informování o příjmech politických 
stran a jejich dárcích, a také o jejich výdajích, zejména na volební kampaně. 
K dalším požadavkům patří dostupnost těchto údajů na internetu 
a vytvoření systému dohledu a sankcí. Na potřebě razantního zvýšení 
transparentnosti hospodaření politických stran existuje politická shoda. 
Bohužel shoda nepanuje ve dvou zásadních otázkách: jak by měly 
vypadat dohled nad naplňováním zákona a systém udělování sankcí. 
TI podporovala návrh Ministerstva vnitra, který počítal se vznikem 
nezávislého úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, 
což odpovídá i požadavkům skupiny států proti korupci GRECO. Diskusi 
nad legislativní úpravou TI argumentačně podpořila i prostřednictvím 
publikace Financování politických stran v České republice a potřeba 
regulace (připravené ve spolupráci se Sociologickým ústavem 
a Ekologickým právním servisem). V prosazování našich požadavků 
budeme pokračovat i nadále, protože vláda nakonec přijala verzi zákona, 
která neobsahuje ani profesionální dohled nad financováním politických 
stran, ani mechanismus sankcí.

Financování prezidentských voleb
Snaha prosadit lepší zákonnou regulaci financování politických stran 
je doplňována i přímým monitorováním volebních kampaní. Proto se TI 
rozhodla monitorovat financování kampaní jednotlivých kandidátů v rámci 
první přímé prezidentské volby. S využitím zahraničních zkušeností 
byly definovány zásady dobré praxe a podle nich probíhalo hodnocení 
jednotlivých kampaní. Kromě toho TI společně se sdružením Naši politici 
sledovala nesrovnalosti ve vykazovaných příjmech i výdajích, spolupraco-
vala s investigativními novináři, prověřovala úplnost uváděných sponzorů 
na volebních účtech nebo skutečnou nákladnost volební inzerce. 
Výsledky našeho monitoringu byly zveřejňovány průběžně během 
kampaně, aby si občané (voliči) mohli sami udělat představu o trans-
parentnosti financování jednotlivých kampaní. Projekt je k dispozici na 
webu www.transparentnivolby.cz.

Hazard a jeho (ne)regulace
TI se v uplynulém roce začala intenzivněji věnovat prosazování požadavku 
na zavedení fungující regulace hazardu v České republice. Důvodem této 
naší aktivity je především skutečnost, že Ministerstvo financí v oblasti 
povolování hazardních her dlouhodobě porušuje zákony. Přitom hazardní 
průmysl představuje významnou oblast, v níž lze poměrně snadno 
legalizovat výnosy z trestné činnosti. Ani návrh nového zákona tuto 
problematiku významným způsobem neřeší. Při prosazování požadavků 
na fungující regulaci hazardu TI dlouhodobě spolupracuje s občanskými 
sdruženími Brnění a Občané proti hazardu.

Justice
Ve snaze dosáhnout transparentního a odpovědného výkonu sprave-
dlnosti v České republice se problematice justice věnujeme již od roku 
2007. Naše aktivity směřují k tomu, aby byla justice průhlednější, 
méně závislá na politické moci a tím i akceschopnější při řešení případů 
závažné korupce a organizovaného zločinu. Politici se doposud celko-
vou situací v justici příliš nezabývali, a to přesto, že v porevolučním 
období jsme byli svědky několika pokusů o její ovlivňování. Nezávislá 
justice je základním stavebním kamenem právního státu a potažmo 
úspěšné protikorupční politiky. Jakákoli dílčí opatření postrádají širší 
smysl, dokud nebude systematicky umožněno řádné a spravedlivé 
vymáhání práva. 
 TI jako nevládní organizace přispívá k diskusím o reformě justice 
komplexním pohledem zvnějšku, nezatíženým problematickými vztahy 
uvnitř samotné justice či mezi justičními a politickými představiteli. 
V návaznosti na konferenci Justiční fórum 2011 jsme v roce 2012 ve 
spolupráci s Fondem Otakara Motejla vydali publikaci Česká justice – 
boj o vše, v níž je obsažen přehledný záznam nejdůležitějších myšlenek, 
jež na tomto setkání zazněly z úst předních osobností současné české 
justice. Publikace byla předložena odborné a politické veřejnosti v naději, 
že pomůže k ujasnění stanovisek a k urychlení dalších kroků vedoucích 
k realizaci potřebných reformních změn.

Veřejné působení Ti: 
o co usilujeme?

Cílem našeho dlouhodobého působení je vytváření takové legislativy 
a takových administrativních opatření, v jejichž důsledku se výrazně 
ztíží realizace korupčních záměrů a zároveň vzroste pravděpodobnost 
dopadení a potrestání pachatelů korupčních trestných činů. Současná 
vláda má ve svém programu řadu klíčových protikorupčních zákonů. 
Snahou TI s využitím vlastních expertních kvalit i zázemí sítě organizací 
v řadě zemí světa je přispět k vysoké kvalitě a protikorupční efektiv-
nosti těchto zákonů. Cílem působení TI v roce 2012 bylo (a nadále 
zůstává), aby navržené normy skutečně splňovaly protikorupční cíle 
a nebyly pouhou Potěmkinovou vesnicí. 
 Proto systematicky vedeme kritický dialog jak se státní správou, 
tak s politickou reprezentací, která o takovýto dialog stojí. Usilujeme 
o to, aby naše názory a stanoviska, často velmi odborná, znali jak 
úředníci, kteří zákony na ministerstvech připravují, tak členové vlády, 
poslanci a senátoři, kteří je schvalují. Poslance a senátory oslovujeme 
napříč politickým spektrem, protože cílem není vítězství nějaké 
ideologie, ale přijetí efektivních, v zahraničí osvědčených právních 
norem a administrativních mechanismů.
 V roce 2012 jsme se zaměřovali zejména na následující klíčové 
oblasti: novelu zákona o veřejných zakázkách, návrh nové právní 
úpravy financování politických stran, účinný zákon o úřednících 
(služební zákon), zákonnou úpravu ochrany whistleblowerů  a zákon 
o státním zastupitelství se zavedením speciálního útvaru na vyšetřo-
vání korupce. Ve snaze prosadit přijetí těchto opatření vstupujeme 
cíleně a aktivně do veřejného prostoru a diskusí. Používáme k tomu 
různé kanály. Kromě osobních jednání, vystoupení na konferencích 
a seminářích a zapojení do činnosti příslušných odborných pracovních 
skupin nejrůznějších orgánů jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů 
média. Členové týmu TI úzce spolupracují s investigativními novináři 
na rozkrývání korupčních kauz, účastní se politických televizních 
a rozhlasových debat, píší články nebo komentují návrhy protikorupční 
legislativy. Vždy se snažíme vnášet do mnohdy zjednodušujících debat 
expertní vhled, dlouholetou praktickou zkušenost z každodenního 
souboje s korupcí i mezinárodní nadhled. Rozsah tohoto mediálního 
působení TI je velmi široký, od celostátních až po lokální média. 
Počtem zmínek v médiích je TI jednou z nejcitovanějších nevládních 
organizací v zemi. Jsme rádi, že v řadě témat je to právě TI, kdo 
nastoluje základní rámec problémů a přispívá k formulaci řešení, 
i když samozřejmě zdaleka ne vždy jsou naše stanoviska politickou 
reprezentací přijímána. 1250 

Radim Bureš
programový ředitel TI

pOČeT VideOlOTeRijních TeRminálů, 
kTeRé byly V ROce 2012 zRušeny 
(z půVOdníhO pOČTu 64 188 TeRminálů 
V ROce 2012 zůsTalO V ROce 2013 
45 306 TeRminálů).
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Transparentnější samosprávné celky
Na základě zkušeností s případy řešenými v rámci Právní poradny 
pokračovala TI v roce 2012 v připomínkování novely zákonů o územních 
samosprávných celcích, jejímž cílem by mělo být omezení korupčních 
rizik na úrovni obcí a krajů. Návrh novely, který byl nakonec předložen 
vládě, nebyl sice ničím převratným, nicméně obsahoval několik 
důležitých ustanovení, díky nimž jsme jej považovali za první krok 
k transparentnějším samosprávným celkům. Nadále však není jasné, zda 
bude politická vůle tento krok opravdu udělat a novelu přijmout.

247
pOČeT ROzhOdnuTí, kTeRé Ti zkOumala 
V Rámci analýzy ROzhOdOVací pRaxe 
V OblasTi ÚplaTkářských TResTných Činů.

Poradenství Ministerstvu zemědělství: Lesy ČR
TI v roce 2012 pokračovala v poradenství Ministerstvu zemědělství 
v souvislosti s hospodařením státního podniku Lesy ČR (LČR). Poraden-
ství se zaměřuje zejména na lesnické tendry, na nastavení kontrolních 
mechanismů v lesnickém hospodaření a na otevřenost státní firmy vůči 
veřejnosti. Naše působení přispělo k otevření lesnických tendrů více 
uchazečům, došlo k výraznému omezení možnosti uzavírat kartelové 
dohody a skončilo účelové přepouštění zakázek za úplatu, což se 
výrazně projevilo v zisku podniku. Lesnictví prošlo v minulém roce řadou 
turbulentních změn (rezignoval generální ředitel LČR, policie prověřuje 
okolnosti zakázek LČR na IT a právní služby, zkrachovala největší těžařská 
firma). O to větší jsou nároky na otevřenost a efektivitu při outsourcingu 
nelesnických služeb. Právě tato problematika bude hlavní náplní 
pokračování spolupráce TI a LČR v roce 2013.

Příprava analytické části vládní protikorupční strategie
TI dlouhodobě kritizuje skutečnost, že společenská diskuse o korupci 
v České republice a o možných preventivních opatřeních není podložená 
fundovanými poznatky. Totéž platí i pro úřednické diskuse nad formulací 
protikorupční strategie. Absence systematického, dlouhodobého 
a odborného sledování toho, jaká je skutečně míra a charakter korupce 
v naší zemi, umožňuje politické hrátky s protikorupčními opatřeními. 
Jinými slovy umožňuje ignorovat skutečný problém a zaměřit se na 
problémy nepodstatné či dokonce neexistující.
 Proto TI uvítala, když byla oslovena Sekcí protikorupční politiky 
Úřadu vlády s žádostí o zpracování analytické části připravované 
protikorupční strategie na léta 2013 a 2014. Shromáždili jsme a utřídili 
dostupné výzkumy, analýzy a další informace. Výsledkem je studie, která 
přesvědčivě ukazuje, že jádrem korupce v ČR je kriminální prolínání 
politických a podnikatelských skupin s cílem parazitování na veřejných 
rozpočtech. Analýza také ukázala, že více pozornosti musí tvorbě 
protikorupčních opatření věnovat i soukromý sektor. V neposlední řadě 
analýza potvrdila i potřebu dalšího výzkumu v této oblasti.
 Studie TI byla zařazena do nyní již vládou schválené protikorupční 
strategie a byla prezentována na tiskové konferenci místopředsedkyně 
vlády Karolíny Peake dne 15. ledna 2013.

Rekonstrukce státu 
Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, 
renomovaných expertů, firem a regionálních podporovatelů, jehož cílem 
je prosadit přijetí potřebných legislativních opatření v devíti oblastech. 
Jako „resty“ byla vybrána opatření, která jsou klíčová pro systémové 
omezení korupce a jejichž prosazení je možné stihnout úpravou či 
přijetím potřebných zákonů ještě do konce volebního období. Zároveň se 
jedná o opatření, která v obecné podobě podporují všechny rozhodující 
politické strany.

 

Spolupráce a spojení sil hlavních protikorupčních organizací pod vedením 
EPS, TI a Oživení je inovativním krokem, kterým chceme dát protikorupční 
politice nový impuls a vytvořit silný veřejný tlak na přijetí konkrétních 
norem. Součástí projektu je analytická a legislativní práce, intenzivní 
lobbing zaměřený na poslance a senátory, ale také aktivizace veřejnosti 
na všech úrovních. Podrobné informace k projektu najdete na stránce 
www.rekonstrukcestatu.cz.

Rozhodovací praxe v oblasti úplatkářských trestných činů
TI na základě zadání Úřadu vlády ČR v průběhu roku 2011 vypracovala 
Analýzu soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 — 2009. V roce 
2012 následovala analýza 247 pravomocných rozhodnutí ve věcech 
úplatkářských trestných činů vydaných v období od 1. ledna 2010 do 
30. dubna 2012. Ke zpracování obou analýz vedla skutečnost, že dosud 
nebyla soudní praxe systematicky vyhodnocována. Existují pouze 
statistické údaje dokládající počet řešených případů a odsouzení, 
nicméně z těchto oficiálních statistik nelze vyčíst, jak jsou prakticky 
aplikovány základní pojmy obsažené v trestním zákoníku, jaké klíčové 
důkazy vedou k odsouzení pachatelů, nebo co je naopak důvodem 
jejich zproštění. Stejně tak ze statistik nejsou zřejmé nejčastější oblasti 
ani způsoby spáchání úplatkářských trestných činů. Proto se TI při 
zkoumání rozhodnutí zaměřila na tato hlediska. Praxe obecných soudů 
byla posuzována podle souladu vydaných rozhodnutí s obecně uzná-
vanou teoretickou doktrínou. Zároveň analýza zkoumala přiměřenost 
ukládaných sankcí. 
 Cílem obou analýz bylo získat ucelený obraz o skutečné úrovni 
objasňování této trestné činnosti. Analytické vyhodnocení rozhodovací 
praxe je relevantním podkladem pro zhodnocení a tvorbu protikorupční 
strategie v trestněprávní oblasti, neboť rozhodovací činnost justice je 
jedním z nejvýznamnějších faktorů při potlačování korupčního jednání. 
Analýza ve svém závěru obsahuje i návrhy vhodných změn platné 
právní úpravy.

REST 1  / Průhledné financování politických stran a volebních kampaní   
REST 2  / Majetková přiznání politiků
REST 3  / Smlouvy uzavřené státem veřejně na internetu   
REST 4  / Zrušení anonymních akcií
REST 5  / Odborné nominace do dozorčích rad    
REST 6  / Odpolitizování státní správy
REST 7  / Nezávislé vyšetřování korupce     
REST 8  / Průhledný legislativní proces
REST 9  / Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ 

Zákon o úřednících
Skutečnost, že Česká republika dosud nemá účinný zákon regulující 
postavení státních úředníků, staví naši zemi do unikátní pozice v rámci 
Evropy. Rok 2012 byl rokem tvrdých odborných střetů nad podobou 
tohoto zákona a TI hrála v těchto diskusích významnou roli. Diskuse 
se vedly zejména o odpolitizování státní služby, respektive o oddělení 
politicky jmenovaných funkcí ve státní správě od odborných úřednických 
funkcí. K tématu TI vydala poziční dokument Profesionalizace státní 
správy a zákon o úřednících, na který navázal dne 28. června 2012 
seminář za účasti představitelů personálních odborů většiny ústředních 
orgánů státní správy. 
 Po představení paragrafovaného znění zákona v září 2012 se TI 
spolu s dalšími nevládními organizacemi obrátila otevřeným dopisem 
na premiéra a ministry vlády s požadavkem na odmítnutí předloženého 
návrhu zákona o úřednících z dílny Ministerstva vnitra, který nejenže 
nenaplňuje principy nutné pro budování profesionální státní správy, 
ale neodpovídá ani tezím obsaženým v programovém prohlášení vlády. 
V březnu 2013 zákon stále nedorazil do vlády, natož do Parlamentu.

Whistleblowing
Ochrana a podpora whistleblowerů je naším dlouhodobým, stěžejním 
a průřezovým tématem. Problematika  whistleblowingu je spjata 
především s korupcí, nicméně jde o mnohem širší téma. Whistleblowing 
může reagovat na případy v rámci mezilidských vztahů (domácí 
násilí, týrání dětí), ochrany spotřebitelů (závadné potraviny, léky 
s nebezpečnými vedlejšími účinky), případně případy ze soukromé sféry 
(daňové úniky, porušování pravidel bezpečnosti). Whistleblowing lze 
vnímat jako všudypřítomný „občanský audit“. 
 Whistlebloweři čelí velké spoustě předsudků a stereotypů. Ty lze 
rozdělit do dvou kategorií. První lze shrnout pod námitku, že oznamo-
vateli jde o osobní prospěch. Druhý předsudek vychází z představy, že 
se jedná o nějaký druh udavačství. Ve snaze ukázat jednoznačný význam 
whistleblowingu jako nástroje ochrany veřejného zájmu, který podporuje 
osobní odpovědnost, jsme ve spolupráci s nadací Friedrich Ebert 
Stiftung v květnu a v prosinci 2012 pořádali interaktivní semináře určené 
především pro zaměstnance veřejné správy, pro policisty a pro novináře. 
Whistleblowing byl posluchačům představen pomocí případových studií 
popisujících situace, v nichž se whistlebloweři obvykle ocitají. 
 Základním cílem každého semináře bylo přimět účastníky, aby 
si ujasnili a pochopili situaci whistleblowera, který je nucen řešit etický 
konflikt mezi loajalitou k zaměstnavateli a loajalitou k obecně uznávaným 
hodnotám. Je třeba porozumět tomu, co whistleblower prožívá, 
a uvědomit si, že potenciálním whistleblowerem je každý z nás. Jednoho 
semináře se rovněž účastnili i samotní whistlebloweři, kteří komentovali 
případové studie z pohledu vlastních zkušeností. Zaznamenali jsme velmi 
pozitivní ohlasy a zájem o pokračování seminářů tohoto typu. Výsledky 
seminářů nás velmi potěšily, protože posun ve vnímání whistleblowingu 
se projevil nejen v jejich závěrečném hodnocení, ale již v rámci diskusí 
nad řešením případových studií.
 Součástí aktivit v oblasti whistleblowingu je odhalování 
nekalého jednání uvnitř organizace pomocí jejích zaměstnanců. V tomto 
ohledu máme zájem nadále rozvíjet získané zkušenosti, a proto se 
jako strategický partner podílíme na projektu zaměřeném na detekci 
nekalého jednání a podvodů ve společnosti České dráhy. V rámci této 
služby provozujeme pro České dráhy systém oznamovacích mechanismů 
sloužících k hlášení podnětů, které upozorňují na možné podvodné nebo 
nekalé jednání uvnitř Českých drah. Zaměstnanci mohou oznámení 
podávat telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo vyplněním elektro-
nického formuláře. Takto získaný podnět převezmeme a anonymizovaný 
jej předáme Odboru compliance Českých drah. Naše základní úloha 
spočívá v zajištění ochrany oznamovatelů a v zajištění nezávislého 
prošetření podnětů bez ohledu na osobu oznamovatele. Cílem je posílit 
pocit spoluodpovědnosti zaměstnanců za celkové fungování společnosti.84 541

pOČeT sTáTních Úředníků, 
kTeří již léTa maRně Čekají 
na ÚČinnOu zákOnnOu ÚpRaVu 
sVéhO pOsTaVení.
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pROsTředky Vyplacené ze sTáTníhO 
ROzpOČTu na paRlamenTní pOliTické 
sTRany (Údaj z ROku 2010). nad TěmiTO 
pROsTředky není kVůli sTáVající pOdObě 
zákOna O financOVání pOliTických sTRan 
dOsTaTeČný Veřejný dOhled. budeme 
i nadále usilOVaT O Vznik nezáVisléhO 
kOnTROlníhO Úřadu.  
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1 Dánsko 90
1 Finsko 90
1 Nový Zéland 90
4 Švédsko 88
5 Singapur 87
6 Švýcarsko 86
7 Austrálie 85
7 Norsko 85
9 Kanada 84
9 Nizozemí 84
11 Island 82
12 Lucembursko 80
13 Německo 79
▼

50 Rwanda 53
51 Gruzie 52
51 Seychely 52
53 Bahrajn 51
54 Česká republika 49
54 Lotyšsko 49
54 Malajsie 49
54 Turecko 49
58 Kuba 48
58 Jordánsko 48
58 Namibie 48
▼

170 Turkmenistán 17
170 Uzbekistán 17
172 Myanmar 15
173 Súdán 13
174 Afghánistán 8
174 Severní Korea 8
174 Somálsko 8

Vnímání korupce v roce 2012: index CPI
Index vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI) zveřejňuje 
mezinárodní sekretariát Transparency International od roku 1995. Index 
řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru. Žebříček 
je sestavován na základě výsledků průzkumů, v nichž respondenti 
hodnotí schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, 
účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých institucích 
a oblastech veřejné správy, míru transparentnosti fungování institucí, 
míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků. S přibývajícím 
počtem kvalitních zdrojů postupně dochází ke zpřesňování metodologie. 
Index za rok 2012 byl poprvé sestaven podle nové metodologie, která 
do budoucna umožní objektivnější meziroční srovnávání. K hodnocení 
využívá stupnice 0 – 100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce 
a 0 znamená vysokou míru korupce.
 Index CPI 2012 hodnotil celkem 176 zemí. Česká republika získala 
49 bodů a umístila se na 54. místě, což je stejný výsledek, jakého dosáhly 
Lotyšsko, Malajsie a Turecko. Toto hodnocení podle našeho názoru odráží 
hluboce rozloženou státní správu, špatné fungování politických stran 
a nedotažení klíčových priorit protikorupční politiky. 
 Mezi nejméně zkorumpované země světa se i v roce 2012 řadilo 
Dánsko, Finsko a Nový Zéland (všechny tři země dosáhly 90 bodů). 
Na druhém konci žebříčku se shodným výsledkem 8 bodů skončily 
Afghánistán, Severní Korea a Somálsko. Více informací k Indexu vnímání 
korupce a dalším nástrojům mapujícím výskyt a formy korupce najdete 
na webových stránkách sekretariátu TI www.transparency.org.

projekty.
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pOČeT bOdů (ze 100 mOžných), kTeRé 
získala ukRajina V Rámci indexu Vnímání 
kORupce za ROk 2012.

projekty.

V rámci projektové činnosti se TI věnuje vybraným dílčím tématům, 
rozvíjí vlastní znalosti a odbornost a využívá získaných poznatků 
a zkušeností jak při svém veřejném působení, tak při podpoře 
protikorupčních iniciativ v České republice i v zahraničí. Uvědomujeme 
si, jak významnou roli hrají při potlačování korupčních praktik 
jednotlivci, ať už jde o angažované občany nebo třeba o zaměstnance, 
kteří mají odvahu upozornit na nekalé jednání na pracovišti. Kromě 
podpory a odborného zázemí, které poskytuje Právní poradna TI, jsme 
proto v roce 2012 zahájili projekt zaměřený na prevenci a vzdělávání 
občanů: Kurzy občanské protikorupční sebeobrany. V souladu s naším 
posláním – hájit veřejný zájem – pokračovala investigativní a analytická 
činnost týmu „Watchdog“, který se věnuje systémovému rozkrývání 
korupčních kauz. Ukončený projekt NIS -Studie národní integrity 
poskytl mimo jiné cennou analýzu zásadních problémových oblastí, 
jejichž řešení je nezbytné pro systémové omezení korupce v naší 
zemi. Všechny projekty, včetně zkušeností získaných z pokračující 
mezinárodní spolupráce s ukrajinskými partnery i nově navázaných 
kontaktů s černohorskými představiteli, přinášejí nové podněty pro 
naši práci a otevírají nová témata, která se TI snaží dostat do centra 
pozornosti a zaměřit na ně veřejnou debatu.

Podpora odborného růstu pracovníků černohorské justice 
Z podnětu Rozvojového fondu OSN organizovala TI na jaře roku 2012 
návštěvu delegace státních představitelů z Černé Hory v České republice. 
Během návštěvy se podařilo zajistit řadu setkání českých a černohorských 
zástupců. Černohorskou delegaci tvořili představitelé orgánů působících 
v širší oblasti justice (např. ministerstvo spravedlnosti, nejvyšší soud, 
mediační služba) a jejich cílem bylo především načerpat české zkušenosti 
s reformami nutnými v souvislosti se vstupem do EU. Na české straně 
se setkali například s Josefem Baxou (předsedou Nejvyššího správního 
soudu), Františkem Korbelem (náměstkem ministra spravedlnosti), 
Stanislavem Mečlem (tehdejším náměstkem nejvyššího státního zástupce), 
Janem Petrovem (ředitelem Justiční akademie) nebo se zástupci 
Soudcovské unie. Z mnoha konkrétních jednání vyplynulo, že černohorská 
justice je v některých ohledech progresivnější než česká (soudcovská 
samospráva, oficiální výběrová řízení na soudce). Projekt byl tedy 
přínosem nejen pro obě strany, ale také pro TI, která se dlouhodobě 
věnuje tématu reforem v justici. V roce 2013 na něj naváže další projekt 
s Černou Horou, jehož cílem bude výměna zkušeností v oblasti mezinárodní 
právní spolupráce.

Podpora rozvoje TI na Ukrajině
Již třetím rokem pokračuje spolupráce s nevládní organizací TORO, která 
se postupně akredituje na řádnou součást mezinárodní sítě Transparency 
International na Ukrajině. Spolupráce je realizována v rámci projektů 
podporovaných Ministerstvem zahraničních věcí z Programu transformační 
spolupráce. Cílem projektu je pomoci naší partnerské organizaci stát 
se významným protikorupčním hráčem na Ukrajině, prostřednictvím 
rozšiřování jejích kompetencí a navazování partnerských vztahů s dalšími 
nevládními organizacemi. Projekt se také zaměřuje na podporu investiga-
tivní žurnalistiky na Ukrajině.  
 V roce 2012 byla hlavním tématem naší spolupráce problematika 
veřejných zakázek. Za podpory TI vznikla na Ukrajině koalice nevládních 
organizací, která se věnuje monitoringu této oblasti. TI také pomáhala 
ukrajinským partnerům prosazovat požadavek na  elektronizaci veřejných 
zakázek ukrajinských obcí. Mezi jiným se zástupci TI zúčastnili konfe-
rence v Kirovogradu, kde v rámci svého vystoupení a během setkání 
s účastníky konference předávali české zkušenosti. V druhé polovině roku 
se ukrajinská delegace  setkala na brainstormingovém setkání v Praze  
s předními českými odborníky na transparentnost veřejných zakázek, mj. 
se zástupci o.s. Oživení. Na základě celoroční spolupráce vznikla publikace 
Minimální standardy transparentnosti veřejných zakázek zadávaných 
místními orgány. Prosazování těchto standardů je hlavním cílem navazu-
jícího projektu v roce 2013 – snahou je, aby standardy začal využívat co 
největší počet ukrajinských měst.
 Do naší spolupráce byl v roce 2012 vnesen ještě jeden nový 
moment. Podařilo se nám získat podporu dalšího donora, amerického 
Emerging Donors Challenge Fund, což umožní další zvyšování odbornosti 
a dopadu činnosti TI Ukrajina. Přestože je projekt zaměřen primárně na 
pomoc ukrajinským partnerům, srovnání forem korupce převládajících 
v naší zemi a na Ukrajině je inspirující i pro naši práci v České republice.

Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání
Tímto projektem, podporovaným z grantu Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) v rámci programu Hercule, se TI vrací k systematic-
kému pohledu na využívání evropských fondů. Po sérii kauz spojených 
s korupcí a dalším zneužíváním se evropské fondy stále více stávají spíše 
rizikem a hrozbou než unikátní příležitostí rozvoje české společnosti. 
Proto je třeba se soustředit nejen na odhalování jednotlivých kauz, ale 
i na proaktivní opatření omezující rizika korupce a zneužívání. 
 Hlavním cílem projektu, který je realizován společně s partner-
skými organizacemi TI z Maďarska, Litvy a Estonska, je shromáždit 
příklady dobré praxe při předcházení rizikům korupce a podvodů v rámci 
využívání evropských fondů, respektive vyvodit závěry a návrhy opatření 
ze známých kauz z minulosti. Zároveň vznikne platforma pro výměnu 
názorů a zkušeností mezi pracovníky implementačních struktur. 
 Projekt byl zahájen v listopadu 2012 přípravou sběru informací 
a koordinací se zahraničními partnery. Jeho vyvrcholením bude meziná-
rodní konference, která se uskuteční v květnu 2013.

Kurzy občanské protikorupční sebeobrany
Prostřednictvím tohoto projektu chceme motivovat občany k aktivnímu 
odporu vůči korupci a také je na takovéto aktivity odborně vybavit. 
K tomu slouží především veřejné debaty na aktuální téma v daném 
regionu a kurzy občanské protikorupční sebeobrany. Na nich se účastníci 
dozvědí, jaké kroky je možné a někdy i nezbytné udělat proti korupčnímu 
jednání a jaké nástroje právního i neprávního charakteru je možné využít. 
V listopadu 2012 proběhla pilotní veřejná debata a pilotní kurz, obojí 
v Ústí nad Labem ve spolupráci s o.s. Stop tunelům. Dalších 7 veřejných 
debat a 7 kurzů se uskuteční v roce 2013 po celé České republice. 
 Doplňkovou aktivitou projektu je vytváření pomocných vzdělá-
vacích materiálů. První z nich, publikace Občan proti korupci, je nejen 
praktickou pomůckou angažovaných občanů v boji proti korupci, ale také 
nástrojem, který by mohl přesvědčit i ty, kteří s angažovaností dosud 
váhají. Na praktických příkladech ukazuje, že kroky proti korupčníkům 
jsou nejen možné, ale mohou být i úspěšné. Další dva materiály, desková 
hra a gamebook, představují problematiku korupce a korupčního 
jednání z jiných úhlů, než je obvyklé. Všechny tři jmenované doplňkové 
vzdělávací materiály budou vydány v první polovině roku 2013. 
 Součástí projektu, který je financován z prostředků Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je webová stránka 
http://kops.transparency.cz, na které zájemci najdou studijní materiály, 
mohou sdílet zkušenosti s různými situacemi spojenými s aktivním 
občanstvím, případně se mohou obracet s dotazy na odborníky z oblasti 
protikorupčních aktivit.26
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Watchdog
V rámci TI se již třetím rokem věnujeme samostatné aktivitě zaměřené 
na rozkrývání korupčních kauz. Při pohledu zpět je už možné do určité 
míry bilancovat. Vytvoření pracovní skupiny, která se systematicky 
věnuje investigativní práci a analytice, představuje unikátní projekt 
jak v prostředí nevládních organizací, tak i uvnitř sítě Transparency 
International. Na začátku se jednalo tak trochu o experiment, zamýšlený 
jako možné doplnění práce naší právní poradny. V současné době 
jsme se dostali na určitou úroveň rutinních postupů při vyhledávání, 
shromažďování a analyzování informací. Komunikujeme s whistleblowery, 
využíváme profesionální analytický software. Postupy konzultujeme 
s právníky, se kterými pečlivě zvažujeme veškeré kroky vedoucí 
k případnému využití výstupů naší analytické práce v rámci trestního 
řízení, případně vhodné formy medializace. Jsme rádi, že pro státní 
orgány představujeme důvěryhodného partnera.  
 Přestože při tomto typu práce již nastaly případy, kdy jsme museli 
čelit nátlaku ve formě  šikanozních žalob i jiných forem zastrašování, 
neodradilo nás to od dalšího analyzování korupčních případů. Podobné 
„zastrašování“ bereme spíše jako připomínku, že nadšení pro práci je třeba 
doplňovat střízlivým profesionálním přístupem.  
 Postupně zlepšujeme své znalosti korupčního prostředí v České 
republice. Vzhledem k  velikosti naší země a vzhledem k tomu, že okruh 
firem a lidí, kteří se podílejí na závažné korupci, je omezený, není to zcela 
neřešitelný úkol ani pro organizaci naší velikosti. 
 Máme vypracovanou vlastní metodiku analytické práce, která nám 
umožňuje mapovat hlavní metody organizovaných klientelistických 
a korupčních skupin sloužící k vyvádění veřejných prostředků do sou-
kromých kapes, aniž by za ně veřejnost obdržela adekvátní protihodnotu. 
V tomto smyslu sloužíme jako skuteční „hlídací psi“ veřejného zájmu. 
Naší ambicí je být korupčníkům silným protivníkem. Věříme, že naše aktivity 
vedou ke zvyšování rizika i k nárůstu transakčních nákladů spojených 
s jejich protiprávní činností a ve výsledku tak mají výrazně preventivní efekt.  
 Takto systematická činnost se samozřejmě neobejde bez odvážných, 
motivovaných a odborně kompetentních kolegů i celé sítě externích 
spolupracovníků, kteří nám poskytují pomoc, logistiku, konzultace i klíčové 
informační podklady. Zvláštní poděkování si zaslouží lidé, kteří upozorňují 
na případy korupčního jednání. Ty se snažíme chránit a zároveň co nejlépe 
využít informací, které nám poskytují. 
 K prioritám do budoucna patří posílení naší mezinárodní spolupráce 
v oblasti investigativní a analytické činnosti na poli boje proti organizo-
vanému zločinu spojenému se závažnou korupcí a praním špinavých peněz. 
To je nezbytné k většímu porozumění tématu praní peněz a k odhalování 
identity lidí stojících v pozadí korupčních kauz. V roce 2013 bychom se chtěli 
zaměřit právě na problematiku praní peněz a organizované ekonomické 
kriminality. Pro další zefektivnění naší práce bude také nezbytné personálně 
posílit stávající tým. Na podobný typ činnosti ale žádnou dotaci nezískáme. 
Zde se můžeme opírat pouze o finanční podporu lidí, kterým osud naší 
země není lhostejný. 

Kauza Dopravního podniku hlavního města Prahy
Kauza DPP je specifická především svou komplexností. Složitá síť propo-
jených společností se sídlem v daňových rájích maskuje pravděpodobně 
systematické vyvádění stovek milionů korun z této největší městské 
akciové společnosti, jejíž obrat se pohybuje kolem 17 mld. Kč ročně. 
Součástí kauzy jsou i případy, kde zřejmě docházelo k manipulaci 
s veřejnými zakázkami a k vyvádění peněz skrze síť neprůhledných firem.  
 Na základě právní analýzy, zpracované týmem advokátní kance-
láře Mgr. Václava Lásky ve spolupráci s forenzním specialistou KPMG, 
se Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) rozhodl podat trestní oznámení na 
několik svých bývalých manažerů, v čele s bývalým ředitelem Martinem 
Dvořákem, dále na zástupce některých smluvních partnerů DPP a na 
jednatele a právníky advokátní kanceláře Šachta & Partners, která měla 
zastupovat zájmy DPP např. při zadávání veřejných zakázek a uzavírání 
většiny smluvních závazků s dodavateli. Výsledky analýzy poukazují 
na pravděpodobné předražení, nevýhodnost a v některých případech 
i právní neplatnost řady smluv, na jejichž základě měla DPP vzniknout 
škoda v řádu stovek milionů korun. Právní analýza týmu Václava Lásky 
a podání, která učinil DPP, vedly doposud k zahájení trestního stíhání 
Martina Dvořáka, Tomáše Petany, Pavla Švarce a bývalého pražského 
radního Radovana Šteinera.
 Je jen logické, že velkou část týmu Václava Lásky tvořili spolupra-
covníci nebo přímo zaměstnanci Transparency International. O výsledky 
práce tohoto týmu se mohl opřít DPP při podávání žalob. Jako relevantní 
je shledala i protikorupční policie. Svědčí o tom fakt, že na základě  čtyř 
trestních oznámení již bylo zahájeno trestní stíhání osob podepsaných 
pod smlouvou se společností Cross Point s.r.o. U dalších případů policie 
stále prošetřuje, zda došlo ke spáchání trestného činu. 
 Jen v případě společnosti Cross Point, která pro DPP zajišťuje 
provozování prodejní sítě jízdních dokladů, měla dle zjištění policie 
vzniknout DPP škoda v hodnotě zhruba 56,7 mil. Kč.

Případ CzechInvest
TI po nějaký čas dostávala informace o nestandardním jednání manage-
mentu této státní agentury, které vyvolávalo podezření na korupční 
jednání při přidělování finančních podpor. Informace, které TI předala 
policii, vedly k razii v sídle CzechInvestu a v konečném důsledku 
k odvolání podezřelých osob z funkcí.

ROP Severozápad
Podíleli jsme se na rozkrývání klientelistických a korupčních sítí stavební 
lobby v Ústeckém kraji, která je napojena na místní představitele 
politických stran ODS a ČSSD. Ve spolupráci se sdružením Naši politici 
jsme poukázali na problematické dotační projekty, které získávaly 
firmy Ahmada Raada. Jméno tohoto podnikatele a člena regionální 
rady ODS je zmiňováno v auditu Evropské komise v souvislosti s jedním 
z nejzávažnějších odhalených případů střetu zájmů v Regionálním 
operačním programu (ROP) Severozápad. ROP pravděpodobně bude 
muset vrátit prostředky v řádu stovek milionů korun. 

Vybrané případy, kterými 
se v roce 2012 zabýval tým 
„Watchdog“
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OČekáVaná Výše nepROplacených 
pROsTředků z eu pRO ROp 
seVeROzápad. na nesROVnalOsTi, 
klienTelismus a mOžnOu kORupci 
při ROzdělOVání dOTaČní pOdpORy 
Ti upOzORňOVala jakO jeden 
z pRVních subjekTů V ČR.

Studie národní integrity
Tento projekt byl zahájen v roce 2011 a byl realizován v rámci grantu 
uděleného Evropskou komisí ve spolupráci s dalšími 25 organizacemi 
TI působícími v různých zemích Evropy. Pro nás představoval příležitost 
komplexně zhodnotit slabé a silné stránky českých institucí. V prvním 
roce fungování projektu byla vypracována systémová analýza Studie 
národní integrity, která zkoumala protikorupční sílu jednotlivých sektorů 
společnosti, kvalitu jejich institucionálního a legislativního rámce 
a prokazatelnou reálnou integritu jejich fungování. Studie identifikovala 
tři oblasti, jejichž stav je v České republice hluboce neuspokojivý. Potřeba 
zásadních změn se podle studie týká zejména státní správy, kde by se 
pozornost měla zaměřit na zákonnou úpravu postavení státních úředníků, 
na problematiku financování politických stran a na oblast státního 
zastupitelství. Ve všech těchto oblastech se současná právní úprava 
jeví jako velmi nedostatečná. Proto se v roce 2012 projektové aktivity 
zaměřily na prosazování legislativních změn v uvedených oblastech. 
 V průběhu roku TI uspořádala konferenci „Profesionalizace státní 
správy a příprava nového zákona o úřednících“. Jejím cílem bylo 
nastavit společenskou diskusi tak, aby jasně identifikovala principy, bez 
kterých by nová legislativa ztrácela smysl. Vznikl také poziční dokument 
Profesionalizace státní správy a zákon o úřednících, který požadované 
principy formuloval. 
 Obdobný poziční dokument s názvem Financování politických 
stran v České republice a potřeba regulace vznikl i k problematice 
financování politických stran (v tomto případě šlo zároveň o podrobnější 
analýzu problematiky). Obě publikace jsou k dispozici ke stažení na 
www.transparency.cz.
 Během celého projektu a především při zpracovávání Studie národní 
integrity se zároveň ukazovalo, jak málo faktických informací a poznatků 
o rozšíření a formách korupce v ČR máme. V závěru projektu na tento problém 
upozornila konference „Co víme a nevíme o korupci v České republice“, která 
apelovala na systematický výzkum a sběr dat o korupci.
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Stejně jako v předchozích letech poskytovala i v roce 2012 Právní 
poradna TI poradenství občanům, kteří se setkali s korupčním jednáním. 
Tým zkušených právníků poskytuje klientům poradny informace 
o obsahu právních předpisů, o vhodném postupu při obraně proti 
korupčnímu jednání a o institucích, na které se mohou v dané situaci 
obrátit. V případech, kdy má klient strach vystupovat ve věci vlastním 
jménem a případ je řádně doložen, může jej TI převzít a podání činit 
svým jménem. 
 Celkem se na Právní poradnu TI v roce 2012 obrátilo 896 klientů. 
Z toho ve 200 případů nešlo o situace, ze kterých by bylo možné 
usuzovat na některé z korupčních jednání, a poradna klientům poskytla 
obecné právní poradenství, resp. základní právní rozbor věci. Dalším 
333 klientům poradna poskytla právní asistenci při jednání s úřady 
(poučení o tom, na které konkrétní úřady je vhodné se obrátit a jakou 
formou, co má obsahovat podání apod.) Jedenácti klientům bylo 
podle povahy jejich podnětu doporučeno obrátit se na jinou nevládní 
organizaci. 323 podnětů se týkalo korupčních situací, kdy klient bohužel 
nebyl schopen svá tvrzení podložit relevantními doklady, takže mu 
TI mohla poskytnout pouze obecné právní poradenství. U 29 podnětů 
Právní poradna TI případ převzala, převážně proto, že se klienti obávali 
ve věci vystupovat vlastním jménem.

Podněty řešené Právní poradnou TI v roce 2012 podle oblastí

V roce 2012 bylo také úspěšně ukončeno několik dlouhotrvajících soud-
ních sporů o svobodný přístup k informacím, které TI iniciovala. Jednalo 
se o případy Dopravního podniku hlavního města Prahy, Ministerstva 
dopravy a České televize, v nichž soudy daly TI za pravdu a výše uvedené 
instituce byly nakonec donuceny požadované informace vydat.

právní poradna Ti Výstavba pěší zóny v Žamberku
V roce 2010 monitorovala TI veřejnou zakázku města Žamberk na 
výstavbu pěší zóny financované z evropských dotací. Na základě získaných 
poznatků TI dospěla k závěru, že zadávací řízení bylo zmanipulováno ve 
prospěch vybraného uchazeče. V souvislosti s touto veřejnou zakázkou se 
TI obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a zároveň 
podala trestní oznámení na vedení města pro podezření z trestných 
činů zneužití pravomocí veřejného činitele a porušování povinností při 
správě cizího majetku. V roce 2011 ÚOHS rozhodl, že město Žamberk 
jako zadavatel porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, přičemž 
konečným důsledkem tohoto nezákonného postupu je, že veřejná zakázka 
nebyla zadána uchazeči s nejvýhodnější nabídkou, za což ÚOHS uložil 
městu Žamberk pokutu ve výši 250 000 Kč. Dne 28. 1. 2013 Krajský 
soud v Hradci Králové (zatím nepravomocně) rozhodl o šestiletém 
nepodmíněném trestu odnětí svobody pro někdejšího místostarostu 
Žamberka Ryana Strnada, další čtyři spolupracovníci dostali podmínky 
s odkladem na tři roky a pět let nesmí vykonávat funkci člena hodnotící 
komise ve výběrových řízeních.

IT zakázka Krajské zdravotní, a.s.
TI se zabývala veřejnou zakázkou Komplexní outsourcing ICT zadanou 
Krajskou zdravotní, a.s., obchodní společností, která vznikla transformací 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a nemocnic v Děčíně, 
Teplicích, Mostě a Chomutově. V rámci své působnosti zadala Krajská 
zdravotní a.s. veřejnou zakázku na komplexní outsourcing informačních 
a komunikačních technologií (ICT) na dobu 10 let s nejvyšší přípustnou 
cenovou hodnotou 330 000 000 Kč za jeden rok správy a provozu ICT. 
Po prostudování zadávací dokumentace, jejích příloh a dalších podkladů 
se TI rozhodla podat podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
k přezkoumání zakázky, neboť usoudila, že zadavatel postupoval 
v rozporu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 TI v podnětu adresovaném ÚOHS navrhla, aby ÚOHS jako orgán 
dohledu nad zadáváním veřejných zakázek přezkoumal úkony zadavatele 
a v případě zjištění nedodržení postupu stanoveného pro zadání veřejné 
zakázky zrušil zadávací řízení podle § 118 odst. 1 ZVZ. Začátkem února 
roku 2013 byla veřejná zakázka zrušena, přičemž k tomuto rozhodnutí 
ředitele Krajské zdravotní nepochybně přispěla i veřejná kritika ze strany 
TI a všechny kroky, které TI ve věci podnikla.

Vybrané případy řešené 
právní poradnou Ti
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330 pROsTředky V TéTO Výši plánOVala 
kRajská zdRaVOTní neefekTiVně 
VynalOžiT na jeden ROk spRáVy a pROVOzu 
infORmaČních TechnOlOgií pOdle sVé 
zakázky kOmplexní OuTsOuRcing icT.  
Ti iniciOVala kROky směřující ke zRušení 
zakázky, k němuž skuTeČně V ÚnORu 
2013 dOšlO.
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Rekonstrukce bytů v Praze 2
Informace od jednoho z klientů Právní poradny TI vedly k odhalení 
případu nehospodárného nakládání s bytovým fondem městské části 
(MČ) Praha 2. Na konci roku 2009 zveřejnila MČ záměr pronajmout půdní 
prostory v několika domech, kde měly na její náklady vzniknout hrubé 
stavby nových bytů. Nájemník vybraný ve veřejné soutěži měl následně 
na svůj náklad stavbu bytu dokončit. Výše investice do jednotlivého bytu 
byla jedním z kritérií výběru budoucího nájemníka. Minimálně v případě 
jednoho bytu, konkrétně v domě Dittrichova 1943/22, však MČ postu-
povala jinak. Přehled položek investovaných městskou částí v tomto 
případě zahrnoval i materiál, který zcela zřejmě neodpovídá nárokům 
na hrubou stavbu (vnitřní dveře, povrchy podlah, sádrokartonové 
podhledy). Místo hrubé stavby tak byl k předání budoucímu nájemníkovi 
připraven v podstatě dokončený byt. Jeho nájemníkem se stal člověk 
přihlášený k trvalému pobytu v domě ve vlastnictví starosty MČ Praha 2, 
ing. Jiřího Palusky. Tento nájemce pouhý měsíc poté, co uzavřel smlouvu 
na výstavbu bytu, požádal městskou část, aby práva a povinnosti z této 
smlouvy byly převedeny na další osobu, přítelkyni Jiřího Palusky jr. Půl 
roku poté již Jiří Paluska jr. prokazatelně v předmětném domě bydlel. 
Tento dům městská část zařadila do seznamu domů určených k prodeji 
nájemníkům bytů.
 TI se v dubnu 2011 obrátila na státní zastupitelství s trestním 
oznámením pro spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě 
cizího majetku a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při 
veřejné soutěži a veřejné dražbě. Policie začátkem března roku 2012 
sdělila ing. Paluskovi obvinění, což vedlo k jeho rezignaci na funkci 
starosty. Začátkem roku 2013 pak státní zástupce podal na bývalého 
starostu obžalobu.

pOČeT pOdněTů řešených pRáVní 
pORadnOu Ti V ROce 2012, kTeRé se 
Týkaly nesROVnalOsTí V OblasTi 
Veřejných zakázek.

236
finance a lidé Ti 
v roce 2012.
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Náš velký dík patří následujícím institucím, které nás podpořily 
ze svých grantových programů:

Podpora ze strany firem a institucí
V roce 2012 nás mimo členů Klubu Transparency International podpořily 
níže uvedené firmy a organizace, jejichž podpory si velmi vážíme:
PASSERINVEST GROUP, a.s. (100 000 Kč), Holcim (Česko) a.s. 
(60 000 Kč), EDIKT a. s. (50 000 Kč), REKO a.s. (20 000 Kč), 
UNIMEx GROUP, a.s. (10 000 Kč), Isosklo, spol. s r. o. (10 000 Kč) 
a Brněnské komunikace, a. s. (3 000 Kč).

Příjmy TI
Celkový rozpočet Transparency International Česká republika v roce 
2012 byl 7 299 700 Kč. Většinový podíl, přes dvě třetiny našeho rozpočtu, 
připadá na granty a dotace. Za tuto institucionální podporu jsme vděčni. 
Zároveň nás velmi těší, že stále větší podíl našeho rozpočtu tvoří dary 
jednotlivců a firem. V roce 2012 jsme obdrželi celkem 757 647,78 Kč ve 
finančních darech od firem a jednotlivců. Soukromé dary tak v roce 2012 
tvořily více než 10 % našeho rozpočtu. (Pro srovnání: v roce 2011 to byla 
3 % a v roce 2010 šlo jen o 0,01 %). Polovina darů je tvořena příspěvky 
do Klubu Transparency International. 
 Soukromé dary jsou pro nás velmi důležité, protože nám poskytují 
tolik potřebnou finanční nezávislost. Ze soukromých darů financujeme 
především dlouhodobé nebo kontroverzní projekty (např. práce na 
změnách klíčové legislativy, investigace významných korupčních případů). 
Právě díky těmto darům můžeme efektivně a pružně reagovat na  aktuální 
korupční kauzy. Necelá třetina těchto prostředků (30 %) nám pomáhá 
zajišťovat celkový rozvoj organizace.

Příjmy podle zdrojů

Děkujeme také těmto partnerům, kteří nám poskytli své služby 
zdarma nebo s významnou slevou:
Sovanet (tvorba a správa webových stránek) 
CRM pro neziskovky (konzultace k CRM databázi)
Salesforce Foundation (SW CRM databáze)
Ambruz&Dark (odborné konzultace v právní oblasti)
Soliditet (poskytnutí databáze manažerů ČR zdarma)
MIKOkáva (dodavatel kávy na setkání členů Klubu TI)
Büro 128 (zdroj kreativních nápadů a odborných konzultací v oblasti 
komunikace a designu)

klub Transparency 
international.

financování Ti.

naše pRáce by nebyla mOžná bez Vás, 
našich dáRců a pOdpOROVaTelů. děkujeme!

1. Soukromé dary jednotlivců a firem / 10,2 %
2. Vlastní činnost - školení, konzultační a poradenská činnost / 13,8 %
3. Strukturální fondy Evropské unie / 8,9 %
4. Evropská komise / 14,76 %
5. Agentury OSN / 3,3 %
6. Státní rozpočet ČR / 29,5 %
7. Nadace a nevládní organizace / 19,6 %

Podpořit boj s korupcí má smysl
Korupce dopadá na celou společnost způsoby mnohem hlubšími, než se 
na první pohled zdá, a naopak její potlačování má konkrétní pozitivní dopad 
na každého z nás. Potíráním korupce se zvyšuje prosperita a důstojná 
existence každého jednotlivce i firmy v této zemi. Klub Transparency 
International jsme založili v roce 2011, abychom našim příznivcům umožnili 
aktivně se zapojit do boje s korupcí. Díky pravidelným příspěvkům členů 
Klubu získáváme stabilní finanční zázemí, které není účelově vázané na 
konkrétní projekty jako v případě grantů a státních dotací. 
 Členství v Klubu vzniká vyplněním přihlášky a zadáním trvalého 
příkazu v bance. Členský příspěvek je minimálně 100 Kč měsíčně nebo 
1000 Kč ročně pro individuální členy, minimální roční příspěvek pro firemní 
členy je 10 000 Kč. Přihlášku je možné vyplnit na našem webu 
www.transparency.cz, kde také najdete podrobnější informace o Klubu, 
včetně informací o výhodách a podmínkách členství.

Individuální členové Klubu
Na konci roku 2012 měl Klub 114 individuálních členů, z nichž 79 
se registrovalo v roce 2012. Velmi nás těší, že dosud nikdo své členství 
v Klubu neukončil! U individuálních členů byla v roce 2012 průměrná výše 
příspěvku 200 Kč měsíčně. Nejvyšší příspěvek je zatím 1000 Kč měsíčně. 
Více než 5000 Kč ročně přispěli Jiří Šimáně (12 000), Michal Nebeský 
(6000), Petr Pavel a Vlaďka Kubíčková (6000), Tomáš Richter (6000), 
Tomáš Zvěřina (6000), Tomáš Feuermann (5000), Jaroslav Horák 
(5000), Vít Průša (5000) a Jan Zach (5000).

Firemní členové Klubu
VIP člen / Zátiší Catering Group, a.s. (100 000 Kč)

Členové Klubu / IPSEN Pharma (50 000 Kč), Skanska a.s. (50 000 Kč), 
Ernst & Young (30 000 Kč), Energy Group, a.s. (10 000 Kč), CCS Česká 
společnost pro platební karty s.r.o. (10 000 Kč), GlaxoSmithKline, s. r. o. 
(10.000 Kč), Havas Worldwide Prague, a.s. (pro bono služby) 
a STEM/MARK, a.s. (pro bono služby).
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ČíslO bankOVníhO ÚČTu Ti, kam můžeTe 
pOslaT sVůj příspěVek na pOdpORu bOje 
pROTi kORupci. i Vy můžeTe Věci měniT.

Kancelář TI (stav k 31. 12. 2012)
David Ondráčka / ředitel
Stanislav Beránek / projektový vedoucí (Watchdog)
Vladan Brož / vedoucí Právní poradny 
Radim Bureš / projektový vedoucí (Studie národní integrity, EU Fund 
Watch, Watchdog na Ukrajině)
Jiří Kračmar / odborný asistent, Právní poradna
Tereza Kvášová / vedoucí kanceláře, projektová vedoucí (Kurzy občanské 
protikorupční sebeobrany)
Petr Leyer / právník, Právní poradna
Martin Novák / odborný asistent, Právní poradna
Radka Pavlišová / právnička, Právní poradna

Externí spolupracovníci
Kristýna Fantová / fundraising, rozvoj organizace
Jiří Fiala / spolupracovník watchdogových aktivit
Miloslava Hosnédlová / účetnictví
Hana Škapová / editace, překlady
Tereza Štysová / finanční manažerka 
Jaroslav Tauchman / spolupracovník watchdogových aktivit
Sylva Vozková / fundraising
Tereza Zběžková / dobrovolník

Správní rada TI
Jan Spáčil / předseda
Erik Best, Ondřej Klofáč, Jan Macháček, Petr Vymětal, Milan Žák

Dozorčí rada
Petr Kříž / předseda
Vladimír Králíček, Eva Kotlánová

Zakladatelé
Bohdan Dvořák, Václav Láska, Libor Vávra, Jan Vyklický

Dále s námi v roce 2012 spolupracovali:
Vojta Čepelák / příprava setkání Klubu Transparency International, zajištění 
inzerce v tisku
Kateřina Krejčová / foto, video
Lucie Kutálková / monitoring prezidentské kampaně
Lucie Marková / monitoring prezidentské kampaně
Jitka Nováková / stáž v Právní poradně

lidé v Ti.
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NÁKLADY V ROCE 2012
ČÁSTKA (Kč)

Náklady na hlavní činnost 6 864 955

Náklady na vedlejší činnost 323 006

Náklady na provoz kanceláře 375 303

Náklady celkem 7 563 264

ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2012

PROJEKTY (DOTACE, GRANTY) FINANČNÍ ZDROJ ČÁSTKA (Kč)

Maják v moři korupce MV ČR 1 008 200

Silný protikorupční watch-dog na Ukrajině II MZV ČR 725 974

Kurzy občanské protikorupční sebeobrany MŠMT ČR - ESF 716 395

Implementace strategického plánu 2012 Nadace Open Society Fund Praha 700 000

The European Integrity System Project **) Evropská komise 595 064

EU Funds Watch Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) 360 938

Transfer of Czech Experience on Strengthening the Capacities 
of the Ministry of Justice in the Light of the EU Accession Process United Nations Development Programme 265 759

Strong anti-corruption watch-dog in Ukraine Emerging Donors Challenge Fund 232 335

Institutional Network Strengthening Programme Transparency International - Secretariat 199 500

Právní poradna TIC *) Nadace Open Society Fund Praha 107 547

The Transparent Politicians *) Open Society Institute 79 279

Financování politických stran - medializace semináře Sociologický ústav AV ČR 48 250

Seminář - Služební zákon Konrad Adenauer Stiftung 39 592

Analýza financování politických stran v ČR Sociologický ústav Praha 25 000

Transparent and accessible procurements for V4 countries - 
srovnávací studie Visegrad Fund 24 557

The Visegrad Integrity System Visegrad Fund 24 381

ALACs **) Univerzita Konstanz 11 000

Studie národní integrity Norské velvyslanectví v Praze 2 440

ZAKÁZKY

Transparentnost při zadávání veřejné zakázky na provádění 
lesnických činností s prodejem dříví “při pni” 2012, 2013+ MZE ČR 671 879

Vedlejší hospodářská činnost TI (VHČ) - protikorupční školení 256 000

Analýza judikatury úplatkářských trestných činů za období 2010 – duben 2012 Úřad vlády ČR 150 000

Analýza dostupných informací o míře a charakteru korupce v ČR Úřad vlády ČR 150 000

Zásady legislativy a praktické personální politiky státní správy ČR Sociologický ústav AV ČR 150 000

Analýza judikatury úplatkářských trestných činů za období 2007–2009 Úřad vlády ČR 119 990

Detekce nekalého jednání a podvodů v ČD - provoz telefonní linky, 
sběr elektronických podnětů České dráhy 133 289

OSTATNÍ

Dary firem a jednotlivců na činnost TI 407 794

Klub Transparency International 416 644

Transparency International Secretariat Berlín - podpora činnosti 161 009

Ostatní příjmy (úroky, prodej triček s logem TI, vrácené náklady soudních řízení) 48 203

Zdroje celkem 7 831 019

*) projekty z r. 2011 ukončené v r. 2012  **) projekty z r. 2010 ukončené v r. 2012  

# účtu Název ukazatele Řád Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

A. NÁKLADY (v tis. Kč)

I. Spotřebované nákupy celkem 126 15 0 141

501 Spotřeba materiálu 1 124 4 0 128

504 Prodané zboží 4 2 11 0 13

II. Služby celkem 3 427 148 0 3 575

511 Opravy a udržování 5 3 0 0 3

512 Cestovné 6 101 9 0 110

513 Náklady na reprezentaci 7 185 0 0 185

518 Ostatní služby 8 3 138 139 0 3 277

III. Osobní náklady celkem 3 581 212 0 3 793

521 Mzdové náklady 9 2 696 161 0 2 857

524 Zákonné sociální pojištění 10 885 51 0 936

IV. Daně a poplatky celkem 14 0 0 14

538 Ostatní daně a poplatky 16 14 0 0 14

V. Ostatní náklady celkem 30 0 0 30

549 Jiné ostatní náklady 24 30 0 0 30

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

10 0 0 10

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 25 10 0 0 10

Účtová třída 5 celkem 7 188 375 0 7 563

# účtu Název ukazatele Řád Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

B. VÝNOSY (v tis. Kč)

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 096 566 0 1 662

602 Tržby z prodeje služeb 2 1 096 560 0 1 656

604 Tržby za prodané zboží 3 0 6 0 6

IV. Ostatní výnosy celkem 28 0 0 28

644 Úroky 15 8 0 0 8

649 Jiné ostatní výnosy 18 20 0 0 20

VI. Přijaté příspěvky celkem 3 690 0 0 3 690

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 26 0 0 0 0

682 Přijaté příspěvky (dary) 27 3 690 0 0 3 690

684 Přijaté členské příspěvky 28 0 0 0 0

VII.  Provozní dotace celkem 2 451 0 0 2 451

691 Provozní dotace 29 2 451 0 0 2 451

Účtová třída 6 celkem 7 265 566 0 7 831

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (v tis. Kč) 77 191 0 268

591 Daň z příjmů 65 0 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (v tis. Kč) 77 191 0 268

AKTIVA (v tis. Kč) Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A Dlouhodobý majetek 0 61

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 72

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku 0 11

B Krátkodobý majetek 2 108 2 273

Pohledávky Odběratelé 309 510

Poskytnuté provozní zálohy 23 25

Jiné pohledávky 0 2

Krátkodobý finanční 
majetek

Pokladna 3 2

Bankovní účty 1 746 1 427

Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 15 14

Příjmy příštích období 12 293

Úhrn aktiv 2 108 2 334

PASIVA (v tis. Kč) Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A Vlastní zdroje  1 093 1 422

Jmění Vlastní jmění 0 61

Fondy 1 004 1 093

Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodaření X 268

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 89 X

B Cizí zdroje 1 015 912

Krátkodobé závazky Dodavatelé 29 107

Ostatní závazky 1 2

Zaměstnanci 0 29

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 1

Daň z přidané hodnoty 0 148

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 0 3

Jiné závazky 44 0

Dohadné účty pasivní 23 23

Jiná pasiva Výnosy příštích období 918 599

Úhrn pasiv 2 108 2 334

# účtu Název ukazatele Řád Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

A. NÁKLADY (v tis. Kč)

I. Spotřebované nákupy celkem 126 15 0 141

501 Spotřeba materiálu 1 124 4 0 128

504 Prodané zboží 4 2 11 0 13

II. Služby celkem 3 427 148 0 3 575

511 Opravy a udržování 5 3 0 0 3

512 Cestovné 6 101 9 0 110

513 Náklady na reprezentaci 7 185 0 0 185

518 Ostatní služby 8 3 138 139 0 3 277

III. Osobní náklady celkem 3 581 212 0 3 793

521 Mzdové náklady 9 2 696 161 0 2 857

524 Zákonné sociální pojištění 10 885 51 0 936

IV. Daně a poplatky celkem 14 0 0 14

538 Ostatní daně a poplatky 16 14 0 0 14

V. Ostatní náklady celkem 30 0 0 30

549 Jiné ostatní náklady 24 30 0 0 30

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem

10 0 0 10

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 25 10 0 0 10

Účtová třída 5 celkem 7 188 375 0 7 563

# účtu Název ukazatele Řád Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 7 8

B. VÝNOSY (v tis. Kč)

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 096 566 0 1 662

602 Tržby z prodeje služeb 2 1 096 560 0 1 656

604 Tržby za prodané zboží 3 0 6 0 6

IV. Ostatní výnosy celkem 28 0 0 28

644 Úroky 15 8 0 0 8

649 Jiné ostatní výnosy 18 20 0 0 20

VI. Přijaté příspěvky celkem 3 690 0 0 3 690

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 26 0 0 0 0

682 Přijaté příspěvky (dary) 27 3 690 0 0 3 690

684 Přijaté členské příspěvky 28 0 0 0 0

VII.  Provozní dotace celkem 2 451 0 0 2 451

691 Provozní dotace 29 2 451 0 0 2 451

Účtová třída 6 celkem 7 265 566 0 7 831

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (v tis. Kč) 77 191 0 268

591 Daň z příjmů 65 0 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (v tis. Kč) 77 191 0 268

AKTIVA (v tis. Kč) Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A Dlouhodobý majetek 0 61

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 72

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku 0 11

B Krátkodobý majetek 2 108 2 273

Pohledávky Odběratelé 309 510

Poskytnuté provozní zálohy 23 25

Jiné pohledávky 0 2

Krátkodobý finanční 
majetek

Pokladna 3 2

Bankovní účty 1 746 1 427

Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 15 14

Příjmy příštích období 12 293

Úhrn aktiv 2 108 2 334

PASIVA (v tis. Kč) Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A Vlastní zdroje  1 093 1 422

Jmění Vlastní jmění 0 61

Fondy 1 004 1 093

Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodaření X 268

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 89 X

B Cizí zdroje 1 015 912

Krátkodobé závazky Dodavatelé 29 107

Ostatní závazky 1 2

Zaměstnanci 0 29

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 1

Daň z přidané hodnoty 0 148

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 0 3

Jiné závazky 44 0

Dohadné účty pasivní 23 23

Jiná pasiva Výnosy příštích období 918 599

Úhrn pasiv 2 108 2 334

Náklady a zdroje financování v roce 2012 Výkaz zisku a ztráty
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get involved: join Ti club 
or make a donation!

join a group of people who do not 
want to just keep reading about 
more and more cases of corruption 
and who have decided to support 
anti-corruption efforts actively – 
become a member of the Transparency 
international club! go to 
www.transparency.cz for details.

brief summary of our 
activities in 2012.

In line with our mission of protecting the public interest and promoting 
efficiency and accountability in Czech society, Transparency International 
Czech Republic (TI) continued to use its experience and knowledge to 
initiate development of effective anti-corruption policies and to pressure 
politicians and public officials for necessary reforms. We also keep 
striving to achieve greater levels of engagement in society – including 
individual citizens – in uncovering corrupt practices and advocating for 
transparency and accountability of public institutions.

Promoting more effective anti-corruption strategies, solutions 
and legislation
Our long-term goal is to help create and enforce legal frameworks 
that will discourage corrupt behaviour and increase the likelihood of 
sentencing and punishment for offenders. We welcome opportunities to 
present our views and participate in public debates, media discussions, 
workshops and conferences or specific working groups. In 2012, we 
focused mainly on 4 key areas where effective legislation is desperately 
needed: amendment of the law on public procurement; adoption of new 
legislation that will reduce non-transparent practices in political party 
financing and introduce a reliable system of oversight with appropriate 
sanctions; public administration reform with special emphasis on 
effective law on civil servants; and the new law on public prosecution, 
which would introduce a specialized unit for corruption investigation 
within the Supreme Public Prosecutor's Office.
 Starting at the highest level, TI prepares and submits recommen-
dations and comments on proposed anti-corruption policies and new 
legislation. In 2012, we were invited by the Government Anti-Corruption 
Committee of the Government to contribute to the preparation of the 
Governmental Anti-Corruption Strategy for the years 2013 and 2014. 
Our contribution – a comprehensive evaluation of the scale and nature 
of corruption in the Czech Republic – was included in the analytical part 
that served as a basis for defining the strategy.
 TI has also continued its involvement in bringing about the neces-
sary judiciary reform. The title of our publication The Czech Judiciary – 
A Struggle for Everything is an apt description of the atmosphere 
affected by mutual distrust and seemingly insurmountable differences 
of opinion between the judiciary and politicians, and even within the 
judiciary itself. Our publication tried to summarize key issues and 
recommendations based on ideas that were presented by the leading 
representatives of the Czech judiciary in the previous debates organized 
by TI that brought together judges, public prosecutors, legislators and 
representatives of the Ministry of Justice.

For some years now, TI has been striving to ensure that commitments to 
introduce transparency and accountability into political party financing 
are translated into actions, enforcement and results. In 2012, we prepared 
(in cooperation with partner organizations) a comprehensive analysis 
of the needs to regulate effectively political party financing, which was 
meant to support a draft law prepared by the Ministry of the Interior that 
proposed an establishment of an independent Office for supervision of 
political parties funding. We will continue to promote our demands as the 
bill adopted by the Government does not include neither the establish-
ment of any supervisory body, nor the sanction mechanisms. As a part of 
our activities in this area, we monitored electoral campaigns of candidates 
running in the first direct presidential election in the Czech Republic. The 
campaigns' transparency level was assessed according to 13 criteria and the 
results of the project are available on the TI website.
 In order to create a pressure for politicians to adopt concrete 
measures that would bring down the level of corruption and clientelism 
in the Czech Republic, TI has joined forces with two other leading 
anti-corruption NGOs and other partners to form a unique Reconstruction 
of the State initiative. Instead of mere criticism of the state’s practices, 
it offers a concrete plan to give anti-corruption efforts a new impulse by 
selecting 9 legislative proposals that could realistically be adopted by the 
Government within the current electoral period. For detailed information 
visit the project website www.rekonstrukcestatu.cz.

Increasing empowerment of citizens to take action against corruption
We recognize the key role that individual citizens or employees play 
in stopping corruption. Through our project activities, educational 
publications and our Advocacy & Legal Advice Centre (ALAC) we strive 
to empower individuals to take a stand against corruption. In 2012, 
ALAC handled 896 complaints and cases. TI legal assistants and lawyers 
provided people with information, guidance on relevant legislation and 
procedures and in some eligible cases also with long-term legal assistance. 
 We are also continuing our efforts to increase awareness about 
whistleblowing and related issues of whistleblower protection. In the 
Czech Republic there is still prejudice surrounding the concept and 
practice of whistleblowing. We keep trying to educate both general and 
expert public, and in 2012 we held two interactive seminars for public 
servants, policemen, and journalists. The ALAC team also acts as a 
strategic partner for the Czech Railways (CR) Compliance Department, 
and operates the CR’s internal mechanism through which the employees 
may report wrongdoing at their workplace.
 Within the “Training in anti-corruption self-defence for citizens” 
project  a series of public debates, seminars for regional civic activists, 
and a set of educational materials provided participants with tools to 
fight (or prevent) corruption, especially on municipal level.

Your support is invaluable in making it all possible
While being a part of TI global network TI-Czech Republic has to find 
sources to finance our operation and activities locally. We express our 
sincere gratitude to all our institutional donors, companies and individuals 
without whose financial contributions our activities would not have been 
possible, or at the very least would have been substantially limited. 
We are very pleased to see a growing support from individuals and 
companies. Their financial contributions amounted to 757 647.78 CZK 
in 2012, which was approximately 10% of our total budget. This support 
is extremely valuable. Private contributions allow us to be more flexible 
in our reactions to topical issues. They also enable us to get involved 
in long-term or controversial projects (comments on key legislation, 
watchdog activities and investigation of corruption cases, etc.).
 Our budget was 7,299,700 CZK in 2012 (basic financial information 
and detailed list of grants and projects in Czech language is available on 
pages 28–29, the English version is on our website). Our 2012 financial 
statements were audited in accordance with accounting and other relevant 
legislation valid in the Czech Republic. TI audited accounts are available 
on www.transparency.cz.

Uncovering corrupt practices, exposing concrete cases
In its third year of operation, our “Watchdog” team has been transformed 
into an effective working group focused on investigation, monitoring 
and assessment of corruption practices and clientelist networks in the 
Czech Republic. Besides the legal steps or actions taken in individual 
cases we believe that the project has a strong preventive effect. 
 In 2012 there were several cases where our activities led to 
expose suspicious or criminal practices. For example the Watchdog team 
helped to prepare legal analysis for the Prague Transport Company (DPP) 
which revealed unfavorable contracts DPP entered into. This resulted in 
the initiation of criminal proceedings against several former members of 
DPP senior management. Information concerning non-standard practices 
used by the management of state-run business development agency 
CzechInvest, which were submitted by TI to the relevant authorities, 
led to the anti-corruption police raid in the agency’s headquarters 
in August 2012 and resulted in removal of some of CzechInvest’s top 
managers from their posts. The Watchdog team has also taken an active 
part in uncovering clientelistic and corruption networks involved in the 
fraudulent practices in allocation of the EU subsidies within the North-
West Regional Operational Programme.

Sharing our expertise, expanding our knowledge base
TI continues to support anti-corruption initiatives in other countries and 
spreads the expertise and experience that we have gained over the years. 
In Ukraine we help local organisation TORO become an official national 
chapter within the TI accreditation system. With our support TORO 
has established itself as a leading civil society organisation in Ukraine. 
Under its leadership a nation-wide coalition promoting transparency and 
integrity in public procurement has been established and standards for 
transparent public contracting by municipal authorities were developed. 
We also share with the Ukrainian partners our experience with investigative 
journalism, encouraging the wider use of this form of reporting in Ukraine.
 In spring of 2012 TI organised a visit of state officials from 
Montenegro in the Czech Republic. While the main objective was to 
pass on Czech experience with reforms necessary in relation to the EU 
accession, the discussions between the representatives of the judiciary 
from both countries were beneficial for TI as well, in the context of our 
long-term efforts to speed up the adoption and implementation of 
necessary reforms in the judicial system of the Czech Republic.

Support us by making a donation online / www.transparency.cz / 
or by bank or postal transfer. TI Back Account No: 2100385154/2010. 
Bank name and address: Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21  Praha 1. 
To discuss alternative ways to support us, such as pro bono and in-kind 
services, please contact Kristýna Fantová / fantova@transparency.cz /
or Sylva Vozková / vozkova@transparency.cz /.
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Využijte možnost darování online / www.transparency.cz / 
nebo pošlete svůj příspěvek přímo na účet Transparency International 
Česká republika, o.p.s., 2100385154/2010, vedený u Fio banky, a. s., 
V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1.

Oceníme také jiné formy pomoci! Pokud nám chcete věnovat materiální 
dar, nabídnout služby zdarma nebo navrhnout společný projekt, 
kontaktujte prosím Kristýnu Fantovou / fantova@transparency.cz / 
nebo Sylvu Vozkovou / vozkova@transparency.cz /.

Vadí Vám korupce? 
Rozšiřte řady lidí, kteří už si nechtějí jen číst o stále 
dalších případech korupčního jednání a rozhodli se aktivně 
angažovat v boji proti korupci – staňte se členem klubu 
Transparency international! podrobnosti najdete na 
www.transparency.cz.
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jde to i čistě.


