
  
 

„Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“ 
 

Stránka 1 z 2 
 

| Transparency International -  Česká republika, o. p. s. | Sokolovská 260/143, 180 00 -  Praha 8, Česká republika |  
| T: +420 224 240 895-7 | E: posta@transparency.cz | W: www.transparency.cz | 

Vážený pan premiér 
Andrej Babiš 

Úřad vlády ČR 
nábřeží Edvarda Beneše 4, 

118 01 Praha 1 
 

V Praze dne 12. června 2019 
 

 
Vážený pane premiére, 
 
 
v uplynulých týdnech jsem zaznamenal, že ve všech Vašich vystoupeních, ve kterých 
zmiňujete nevládní protikorupční organizaci Transparency International, užíváte adjektivum 
„zkorumpovaná“. Dovoluji si Vás, jakožto předseda Dozorčí rady Transparency International 
– Česká republika, o.p.s. (TI) požádat, abyste se zdržel užívání této formulace a v budoucnu ji 
neužíval.  
 
K této žádosti uvádím následující argumenty: 
 

a) TI používá obvyklé metody správy a řízení společností, kdy jedním z prvků corporate 

governance je i dozorčí rada. Členem Dozorčí rady TI jsem od 1. 9. 2011, jejím 

předsedou od 24. 3. 2015. Při plnění svých funkcí dozorčí rada neidentifikovala 

jakékoli náznaky korupce v činnosti Transparency International. 

 

b) Dozorčí rada je orgánem, který se podílí na výběru statutárního auditora pro účetní 

jednotku Transparency International. K výběru přistupujeme s vědomím, že tzv. 

rotace neboli obměna auditora obecně přispívá ke kvalitě auditu a princip rotace tedy 

dodržujeme.  

 
Za výše uvedené období bylo auditory ověřeno 8 účetních závěrek a výročních zpráv 

s výrokem bez výhrad, a to třemi různými auditory zapsanými v seznamu vedeném 

Komorou auditorů České republiky. Relevantní je však především to, že auditoři jsou 

mimo jiné povinni aplikovat při své práci Mezinárodní auditorský standard ISA 240 

Postupy auditorů související s podvody při auditu účetní závěrky s cílem ubezpečit se, 

že se v dané organizaci podvody, tedy ani korupce, nevyskytují. Dovoluji si Vás 

ubezpečit, že ani jeden z auditorů indicie podvodného jednání či korupce 

nezaregistroval. 
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Vaše slova nejenom uráží pracovníky TI, kteří svoji práci vykonávají vždy svědomitě a 

s ohledem na veřejný zájem, ale i Dozorčí radu TI a auditory, které nepřímo obviňujete ze 

zanedbání výkonu funkce. 

Vzhledem k závažnosti Vašeho jednání ve vztahu k organizaci TI, spočívající ve snaze o její 
dehonestaci, si dovoluji vyslovit souhlas se zveřejněním tohoto dopisu. 
 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
 
 

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. 
předseda Dozorčí rady Transparency International – Česká republika, o.p.s. 
 
 
 


