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Kvalitní instituce jsou klíčové pro odpovědnou a efektivní 
správu země. Pandemie ukázala, jak jsou ty naše křehké, 
nepřipravené na krize, odchází z nich zkušení profesionálo-
vé, často znechucení politickým vedením. Musíme je znovu 
naplnit obsahem, kultivovat i hlídat. 

Česká Transparency  International (TI) v posledním ob-
dobí  řešila  kauzy velké politické korupce, spoustu komu-
nálních a  zasahovali jsme proti neprůhlednému zákulisní-
mu ohýbání zákonů. TI ale také nabízí řešení: máme online 
vzdělávací kurz pro firmy i veřejný sektor, nebo praktický 
manuál na rozkrývání majetkových struktur pro úředníky. 

Máme weby nasipolitici.cz nebo  transparentnivolby.cz. 
Realizujeme Pakty Integrity, nyní u stavebních zakázek s ne-
mocnicí IKEM a Ústavy Akademie věd. Prostě hlídáme veřej-
ný zájem a pomáháme ho naplnit do reálných, uchopitelných 
projektů. 

A velký dík všem podporovatelům. Kampaň #JÁTOPLATÍM 
ukazuje, že to má smysl.

David Ondráčka 
ředitel Transparency International – Česká republika 
a člen globální Správní rady Transparency International

ÚVODNÍ SLOVO 
DAVIDA ONDRÁČKY
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https://www.nasipolitici.cz/
https://www.transparentnivolby.cz/
https://www.transparency.cz/jatoplatim/
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TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA (TI ČR) JE NEVLÁDNÍ 
NEZISKOVÁ ORGANIZACE, JEJÍMŽ POSLÁNÍM JE MAPOVAT STAV KORUPCE 
V ČR A SVOU ČINNOSTÍ AKTIVNĚ PŘISPÍVAT K JEJÍMU OMEZOVÁNÍ.

R HLÍDÁME VEŘEJNÝ ZÁJEM. 

R HÁJÍME EFEKTIVNÍ A ODPOVĚDNOU SPRÁVU ZEMĚ. 

R PODPORUJEME TRANSPARENTNOST, ODPOVĚDNOST 
A INTEGRITU VE VEŘEJNÉM I SOUKROMÉM SEKTORU 
A NA VŠECH SPOLEČENSKÝCH ÚROVNÍCH. 

R ZABÝVÁME SE KORUPCÍ VE VŠECH JEJÍCH PODOBÁCH 
A NA VŠECH ÚROVNÍCH, OD LOKÁLNÍCH PROBLÉMŮ 
AŽ PO TY S CELONÁRODNÍM DOPADEM. 

R JSME POLITICKY NESTRANNÍ A NA NAŠI 
NEZÁVISLOST KLADEME VELKÝ DŮRAZ. 

R POUZE MY SAMI URČUJEME, JAKÝM KAUZÁM,
 AKTIVITÁM A TÉMATŮM SE BUDEME VĚNOVAT. 
 ŽÁDNÝ DÁRCE NEMÁ NA ČINNOST 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL VLIV. 

R PATŘÍME KE GLOBÁLNÍ SÍTI NEVLÁDNÍCH PROTIKORUPČNÍCH 
ORGANIZACÍ TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI), KTERÁ 
SE OD ROKU 1993 ROZROSTLA NA VÍCE NEŽ 100 NÁRODNÍCH 
POBOČEK S MEZINÁRODNÍM SEKRETARIÁTEM V BERLÍNĚ.
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TI V MÉDIÍCH

Přes 4000 citací v médiích za rok 2019 i to je TI. Podívejte 
se na výběr, jak se o nás informovalo v souvislosti s naší 
prací.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/index-vnimani-korupce-2018-cesko-corruption-perceptions-index-cpi-transparency_1901290601_haf
https://sport.ihned.cz/ostatni-sporty/transparency-international-o-sportu/r~a2d9df9a103511ea82ef0cc47ab5f122/?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/transparency-international-soud-babis-leden-poskozeni-dobre-jmeno-pomluva-spor-ondracka-krajsky-prah.A191202_141825_domaci_pmk
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/antimonopolni-urad-petr-rafaj-korupce-vysetrovani_1903081553_jak
https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/2020/06/Článek-Právo-3.-4.-2019-zdroj-ČTK.png
https://domaci.ihned.cz/c1-66561230-transparency-international-podala-trestni-oznameni-na-kanclere-vratislava-mynare-duvodem-je-udajny-dotacni-podvod-pri-stavbe-
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/transparency-tvrdi-ze-za-fajtova-vedeni-narodni-galerie-obch/r~939672cc7ad611e998d70cc47ab5f122/
https://echo24.cz/a/SH9WW/vracet-se-bude-pul-miliardy-zni-odhad-transparency-international
https:/zdopravy.cz/dokument-transparency-int-pise-na-uohs-o-moznem-stretu-zajmu-ve-velkych-autobusovych-zakazkach-34783
https://www.youtube.com/watch?v=PLhzxw57YFs
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2947514-zastaveni-kauzy-babisova-mozneho-stretu-zajmu-ma-podle-transparency-international
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ti-slepy-sverensky-fond-neni-resenim-babisova-stretu-zajmu/1830459
https://www.politico.eu/article/czech-prime-minister-andrej-babis-rejects-leaked-commission-report-on-conflict-of-interest/
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ROK 2019
VE ZKRATCE 

 

R V KANCELÁŘI TI PRACOVALO 9 STÁLÝCH 
ZAMĚSTNANCŮ (PŘEPOČTENO NA PLNÉ ÚVAZKY). 

R REALIZOVALI JSME 9 PROJEKTŮ, Z TOHO 3 
ZAHRANIČNÍ A JEDEN POD HLAVIČKOU ASTRA –
ASOCIACE PRO TRANSPARENTNOST, Z.S. 

R VYDALI JSME 31 TISKOVÝCH ZPRÁV. 

R UPOZORNILI JSME NA 35 KORUPČNÍCH KAUZ. 

R POSKYTLI JSME PRÁVNÍ POMOC 371 KLIENTŮM PRÁVNÍ PORADNY. 

R USPOŘÁDALI JSME NA RŮZNÁ PROTIKORUPČNÍ TÉMATA 
10 EXPERTNÍCH AKCÍ, VEŘEJNÝCH PROMÍTÁNÍ A DEBAT.

Snídaně TI s novináři 9. prosince 2019 v rámci Mezinárodního dne boje proti korupci | zdroj: TI
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TRANSPARENCY INTERNATIONAL VE SVĚTĚ 

TI je globální hnutí, které jako jediné do boje proti korupci 
aktivně zapojuje všechny tři sféry – vládní instituce, podniky 
i veřejnost. Díky naší přítomnosti v různých koutech světa 
dohlížíme na mocné na všech kontinentech a činíme přítrž 
úplatkářství, a to od venkovských komunit po globální spo-
lupráci. Mimo jiné se ve světě věnujeme:

 
1 V Africe spolupracujeme s lokálními komunitami 

a postupně omezujeme korupci v hospodaření s půdou. 

1 V Latinské Americe odhalujeme trasu 
kokainových stezek a posilujeme vládu práva. 

1 V asijských zemích monitorujeme a prosazujeme 
svobodný přístup k informacím. 

1 V Evropě pomocí inovativních nástrojů 
monitorujeme politickou integritu, veřejné 
finance a zefektivňujeme proces veřejného zadávání. 

1 V Austrálii dohlížíme na transparentní 
a udržitelný proces těžby. 
 

Jako globální protikorupční hnutí vystupujeme proti korup-
ci ve zdravotnictví a potírání ženských práv, prosazujeme 
principy integrity v politice i ve světě byznysu, bráníme ne-
závislost státních institucí a médií, chráníme oznamovatele 
trestné činnosti a společně s investigativními novináři od-
halujeme nezákonné finanční transakce a  globální finanč-
ní zločiny,  sledujeme  mezinárodní praní špinavých peněz 
a poukazujeme na fungování daňových rájů. 

 Sekretariát Transparency International již tradičně pu-
blikoval  Index  vnímání korupce 2019 (Corruption  Perce-
tions  Index – CPI) a v  sérii navazujících článků byly vý-

sledky také interpretovány v  kontextu jednotlivých  zemí 
a regionů. 

Na regionální trendy si posvítil i Globální korupční baro
metr, jedinečný výzkum veřejného mínění celosvětového zábě-
ru byl publikován v roce 2019 hned pro tři makroregiony: Ma-
greb a Blízký východ, Latinskou Ameriku s Karibikem a Afriku. 

Zaměřili jsme se také na to, jakou hrají roli aktéři z nej-
vyspělejších ekonomik světa, včetně těch z  EU, při zpro-
středkování a usnadňování tzv. velké korupce a mezinárod-
ního praní špinavých peněz napříč kontinenty – ani země 
s nejlepším skóre v našem indexu CPI nemohou tvrdit, že 
jsou zcela bez korupce. Udržování právních mezer a nedo-
statečné trestní stíhání zahraničního podplácení obchodní-
mi korporacemi má dopad na celý svět. Zahraniční aktéři 

hrají velkou roli při podněcování a udržování korupce v Af-
rice a odštěpování udržitelného rozvoje regionu. 

Na Mezinárodní den žen jsme vyzdvihli výjimečnou prá
ci osmi žen z celého světa, které vystupují proti nespravedl-
nosti a zároveň dokazují, že ženy nejsou jen oběťmi korupce, 
ale mohou hrát i klíčovou roli v boji proti ní. 

V prosinci jsme oslavili Mezinárodní den boje proti ko
rupci, který tentokrát vyšel na termín konání světové Kon-
ference OSN o změně klimatu 2019 v Madridu. Dopady ko-
rupce – od nepřiměřeného vlivu a lobbování k represím vůči 
zastáncům životního prostředí – zhoršují katastrofické dů-
sledky globálního oteplování a prohlubují klimatickou krizi. 
S koncem roku 2019 a vstupem do nového desetiletí voláme 
po proaktivním boji proti korupci i v této oblasti. 

Annual Membership Meeting 2019 v Berlíně | zdroj: TI

https://www.transparency.org/en/our-impact
https://www.transparency.org/en/projects/land-corruption-sub-saharan-africa
https://www.transparency.org/en/projects/justlead-strengthening-criminal-justice-along-the-cocaine-route
https://www.transparency.org/en/projects/justlead-strengthening-criminal-justice-along-the-cocaine-route
https://www.transparency.org/en/projects/accountability-in-asia-pacific
https://www.transparency.org/en/projects/integritypacts
https://www.transparency.org/en/projects/accountable-mining
https://www.transparency.org/en/cpi
https://www.transparency.org/en/gcb
https://www.transparency.org/en/gcb
https://voices.transparency.org/8-female-anti-corruption-fighters-who-inspire-us-f433751cd3cf
https://voices.transparency.org/8-female-anti-corruption-fighters-who-inspire-us-f433751cd3cf
https://www.transparency.org/en/news/International-AntiCorruption-Day-2019
https://www.transparency.org/en/news/International-AntiCorruption-Day-2019
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MAPOVÁNÍ KORUPCE: 
INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX – CPI) 

 
Česká republika se propadla v žebříčku CPI 2019 o 3 body 
oproti předchozímu roku na celkových 56 bodů ze 100 
možných (z 38. místa na 44. příčku, o kterou se dělí s Kosta-
rikou, Gruzií a Lotyšskem). Průměr Evropské unie (64 bodů) 
nám stále více uniká, nyní už o propastných osm bodů. 

Data pro aktuální žebříček CPI se sbírala v průběhu let 
2018/2019, a to prostřednictvím třinácti nezávislých indexů 
(světových a  regionálních). Česká republika byla hodno-
cena maximálním možným počtem indexů pro jednu zemi 
(deseti). 

Bodovou ztrátu odráží především pět dílčích indexů za-
chycujících náchylnost ke korupci a politizaci státní správy, 
zneužívání pravomocí a  protikorupční robustnost vztahu 
státu a soukromých firem, kde se ČR výrazně propadla. Ve 
zbylých indexech naše země stagnuje. 

 

Umístění Země Počet bodů

1 Dánsko 87

2 Finsko 86

3 Švédsko 85

4 Nizozemsko 82

5 Německo 80

5 Lucembursko 80

7 Rakousko 77

7 Velká Británie 77

9 Belgie 75

10 Estonsko 74

10 Irsko 74

12 Francie 69

13 Portugalsko 62

13 Španělsko 62

15 Lotyšsko 60

15 Slovinsko 60

17 Kypr 58

17 Polsko 58

19 Česká republika 56

19 Litva 56

21 Malta 54

22 Itálie 53

23 Slovensko 50

24 Řecko 48

25 Chorvatsko 47

26 Maďarsko 44

26 Rumunsko 44

28 Bulharsko 43

Evropská unie 64/100
Česká republika 56/100

Index vnímání korupce 2019: 
Země EU

https://www.transparency.cz/cpi2019/
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IDENTIFIKOVALI JSME TŘI OBLASTI,
KTERÉ STOJÍ ZA PROPADEM V ŽEBŘÍČKU: 

R PROHLUBUJÍCÍ SE PRIVATIZACE VEŘEJNÉHO ZÁJMU 
 Trend rostoucí privatizace veřejného zájmu v České republice, před kterým TI dlouhodobě 

varuje, získává konkrétní obrysy i v expertních indexech. Ekonomické vlivové skupiny 
už přímo upravují chod samotných institucí a vytvářejí si podmínky vhodné pro své 
podnikání. Logicky pak není na politické scéně zájem iniciovat ani dílčí kroky v boji 
proti korupci, natož přijmout zásadnější rozhodnutí či komplexní reformy. 

R SELHÁVÁ ZÁKLADNÍ PROTIKORUPČNÍ LEGISLATIVA,
 MÁ VLIV I NA HOSPODAŘENÍ STÁTU 
 Stále chybí některé klíčové zákony, objevují se snahy o dílčí novelizace stávajících 

zákonů, které s sebou nesou značná korupční rizika, a často též omezení transparentnosti 
a narušení relativně křehce fungujících mechanismů. Mnohé z dosavadních zákonů 
obsahují mezery, problematické jsou také časté systemizace, resp. jejich časté změny. 

R SNIŽUJÍCÍ SE POLITICKÁ INTEGRITA 
 Česká republika nemůže zlepšit své renomé, pokud političtí představitelé nezačnou 

aktivně zvyšovat politickou integritu a respektovat etické principy společnosti. 
Dlouhodobě jsme svědky hrubých útoků na nezávislé organizace, relativizací kauz 
a odmítání jakékoliv odpovědnosti za své činy. V tomto prostředí pak lze jednoduchým 
nálepkováním očerňovat kohokoliv, kdo upozorňuje na nelegální aktivity. 

 

CO JE INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE? 
1 INDEX ŘADÍ ZEMĚ PODLE 

STUPNĚ VNÍMÁNÍ KORUPCE VE 
VEŘEJNÉM SEKTORU A PODNIKÁNÍ 
S POUŽITÍM STUPNICE 0–100 
(100 BODŮ OZNAČUJE ZEMI 
TÉMĚŘ BEZ KORUPCE A 0 BODŮ 
ZNAMENÁ VYSOKOU MÍRU KORUPCE). 

 
JAK JE SESTAVOVÁN? 
1 NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ 

MEZI EXPERTY, V NICHŽ RESPONDENTI 
(AŤ JIŽ JEDNOTLIVCI ČI ORGANIZACE) 
HODNOTÍ MJ. SCHOPNOST 
VLÁDNÍCH INSTITUCÍ POTLAČOVAT 
A POSTIHOVAT KORUPCI, ÚČINNOST 
PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ, 
ROZSAH KORUPCE V RŮZNÝCH 
OBLASTECH VEŘEJNÉ SPRÁVY, 
MÍRU JEJÍ TRANSPARENTNOSTI, 
ZNEUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH FUNKCÍ 
A VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ.) 

 
KDO PRŮZKUMY PROVÁDÍ? 
1 NEZÁVISLE NA SOBĚ DVANÁCT 

MEZINÁRODNÍCH ODBORNÝCH ORGANIZACÍ 
VE TŘINÁCTI ŽEBŘÍČCÍCH (NE VE 
VŠECH STÁTECH JICH VŽDY „OPERUJE“ 
PLNÁ SESTAVA). ZÍSKANÁ DATA POTÉ 
POSKYTNOU TI. KOMBINACÍ TĚCHTO 
INDEXŮ VZNIKÁ KONEČNÁ HODNOTA CPI. 
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PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST 

PRÁVNÍ PORADNA 
Právní poradna je jedním z nejvýznamnějších projektů TI ČR 
již více než 10 let. Za tu dobu jsme poskytli právní pomoc 
tisícům klientům v malých i  velkých kauzách regionálního 
i celostátního významu. Právní poradna je cenná nejen díky 
pomoci v  konkrétních případech, ale kontakt s  klienty je 
příležitostí získávat také vhled do praktického fungování 
legislativy, o  jejíž změnu či upřesnění se pak TI ČR může 
snažit buď tlakem na novelizaci nebo soudní cestou. 

WHISTLEBLOWERSKÉ CENTRUM
Zaměřujeme se také na pomoc whistleblowerům (oznamo-
vatelé protiprávního jednání), kteří jsou často svědky nele-
gálního jednání ve svém zaměstnání nebo při styku se stát-
ní správou, ale neví, jak s informacemi nakládat a jak dále 
postupovat. A právě pro ně je tu whistleblowerské centrum, 
které opět kromě konkrétní právní pomoci dbá i na celkové 
zlepšování prostředí formou osvěty (školení, propagační 
kampaně) nebo návrhů a připomínek k legislativě. 

 

Přispíváme ke snížení míry korupce prostřednictvím posky-
tování právního poradenství občanům. Poskytujeme bez-
platné, kvalifikované právní rady a v relevantních případech 
navrhujeme odpovídající právní řešení a motivujeme občany, 
kteří se setkají s korupčním jednáním, k aktivnímu jednání. 

Zvyšujeme  ochotu zaměstnanců veřejné správy i  sou-
kromého sektoru k oznamování nelegálního jednání a posi-
lování spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. 

Právní poradna a whistleblowerské centrum TI bylo v roce 
2019 podpořeno z programu Prevence korupčního jednání 
Ministerstva vnitra ČR. 

ZA ROK 2019 JSME:

R UPOZORNILI NA 35 KORUPČNÍCH KAUZ 

R POSKYTLI PRÁVNÍ POMOC 371 KLIENTŮM 

R PŘIPOMÍNKOVALI 6 PROTIKORUPČNÍCH ZÁKONŮ 

R PROŠKOLILI JSME O KORUPCI 1150 LAIKŮ I ODBORNÍKŮ
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OCHRANA OZNAMO VATELŮ V EVROPĚ 

Česká TI se spolu s  dalšími devíti evropskými pobočka-
mi zapojila do projektu financovaného Sekretariátem 
TI pod názvem “Together Effectively Against Malpractice” 
zaměřeného na ochranu oznamovatelů protiprávního jed-
nání (tzv. whistleblowerů). V  ČR dosud chybí komplexní 
právní úprava ochrany těch, kteří kvůli upozornění na ne-
kalosti musí čelit odvetě zaměstnavatele nebo dalších osob. 

Analyzovali jsme dopady vládního nařízení o  ochra-
ně whistleblowerů ve služebních úřadech, snažili se rozši-
řovat povědomí o  této problematice a  lobbovat za přijetí 
zákona. S prošetřovateli z  jednotlivých úřadů jsme se sešli 
v březnu na velkém workshopu a poté v září v menším ne-
formálním kroužku u snídaně. 

Zjistili jsme, že ochrana oznamovatelů, oznamovací 
systémy a  prošetřování nahlášených protiprávních jedná-
ní ve služebních úřadech nefunguje příliš efektivně. I když 
mají prošetřovatelé vůli problémy řešit, naráží na mnoho 
překážek, ať už systémových, zákonných nebo v  přístupu 
pracovníků. Formou informační kampaně jsme také rozši-
řovali povědomí o whistleblowingu mezi zaměstnanci Praž-
ské správy sociálního zabezpečení (PSSZ). 

V říjnu 2019 byla schválena evropská směrnice na ochra-
nu oznamovatelů korupce, která vyžaduje, aby byla v kaž-
dé členské zemi přijata komplexní ochrana whistleblowerů. 
Připravovaný český zákon by měl znamenat výraznou po-
moc v boji proti korupci. 

ETICKÁ LINKA V HOKEJI 
V  roce 2019 došlo k  prodloužení dosavadní spolupráce 
s  Českým svazem  ledního  hokeje (ČSLH), která započala 
v  roce 2015. Konkrétně se jedná o  protikorupční aktivity 
TI ČR ve snaze pomoci hokejovému svazu v boji proti neka-
lým, korupčním praktikám v hokejovém prostředí. 

TI ČR v rámci této spolupráce provozuje telefonní a e-mai-
lovou linku pro sběr podnětů s  korupční, protiprávní témati-
kou z oblasti hokeje, komunikuje s hokejovým svazem při ře-
šení těchto podnětů a snaží se být podporovatelem a rádcem 
pro klienty, kteří se na protikorupční linku se svými podněty 
obrátí. 

Obsah příspěvků byl i  v  roce 2019 rozličný. Jednalo 
se o  stížnosti na výkony rozhodčích (stížnosti byly poslé-
ze komunikovány se svazem, resp. s  komisí rozhodčích 
ČSLH), o  nastavená pravidla pro žákovské turnaje, o fun-
gování hokejového svazu či o možnosti jednání hokejových 
klubů. 

HOTLINE: +420 224 240 896 
hokej@transparency.cz
transparency.cz/chcinahlasitkorupci/ 

Seminář TI o whistleblowingu pro zaměstnance a pro představené PSSZ | zdroj: TI

https://www.transparency.cz/projekty/ochrana-oznamovatelu-whistlebloweru-v-evrope/
mailto:hokej%40transparency.cz?subject=
http://transparency.cz/chci-nahlasit-korupci/ 
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ZÁSADNÍ KAUZY 

STŘET ZÁJMŮ ANDREJE BABIŠE
JAKÁ JE HLOUBKA PRIVATIZACE 
VEŘEJNÉHO ZÁJMU V ČR?
Od června roku 2018 upozorňujeme na důkazy, že premi-
ér Andrej Babiš je v  rozporu se zákonem o  střetu zájmů 
a je stále ovládající osobou holdingu Agrofert. V roce 2019 
jsme získali reakce na oba naše podněty podané v této věci. 
Středočeský kraj se po vlastní personální čistce na daném 
odboru rozhodl celou kauzu uzavřít s  tím, že premiér prý 
nemá páky na své (!) právníky, kteří jeho fond spravují. Na-
opak Evropská komise ve všech auditních dokumentech 
potvrdila naše podezření a  začala vyčíslovat škodu, která 
touto situací vzniká. 

Tato kauza však ilustruje mnohem větší problém, ne-
funkčnost rozkrývání skutečných majitelů ve veřejných za-
kázkách a dotacích, politické ovlivňování výkonu veřejných 
institucí a hloubku privatizace veřejného zájmu v ČR.

My jsme se mezitím rozhodli bránit naše dobré jméno. 
Poté, co nás premiér začal veřejně označovat za „zkorum-
povanou Transparency“, jsme se odmítli nechat dále očer-
ňovat a podali jsme na něj žalobu.

VRATISLAV MYNÁŘ 
A DOTACE NA PENZION 
JAK POMÁHÁME INVESTIGATIVNÍM 
REPORTÁŽÍM MÍT ŠIRŠÍ DOPAD?
V  dubnu 2019 jsme podali trestní oznámení na Vratislava 
Mynáře, kancléře prezidenta republiky Miloše Zemana. Im-
pulsem bylo zjištění redaktorů pořadu Reportéři ČT a ex-
pertů TI týkající se wellness penzionu v Osvětimanech, kte-
rý Vratislav Mynář postavil díky milionům korun z veřejných 
dotací, a to jak státních, tak z Evropské unie. Hradní kancléř 
mimo jiné při podání žádosti o dotace účelově zatajil dů-
ležité informace, které by jinak byly překážkou pro získání 
těchto prostředků.

ÚSTAVNÍ SOUD A ZRUŠENÍ 
POPLATKU 10.000 KORUN 
ZA PODNĚT K ÚOHS 
PLATIT ZA TO, ŽE UPOZORNÍTE 
NA PORUŠOVÁNÍ ZÁKONA?
V  roce 2016 byl zaveden poplatek 10.000 Kč za podání 
podnětu na přezkoumání dodržení zákona o zadávání ve-
řejných zakázek. TI se od začátku zasazovala o jeho zrušení. 
Nejprve jsme se snažili dosáhnout změny v soudním říze-
ní, ale Krajský soud v Brně ani Nejvyšší správní soud našim 
návrhům nevyhověl. Proto jsme se rozhodli podat ústavní 
stížnost spojenou s návrhem na zrušení protiústavního zá-
kona. V listopadu 2019 Ústavní soud rozhodl v náš prospěch 
a rozhodl se nesmyslný poplatek pro protiústavnost zrušit, 
aby nebyla omezena míra veřejné kontroly.

Andrej Babiš | zdroj: Lukáš Bíba Vratislav Mynář | zdroj: ČTK Ústavní soud | zdroj: TI

https://www.transparency.cz/kauzy/andrej-babis/
https://www.transparency.cz/transparency-podava-zalobu-na-andreje-babise-nase-dobre-jmeno-nesmi-on-ani-nikdo-jiny-poskozovat/
https://www.transparency.cz/kauzy/milos-zeman-a-jeho-muzi-aneb-hrad-s-r-o/
https://www.transparency.cz/kauzy/milos-zeman-a-jeho-muzi-aneb-hrad-s-r-o/
https://www.transparency.cz/transparency-slavi-vitezstvi-ustavni-soud-zrusil-poplatek-10-000-korun-za-podnet-k-uohs/
https://www.transparency.cz/transparency-slavi-vitezstvi-ustavni-soud-zrusil-poplatek-10-000-korun-za-podnet-k-uohs/
https://www.transparency.cz/transparency-slavi-vitezstvi-ustavni-soud-zrusil-poplatek-10-000-korun-za-podnet-k-uohs/
https://www.transparency.cz/kauzy/andrej-babis/
https://www.transparency.cz/kauzy/milos-zeman-a-jeho-muzi-aneb-hrad-s-r-o/
https://www.transparency.cz/transparency-slavi-vitezstvi-ustavni-soud-zrusil-poplatek-10-000-korun-za-podnet-k-uohs/
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NEFUNKČNÍ ÚOHS V SÍTI 
POLITICKÉ KORUPCE
JE ÚOHS SKUTEČNĚ GARANTEM 
FÉROVÉ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE?
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) má splňo-
vat v českém institucionálním systému dvě funkce – dohled 
nad veřejnými zakázkami a  roli antimonopolního dozoru. 
ÚOHS však dlouhodobě trpí neefektivitou, problematický-
mi rozhodnutími, uzavřeností úřadu před veřejností, poli-
tickým ovlivňováním (Jiří Švachula, Jaroslav Faltýnek). Za 
tento stav je odpovědný a  dlouhodobě kritizovaný před-
seda úřadu Petr Rafaj. Kromě upozorňování na jeho četné 
kauzy, které poškozují nestrannost úřadu, jsme se v uplynu-
lém roce začali zasazovat o systémovější změnu fungování 
úřadu.

SPORTOVNÍ DOTACE NA 
PRAŽSKÉM MAGISTRÁTU 
JAK SE MAJÍ ROZDĚLOVAT 
SPORTOVNÍ DOTACE?
TI upozorňovala už od roku 2017 na manipulace při roz-
dělování sportovních dotací na Magistrátu hlavního města 
Prahy. Prostředky neplynuly tam, kde byly potřeba, ale tam, 
kam si politici a úředníci přáli. Na základě aktivity naší práv-
ní poradny policie v listopadu 2019 obvinila devět lidí. 

REGIONÁLNÍ DOPRAVA 
V RUKÁCH BUSLINE
MÁTE V POSLEDNÍ DEN VE FUNKCI 
ROZHODOVAT DLOUHODOBÉ 
STRATEGICKÉ ZAKÁZKY?

Poté, co rada města Česká Lípa schválila smlouvu na 
dalších 10 let přímo v poslední den svého mandátu, jsme 
se spolu s protikorupční organizací Oživení rozhodli podat 
podnět pro porušení zásady rovného zacházení a se záka-
zem diskriminace. Tím ale příběh o BusLine nekončí. Kromě 
zmíněných vazeb na předsedu ÚOHS Petra Rafaje, jsme do 
jeho rukou v září 2019 odeslali otevřený dopis. V něm jsme 
upozornili na pochybnosti související se zadáním zakázek 
v řádu miliard korun v Královéhradeckém kraji. 

Petr Rafaj | zdroj: ČTK Magistrát hlavního města Prahy | zdroj: TI Autobusy BusLine | zdroj: TEMPUS

https://www.transparency.cz/kauzy/nefunkcni-uohs-v-siti-politicke-korupce/
https://www.transparency.cz/kauzy/nefunkcni-uohs-v-siti-politicke-korupce/
https://www.transparency.cz/po-trestnim-oznameni-transparency-na-nesrovnalosti-v-prerozdelovani-sportovnich-dotaci-na-prazskem-magistratu-nyni-policie-obvinila-devet-lidi/
https://www.transparency.cz/po-trestnim-oznameni-transparency-na-nesrovnalosti-v-prerozdelovani-sportovnich-dotaci-na-prazskem-magistratu-nyni-policie-obvinila-devet-lidi/
https://www.transparency.cz/kauzy/regionalni-doprava-v-rukach-busline/
https://www.transparency.cz/kauzy/regionalni-doprava-v-rukach-busline/
https://www.transparency.cz/kauzy/nefunkcni-uohs-v-siti-politicke-korupce/
https://www.transparency.cz/po-trestnim-oznameni-transparency-na-nesrovnalosti-v-prerozdelovani-sportovnich-dotaci-na-prazskem-magistratu-nyni-policie-obvinila-devet-lidi/
https://www.transparency.cz/kauzy/regionalni-doprava-v-rukach-busline/
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INTEGRITA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAKTY INTEGRITY 
Globální síť protikorupčních organizací Transparency Inter-
national (TI) přišla již v 90. letech minulého století s  ino-
vativním nástrojem občanské participace nazývaným Pakty 
integrity, který se od té doby etabloval jako běžný protiko-
rupční nástroj v mnoha zemích světa (Mexiko, Indie, Thaj-
sko, aj.). 

V Evropském kontextu se podařilo tento protikorupční 
nástroj využívaný v oblasti veřejného zadávání blíže před-
stavit pod hlavičkou mezinárodního projektu podpořeného 
Evropskou komisí. V roce 2019 TI ČR završila víceletou spo-
lupráci s dalšími organizacemi občanské společnosti napříč 
EU (převážně pobočky sítě TI) finalizací tohoto pilotního 
projektu, v rámci kterého bylo monitorováno celkem 18 
státních zakázek v 11 zemích EU. 

Mimo jiné právě díky této spolupráci se nám podařilo 
postupně zvyšovat povědomí o  tomto nástroji i  v  českém 
zadavatelském prostředí a v průběhu roku jsme zahájili dal-
ší partnerství na platformě paktů integrity s veřejnoprávními 
subjekty Institutem pro klinickou a experimentální medicínu 
(IKEM) a se dvěma specializovanými ústavy Akademie věd ČR 
(AV ČR) – Ústavem Mikrobiologickým a Fyziologickým. 

 

CO JSOU PAKTY INTEGRITY? 
Pakty integrity jsou nástrojem pro předcházení korupce ve 
veřejných zakázkách. Formální dohoda více stran, kterou se 
za účelem zvyšování zodpovědnosti a dodržování principů 
transparentnosti dobrovolně zaváží k respektování předem 
definovaných pravidel (nad rámec zákona), v  sobě zahr-
nuje dohledový mechanismus – zpravidla nezávislého mo-
nitora ze strany občanské společnosti, jemuž je umožněno 
nahlížet do všech dokumentů a doprovázet celý proces, za 
jehož účelem byl pakt uzavřen. 

Tento mechanismus pomáhá předcházet vzniku korupč-
ních tlaků a rizik, šetří peníze daňových poplatníků a zajiš-
ťuje, že s veřejnými prostředky je nakládáno efektivně. Nad 
rámec samotného dopadu na proces konkrétní zakázky 
se Pakty integrity snaží vytvořit prostředí důvěry v proces 
veřejného rozhodování, pohostinnější investiční prostředí 
a získat veřejnou podporu pro velké státní zakázky, privati-
zaci či udělování licencí.

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH 
V roce 2019 vyzdvihla tento mezinárodní projekt evropská 
ombudsmanka Emily O’Riley “Oceněním pro Dobrou sprá-
vu“. Pakty integrity zaujaly odborníky a osoby s  rozhodo-
vací pravomocí nejen na úrovni Evropské komise, ale i ce-
losvětovou odbornou veřejnost. Na zasedání summitu G20 
v červnu 2019 byl tento nástroj zahrnut do deklarace lídrů 
G20 jako ukázka dobré praxe pro podporu integrity a trans-
parentnosti v oblasti rozvoje infrastruktury. 

 

https://www.transparency.cz/projekty/pakty-integrity/
https://www.transparency.cz/projekty/pakty-integrity/
https://www.transparency.cz/pakty-integrity-ziskaly-oceneni-od-evropske-ombudsmanky/
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PAKTY INTEGRITY V PRAXI 

IKEM 
Na pilotní projekt Pakty integrity, v rámci kterého TI spo-
lupracovala od roku 2016 s Ministerstvem pro místní roz-
voj ČR, navázala TI v roce 2019 spoluprací s renomovaným 
subjektem z oblasti zdravotnictví, s Institutem klinické a ex-
perimentální medicíny (IKEM). Spolupráce se týká dvou 
připravovaných strategických veřejných zakázek, které 
IKEM dlouhodobě plánuje realizovat. Jedná se o  zakázku 
na výstavbu zbrusu nových dvou pavilonů G1 a G2 v areálu 
IKEMu. Tuto veřejnou zakázku pak doplňuje zakázka na re-
konstrukci, resp. výstavbu nové budovy Energocentra rov-
něž v areálu institutu. 

 

ÚSTAV AV ČR/MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR 
Kromě IKEMu se v první polovině roku 2019 podařilo navá-
zat spolupráci na bázi Paktů integrity se dvěma vědecký-
mi institucemi AV ČR, konkrétně s Fyziologickým ústavem 
a Mikrobiologickým ústavem. Jedná se o veřejnou zakázku 
na rekonstrukci budovy G v areálu těchto ústavů. Budova 
slouží jako výzkumný prostor zvěřince. Tuto zakázku pak 
doplňuje zakázka na pořízení nového technologického vy-
bavení do rekonstruovaného prostoru. 

FÉROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ESI FONDECH 
V  roce 2019 jsme úspěšné zakončili projekt zaměřený na 
zadávání veřejných zakázek a  finančně podpořený evrop-
skou agenturou OLAF – program Hercule III, jehož pře-
vážná část probíhala již v roce 2018. V rámci projektových 
aktivit jsme ucelili a představili soubor preventivních přístu-
pů v  boji proti podvodům a  korupci ve veřejných zakáz-
kách s důrazem na projekty spolufinancované EU. 

Na seminářích jsme veřejným zadavatelům, řídicím or-
gánům i  příjemcům finančních prostředků předávali infor-
mace, které by jim pomohly předcházet nejčastějším chy-
bám a osvojit si osvědčené i inovativní nástroje při zadávání 
veřejných zakázek. 

Z projektu vznikly i výstupy v podobě srovnávací studie 
korupčních rizik v oblasti veřejného zadávání čtyř unijních 
zemí (Estonsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a příruč
ka pro zadavatele. 

Projekt nových pavilonů IKEM G1 a G2 | zdroj: IKEM

https://www.transparency.cz/projekty/ferove-verejne-zakazky-v-esi-fondech/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/rizika-korupce-a-podvodu-ve-verejnych-zakazkach/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/ferove-zadavani-verejnych-zakazek-prirucka-pro-zadavatele/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/ferove-zadavani-verejnych-zakazek-prirucka-pro-zadavatele/
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INFORMAČNÍ TOKY POD DROBNOHLEDEM
DEZINFORMAČNÍ IMUNOLOGIE 
Transparentní informační toky a jejich vazby na toky finanční 
jsou jedním z ústředních témat naší práce. V projektu Immu
ne jsme natočili seriál video-blogů Dezinformační imunolo
gie, v jehož rámci popsali problematiku digitální komunikace, 
manipulace informacemi, vlastnictví médií nebo ovlivňování 
demokratických procedur pomocí sociálních sítí erudovaní 
odborníci jako Josef Šlerka, Jan Tvrdoň, Pavlína Louženská, 
Kateřina Gamal Richterová, Lukáš Houdek, včetně členů na-
šeho týmu – Milana Eibla a Ondřeje Cakla. Seriál stihl v po-
sledním čtvrtletí 2019 získat více než 85 000 zhlédnutí na 
sociálních sítích. 

Projekt v  neposlední řadě umožnil uspořádat dvě de-
baty s  politickými marketéry na téma digitální komunika-
ce, a to v Kině Pilotů v Praze a ve studiu Českého rozhlasu 
v  Českých Budějovicích. Moderátorka Zuzana Tvarůžko-
vá (ČT) v Pilotech navigovala mezi názory na mediální ko-
munikaci a politický marketing v době sociálních sítí, jak je 

sdílejí a  nesdílejí Martin Přikryl (Červená karta pro Miloše 
Zemana), Jenda Perla (Dataweps/Zelení), Alžběta Králová 
(Institut politického marketingu) a David Ondráčka (ředitel 
TI ČR). Odlišnými cestami se ubírala debata v Budějovicích, 
kde Lenka Chlubnová (PRodukujeme), coby šéfka komu-
nikace na sociálních sítích pro celorepublikové politické 
kampaně (např. TOP09) porovnala své zkušenosti s Marti-
nem Pikousem, jenž vedl úspěšnou regionální kampaň Ob-
čané pro Budějovice a stal se sám členem městského za-
stupitelstva. 

Naši lektoři se také rozjeli do regionů a přednášeli o pro-
blematice dezinformací na středních školách v Brně, Ostra-
vě nebo Českých Budějovicích. 

Seriál, doprovodné odborné články, veřejné debaty 
a přednášky byly finančně podpořeny Velvyslanectvím USA 
v ČR v rámci projektu Immune a díky grantu TMobile Po
máháme, v rámci projektu Immune Enhanced.

 Debata a promítání filmu „Už je tady zas“ | zdroj: TI

Josef Šlerka – Praní špinavých... informací | zdroj: TI Milan Eibl – Zjistěte si to sami | zdroj: TI Ondřej Cakl – Dark posting proti demokracii | zdroj: TI

https://www.transparency.cz/projekty/improwing-media-literacy-by-understanding-mechanisms-and-strategies-of-news-feed-immune/
https://www.transparency.cz/projekty/improwing-media-literacy-by-understanding-mechanisms-and-strategies-of-news-feed-immune/
https://www.transparency.cz/projekty/dezinformacni-imunologie-transparency-international/
https://www.transparency.cz/projekty/dezinformacni-imunologie-transparency-international/
https://cz.usembassy.gov/cs/
https://cz.usembassy.gov/cs/
https://www.transparency.cz/projekty/improwing-media-literacy-by-understanding-mechanisms-and-strategies-of-news-feed-immune/
https://www.t-mobile.cz/microsites/pomahame/index.html
https://www.t-mobile.cz/microsites/pomahame/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=enQ3S6NI-C4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PUlIuegTP40&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DLRGQF61VQ8&feature=emb_logo
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PODPORA DEMOKRATICKÝCH HODNOT V ZAHRANIČÍ
NAŠE ČINNOST SE NEOMEZUJE JEN NA ÚZEMÍ ČR. ZKUŠENOSTI ČESKÉ 
SPOLEČNOSTI S BOJEM PROTI KORUPCI SPOLU S ČINNOSTMI, KTERÉ 
V SOUVISLOSTI S JEJÍM OMEZOVÁNÍM NAŠE POBOČKA PODNIKÁ, 
JSOU PRO MNOHÉ ZAHRANIČNÍ PARTNERY NESMÍRNĚ CENNÉ.

Projekty v Kosovu, Myanmaru a Srbsku byly realizovány 
z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci 
programu Transition.

ZPRŮHLEDNĚNÍ FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN KOSOVSKÉ REPUBLIKY

Již třetím rokem jsme se v Kosovu věnovali politickým finan-
cím. Naši činnost v Kosovu dlouhodobě lemuje spolupráce 
s  KDI/TI Kosovo. Cílem projektu v  roce 2019 bylo zvýšit 
transparentnost politických financí v  Kosovu prostřednic-
tvím podpory připomínkování volebních zákonů v Kosovu, 
a to na základě náročných parametrů volební legislativy ČR. 
Druhým nástrojem (vedle pokračující monitorovací činnos-
ti) bylo zahájení proškolování mladých lidí připravujících se 
na politickou kariéru v transparentnosti politických financí. 

V dubnu 2019 proběhla první pracovní cesta českých zá-
stupců TI do Kosova. V rámci cesty proběhl expertní kulatý 
stůl a celodenní školení kosovské mládeže. Z účastníků jsme 
pak vybrali tři mladé Kosovce, kteří se následně zúčastnili 
letní školy v Praze. Skupina tří mladých ambasadorů v do-
provodu kolegů z KDI/TI přiletěla v  létě na studijní pobyt 
do ČR, kde absolvovala sérii školení a workshopů na téma 
financování politických stran. 

Projekt v druhé polovině roku poznamenaly předčasné 
volby v  Kosovu, vyvolané mimo jiné snahou vládní koali-
ce o velmi problematickou změnu volebního zákona. Volby 
pozměnily směřování našich aktivit – fokus od budoucích 
expertů a  politiků se přesunul k  monitoringu předvolební 
kampaně na podzim 2019 a  následně na vytvoření doku-
mentu pokrývajícího inovativní metody monitoringu. 

V rámci třetí a poslední cesty do Kosova byla vypraco-
vána publikace s inovačními nástroji pro monitoring před-
volebních kampaní. 

Pracovní cesta zástupců české TI do Kosova | zdroj: TI

http://projektu v roce 2019
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/innovations-of-monitoring-methods-for-election-campaigns-in-kosovo/
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PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE PRO MYANMARSKOU SPOLEČNOST V HORIZONTU 2020

Během prvního roku dvouletého bilaterálního programu 
v Maynmaru (dříve Barma) jsme připravovali základní me-
todické postupy pro omezování korupce z pozic občanské-
ho sektoru. Školili jsme odborníky z nevládních organizací, 
žurnalisty, či analytiky tak, aby jejich snahy získaly soustře-
děnější a odbornější ráz. Témata našich seminářů a kulatých 
stolů se pohybovala od protikorupční odolnosti těžebního 
sektoru přes demokratickou integritu, financování voleb-
ních kampaní a politických stran až po komunikaci výstupů 
na sociálních sítích.   

Za jeden z  největších úspěchů považujeme týdenní 
pobyt myanmarských kolegů z organizace MATA v Praze, 
během něhož se zúčastnili několika veřejných i  interních 
odborných debat, byli oficiálně přijati na Ministerstvu za-
hraničních věcí ČR a jednali se zástupci Zahraničního výbo-
ru PSP ČR.  

Zvláštní úspěch měl také kulatý stůl se zástupcem čes-
ké ambasády v Rangúnu Viktorem Michalíkem nebo před-
nášky expertů z TI ČR - Marka Chromého (analytické po-
stupy) a Davida Kotory (krizová komunikace na sociálních 
sítích). 

Věnujeme se také strategickému plánování a přípravám 
protikorupčního programu na období po roce 2021. Sou-
časně mediujeme dialog se státní správou, navázali jsme 
oficiální partnerství se státní Protikorupční komisí (ACC). 
Jednání o  spolupráci mezi řediteli U  Aung Kyiem (ACC) 

a Davidem Ondráčkou (TI ČR) bylo pozitivním zakončením 
první fáze projektu.    

Potěšující je i dlouhodobá spolehlivá spolupráce s ostat-
ními českými nevládními organizacemi, které v Myanmaru 
působí: především s Burma Centre Prague a CEELI Institute. 

INDEX TRANSPARENTNOSTI MĚSTSKÝCH A STÁTNÍCH FIREM V SRBSKU A ČR

Cílem tohoto jednoletého projektu bylo zvýšit transpa-
rentnost státem a  municipalitami vlastněných společností 
prostřednictvím vypracovaného srovnávacího indexu míry 
transparentnosti takových společností v  České republice 
a v Srbsku.  

Transparentnost státem a  municipalitami vlastněných 
společností se v  Srbsku považuje za jeden z  nejpalčivějších 
problémů boje proti korupci. Problém je to především pro ne-
dostatek politické vůle se situací detailně zabývat, neboť kaž-
dá politická strana si takříkajíc „vezme svůj podíl“, a byť byla 

v posledních 10 letech přijata řada zákonů s úmyslem situaci 
zlepšit, společnosti s jejich implementací rozhodně nespěchají. 
Je ale třeba dodat, že tyto zákony jsou na míle daleko od stan-
dardů transparentnosti běžných ve státech západního světa. 

V  rámci projektu se uskutečnily dvě pracovní cesty. 
V dubnu 2019 proběhla pracovní cesta zástupců Transpa-
rentnost Srbija do České republiky. V rámci cesty proběhla 
debata české pobočky TI nad konkrétní metodologií vý-
zkumu, obecným právním rámcem pro společnosti v obou 
zúčastněných zemích, výběrem zkoumaných společností 

a v neposlední řadě k diskusi nad tím, jaké konkrétní faktory 
transparentnosti je třeba zkoumat. 

V listopadu 2019 pak vycestovali zástupci Transparency 
International ČR do Bělehradu. V rámci této cesty proběhla 
veřejná prezentace obecných závěrů a doporučení výzku-
mu, který v uplynulých měsících realizovala Transparency 
Srbija a Transparency International ČR. Během této tiskové 
konference vzešlo několik podnětů, které partnerské orga-
nizace implementovaly do závěrečné studie, která byla vý-
sledným produktem výzkumu. 

Studijní pobyt myanmarských kolegů v Praze | zdroj: TI

https://www.transparency.cz/projekty/antikorupcni-strategie-pro-myanmarskou-obcanskou-spolecnost-aspm-2020/
https://www.transparency.cz/projekty/soes-and-moes-transparency-index/
https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/2020/01/SOEs-and-MOEs-Transparency-index.pdf
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MAPOVÁNÍ PRIVATIZACE VEŘEJNÉHO 
ZÁJMU NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

CITY CAPTURE 2.0

Korupční symbióza politické elity s vlivnými ekonomickými 
skupinami projevující se jevy jako klientelismus, nepotismus 
či prodej úřadů a pozic je pro fungování demokratického 
systému velkým nebezpečím. Projekt se oblasti takzvané
ho převzetí státu soukromými subjekty (z  anglického ná-
zvu „state capture“) věnuje na úrovni regionů a municipalit. 
Zároveň zkoumá projevy a  praktické dopady privatizace 
veřejných služeb na život občanů, konkrétně v  oblastech 
zdravotnictví a  sportu. Na projektu spolupracujeme s ob-
čanským sdružením Fórum 50 %. 

Cílem projektu je zmapovat aktuální stav a dopad pri-
vatizace veřejných služeb v oblasti zdravotnictví a sportu 
ve vybraných lokalitách a posílit systém občanského do-
hledu nad utrácením veřejných prostředků a rozhodování 
o věcech veřejných napříč občanskou společností. Zvláštní 
důraz je věnován osvětě zejména takových skupin obyva-
tel, které nemají dostatečný přístup k informacím a jejich 
zdrojům, nedisponují dovednostmi a neznají nástroje ve-
řejné kontroly. Našimi aktivitami chceme také otevřít dis-
kusi ohledně prosazování protikorupčních a  genderově 
citlivých opatření na úrovni regionální agendy zejména 
v souvislosti s krajskými volbami v roce 2020. 

Dále v červnu 2019 proběhla debata v Litoměřicích, kte-
ré se vedle TI zúčastnili také zástupci Fóra 50 %. Obsahem 
setkání byla diskuze nad plánovaným prodejem litoměřické 
nemocnice, k čemuž se vedení města rozhodlo i přes opač-
né předvolební proklamace. Setkání se zúčastnili především 
odpůrci prodeje, kteří se rozhodli k  tomuto tématu uspo-
řádat v  Litoměřicích místní referendum. Diskutovány tak 
byly mj. podmínky místního referenda stanovené zákonem 

a praktické souvislosti spojené s konáním plebiscitu. Otázka 
prodeje nemocnice pak byla probrána i z dalších stran, eko-
nomických, personálních atd. Přítomni byli členové zastupi-
telstva, zaměstnanci nemocnice i občané města. Na debatu 
pak navázala spolupráce s místními občany v rámci příprav 
referenda. 

Setkání s občany v rámci projektu City Capture 2.0 | zdroj: TI

https://www.transparency.cz/projekty/city-capture-2-0/
https://www.transparency.cz/projekty/city-capture-2-0/
https://www.transparency.cz/obcane-litomeric-poslali-jasny-vzkaz-predstavitelum-radnice-mesta-nasi-nemocnici-nedame/
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DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠICH PROJEKTŮ V ROCE 2019:
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MONITORING PŘEDVOLEBNÍCH KAMPANÍ

Smyslem monitorovací činnosti TI ČR je přispět k transpa-
rentnosti předvolebních kampaní z  hlediska financování, 
ale i k dodržování zákona jednotlivými aktéry a k férovosti 
celého volebního klání. Monitoring kampaní přináší rok od 
roku jasnější představu o  tom, kteří političtí kandidáti ve-
dou své kampaně transparentně, ale odhaluje také slabiny 
v  legislativě. Soustředíme se také na otázku, zda byla míra 
veřejně dostupných informací v  době sledované kampaně 
dostačující, a pokud ne, zkoumáme důvody, které k  tomu 
vedly, a navrhujeme řešení. 

V rámci iniciativy Transparentní volby jsme v roce 2019 
monitorovali předvolební kampaně ve volbách do Evrop-
ského parlamentu. Jednalo se už o devátý monitoring před-
volebních kampaní, který jsme realizovali. Výsledky všech 
monitoringů najdete na transparentnivolby.cz.

HODNOCENÍ PŘEDVOLEBNÍCH KAMPANÍ DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Očekávaný nezájem voličů se pravděpodobně projevil v re-
zignaci na transparentnost, kterou u stran náš monitoring za-
znamenal. Otevřeně se k voličům stavěli jen Piráti, KDU-ČSL 
a Spojenci pro Evropu. Na druhou stranu se řada kandidátů 

napříč spektrem individuálně přihlásila k  Závazku transpa-
rentnosti poslance EP. Pozitivní je i iniciativa společnosti Fa-
cebook – Knihovna reklam. V rámci monitoringu předvolební 
kampaně jsme zachytili několik porušení zákona.

http://www.transparentnivolby.cz/
https://www.transparentnivolby.cz/evropskyparlament2019/porusovani-zakonu-v-kampani-do-ep/
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VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI A PROTIKORUPČNÍ OSVĚTA

V  minulém roce jsme pokračovali i  v  našich vzdělávacích 
aktivitách jak pro státní správu, tak i  soukromý sektor či 
širokou veřejnost. Pomáhali jsme lépe uchopit a vyjasnit si 
oblasti korupčních rizik, hranice střetu zájmů či možnosti, 
jak korupčním situacím předcházet a  jak korupční jednání 
oznamovat. Zároveň jsme představovali, jaké existují veřej-
ně dostupné tipy a triky pro jednoduché ověření potenciál-
ního partnera či zjišťování majetkových struktur. 

BUSINESS INTEGRITY FORUM 
TI ČR ve spolupráci s poradenskou společností EY Česká re-
publika uspořádaly ve čtvrtek 17. října 2019 v krásných pro-
storách Hubhub Business Integrity Forum (BIF). První roč-
ník se tematicky zaměřil na whistleblowing a compliance. 

Business Integrity Forum | zdroj: TI

Na mezinárodní aspekt v oblasti whistleblowingu a dodržo-
vání pravidel se zaměřil Jermyn Brooks, člen mezinárodního 
představenstva TI a expert na oblast compliance. Přes vi-
deohovor se připojil Andrea Franzoso, italský whistleblower 
a autor knihy „Il Disobbediente“ (Neposlušný), který upo-
zornil na nekalosti, ke kterým došlo ve společnosti Ferrovie 
Nord Milano, kde pracoval. 

Diskuzní panel otevřela otázkou moderátorka Zuzana 
Tvarůžková: „Co je nejdůležitější složkou v oblasti efektivní 
ochrany whistleblowerů?“

Odpovědi poskytli Tereza Kubínová, která v  EY zašti-
ťuje platformu Ethics and Compliance Officers Club, Petr 
Leyer, právník TI ČR, nebo Ivan Skaloš, compliance officer 
zastupující firmu T-Mobile. V  otázce kompetencí doplnila 
mezinárodní pohled Magdalena Dobišová, vedoucí úseku 
etiky, diverzity a inkluze Skanska ČR, Slovensko, Maďarsko 
a Rumunsko.

České republice začaly v říjnu tohoto roku běžet stop-
ky, které měří dvouletou lhůtu pro implementaci evropské 
směrnice do české legislativy. Tento fakt byl středobodem 
závěrečného diskuzního panelu.

O nové směrnici a o obecném vztahu veřejnosti k ozna-
movatelům nekalého jednání debatovali Dalibor Fadrný, 
vedoucí Oddělení boje proti korupci z Ministerstva sprave-
dlnosti ČR, Radim Bureš, manažer oddělení investigativních 
služeb a řešení sporů EY, Pavel Nechala z advokátní kance-
láře Nechala & Co. a ředitel TI ČR David Ondráčka.

 BIF: Magdalena Dobišová – Etika a transparentnost | zdroj: TI

https://www.transparency.cz/business-integrity-forum-duvera-je-nejdulezitejsi-slozkou-pro-efektivni-fungovani-mechanismu-v-oblastech-whistleblowingu-a-compliance/
https://www.youtube.com/watch?v=wy9mObrincE&feature=emb_logo 
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S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI?

ZAVEDENÍ COMPLIANCE PROGRAMU
Pomůžeme vám s nastavením compliance programu ve fir-
mě nebo státní instituci tak, abyste byli chráněni před nežá-
doucími protiprávními jevy uvnitř společnosti.

ANALÝZA RIZIK
Připravíme analýzu korupčních rizik spojených s  fungová-
ním vaší společnosti/instituce. Díky nám pak budete moci 
identifikovat rizika a  nastavit procesy, jak jim efektivně 
předcházet.

ETICKÁ LINKA
Postavíme pro vás etickou linku, která bude odpovídat ri-
zikům a  potřebám vaší společnosti/instituce a  která vám 
pomůže předcházet a eliminovat případné reputační a fi-
nanční ztráty. Často podceňovaná, ale ve velkém byznysu 
nezbytná.

ONLINE A OFFLINE ŠKOLENÍ
Kromě prezenčních a na míru navržených protikorupčních 
školení a workshopů ve vaší firmě či instituci nabízíme nově 
také online školení, které poskytuje plošný a  rychlý vhled 
do základní problematiky korupce.

Zajímala by vás konkrétní nabídka? Ozvěte se na email 
Davidu Kotorovi a domluvíme se.

KDE JSME POMÁHALI S NASTAVOVÁNÍM 
A ŠKOLENÍM PROTIKORUPČNÍCH 
MECHANISMŮ V ROCE 2019:

1 TECHNOLOGICKÁ AGENTURA 
ČESKÉ REPUBLIKY 

1 PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE 
1 S-COMP 
1 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE  

FESTIVAL SVOBODY  
Pro tento studentský festival jsme pořádali semináře za-
měřené na středoškolské studenty k  30. výročí listopadu 
1989 na téma “Demokracie a  korupce” o  současných po-
dobách korupce nebo “Od praní špinavých informací k dark 
postingu a zpět” o netransparentní mediální manipulaci na 
sociálních sítích a v online médiích a o vlivu manipulativní 
komunikace na demokratickou integritu státu.   

SEMINÁŘE POD ZÁŠTITOU STŘECHOVÉ 
ORGANIZACE ASTRA 
V rámci dlouholetého projektu na posilování protikorupční 
odolnosti na regionální úrovni jsme školili občanskou spo-
lečnost i úředníky samospráv v oblasti participace občanů 
na samosprávě, dohled nad jejími kroky i prevenci korupce.  

mailto:kotora@transparency.cz
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PODPORA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Transparency International ČR (TI ČR) se zapojila do občan-
ských protestů a demonstrací, které v roce 2019 uspořádal 
spolek Milion chvilek pro demokracii, a které byli zaměřené 
na podporu nezávislé justice v České republice a volali po 
demisi a došetření kauz týkající se premiéra Andreje Babi-
še, zejména vyřešení jeho střetu zájmů, na který upozornila 
naše protikorupční organizace.

TI ČR podporuje demokratické principy a hodnoty práv-
ního států. Státu, který si v roce 2019 připomněl třicetileté 
výročí od pádu komunismu a začátku „Sametové revoluce“. 
Zdravá demokracie se mimo jiné vyznačuje právě aktivním 
a konstantním zapojením občanské společnosti do věcí ve-
řejných. Proto jsme se rozhodli naše spoluobčany podpořit 
a vyjádřit náš nesouhlas s probíhající a prohlubující se pri-
vatizací veřejného zájmu související s vládou Andreje Babi-
še a hnutí ANO.

Ředitel TI David Ondráčka vystoupil s proslovy před de-
sítkami tisíc, resp. více než stovkou tisíc lidí na Staroměst-
ském a Václavském náměstí v Praze. Kolegové Petr Leyer, 
Ondřej Cakl a  Milan Eibl podpořili regionální akce Milion 
chvilek pro demokracii vystoupeními v  Brně, Kutné Hoře 
a Plzni. 

Chceme poděkovat všem spoluobčanům, kterým není 
lhostejné, jak česká společnost vypadá a funguje a pro kte-
ré demokracie, slušnost a  morálka nejsou prázdná slova. 
Děkujeme!

David Ondráčka, ředitel TI, proslov 10. prosince 2019 na Václavském náměstí v Praze | zdroj: TI

https://www.milionchvilek.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Y7sYVWLV4Sg
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KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Česká  pobočka Transparency International (TI) je dlouho-
době jednou z nejcitovanějších protikorupčních nevládních 
organizací v České republice - přes 4000 mediálních cita-
cí v televizi, rádiu, tisku a online zpravodajství je toho zřej-
mým důkazem.  

Rosteme i  v  digitálním světě. Naše kmenové webové 
stránky transparency.cz a další kampaňové weby TI (transpa
rentnivolby.cz, ruzovypatnik.cz, korupcniviceboj.cz, zapiskej.
cz) navštívilo v roce 2019 přes 300 000 tisíc unikátních uži-
vatelů. Navyšuje se nám také dosah a počet sledujících na 
sociálních sítích.   

Zájem ze strany médií a  hlavně široké veřejnosti 
je tedy jasným potvrzením, že snaha našeho nevelkého 
týmu na cestě za slušnější Česko bez korupce dává smysl 
a má dopad.  

Připojte se k nám online a neunikne vám nic podstatné-
ho ze světa TI a korupce.   

FACEBOOK

TWITTER 

INSTAGRAM 

LINKEDIN

YOUTUBE 

Sledujte na Twitteru také naše experty:

@DAVID_ONDRACKA   
@MILAN_EIBL   
@LEYERPETR  
@DAVID_KOTORA  
@DUPAKJAN

Tisková konference TI 2. prosince 2019 ke kauze střet zájmů premiéra Andreje Babiše | zdroj: TI

David Ondráčka, ředitel TI, promlouvá 4. června 2019 na Václavském náměstí 
v Praze na demonstraci Milion chvilek pro demokracii | zdroj: TI

https://www.transparency.cz/
http://www.transparentnivolby.cz
http://www.transparentnivolby.cz
http://www.ruzovypatnik.cz
http://www.korupcniviceboj.cz
http://www.zapiskej.cz
http://www.zapiskej.cz
https://www.facebook.com/transparency.cz
https://twitter.com/Transparency_CZ
https://www.instagram.com/transparencycz/?hl=cs
https://cz.linkedin.com/company/transparency-international---esk-republika-o-p-s-
https://www.youtube.com/channel/UCIS4gCZt_A3NMc2LCz9HI1g
https://twitter.com/david_ondracka
https://twitter.com/milan_eibl
https://twitter.com/leyerpetr
https://twitter.com/david_kotora
https://twitter.com/dupakjan
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FUNDRAISING TRANSPARENCY INTERNATIONAL

V roce 2019 se nám podařilo udržet pozitivně nastavený 
trend navyšování počtu individuálních a firemních dárců. Té-
měř tisíc z vás nám jen přes darovací portál Darujme.cz za-
slalo přes milion korun. Děkujeme!  

Široká veřejnost také reagovala na útoky na naši nezá-
vislost a ukázala, že občanská participace a zájem o veřejné 
dění je silnější než kdy jindy.  

Všem vám, kteří jste se bez okolků rozhodli za Transpa-
rency postavit a finančně nás podpořit v naší práci, velice 
děkujeme! Jste to vy, naši podporovatelé, komu vděčíme 
za možnost věnovat se nezávisle kauzám a investigativní 
činnosti napříč celým politickým spektrem, padni komu 
padni.  

JAK NÁS MŮŽETE V NAŠÍ PRÁCI PODPOŘIT?  
Darování nebylo nikdy snazší. Díky zabezpečenému online 
platebnímu portálu Darujme.cz můžete jednoduše a v pár 
klicích podpořit Transparency platební kartou nebo trvalým 
příkazem.   

Na našem webu transparency.cz naleznete jednoduchý 
elektronický formulář, kde lze snadno zvolit formu vašeho 
boje proti korupci – a to buď jednorázovou nebo pravidel-
nou platbou.  

Kromě potvrzení o daru, který si mimo jiné můžete ode-
číst ze základu daně, si odnesete také skvělý pocit z podpo-
ry smysluplné činnosti, kterou odvádí sice malý tým odbor-
níků, ale s velkým dopadem. TI odhaluje nekalosti tam, kde 
se jiní neodváží, ale také podává pomocnou ruku těm, kteří 
boj proti korupci nedokáží vést sami.  
  

ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2019 DĚKUJEME: 

https://www.darujme.cz/
https://www.darujme.cz/
https://www.transparency.cz/podporte-nas/
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Pro zaryté srdcaře a aktivní bojovníky s korupcí máme spe-
ciální dárcovskou platformu – Klub TI.  

Ten už od roku 2011 sdružuje naše individuální a firem-
ní podporovatele, kteří se chtějí do boje proti korupci aktiv-
ně zapojit a využívat např. možnosti setkávat se na našich 
pravidelných akcích.  

Podpory, které se nám od našich klubařek, klubařů a fi-
rem dostává, si velice vážíme. Jsme rádi, že stále více z vás 
svou pravidelnou finanční a  morální pomocí vysílá světu 
signál o smysluplnosti vlastního zapojení do veřejného dění 
v Česku a boji proti korupci.  

FIREMNÍ ČLENOVÉ KLUBU TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2019 

BASIC 

GENERAL 

PATRON 

DALŠÍ FIREMNÍ DARY ZA ROK 2019

https://www.transparency.cz/klub/


30Lidé v TI



31

LIDÉ V TI 

ŘEDITEL 
David Ondráčka 

PRÁVNÍ PORADNA 
Jan Dupák 
Pavel Jiříček 
Sylvie Kloboučková 
Petr Leyer 
Michal Pleskač (do 12/2019) 
Šimon Pepřík 

ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ 
Milan Eibl 
Marek Chromý 

PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ 
Ondřej Cakl 
Martin Hruška 
Lenka Lenochová (do 12/2019) 
Jana Stehnová 

FUNDRAISING A KOMUNIKACE 
David Kotora 
Lucia Vilimovská 

KANCELÁŘ A FINANCE
Klára Šmejkalová 
Hana Vitovská 

ÚČETNICTVÍ  
Miloslava Hosnédlová 

IT PODPORA 
Jiří Duchek

DOBROVOLNÍCI A STÁŽISTÉ 
Anežka Amlerová 
Inxhi Brisku 
Tereza Bubníková 
Vojtěch Čaniga 
Josefína Folprechtová 
Martin Kroc 
Linda Kunertová 
Anna Petrůšková 
Nikola Skladanová 
Patrícia Voľanská 

SPRÁVNÍ RADA TI 
Jan Spáčil, předseda 
Lenka Černá 
Ondřej Klofáč 
Pavlína Louženská 
Philip Roland Staehelin 
Pavel Uhl 

DOZORČÍ RADA TI 
Vladimír Králíček, předseda 
Eva Kotlánová 
Věra Výtvarová

ZAKLADATELÉ 
Václav Láska 
Libor Vávra

Tým TI | foto: Jan Volejníček | zdroj: TI
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ČLENSTVÍ TI VE STŘECHOVÉ ORGANIZACI 

ASTRA – ASOCIACE PRO TRANSPARENTNOST, Z.S. 
  
Česká pobočka Transparency International (TI ČR) je zaklá-
dajícím členem střechové organizace Asociace pro Trans
parentnost (ASTRA).    

Účelem spolku ASTRA je hájení, poskytování ochrany, 
podpory a  služeb svým členům a  koordinace jejich 
společného postupu v oblasti rozvoje občanské společnosti, 
demokracie, transparentnosti a boje proti korupci.    

Spolek podporuje dialog protikorupčních uskupení, re-
gionálních aktivistických spolků i akademiků. 

Členové ASTRA ke konci roku 2019: 
TI ČR, Institut pro udržitelný rozvoj, Stop tunelům, Petr Vymětal 

MAPOVÁNÍ RIZIK KORUPCE V REGIONECH   
ASTRA v roce 2019 úspěšně dokončila víceletý projekt, na 
kterém se expertně podíleli členové týmu TI ČR.    

Cílem projektu Mapování rizik korupce v  regio
nech bylo zvýšení transparentnosti a  účinnosti veřejné 
správy cestou snížení korupčních příležitostí a jednání, za-
vádění nástrojů hodnocení dopadů korupce, dalšího vzdě-
lávání, posílení komunikace s veřejností a zavádění principů 
otevřeného vládnutí a podpory občanské participace.   

Jedním z finálních výstupů projektu je Příručka o korupci. 
V  té jsme hledali odpovědi na otázky, jaké jsou na jednot-
livých místních a  regionálních úrovních nastaveny nástroje 
k posilování protikorupčních a kontrolních mechanismů, jak 
samosprávy postupují v rámci prevence vzniku nežádoucích 
vazeb a střetu zájmů, jak je nakládáno s řízením a vyhodno-
cováním rizik korupce a jaká opatření jsou přijímána k jejich 
snížení.

https://www.astracr.cz/
https://www.astracr.cz/
https://www.astracr.cz/project/mapovani-rizik-korupce-v-regionech/
https://www.astracr.cz/project/mapovani-rizik-korupce-v-regionech/
https://www.astracr.cz/novinky/prirucka-o-korupci/


34Financování Transparency International 



35

FINANCOVÁNÍ TI

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2019 v tis. Kč

Osobní náklady (9 zaměstnanců* - hrubé mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, smlouvy na DPP, pojištění Kooperativa) 5 813

Projektové výstupy (konference, semináře, tiskové konference, tisk a grafika publikací, překlady, tlumočení, cestovné, náklady a cestovné zahraničních expertů) 2 038

Administrativní náklady a služby (propagační činnost, nájemné, telekomunikační služby, kancelářské potřeby, účetní, poštovné, IT služby, aktualizace software, DDHM, opravy a údržba) 2 863

Externí spolupráce expertů na projektových výstupech 786

NÁKLADY CELKEM 11 500

* jedná se o roční průměr v přepočtu na plné úvazky

FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019
PROJEKTY (DOTACE, GRANTY) FINANČNÍ ZDROJ v tis. Kč

Právní a whistleblowerské centrum TI Ministerstvo vnitra ČR 1 128

Antikorupční strategie pro 
myanmarskou občanskou společnost 
v horizontu 2020 (ASPM 2020)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 580

INTRO-PF 2019 - Zprůhlednění financování 
politických stran Kosovské republiky 
prostřednictvím transferu legislativních 
doporučení a odborné přípravy mladých lidí 
připravujících se na kariéru politiků v Kosovu

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 175

SOEs and MOEs Zhodnocení 
nastavení protikorupčních opatření 
státních a městských firem v Srbsku 
na základě univerzální metodiky 
identifikující příklady dobré praxe

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 000

Clean Contracting in the European Funds Evropský úřad pro boj 
podvodům - OLAF

244

City Capture 2.0: Mapping and Analyzing the 
Impact of State Capture on a Local Level

Open Society Foundations 873

Gloval DCI Assessments Transparency International 
Defence and Security - TI UK

384

Czech Defence Companies Anti-
Corruption Index - Second Edition

Transparency International 
Defence and Security - TI UK

370

FINANCOVÁNÍ V ROCE 2019

IMMUNE - Improving Media Literacy 
by Understanding of Mechanism 
and Strategies of New Feeds

Velvyslanectví USA 
v České republice

486

IMMUNE ENHANCED T-Mobile 41

Integrity Pacts - Civil Control Mechanisms 
for Safeguarding EU Funds

Evropská komise 928

Together Effectively Against Malpractice Transparency International 
Secretariat

301

ZAKÁZKY    

Školení s protikorupční tématikou, 
vzdělávací workshopy a analýzy

  593

„Detekce korupčního a dalšího 
nekalého jednání v rámci členů 
a struktury ČSLH – provoz telefonní 
linky , sběr elektronických podnětů“ 

Český svaz ledního hokeje 172

DARY     

Klub Transparency International 
- Česká republika

Firemní i individuální 
členové Klubu TI

1 010

Přímé dary Firemní i individuální 
dárci a Darujme.cz

1 420

OSTATNÍ     

Ostatní příjmy (úroky, kurzové 
zisky, účetní odpisy)

  43

    11 748
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FUNDRAISING A PÉČE O DÁRCE
VÝNOSY v tis. Kč NÁKLADY  v tis. Kč

    projektová činnost (spolufinancování projektů) 723 

Dary/Firemní dárce 379 z toho:

Dary/Individuální dárci 6 Právní a whistleblowerské centrum TI 234

Dary/Darujme.cz 1 035 Antikorupční strategie pro myanmarskou občanskou společnost v horizontu 2020 (ASPM 2020) 176

Klub/Firemní dárci 715 INTRO-PF 2019 - Zprůhlednění financování politických stran Kosovské republiky prostřednictvím transferu 
legislativních doporučení a odborné přípravy mladých lidí připravujících se na kariéru politiků v Kosovu

141

Klub/Individuální dárci 295 SOEs and MOEs Zhodnocení nastavení protikorupčních opatření státních a městských 
firem v Srbsku na základě univerzální metodiky identifikující příklady dobré praxe

112

    Clean Contracting in the European Funds 60

    rozvoj fundraisingu, PR aktivity 442

    náklady organizace 1 115

  2 430   2 280
* rozdíl mezi výnosy a náklady ve výši 150 tis. Kč představuje dar obdržený v roce 2019, který však  může být dle podmínek dárce čerpán až v roce 2020

Firemní členové Klubu Transparency International 2019 v tis. Kč
PATRON firemní členové Klubu TI:
Zátiší Catering Group, a.s. 125
Flow East a.s. (Josefská 1, a.s.) 100
LINET spol. s r.o.                      100
T-Mobile Czech Republic a.s. 100

GENERAL firemní členové Klubu TI:
KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s. 50
PASSERINVEST GROUP                      50
UNIMEX Group                            50
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 25

BASIC firemní členové Klubu TI:
ENERGY GROUP, a. s. 20
Isolit-Bravo, spol. s r.o. 20
TON a. s. 20
Dentons Europe CS LLP 15
Archetyp, z. s. 10
Glomex MS, s.r.o. 10
KOMA MODULAR s.r.o. 10
PP Partners Prague a.s. 10

CELKEM 715

Ostatní firemní dary 2019 v tis. Kč

Agentura DOBRÝ DEN                     3

Bubby Bubby s.r.o.                      2

DELOITTE CZ SERVICES                    18

DOKONCE s.r.o.                          2

Edikt a.s.                              20

MEATEST spol. s r.o.                    60

Nadační Fond rodiny Skalických                     150

Octopus Newsroom                        20

SKALIN a LAYOUT                         100

rTrap 4

CELKEM 379
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2019
ROZVAHA (K 31.12.2019) V CELÝCH TIS. Kč

A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28) 1 37 0

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 03 až 09 ) 2 405 405

A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 405 405

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ( ř. 11 až 20 ) 10 290 465

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 290 465

A.III. Dlouhodobý finanční majetek ( ř. 22 až 27 ) 21 0 0

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( ř. 29 až 39 ) 28 658 870

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku

(079) 33 368 405

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku

(088) 38 290 465

B. Krátkodobý majetek celkem ( ř. 41 + 51 + 71 + 80 ) 40 3 105 2 873

B.I. Zásoby celkem ( ř. 42 až 50 ) 41 0 0

B.II. Pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 ) 51 585 505

B.II.1. Odběratelé (311) 52 85 5

B.II.17. Jiné pohledávky (378) 68 500 500

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem ( ř. 72 až 79 ) 71 2 369 1 939

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 16 3

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 2 353 1 936

B.IV. Jiná aktiva celkem ( ř. 81 + 82 ) 80 151 429

B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 151 429

AKTIVA CELKEM ( ř. 1 + 40 ) 83 3 142 2 873

Kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 ) 997 15 200 14 972
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P A S I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období

c d 3 4

A. Vlastní zdroje celkem ( ř. 85 + 89 ) 84 1 183 1 394

A.I. Jmění celkem ( ř. 86 až 88 ) 85 37 0

A.I.1. Vlastní jmění (901) 86 37 0

A.II. Výsledek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 ) 89 1 146 1 394

A.II.1. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 90 X 248

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 91 265 X

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 92 881 1 146

B. Cizí zdroje celkem ( ř. 94 + 96 + 104 + 128 ) 93 1 959 1 479

B.I. Rezervy celkem ( ř. 95 ) 94 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky celkem ( ř. 97 až 103 ) 96 0 0

B.III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 104 908 568

B.III.1. Dodavatelé (321) 105 93 6

B.III.4. Ostatní závazky (325) 108 81 4

B.III.5. Zaměstnanci (331) 109 361 307

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 0 3

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění

(336) 111 197 176

B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 113 68 51

B.III.10. Daň z přidané hodnoty (343) 114 7 1

B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 101 20

B.IV. Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 1 051 911

B.IV.1. Výdaje příštích období (383) 129 47 87

B.IV.2. Výnosy příštích období (384) 130 1 004 824

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 3 142 2 873

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 12 568 11 492
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (K 31. 12. 2019)  V CELÝCH TIS. KČ

Číslo řádku Název položky Číslo řádku  činnost 
hlavní

činnost celkem

A. Náklady  (ř. 39) 1 10 833 667 11 500

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) 2 5 079 142 5 221

A.I.1 Spotřeba materiálu, energie a ostatních 
neskladovaných dodávek

(501-3) 3 196 94 290

A.I.3 Opravy a udržování (511) 5 3 0 3

A.I.4 Náklady na cestovné (512) 6 415 1 416

A.I.5 Náklady na reprezentaci (513) 7 43 0 43

A.I.6 Ostatní služby (518) 8 4 422 47 4 469

A.II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, 
vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)

9 0 0 0

A.III. Osobní náklady celkem  (ř. 14 až 18) 13 5 266 525 5 791

A.III.10 Mzdové náklady (521) 14 4 025 394 4 419

A.III.11 Zákonné sociální pojištění (524) 15 1 241 131 1 372

A.IV. Daně a poplatky celkem  (ř. 20) 19 33 0 33

A.IV.15 Daně a poplatky (53x) 20 33 0 33

A.V. Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28) 21 68 0 68

A.V.19 Kursové ztráty (545) 25 34 0 34

A.V.22 Jiné ostatní náklady (549) 28 34 0 34

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem (ř. 30 až 34)

29 37 0 37

A.VI.23 Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku

(551) 30 37 0 37

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 350 0 350

A.VII.28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky 
zúčtované mezi organizačními složkami

(58x) 36 350 0 350

A.VIII. Daň z příjmů celkem (ř. 48) 37 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 39 10 833 667 11 500
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B. Výnosy (ř. 67) 40 10 983 765 11 748 

B.I. Provozní dotace (ř. 42) 41 4 883 0 4 883

B.I.1 Provozní dotace (691) 42 4 883 0 4 883

B.II. Přijaté příspěvky celkem  (ř. 44 až 46) 43 6 057 0 6 057

B.II.3 Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 6 057 0 6 057

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50) 47 0 765 765

B.III.2 Tržby z prodeje služeb (602) 49 0 765 765

B.IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 43 0 43

B.IV.10 Jiné ostatní výnosy (649) 57 43 0 43

B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem (ř. 59 až 63)

58 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 64 10 983 765 11 748

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38) 65 150 98 248

A.VIII.29 Daň z příjmů (591) 66 0 0 0

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66) 67 150 98 248

Kontrolní číslo (ř. 1 - 67) 999 87 564 5 924 93 488
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OBECNÉ ÚDAJE

ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Společnost Transparency International – Česká republika o. p. s. (dále jen „společnost“) 
byla založena zakládací smlouvou jako obecně prospěšná společnost dne 23. 11. 2004 
a  vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v  Praze dne 11. 2. 2005. Předmětem 
činnosti společnosti je zejména:
− provádění průzkumů a výzkumů zaměřených na rozsah korupce ve společnosti a jejích 

dopadů na moderní společnost 
− realizace projektů vedoucích k omezování rozsahu korupce ve společnosti 
− pořádání konferencí, seminářů a workshopů 
− poradenství v oblasti aplikace právních předpisů a ekonomiky 
− spolupráce na tvorbě právních předpisů a systémových změn právního prostředí v ČR 
− vzdělávací činnost 
− publikační a vydavatelská činnost 
− organizace protikorupčních kampaní 
− spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizace a jinými subjekty v oblasti 

boje proti korupci 

ZAKLADATELÉ:
Václav Láska 
Libor Vávra 

ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU 
V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ
V roce 2019 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku. 

SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI

Funkce Jméno

Statutární orgán ředitel David Ondráčka

Správní rada předseda Jan Spáčil

člen Philip Roland Staehelin

Dozorčí řada

člen
člen
člen
člen

předseda
člen
člen

Ondřej Klofáč
Pavel Uhl
Lenka Černá
Pavlína Louženská

Vladimír Králíček
Eva Kotlánová
Věra Výtvarová

ÚČETNÍ METODY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, jejichž hlavním 
předmětem činnosti není podnikání a účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v plat-
ném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o  oceňování majetku 
historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové sou-
vislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých 
aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2019 za kalendářní rok 
2019. Účetní závěrka byla sestavena dne 04. 04. 2020.

Finanční údaje v  této účetní závěrce jsou vyjádřeny v  tisících  korun českých (Kč),  
není-li dále uvedeno jinak. 
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DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK  
Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok 
a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. 
Kč u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníže-
nou o oprávky a případné opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v  úhrnu za zdaňovací období u  jednotlivého 
hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. 
Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků 
a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární 
metodou.

Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpisován u pronajímatele. 

POHLEDÁVKY
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. 

ZÁVAZKY 
Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

REZERVY
Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována 
a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, 
ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.

PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České ná-
rodní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu. 

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným 
k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

VÝNOSY
Výnosy z vedlejší hospodářské činnosti se účtují v okamžiku poskytnutí služby.

POUŽITÍ ODHADŮ
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpo-
klady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na 
vykazovanou výši výnosů a  nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo 
tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nic-
méně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto 
odhadů odlišovat. 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM)
Společnost k 1. 1. 2019 evidovala v účetnictví ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v poři-
zovací ceně ve výši 405 tis. Kč. V roce 2019 byl odepsán ve výši 37 tis. Kč, k 31. 12. 2019 má 
zůstatkovou hodnotu 0 tis. Kč.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM)
Společnost k 1. 1. 2019 evidovala v účetnictví drobný dlouhodobý hmotný majetek v poři-
zovací ceně ve výši 290 tis. Kč. Během roku byl pořízen majetek za 175 tis. Kč na stav 465 
tis. Kč v pořizovací hodnotě. Tento majetek měl k 31. 12. 2019 zůstatkovou hodnotu ve výši 
0 tis. Kč. Jedná se zejména o kancelářské zařízení.

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 
Společnost nemá k datu 31. 12. 2019 pohledávky po splatnosti. 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ
Časové rozlišení aktivní obsahuje zejména příjmy příštích období z nepřijatých peněžních 
prostředků na základě uzavřených smluv na neziskové projekty. 
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PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
(údaje v tis. Kč)

Projekt Stav k 31. 12. 2019 Stav k 31. 12. 2018

Pakty integrity / Evropská komise
Global DCI Assessments / 
Transparency International UK 
Together effectively against malpractice 
/ Transparency International Secretariat

182                                         
98                                         

                                           
149                                          

                                           

79

Clean Contraction in the European Funds 
Litigation for Restriction of EU Funding 
in Conflict of Interest Cases / OLAF

57
15

Příjmy příštích období celkem 429 151

VLASTNÍ ZDROJE
Vlastní zdroje společnosti jsou k datu účetní závěrky ve výši 1 394 tis. Kč, z toho výsledek 
hospodaření za rok 2019 ve schvalovacím řízení ve výši 248 tis. Kč.

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Společnost nemá k datu 31. 12. 2019 závazky po splatnosti. K 31 12. 2018 neměla společnost 
také závazky po splatnosti. 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ
Časové rozlišení pasivní obsahuje zejména výnosy příštích období z titulu časově rozlišení 
přijatých peněžních prostředků na neziskové projekty. Jedná se o projekty, které časově 
přesahují účetní období končící 31. 12.

VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
(údaje v tis. Kč)

Projekt Stav k 31. 12. 2019 Stav k 31. 12. 2018

City Capture 2.0 / FOSI
Improving Media Literacy by 
Understanding of Mechanism and 
Strategies of New Feeds / US Embassy
Together effectively against malpractice 
/ Transparency International Secretariat
Czech Defence Companies Anti-Corruption 
Index / Transparency International UK
IMMUNE ENHANCED / Via, T-mobile

533

                                                               

                                         
232                                     

                                           
59                                                                                   

366
486

152

Výnosy příštích období celkem 824 1 004

SPLATNÉ ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO 
POJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ NEDOPLATKY
Společnost neevidovala k 31. 12. 2019 ani k 31. 12. 2018 žádné závazky z titulu pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti po lhůtě splatnosti. 
Rovněž tak žádné nedoplatky příslušným finančním orgánům.

Výše splatných závazků z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti činila 123 tis. Kč k 31. 12. 2019 (138 tis. Kč k 31. 12. 2018).

Výše splatných závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění činila 53 tis. Kč k 31. 12. 
2019 (59 tis. Kč k 31. 12. 2018).

ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Počet zaměstnanců v přepočtu na plné úvazky a členů vedení společnosti a osobní náklady 
jsou následující:

2019 2018

Počet Osobní náklady
Celkem

Počet Osobní náklady
Celkem

Zaměstnanci 8 4867 6 3 639

Vedení společnosti 1 924 1 886

Celkem 9 5 791 7 4 525

V roce 2019 a 2018 nebyly vyplaceny žádné odměny ani funkční požitky členům řídících 
a kontrolních orgánů. Společnost neposkytuje členům řídících a kontrolních orgánů žádná 
jiná plnění a nebyly s nimi uzavřeny žádné obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy, 
popř. s jejich rodinnými příslušníky.
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DAŇOVÝ ZÁKLAD
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2019

Výsledek hospodaření před zdaněním celkem
Z toho:
Výsledek hospodaření před zdaněním z hlavní činnosti
Výsledek hospodaření před zdaněním 
z hospodářské činnosti (ke zdanění)
Nezdanitelná část základu daně (§20, odst. 7 ZoDP)
Základ daně

248

0
248

248
0

Sazba daně                                                                                                                                 19

Celkem daň z příjmů za hospodářskou činnost 0

VÝNOSY Z HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
(údaje v tis. Kč)

Období do 31.12.2019 Období do 31.12.2018

Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Tržby z prodeje služeb
Celkem tržby za služby                                     

       765 
765      

   765
765

624
624

624
624

Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté příspěvky (granty)
Celkem přijaté příspěvky

2 430
           3 627
           6 057

2 430
     3 627
     6 057

     2 019
     3 334
     5 353 

2 019 
3 334 
5 353 

Provozní dotace 4 883     4 883   3 974 3 974

Celkem provozní dotace
Ostatní

4 883
43

     4 883
43

3 974
        271

3 974
       271        

Výnosy celkem 10 983 765 11 748 9 598 624   10 222

V roce 2019 společnost obdržela dary v rámci Klubu Transparency International – ČR ve výši 1 010 tis. Kč, dále přímé dary ve výši 1 420 tis. Kč.
Nejvýznamnějšími projekty v roce 2019 byly zejména:
− Transition projekty, donor Ministerstvo zahraničních věcí: 
− INCREASING TRANSPARENCY OF POLITICAL FINANCE VIA LEGISLATIVE RECOMMENDATIONS AND EDUCATION OF PEOPLE PREPARING FOR POLITICAL CARRIER IN KOSOVO 

2019 INTRO-PF2019 (1 175 tis. Kč)
− ANTIKORUPČNÍ STRATEGIE PRO MYANMARSKOU OBČANSKOU SPOLEČNOST V HORIZONTU 2020 (1 580 tis. Kč)
− SOEs and MOEs Transparency index - SAMET index (1 000 tis. Kč)

Dále pak 
− City Capture 2.0: Mapping and Analyzing the Impact of State Capture on Local Level, donor FOSI (873 tis. Kč)
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CELKOVÉ NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU 
AUDITOROVI/AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI
(údaje v tis. Kč)

Období do 31.12.2019 Období do 31.12.2018

Povinný audit účetní závěrky 24 24

Jiné ověřovací služby 87 31

Celkem 111 55

ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
K 31. 12.2019 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo 
podstatný dopad na společnost. Společnost nemá uzavřené žádné leasingové smlouvy, ze 
kterých by vyplýval budoucí závazek.

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). 
V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho 
zemí. Dozorčí rada Společnosti pečlivě monitoruje situaci a hledá způsoby, jak minimali-
zovat dopad této pandemie na činnost Společnosti.Vedení Společnosti zvážilo potenciální 
dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv 
na předpoklad neomezené doby trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 
12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve 
své činnosti.
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ZPRÁVA AUDITORA
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ENGLISH SUMMARY 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI) 
IS A NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT 
ORGANIZATION WHOSE MISSION IS TO MAP 
THE STATE OF CORRUPTION IN THE CZECH 
REPUBLIC AND TO ACTIVELY CONTRIBUTE TO 
ITS LIMITATION THROUGH ITS ACTIVITIES.

We are politically non-partisan and place great importance 
on our independence. We alone determine our programmes 
and activities – no donor has any input into Transparency 
International’s  policies. Our sources of funding are made 
transparent as is our spending. With over 100 national 
chapters worldwide and an international secretariat in Ber-
lin, our chapter is a part of a wider international movement 
with a history dating back to 1993.

2019 IN NUMBERS

1 There were 9 permanent employees (full-time 
equivalents) in the Czech TI’s office. 

1 We implemented 9 projects, four of which were 
foreign and one under the auspices of umbrella 
organization ASTRA – Asociace pro transparentnost, 
z.s. (Association for Transparency). 

1 We published 31 press releases. 
1 We pointed out 35 corruption cases. 
1 We provided legal assistance to 371 ALAC’s clients. 
1 We lectured 1150 laics and experts.
1 We commented 6 anti-corruption laws.

We obtained the resources for our activities from 
the European Union, the Government of the Czech 
Republic, the United States of America, the Transparency 
International Secretariat, the Foundation Open 
Society Institute, but also from private individuals and 
companies, and from members of the Transparency 
International Club. We thank everyone for their support 
and trust!
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