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Úvodní  
slovo

Vážené příznivkyně a vážení příznivci,

jako každý rok máte možnost nahlédnout do 

výroční zprávy Transparency International – Česká 

republika, o.p.s. a rekapitulovat s námi činnost 

naší protikorupční organizace po stránce výstupů, 

aktivit i financování.

Při hodnocení roku 2020 nemůže nezaznít heslo 

COVID-19. Pandemická krize ovlivnila v různých 

ohledech život všech z nás a Transparency není 

výjimkou. Stejně tak ale pandemie ovlivnila 

korupci ve společnosti. Možná by si někdo řekl, že 

utlumení mnoha aktivit v rámci nouzového stavu 

povede k úbytku korupčních příležitostí. Opak byl 

však pravdou. Korupce má tu úžasnou vlastnost, 

že se uchytí za všech okolností, za všech režimů, ve 

všech stavech společnosti.

Nejinak tomu bylo i během pandemie. Nákupy 

ochranných pomůcek nebo různé střety zájmů 

a osobní prospěch lidí odpovědných za řešení 

zdravotní krize se stal skoro evergreenem 

minulého roku. K tomu ovšem můžeme připočíst 

i korupci spojenou s dostupností veřejných služeb 

(např. zdravotnictví, školství či sociální služby) a ve 

využívání osobních konexí při jejich získávání, ve 

které jsou Češi podle nejnovějšího Globálního 

barometru korupce evropskými jedničkami. Práce 

tedy určitě pro nás za pandemie neubylo, ba 

naopak. 

Dalším důležitým momentem roku 2020 byl 

odchod dlouholetého ředitele a významné tváře 

naší organizace, Davida Ondráčky. Přestože jsme 

přišli o leadera, zkušeného kolegu a experta na 

korupční tématiku, podařilo se nám tento výpadek 

ustát a udržet vysoký standard našich aktivit 

a výstupů. Těžíme z toho, že Transparency funguje 

kompaktně, nestojí na jednotlivcích, ale naopak 

na silném týmu a pevných hodnotách.

Jak byl rok 2020 turbulentní a v mnoha ohledech 

šokující, rok 2021 není o moc jiný. Doznívají 

následky pandemie COVIDu, chystají se volby 

do Poslanecké sněmovny a v plánu je mnoho 

veřejných projektů, které budou vítanou 

příležitostí pro korupci (plány obnovy po COVIDu, 

dekarbonizační strategie, a to včetně dostavby 

Dukovan). Stále pak zůstává na pořadu dne 

zavedení komplexní ochrany oznamovatelů, 

transparentní lobbing, zprůhlednění dotací, ale 

i konkrétní korupční kazy a zesilování integrity 

veřejné správy i soukromého sektoru.

Transparency se všemu bude věnovat 

v maximální možné míře. Zásadní však je, že 

žádnou z aktivit by nebylo možné vykonávat 

v takové míře bez Vás – malých či větších 

podporovatelů a partnerů, kteří jste nám zachovali 

přízeň v jinak složitém roce 2020. Děkujeme!

https://www.transparency.cz/57-cechu-vyuziva-osobni-konexe-ve-verejnych-sluzbach-jsme-nejhorsi-v-eu57-cechu-vyuziva-osobni-konexe-ve-verejnych-sluzbach-jsme-nejhorsi-v-eu/
https://www.transparency.cz/57-cechu-vyuziva-osobni-konexe-ve-verejnych-sluzbach-jsme-nejhorsi-v-eu57-cechu-vyuziva-osobni-konexe-ve-verejnych-sluzbach-jsme-nejhorsi-v-eu/
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O nás
Jsme nevládní organizace, jejímž posláním je 
mapovat stav korupce v ČR a svou činností 
aktivně přispívat k jejímu omezování.

Hlídáme veřejný zájem.
Hájíme efektivní a odpovědnou  
správu země.

Podporujeme transparentnost, odpovědnost 
a integritu ve veřejném i soukromém sektoru  
a na všech společenských úrovních.

Jsme politicky nestranní a na naši 
nezávislost klademe velký důraz.

Patříme ke globální síti nevládních 
protikorupčních organizací transparency 
international, která se od roku 1993 
rozrostla na více než 100 národních 
poboček s mezinárodním sekretariátem 
v Berlíně.

Zabýváme se korupcí ve všech jejích 
podobách a na všech úrovních, od 
lokálních problémů až po ty  
s celonárodním dopadem.

Pouze my sami určujeme, jakým kauzám, 
aktivitám a tématům se budeme věnovat. 
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Premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů! 

Výroční zprávu BIS 2019 komentuje David Ondráčka, 

ředitel TI

Transparency podává trestní oznámení  

na Vratislava Mynáře

Reportéři ČT - Dotační přeborník

TI ČR  
v médiích

Platy a odměny v KPR zveřejněny

Tak jde čas se střetem zájmů premiéra Babiše

Návrh reformy Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže

Online projekt nasipolitici.cz

Kontroverzní novela zákona o evidenci skutečných 

majitelů

Milan Eibl, vedoucí analytik TI, na ČT24 ke střetu zájmů 

Andreje Babiše

https://www.facebook.com/watch/?v=317801566199842
https://www.facebook.com/transparency.cz/videos/480049596292231/
https://www.facebook.com/watch/?v=1077543439256878
https://www.facebook.com/watch/?v=302739904103440
https://www.facebook.com/watch/?v=213599283490871
https://www.facebook.com/watch/?v=538796250146512
https://www.facebook.com/watch/?v=1112479842433567
https://www.facebook.com/watch/?v=250067112946822
https://www.facebook.com/watch/?v=348177822827172
https://www.facebook.com/watch/?v=927056834480739
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10
V kanceláři TI pracovalo 10 stálých zaměstnanců 
(přepočteno na plné úvazky).  
Realizovali jsme 10 projektů, z toho 4 zahraniční.

2020
Rok 

ve zkratce

34
Vydali jsme 34 tiskových zpráv.
Upozornili jsme na 34 korupčních kauz. 

228
Poskytli jsme bezplatnou právní pomoc 228 
klientům právní poradny.

15
Uspořádali jsme na různá protikorupční témata  
15 expertních akcí a online veřejných debat.
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v rámci žebříčku CPI každoročně volí jedno 

globální téma, které rezonuje napříč světem. Není 

proto žádným překvapením, že letošním tématem 

se stala pandemie nemoci COVID-19.

Data pro aktuální žebříček CPI se sbírala 

v průběhu let 2019/2020, a to prostřednictvím 

třinácti nezávislých indexů (světových 

a regionálních) – najedná se tedy o vox populi. 

Česká republika byla hodnocena maximálním 

možným počtem indexů pro jednu zemi, což je 

deset.

Letošní propad odráží výraznou ztrátu (-18 b.) 

v jednom z indexů (Bertelsmann Foundation 

Sustainable Governance Index), který se zabývá 

tím, jak je osobám ve veřejných funkcích bráněno 

zneužívat své postavení pro osobní prospěch.

Evropská unie 64/100
Česká republika 54/100

IDENTIFIKOVALI JSME TŘI OBLASTI,  
KTERÉ STOJÍ ZA PROPADEM V ŽEBŘÍČKU:

Státní správa v krizi

Průzkumy samotné státní správy ukázaly, že 

za poslední roky došlo k poklesu efektivity 

a k prohloubení politického vlivu na fungování 

úředníků. Dlouhodobě se nedaří přilákat zkušené 

odborníky do služeb státu. Procesy modernizace 

a odstranění zbytečné byrokracie se zasekly. 

Nedaří se pak prosazovat ani zcela nezbytná 

operativní, legislativní nebo ekonomická 

protikorupční opatření, která jsou mezinárodním 

standardem.

Pokračující privatizace veřejného zájmu

Rozpad odborných kapacit státní správy provází 

též fenomén privatizace veřejného zájmu 

projevující se pochybnostmi o jednotlivých 

krocích politiků (střet zájmů) a netransparentním 

lobbingem.

MAPOVÁNÍ KORUPCE:  
INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE 2020  
(CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX – CPI)

Klíčové korupční kauzy

Česká republika si stále nedokázala poradit ani 

s modely korupce o úroveň méně sofistikovanými, 

a to konkrétně s klasickými korupčními kauzami 

vyznačujícími se úplatkářstvím, klientelismem, 

nehospodárností a neúčelností ve využívání 

veřejných prostředků. Tyto kauzy pak narušují 

standardní prostředí fungování veřejných institucí 

a ovlivňují i mezinárodní srovnání.

CO S TÍM?

1. Urychlené přijetí protikorupčních opatření  

    a odmítnutí snah o rozvolnění systému

2. Revize služebního zákona

3. Posílení dohledových státních úřadů

4. Regulace lobbingu

CO JE INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE? 

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?  

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? 

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.

Česká republika se propadla v Indexu vnímání 
korupce 2020 o 2 body na celkových 54 bodů 
ze 100 možných, za poslední dva roky jde tak 
o propad již o 5 bodů. Průměr Evropské unie 
(druhým rokem 64 bodů) se nám nadále vzdaluje.
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60 Slovenia 35
57 Cyprus 42
57 Latvia 42
56 Poland 45
54 Czechia 49
53 Italy 52
53 Malta 52
50 Greece 59
49 Slovakia 60
47 Croatia 63
44 Bulgaria 69
44 Hungary 69
44 Romania 69

88 Denmark 1
85 Finland 3
85 Sweden 3
82 Netherlands 8
80 Germany 9
80 Luxembourg 9
76 Austria 15
76 Belgium 15
75 Estonia 17
72 Ireland 20
69 France 23
62 Spain 32
61 Portugal 33
60 Lithuania 35

SCORE  COUNTRY/TERRITORY     RANK 

EUROPEAN UNION

64/100
AVERAGE SCORE

CORRUPTION 
PERCEPTIONS
INDEX 2020

SCORE

  0-9              10-19        20-29       30-39         40-49       50-59       60-69       70-79       80-89        90-100                   No data  

Very 
Clean

Highly 
Corrupt

This work from Transparency International (2020) is licensed under CC BY-ND 4.0
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ZA ROK 2020 JSME: 

UPOZORNILI NA 34 KORUPČNÍCH 
KAUZ 
 
POSKYTLI BEZPLATNOU PRÁVNÍ 
POMOC 228 KLIENTŮM  
A 15 WHISTLEBLOWERŮM
 
POSKYTLI ROZŠÍŘENOU PRÁVNÍ 
POMOC  
VE 40 NOVÝCH PŘÍPADECH
 
PŘIPOMÍNKOVALI  
8 PROTIKORUPČNÍCH ZÁKONŮ 
 
PROŠKOLILI JSME O KORUPCI  
284 LAIKŮ I ODBORNÍKŮ

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 klientů 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 může 

snažit buď tlakem na novelizaci, nebo soudní 

cestou. 

WHISTLEBLOWERSKÉ CENTRUM 
Zaměřujeme se také na pomoc 

whistleblowerům (oznamovatelé 

protiprávního jednání), kteří jsou často 

svědky nelegálního jednání ve svém 

zaměstnání nebo při styku se státní správou, 

ale neví, jak s informacemi nakládat a jak 

dále postupovat. A právě pro ně je tu naše 

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 poskytování právního 

poradenství občanům. Poskytujeme bezplatné, 

kvalifikované právní rady a v relevantních 

případech navrhujeme odpovídající právní 

řešení a motivujeme občany, kteří se setkají 

s korupčními praktikami, k aktivnímu jednání. 

Zvyšujeme ochotu zaměstnanců veřejné 

správy i soukromého sektoru k oznamování 

nelegálního jednání a posilování spolupráce 

s orgány činnými v trestním řízení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍRUČKA (NEJEN) PRO OZNAMOVATELE
TI vydala v roce 2020 rozšířenou příručku pro 

oznamovatele (whistleblowery) nekalého 

a protiprávního jednání. A nejen pro ně. Jedná 

se o aktualizované vydání publikace z roku 

2014, kdy příručka vyšla poprvé. Za uplynulých 

sedm let se řada věcí změnila, ať už se 

jedná o legislativní snahy týkající se ochrany 

oznamovatelů, dobrovolná opatření nebo 

obecně vnímání problematiky whistleblowingu 

ve společnosti.

Právní poradna a whistleblowerské centrum 
TI ČR bylo v roce 2020 podpořeno z programu 
Ministerstva spravedlnosti ČR.

HOTLINE: +420 224 240 896
E-MAIL: poradna@transparency.cz
WEB: transparency.cz/chci-nahlasit-korupci

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ČINNOST V OBLASTI WHISTLEBLOWINGU
V oblasti ochrany oznamovatelů jsme v roce 2020 

intenzivně spolupracovali s dalšími nevládními 

organizacemi a se státní správou ve smyslu 

příprav a komentování potřebného návrhu zákona 

k ochraně oznamovatelů. Absence veřejného 

povědomí o této problematice se rovněž projevila 

v souvislosti s útoky na integritu zdravotníků, kteří 

upozorňovali na nedostatek zdravotnických 

Online debata Drahé roušky a mrtvé ryby aneb 
role oznamovatelů a jejich ochrana | zdroj: TI

https://www.transparency.cz/pravni-poradna/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/whistleblowing-neni-donasecstvi-prirucka-nejen-pro-oznamovatele-2-vydani/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/whistleblowing-neni-donasecstvi-prirucka-nejen-pro-oznamovatele-2-vydani/
mailto:poradna@transparency.cz
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/whistleblowing-neni-donasecstvi-prirucka-nejen-pro-oznamovatele/
https://www.youtube.com/watch?v=bxccyZ9mpjA
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pomůcek po příchodu pandemie, či v kauze 

otrávené Bečvy. Tato a podobná témata jsme 

debatovali v rámci online přenosu „Drahé roušky 

a mrtvé ryby aneb role oznamovatelů a jejich 

ochrana“. Naše aktivity v oblasti zvyšování 

povědomí o potřebě ochrany oznamovatelů 

byly podpořeny grantem, který zprostředkoval 

sekretariát TI.
 

GLOBALEAKS
Transparency International se celosvětově zavázala 

k využívání nástroje GlobaLeaks, který poskytuje 

zvýšenou míru zabezpečení komunikace mezi 

člověkem, který se zabývá korupcí, a druhou 

stranou, kterou je oznamovatel korupčního nebo 

jiného protiprávního jednání.

Na našich webových stránkách je připraveno 

tlačítko „Nahlásit korupci“, které klienta odvede 

do prostředí, ve kterém se uživatel tzv. přihlásí. 

Ale přihlásí se jen tak, že tam vstoupí a systém 

mu vygeneruje číslo, pod kterým se bude moci 

vracet. Následně popíše svůj podnět na základě 

připravených otázek ve formuláři a posléze bude dál 

komunikovat přímo s naší poradnou.

 
 
ETICKÁ LINKA V HOKEJI 
V roce 2020 došlo k dalšímu prodloužení dosavadní 

spolupráce s Českým svazem ledního hokeje 

(ČSLH), která započala v roce 2015. Konkrétně se 

jedná o protikorupční aktivity TI ve snaze pomoci 

hokejovému svazu v boji proti nekalým korupčním 

praktikám v hokejovém prostředí. TI v rámci této 

spolupráce provozuje telefonní a e-mailovou 

linku pro sběr podnětů s korupční, protiprávní 

tématikou z oblasti hokeje, komunikuje s hokejovým 

svazem při řešení 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 2020 rozličný. Jednalo 
se o stížnosti na výkony rozhodčích (stížnosti byly 
posléze komunikovány se svazem, resp. s komisí 
rozhodčích ČSLH), o pochybnosti nad regulérností 
podmínek hokejových zápasů, o fungování 
hokejového svazu či o otázky ohledně přestupu 
hráčů. 
 
HOTLINE: +420 224 240 896  
E-MAIL: hokej@transparency.cz
WEB: transparency.cz/chci-nahlasit-korupci 

 
 

 

zdroj: TI Maďarsko

https://www.youtube.com/watch?v=bxccyZ9mpjA&ab_channel=TransparencyInternational%C4%8Cesk%C3%A1republika
https://www.youtube.com/watch?v=bxccyZ9mpjA&ab_channel=TransparencyInternational%C4%8Cesk%C3%A1republika
https://www.youtube.com/watch?v=bxccyZ9mpjA&ab_channel=TransparencyInternational%C4%8Cesk%C3%A1republika
mailto:hokej@transparency.cz
https://www.transparency.cz/chci-nahlasit-korupci
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Klientelistické vazby v rámci STK

TI ČR se začala intenzivně zabývat fungováním 

systému technických kontrol a měření emisí vozidel 

v České republice. Každý majitel motorového 

vozidla musí, co dva roky, na povinnou prohlídku 

technického stavu a kontrolu emisí svého 

automobilu, ale vzhledem k systémovým problémům 

provádění těchto kontrol nemá zákonný “certifikát” 

příliš velkou vypovídající hodnotu. Prostředí totiž 

KAUZY
 

Střet zájmů Andreje Babiše 

TI ČR od června roku 2018 upozorňuje na důkazy, že 

premiér Andrej Babiš (ANO) je, v rozporu se zákonem 

o střetu zájmů a evropskými nařízeními, stále 

ovládající osobou koncernu Agrofert. V průběhu 

roku 2020 byl ukončen první audit a v dopise 

Evropské komise jasně zaznělo, že se Andrej Babiš 

nachází ve střetu zájmů. Nejvyšší státní zástupce 

sice nepodal žalobu ve veřejném zájmu, ale též 

jasně konstatoval, že předseda hnutí ANO Babiš 

ve střetu zájmů je, a jednoznačně potvrdil naši 

právní argumentaci. Bohužel jak státní správa, tak 

samotný Andrej Babiš v celé věci odmítají podnikat 

další kroky a místo řešení se celou věc snaží 

bagatelizovat.

Klíčové kauzy,  
legislativní souboje 
a ochromené instituce

ovlivňují klientelistické vazby, vlivové skupiny nebo 

nedostatečná aktivita Ministerstva dopravy takovým 

způsobem, že vzniká mimořádně korupční prostředí, 

na které doplácí poctiví řidiči, životní prostředí a zdraví 

nás všech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systémový problém v řádech stovek milionů  

na ŘSD a KSÚS

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), coby gestora staveb 

celostátního významu, provází řada kauz, na které 

upozornila právě TI ČR. Problémy se ale nevyhnuly ani 

krajům. Krajská správa a údržba silnic ve středních 

Čechách se stala synonymem pro neefektivní opravy 

a obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek. Při 

pohledu na katastrofický stav investorské organizace 

ŘSD je zřejmé, že zrychlit výstavbu silnic a dálnic bude 

možné až po zásadní reformě ŘSD.

 

 

 

 

 

 

 

fotografie: Adam Hecl | zdroj:Deník N

fotografie:Jiří Pekárek| zdroj:Svět motorů

zdroj:ministerstvo dopravy

https://www.transparency.cz/kauzy/andrej-babis/
https://nasipolitici.cz/detail/andrej-babis
https://www.transparency.cz/nejvyssi-statni-zastupitelstvi-nepoda-spravni-zalobu-ve-veci-stretu-zajmu-premiera-nejedna-se-pry-o-verejny-zajem/
https://www.transparency.cz/porusovani-pravidel-pro-zadavani-zakazek-na-rsd-a-stredoceskem-kraji-systemovy-problem-v-radech-stovek-milionu-ktery-nikdo-neresi/
https://www.transparency.cz/pochybnosti-ohledne-zadani-auditu-krajske-spravy-a-udrzby-silnic-stredoceskeho-kraje/
https://www.transparency.cz/pochybnosti-ohledne-zadani-auditu-krajske-spravy-a-udrzby-silnic-stredoceskeho-kraje/
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LEGISLATIVNÍ SOUBOJE

Zákon o ochraně oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti představilo v červnu 

2020 návrh zákona o ochraně oznamovatelů 

implementující evropskou směrnici z října 2019. 

Návrh zákona jsme spolu s protikorupční organizací 

Oživení a platformou Rekonstrukce státu detailně 

připomínkovali a konzultovali s předkladatelem, aby 

byla zajištěna co nejefektivnější ochrana těch, kdo 

oznámí protiprávní jednání, za což jim hrozí odvetné 

kroky na jejich pracovišti. Výsledný návrh normy, 

schválený vládou 1. února 2021, má velký potenciál 

zlepšit protikorupční odolnost v České republice.

Evidence skutečných majitelů

Tento zákon měl být podle unijních pravidel 

zaveden do českého právního systému do ledna 

2020. V té době však byl na stole teprve návrh, 

který navíc obsahoval pochybnou výjimku pro 

společnosti ve svěřenských fondech, na kterou jsme 

na začátku roku upozornili. Po tlaku na zákonodárce 

se povedlo prosadit vyškrtnutí problematického 

odstavce, nicméně otazníky nad jeho budoucím 

přínosem zůstávají. Zákon byl nakonec schválen 

a publikován ve Sbírce zákonů pod č. 37/2021 Sb.

Lobbingová hra o odpad za miliardy

Legislativní boj o novelu zákona o odpadech 

provázely velké lobbistické zájmy. Z našeho 

pohledu protiústavní změny v zákoně navrhli, 

v identické formě, poslanci Jan Zahradník (ODS) 

a Antonín Staněk (ČSSD). Návrh zaváděl pravidlo, 

podle kterého by původci odpadu nemuseli 

platit poplatek Státnímu fondu životního prostředí 

(SFŽP) a obcím, pokud by odpad byl na skládce 

„využit“ a nikoli jen uložen. Už to je samo o sobě 

problematické z hlediska regulace nakládání 

s odpady, zároveň norma stanovuje zpětné 

zavedení generálního pardonu od roku 2015. Zákon 

prošel Sněmovnou i přes naše apely. Zásadně 

se proti němu pak postavil Senát, který navrhl 

vyškrtnout problematické odstavce. Sněmovna 

však senátní návrh přehlasovala, a zajistila tak 

vítězství odpadové lobby, které bude znamenat 

miliardové ztráty pro veřejné rozpočty státu 

a obcí.

Ministerský plán za desítky milionů  

na stěhování agentur

TI ČR sledovala záměr Ministerstva průmyslu 

a obchodu (MPO) a šéfa tohoto rezortu Karla 

Havlíčka (za ANO) sestěhovat agentury 

CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism do 

jedné budovy. Původním plánem bylo jejich 

stěhování z jednotlivých státních budov do 

komerčního nájmu. Záměr doprovázela slova 

o úsporách, která však vzbuzovala otázky, 

protože působení ve státních budovách bývá 

standardně levnější než komerční nájem. Po MPO 

jsme požadovali zodpovězení důležitých otázek 

a poskytnutí podrobných analýz. Odpovědi MPO 

byly nicneříkající a analýzy nebyly poskytnuty 

žádné. Vláda nakonec schválila upravené 

sestěhování Agentur do jiné budovy ve vlastnictví 

státu. Aktivní dohled TI ČR tak přispěl k úspoře 

desítek milionů korun z veřejných rozpočtů.

 

zdroj:TI

zdroj:wikipedie

zdroj:Anna Vacková

https://www.transparency.cz/zakon-o-whistleblowingu-v-navrhovane-podobe-nezajistuje-oznamovatelum-dostatecnou-podporu-a-ochranu/
https://www.transparency.cz/firmy-ze-sverenskych-fondu-dostaly-v-navrhu-zakona-zasadni-vyjimku/
https://www.transparency.cz/transparency-pomohla-k-vyskrtnuti-kontroverzniho-odstavce-vladniho-navrhu-zakona-ktery-nahraval-sverenskym-fondum/
https://www.transparency.cz/miliardova-hra-o-odpad-poslanci-stanek-a-zahradnik-navrhuji-zmenu-zakona-o-odpadech-ktera-poskodi-stat-i-obce/
https://www.nasipolitici.cz/detail/jan-zahradnik
https://www.nasipolitici.cz/detail/antonin-stanek
https://www.transparency.cz/blog-pavla-jiricka-jak-funguje-legislativni-lobbing-v-cr-jako-odpady/
https://www.transparency.cz/kauzy/bez-zasahu-ti-by-havlickovo-ministerstvo-utratilo-o-desitky-milionu-vic-za-stehovani-agentur/
https://www.nasipolitici.cz/detail/karel-havlicek-3
https://www.nasipolitici.cz/detail/karel-havlicek-3
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OCHROMENÉ INSTITUCE

Fungování ÚDHPSH

Dlouhodobě neuspokojivý stav Úřadu pro 

dohled nad hospodařením politických stran 

a politických hnutí (ÚDHPSH) a neochota jeho 

předsedy Vojtěcha Weise ohrožuje zásadním 

způsobem kontrolu politické soutěže. V expertní 

debatě pořádané TI ČR, která proběhla 

v červenci v pražském CEELI Institutu, jsme ve 

dvou hodinových panelech probrali s odborníky 

a členy úřadu dosavadní fungování této 

dohledové instituce a problémy, se kterými 

se potýká. Nezapomněli jsme ani na budoucí 

působení úřadu a případné změny, které by mu 

mohly práci usnadnit. Předseda Weis bohužel 

naše pozvání odmítl.

 

 
fotografie: Tomáš Lisýzdroj:TI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 

vede od prosince 2020 nový předseda Petr Mlsna. 

Jeho předchůdce Petr Rafaj byl po dlouhých 

letech korupčních skandálů a pochybností nad 

jeho vedením úřadu, a po tlaku TI ČR, médií 

a občanské společnosti, donucen k odchodu. 

Transparency společně s protikorupčními 

organizacemi Oživení a Rekonstrukce státu 

představily strukturální návrh na reformu ÚOHS, 

která byla předložena poslanci šesti sněmovních 

stran jako návrh zákona. Nový předseda ani 

vládní koalice ale neprojevili politickou vůli ke 

změnám.

Veřejná debata - Jak funguje ÚDHPSH?

https://www.transparency.cz/urad-pro-dohled-nad-hospodarenim-politickych-stran-a-politickych-hnuti-ma-vychovny-efekt-existuje-ale-velky-prostor-pro-zlepseni/
https://www.transparency.cz/duvody-pro-odvolani-petra-rafaje-z-cela-uradu-pro-ochranu-hospodarske-souteze/
https://www.transparency.cz/protikorupcni-organizace-navrhuji-reformu-uohs-musi-byt-transparentni-rychly-a-odolny-proti-politickym-tlakum/
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1109&CT1=0
https://www.youtube.com/watch?v=nFTvVBXa_ag
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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 zahrnuje dohledový 

mechanismus – zpravidla nezávislého monitora 

ze strany občanské společnosti, jemuž je 

umožněno nahlížet do všech dokumentů 

a doprovázet celý proces veřejného zadávání, 

ke kterému byl Pakt integrity uzavřen. 

Tento mechanismus pomáhá předcházet 

vzniku korupčních tlaků a rizik, šetří peníze 

daňových poplatníků a zajišťuje, že s veřejnými 

prostředky je nakládáno efektivně. Nad rámec 

samotného dopadu na proces konkrétní 

zakázky se Pakty integrity snaží posílit důvěru 

v systém veřejného rozhodování, pohostinnější 

investiční prostředí a získat veřejnou podporu 

pro velké státní zakázky, privatizaci či udělování 

licencí.

PAKTY INTEGRITY V PRAXI 
Transparency měla v pandemickém roce 2020 

možnost pomáhat v sektoru zdravotnictví.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKEM 

Od roku 2019 spolupracujeme s renomovaným 

subjektem z oblasti zdravotnictví, s Institutem 

klinické a experimentální medicíny (IKEM). 

Spolupráce se týká dvou strategických veřejných 

zakázek, které IKEM dlouhodobě plánoval 

realizovat. Jedná se o zakázku na výstavbu zbrusu 

nových dvou pavilonů G1 a G2 v areálu IKEMu. 

Tuto veřejnou zakázku pak doplňuje zakázka 

na rekonstrukci, resp. výstavbu nové budovy 

Energocentra, rovněž v areálu institutu. Ta byla 

Integrita veřejných zakázek
v loňském roce vysoutěžena a posléze byla 

odstartována realizace, která pak po zbytek roku 

zdárně probíhala. V zakázce na výstavbu G1 a G2 

pavilonů bylo zahájeno zadávací řízení.

 

ÚSTAVY AV ČR - FYZIOLOGICKÝ 

A MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV 

V první polovině roku 2019 se podařilo navázat 

spolupráci na bázi Paktů integrity se dvěma 

vědeckými 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 vybavení do rekonstruovaného 

prostoru. Na konci roku 2019 byl vybrán dodavatel 

pro rekonstrukci, který v lednu 2020 přestavbu 

zahájil. Ta pak probíhala po celý loňský rok. U veřejné 

zakázky na pořízení nových technologií proběhlo 

loni zadávací řízení, na jehož základě byl vybrán 

dodavatel. Nyní se čeká na dokončení příslušné 

etapy rekonstrukce, aby vybavení mohlo být do 

nových prostor instalováno.

zdroj: TI

https://www.transparency.cz/projekty/pakty-integrity/
https://www.transparency.cz/ikem-stavi-dostavba-energocentra-by-mela-byt-hotova-za-11-mesicu/
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Posilování institucí zajišťujících 
průhlednost financování politické scény 
v Kosovu
Již čtvrtým rokem jsme se v Kosovu věnovali 

politickým financím. Naši činnost lemuje 

spolupráce s Kosova Democratic Institute/

TI Kosovo. Cílem projektu ROBIN bylo zvýšit 

transparentnost financování politických stran 

a kampaní v Kosovu na úroveň blízkou EU, a to 

prostřednictvím sdílené zkušenosti a dobré praxe 

institucionálního i občanského dohledu nad 

financováním politických stran a hnutí v Česku.

Hlavní cílovou skupinou jsou proto zástupci státních 

orgánů (Ústřední volební komise) a parlamentních 

politických klubů. Druhým, souvisejícím cílem, je 

navázat na dosavadní úspěšnou práci s mladou 

generací politicky angažovaných lidí v Kosovu 

a rozvíjet jejich motivaci k uplatnění nástrojů 

transparentnosti v politice i občanském dohledu 

nad politickými kampaněmi.

Práci nám ovšem ztížila krize spojená s pandemií 

COVID-19. Po celý rok jsme totiž neměli možnost 

vycestovat do kosovské Prištiny, kde jsme plánovali 

mnoho akcí, od seminářů po kulaté stoly se 

zástupci kosovské politické reprezentace a vlády. 

Svou práci jsme byli nuceni přesunout do online 

prostředí a tím se její podoba zásadně proměnila. 

Každý týden jsme pořádali online meetingy se 

zástupci partnerské organizace KDI a bedlivě jsme 

monitorovali politický vývoj v zemi a možnosti 

podpory aktivit kosovských kolegů na dálku.

Za celý rok 2020 jsme i přes všechny překážky 

dokázali odvést kus kvalitní práce, připravili několik 

strategických dokumentů, vydali dvě publikace 

(komparativní analýzu a analýzu financování 

politických stran v Kosovu). Posílili jsme kapacity 

naší partnerské organizace KDI, která navázala 

nové důležité kontakty a upevnila svoji expertní 

pozici. Důraz jsme kladli na advokační činnost (za 

kvalitní legislativní rámec ohledně financování 

politických stran), na jejíž podporu vznikla mediální 

kampaň #Progressthatweneed. Naši práci v roce 

2020 také shrnujeme v krátkém videu.

 
 
 
 
 

Podpora 
demokratických 
hodnot v zahraničí
Naše aktivity se neomezují 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. 

Pandemie COVID-19 probíhající v roce 2020 však na naše 
zahraniční projekty měla zásadní dopad - nemožnost 
vycestovat za našimi partnery podnítila přesun většiny aktivit 
do online prostoru.

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

fotografie: Ondřej Cakl

Transparentní financování politických  
kampaní v Kosovu

zdroj: TI

https://www.transparency.cz/projekty/posilovani-instituci-zajistujicich-pruhlednost-financovani-politicke-sceny-v-kosovu/
https://www.transparency.cz/projekty/posilovani-instituci-zajistujicich-pruhlednost-financovani-politicke-sceny-v-kosovu/
https://www.transparency.cz/pandemie-predcasnych-voleb-a-nase-prace-v-kosovu-na-dalku/
https://www.transparency.cz/kolikrat-lze-v-kosovu-vstoupit-do-stejne-reky/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/office-for-oversight-of-funding-of-parties-in-republic-of-kosovo-and-czech-republic/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/the-pursesof-parliamentary-political-parties-how-do-they-stand-financially/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/the-pursesof-parliamentary-political-parties-how-do-they-stand-financially/
https://www.youtube.com/watch?v=A9wgZVhz-fs
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podařilo. O výsledcích i spolupráci informovalo např. 

Radio Slobodna Evropa/RFE.    

Mobilizace občanské společnosti a boj proti 
korupci ve Vietnamu
V roce 2020 jsme spustili náš první projekt 

v jihoasijském Vietnamu. Prostřednictvím dálkových 

(online) tréningů a konzultací jsme se věnovali 

posilování kapacit místních protikorupčních expertů. 

Podíleli jsme se na organizaci vzdělávacích akcí 

pro odbornou veřejnost a soustředili se na osvětu 

laické veřejnosti v oblasti otevřeného vládnutí. 

I do vietnamského projektu však citelně zasáhla 

pandemie viru COVID-19.

V říjnu 2020 proběhla ve Vietnamu dvoudenní akce 

zaměřená na otevřené vládnutí. První den probíhal 

kulatý stůl se zástupci občanské společnosti, médií, 

akademické sféry a veřejné správy, hlavním tématem 

bylo otevírání veřejné správy, e-Government 

a digitalizace ve Vietnamu. Expertka TI ČR na otevřené 

vládnutí vystoupila s online příspěvkem k otevírání 

veřejné správy a dat v ČR. 

V listopadu 2020 pak proběhl kulatý stůl, na který 

přijali pozvání odborníci z vietnamské státní správy 

i zahraniční experti. Tématem opět dvoudenní akce 

bylo vymáhání majetku zcizeného korupční/trestnou 

činností a přeshraniční spolupráce (tzv. asset 

recovery). Svůj příspěvek sdílel skrze online prostředí 

s vietnamským publikem za TI ČR tehdejší ředitel 

David Ondráčka.

Na rovině osvětové jsme navázali na advokační 

kampaň partnerské organizace, která již probíhala 

a která se vztahovala ke stejnému tématu, jako naše 

společné aktivity k rozšiřování povědomí o otevřeném 

vládnutí. Forma kampaně zahrnovala edukační 

články na facebookové stránce OGPVietnam, 

která je již zaběhlou platformou. V rámci kampaně 

vzniklo také didaktické video, které vysvětluje princip 

vládní odpovědnosti a nutnosti veřejného dohledu 

na příběhu o supermanovi („stát“) a batmanovi 

(„veřejnost“).

Třetí rok v Myanmaru:  
zatemňování situace
S myanmarskými nevládními organizacemi 

spolupracujeme dlouhodobě na budování 

protikorupčních programů, školení odborníků 

v neziskovém sektoru, ale i na budování jejich 

organizačních struktur. Máme unikátní roli mediátora 

mezi barmskými specialisty na identifikaci korupčních 

jevů a berlínským sekretariátem TI, a díky tomu se 

nám v roce 2020 podařilo ustavit oficiální kontaktní 

pracovní skupinu pro vznik nové pobočky TI 

v Myanmaru. 

Současně se zatěžkávací zkouškou demokracie 

v podobě druhých demokratických voleb, byla křehká 

demokracie vystavena také zatěžkávací zkoušce 

v podobě pandemie COVID-19. 

Proto jsme se zaměřili na distanční školení 

v dohledových metodách, vytvořili jsme na dálku 

monitorovací tým a vybavili ho potřebnými znalostmi 

a podklady pomocí pravidelných online webinářů 

- proběhly jich desítky. Na část z nich jsme pozvali 

experty z dalších organizací (Oxfam, MCRB, sekretariát 

TI apod.). O situaci v zemi jsme se navíc snažili 

informovat veřejnost i prostřednictvím popularizčních 

článků na webu transparency.cz.

Sběr dat o kampaních, v době barmského lockdownu, 

následně probíhal písemně a telefonicky, výkonný 

dohledový tým oslovil 22 politických stran a sbíral 

informace z otevřených zdrojů. Po volbách, které 

potvrdily nezpochybnitelnou autoritu vládnoucí strany 

Nation League for Democracy státní kancléřky Aung 

San Suu Kyi, jsme dále pokračovali ve vyhodnocování 

získaných dat a připravili závěrečnou zprávu. Její 

publikaci zabránil vojenský puč, který na začátku roku 

2021 zničil šance na další demokratický vývoj v zemi.

Podpora transparentnosti politických 
stran v Srbsku
Cílem projektu OPPOFIN (OPen POlitical FINances – 

Open accces to information as a main vehicle for 

transparency of election campaigns in Serbia) bylo 

zvýšit transparentnost politických financí v Srbsku. 

Začátek projektu byl zasvěcen analytickým 

metodám zjišťování, jak jsou financovány politické 

strany. Toho se týkaly i webináře (v první vlně 

pandemie COVID-19). V návaznosti na ně jsme 

pro kolegy v Srbsku sestavili odborné podklady 

pro hodnocení transparentnosti a srovnávací 

studie legislativ i praxe vedení politických kampaní 

v našich zemích. Jde o unikátní materiály, které 

se zařazují do série našich srovnávacích studií 

věnovaných financování politických stran (ČR, 

Kosovo, Srbsko) a vytvářejí určitou znalostní bázi, 

na které ve spolupráci se zahraničními partnery 

můžeme stavět. Umožňují lépe pochopit dynamiku 

volebních bojů ve střední a jižní Evropě, přenášet 

dobrou praxi v jejich dohledování, zlepšovat 

legislativní i nelegislativní regulace, a to nejen nám 

ale i dalším evropským iniciativám, které volby 

sledují.

Z vlastního monitoringu předvolební kampaně 

v Srbsku vzešla řada analýz (politické inzerce, 

závěrečných zpráv politických stran), a především 

samotné hodnocení, které jsme představili na 

společné online konferenci. Je třeba dodat, že 

nedopadlo dobře, protože srbské politické strany 

nástroje zprůhledňování kampaně obecně ignorují. 

Naše iniciativa ale vůbec poprvé umožnila 

kampaně seriózně vyhodnotit a uvést téma 

jejich průhlednosti do veřejného diskurzu - což se 

zdroj: TI

zdroj: TIYangon a pagoda Shwedagon v Myanmaru 2019

zdroj: TIOnline tisková konference TI ČR a TI Srbsko Online spolupráce se srbskými partnery v době koronavirové

https://www.slobodnaevropa.org/a/transparency-kontrola-trošenja-novca-u-kampanji-u-srbiji-daleko-ispod-češkog-nivoa/31011879.html
https://www.transparency.cz/projekty/mobilizace-obcanske-spolecnosti-a-boj-proti-korupci-ve-vietnamu/
https://www.facebook.com/OGPVietnam
https://ogpvietnam.org/trach-nhiem-giai-trinh-tai-sao-nguoi-doi-can-giam-sat-sieu-nhan/?lang=enhttps://www.facebook.com/dav.debate.association/videos/394423788220825
https://www.transparency.cz/projekty/antikorupcni-strategie-pro-myanmarskou-obcanskou-spolecnost-aspm-2020/
https://www.transparency.cz/myanmar-koronavirus-jako-zaminka-pro-zvysovani-tlaku-na-obcanskou-spolecnost-nevladni-organizace-a-nezavisla-media/
https://www.transparency.cz/myanmar-na-prahu-voleb-a-proc-bychom-se-meli-zajimat/
https://www.transparency.cz/myanmar-na-prahu-voleb-a-proc-bychom-se-meli-zajimat/
http://www.transparency.cz
https://www.transparency.cz/projekty/podpora-transparentnosti-politickych-stran-v-srbsku/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/comparative-analyses-of-the-legal-framework-for-party-and-election-campaign-finance-in-the-republic-of-serbia/
https://www.transparency.cz/publikace-a-analyzy/comparative-analyses-of-the-legal-framework-for-party-and-election-campaign-finance-in-the-republic-of-serbia/
https://www.transparency.cz/srbska-predvolebni-kampan-zatazeno/
https://www.youtube.com/watch?v=-h9WS0ejvh0&t=1s
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Ovlivňuje privatizace nemocnic přístup a kvalitu 

zdravotní péče poskytované lidem? Vzhledem 

k tomu, že ženy čerpají více zdravotní péče než muži, 

dotýká se tato situace více žen než mužů? Těmto 

otázkám jsme se věnovali v rámci analýzy vlivu 

formy vlastnictví na dostupnost a kvalitu zdravotní 

péče.

Analýza si na začátku kladla dvě výzkumné otázky, 

z nichž se jedna potvrdila a druhá ne. Neprokázala 

se korelace ani kauzální závislost mezi privatizací 

nemocnic a poklesem kvality jimi poskytované 

péče. Publikace ale i tak odhaluje pět konkrétních 

rizik relevantních pro toto prostředí a identifikuje 

i další důležité procesy a aktivity s nimi související 

jako je třeba participace veřejnosti při diskusi nebo 

transparentnost při samotném procesu privatizace.

Dále jsme z veřejně přístupných zdrojů informací 

identifikovali všechny nemocnice akutní zdravotní 

péče a prozkoumali typ jejich vlastnictví. Téměř 

150 nemocnic akutní péče je vizualizováno v námi 

vytvořené interaktivní Mapě zdravotnických zařízení 

s informacemi o vlastnické struktuře, počtu lůžek, 

zdravotního personálu, hospitalizací a vyšetření.

V druhé publikaci jsme analyzovali všech 14 krajů 

ČR a 22 vybraných měst, resp. jejich Plány podpory 

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. 

sportu. Odpovídají stávající grantové možnosti 

požadavkům místních a regionálních neziskových 

organizací? Je systém rozdělování dotací dostatečně 

transparentní? Odráží regionální a obecní grantová 

schémata rovnost žen a mužů jako jeden z pilířů 

řádné správy věcí veřejných?

Zkoumali jsme koncepčnost a transparentnost 

dotačních schémat, jejichž prostřednictvím jsou děti 

ze sociálně znevýhodněných skupin podporovány ve 

sportu, i to, zda v souladu s vládní strategií je řešena 

„nízká podpora sportovních aktivit žen a dívek“.

Vedle výzkumu a analytických prací jsme se věnovali 

i praktické stránce fenoménu state capture na 

úrovni samosprávy. V lednu proběhly dvě veřejné 

akce v Pardubicích. Hlavním probíraným tématem 

se stala zamýšlená výstavba místního fotbalového 

stadionu a případné referendum proti němu. V únoru 

jsme s občany Třebíče probírali možnosti místního 

referenda ohledně obchvatu města, možnosti 

získávání informací či dominanční techniky a obranu 

proti nim.

Dilema stavby nové krajské zlínské nemocnice nebo 

rekonstrukce té stávající se stala hlavním politickým 

tématem tamních krajských voleb. Objektivnímu 

sdílení informací a argumentů obou stran 

napomohla námi uspořádaná veřejná debata.

S postupně zvyšujícími se restrikcemi jsme se ke 

konci roku stále více přesouvali do online prostředí 

a velmi zajímavou expertní diskuzi k přerozdělování 

sportovních dotací i veřejnou online debatu 

o budoucnosti českého fotbalu jsme tak realizovali 

prostřednictvím virtuálních platforem.

 

Dvouletý projekt podpořený grantem z Foundation 

Open Society Institute ve spolupráci s Nadací 

otevřené společnosti OSIFE jsme ukončili v listopadu.

Projekt se oblasti 
takzvaného převzetí 
státu soukromými 
subjekty (z anglického 
názvu „state capture“) 
věnoval na úrovni 
regionů a municipalit. 
Zároveň zkoumal 
projevy a praktické 
dopady privatizace 
veřejných služeb na 
život občanů, konkrétně 
v oblastech zdravotnictví 
a sportu. Na projektu 
jsme spolupracovali 
s občanským sdružením 
Fórum 50 %.

Transparentní financování politických  
kampaní v Kosovu

https://www.transparency.cz/ti-vydava-analyzu-privatizace-verejneho-zajmu-ve-zdravotnictvi/
https://www.transparency.cz/ti-vydava-analyzu-privatizace-verejneho-zajmu-ve-zdravotnictvi/
https://www.transparency.cz/ti-vydava-analyzu-privatizace-verejneho-zajmu-ve-zdravotnictvi/
https://maphub.net/mapanemocnic/mapa-nemocnic-v-cr
https://www.transparency.cz/ti-vydava-analyzu-o-privatizaci-verejneho-zajmu-ve-sportu/
https://www.transparency.cz/stavba-nove-krajske-nemocnice-nebo-rekonstrukce-te-stavajici-poslechnete-si-zlinskou-verejnou-debatu/
https://www.transparency.cz/je-prerozdelovani-dotaci-ve-sportu-spravedlive-pustte-si-zaznam-kulateho-stolu/
https://www.transparency.cz/cesky-fotbal-ma-obrovskou-prilezitost-ktera-se-dalsich-deset-let-nemusi-opakovat-jak-ji-vyuzit-a-co-by-melo-nasledovat/
https://www.transparency.cz/projekty/city-capture-2-0/
https://padesatprocent.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=A9wgZVhz-fs&t=48s
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Pod záštitou programu DIAF jsme analyzovali již podruhé efektivitu a nastavení etických a protikorupčních 

politik ve zbrojních firmách v České republice podle metodiky globálního indexu TI Defence Companies 

Index. Výsledky této činnosti zveřejníme v roce 2021.

Gatekeepers

Pod záštitou programu TI Global Anti-Corruption Consortium (GACC) pracujeme na případech 

přeshraniční korupce. Pro tentokrát jsme se v TI ČR zaměřili na mapování tzv. povinných subjektů (podle 

zákona o praní peněz a financování terorismu), tedy společností a osob, jejichž služby jsou nezbytné pro 

vytvoření efektivního systému praní peněz, a je jim tedy ukládaná zvýšená zodpovědnost za to, komu své 

služby poskytují. 

Návazná advokační činnost

V návaznosti na případy tzv. gatekeeperů jsme se rozhodli v rámci mini projektu “Role of Intermediaries 

in Money Laundering” (RIMMER) nasvítit tuto oblast více veřejnosti a identifikovat rizikové parametry 

v opatřeních proti praní špinavých peněz v ČR. Snažíme se navázat dialog jak s dozorujícími orgány, tak 

i konkrétními profesemi a pomáhat s upozorňováním na korupční rizika a možnosti praní peněz.

Analýzy 
korupčních rizik

V průběhu roku jsme se v Transparency snažili 
nejen odhalovat jednotlivé kauzy vlastní 
investigativní činností, ale i systematicky 
monitorovat oblasti, které se vyhýbají 
veřejnému zájmu. 

https://ti-defence.org/where-we-work/defence-integrity-action-fund/
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Ekologická katastrofa na řece Bečvě

TI ČR se na podzim 2020 aktivně zapojila do 

prošetřování ekologické katastrofy na řece Bečvě, 

kde v září po úniku toxické látky zahynulo přes 40 tun 

ryb a samotný tok byl otráven na mnoho kilometrů. 

Kromě vyžádání informací od příslušných orgánů 

jsme v naší veřejné výzvě apelovali na potenciální 

oznamovatele, aby pomohli tuto kauzu objasnit. Nové 

informace směřující k odhalení viníků se v kauze 

objevují právě díky insiderům. Vyšetřování ze strany 

policie a státního zastupitelství stále probíhá.

Přípravy čerpání „zelených“ fondů EU  
- rizika uhlíkové korupce

Z Evropské unie budou v následujících letech 

směřovat do ČR stovky miliard korun především 

v rámci Modernizačního fondu, Fondu spravedlivé 

transformace a Národního plánu obnovy. Přípravy 

jejich alokace se odehrávaly pod rouškou pandemie 

COVID-19, jež se stala novou nečekanou proměnnou 

ohrožující transparentní distribuci daných prostředků. 

Projekt SHADE, který TI ČR připravila společně 

s klimatickým týmem Asociace pro mezinárodní 

otázky, je výjimečný právě tím, že reaguje na všechny 

tři následující problémy zároveň: dopady klimatické 

krize, důsledky pandemie COVID-19 a s tím spojené 

rostoucí nebezpečí korupčních praktik v klimatických 

fondech. Klade si za cíl tomuto nově zesílenému 

nebezpečí čelit a souběžně oponovat využívání 

narativů o pandemii pro ospravedlňování poklesu 

transparentnosti při nakládání s veřejnými financemi.

O naplnění těchto širších cílů se stará náš expertní 

tým, který má na starosti identifikaci konkrétních 

korupčních rizik, na jejichž základě zformuluje jasná 

a cílená opatření pro omezení korupce při využívání 

veřejných finančních zdrojů. Další činností expertního 

týmu bude prosazování obnovení veřejného dialogu 

a účasti občanů na formulaci politických kroků 

směrem k dekarbonizaci české ekonomiky. 

V roce 2020 jsme proto uspořádali odborné 

kolokvium pro širokou skupinu zástupců nevládních 

organizací i institucí, které se klimatickým politikám 

v ČR věnují. Podobné advokační, odborné 

a vzdělávací aktivity budou pokračovat i v roce 2021.

Podpořeno grantem z Foundation Open Society 

Institute ve spolupráci s Nadací otevřené společnosti 

OSIFE.

Korupce 
ničí (i) naše 
životní prostředí

Rok 2020 přinesl české Transparency nové 
téma – korupční praktiky ve veřejných 
politikách týkajících se životního prostředí. 
Ať už se jednalo o ekologickou katastrofu 
na řece Bečvě nebo zahájení projektu 
zaměřeného na korupční rizika spojené 
s přechodem na nízkouhlíkovou energetiku.

https://www.transparency.cz/vysetrovani-ekologicke-katastrofy-na-rece-becve-uvizlo-na-mrtvem-bode-proto-ti-apeluje-na-sirokou-verejnost/
https://www.youtube.com/watch?v=bxccyZ9mpjA&ab_channel=TransparencyInternational%C4%8Cesk%C3%A1republika
https://www.amo.cz/zmena-klimatickych-politik/s/43917-o-projektu/
https://www.amo.cz/zmena-klimatickych-politik/s/43917-o-projektu/
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Hlavním cílem projektu je přinést široké veřejnosti unikátní 

přehled informací o českých politicích na jednom místě. Pro 

celý projekt je zásadním parametrem ověřitelnost dat, proto 

je možné u jakékoliv informace dohledat její zdroj. Otevřenost 

celé databáze není zajištěna pouze z pohledu dostupnosti dat, 

ale v otevřenosti celého zdrojového kódu pro případné další 

využití.  

Při spuštění databáze v červnu byly ručně zkontrolovány 

profily politiků v aktuálním složení obou komor Parlamentu 

ČR. Vzhledem k podzimním krajským volbám jsme 

zvládli zkontrolovat profily politiků, kteří zasedli v krajských 

zastupitelstvech v období 2016-2020. Podařilo se také veřejnosti 

poskytnout ověřené profily kandidátů ve druhém kole 

senátních voleb. Po volbách pak započaly práce na kontrolách 

nově zvolených krajských zastupitelů a senátorů.

Kořeny Našich politiků 

Web Naši politici vznikl v roce 2008 jako projekt 

stejnojmenného sdružení Naši politici, o.s., které po deset 

let ručně vytvářelo unikátní databázi s využitím otevřených 

zdrojů. Občanské sdružení Naši politici ukončilo v roce 2018 

svou činnost a předalo všechna data do rukou TI ČR, která se 

rozhodla projekt adoptovat a spolu s partnery z Hlídače státu 

a Česko.Digital databázi rozšířit a zjednodušit.

Největší databáze 
českých politiků  
- fakta bez emocí na Našipolitici.cz

V červnu 2020 jsme ve spolupráci s komunitou 
expertních dobrovolníků Česko. Digital 
a organizací Hlídač státu spustili webový portál 
nasipolitici.cz. Své datové sady poskytli také 
factcheckeři z projektu Demagog.

https://cesko.digital/
https://www.hlidacstatu.cz/
https://nasipolitici.cz/
https://demagog.cz/
https://www.nasipolitici.cz/
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Smyslem monitorovací činnosti TI ČR je přispět 
k transparentnosti předvolebních kampaní z hlediska 
financování, podpořit dodržování zákona jednotlivými 
aktéry a férovost celého volebního klání. Monitoring 
kampaní přináší rok od roku jasnější představu 
o tom, kteří političtí kandidáti vedou své kampaně 
transparentně, ale odhaluje také slabiny v legislativě. 

V rámci projektu Transparentní volby jsme v roce 
2020 monitorovali předvolební kampaně ve volbách 
do zastupitelstev krajů a do Senátu ČR. Jednalo se už 
o desátý monitoring předvolebních kampaní, který 
jsme realizovali.

 

Monitoring  
předvolebních kampaní  
- v krajích

Krajské předvolební kampaně

V rámci našeho monitoringu jsme hodnotili krajské kampaně velkých stran i jejich krajských koalic uzavřených 

pouze pro tyto volby. Zaměřili jsme se také na několik subjektů, které operují pouze v regionálních vodách. 

Jen málo ze sledovaných organizací však dbalo na otevřenost financí a organizace kampaně před krajskými 

volbami, což je dáno malým významem, který je těmto volbám obecně (a mylně) přikládán. Pouze tři subjekty 

obstály v naplnění kritérií, která při posuzování aplikujeme. 

Ani legislativa není bohužel neprůstřelná, umožňuje zejména znepřehlednit rozdělení nákladů mezi 

kandidáty a stranou tak, že dlouho není jasné, kdo za co v kampani platí. Mnozí kandidáti se pak dopouštějí 

manipulativních přešlapů, které jsou založeny na zneužití pravomoci či politické funkce. A tak musíme říct, 

že transparentnost předvolebních kampaní se od roku 2017 snižuje. Výsledky všech monitoringů najdete na 

transparentnivolby.cz.

V rámci projektu City Capture 2.0 se nám podařilo v létě 2020 vyškolit tým dobrovolnic v monitoringu 

transparentnosti volebních kampaní a následně úspěšně ohodnotit kampaně 33 kandidujících subjektů.

https://www.transparentnivolby.cz/kraje2020/
https://www.transparentnivolby.cz/kraje2020/2020/09/24/za-4-to-je-prumerna-znamka-politickych-stran-a-hnuti-v-hodnoceni-transparentnosti-predvolebnich-kampani/
https://www.transparentnivolby.cz/kraje2020/
https://www.transparentnivolby.cz/kraje2020/2020/09/24/za-4-to-je-prumerna-znamka-politickych-stran-a-hnuti-v-hodnoceni-transparentnosti-predvolebnich-kampani/
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Děkujeme za podporu  
našich projektů v roce 2020  

https://www.activecitizensfund.cz/
https://www.mzv.cz/jnp/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.transparency.org/en
https://ti-defence.org/
https://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/human_rights/transition_promotion_program/index_1.html
https://justice.cz/
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ZAVEDENÍ COMPLIANCE PROGRAMU 

Pomůžeme Vám s nastavením compliance 

programu ve firmě nebo státní instituci tak, abyste 

byli chráněni před nežádoucími protiprávními jevy 

uvnitř společnosti. 

ANALÝZA RIZIK 

Připravíme analýzu korupčních rizik spojených 

s fungováním 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 rizikům a potřebám vaší společnosti/

instituce a která Vám pomůže předcházet 

a eliminovat případné reputační a finanční 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 e-mail Davidu Kotorovi  
a domluvíme se. 

KDE JSME POMÁHALI S NASTAVOVÁNÍM 
A ŠKOLENÍM PROTIKORUPČNÍCH MECHANISMŮ 
V ROCE 2020: 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky: 

workshop na téma Korupce a střet zájmu. 

Technologická agentura České republiky: 

vzdělávací workshopy na téma korupce a střet 

zájmu. 

Státní úřad inspekce práce:  

problematika boje s korupcí. 

Bureau Veritas services CZ:  

systém protikorupčního managementu. 

Ministerstvo dopravy:  

prevence a boj s korupčním jednáním. 

Diamorph hob certec:  

protikorupční online školení. 

Univerzita Karlova:  

přednáška k předmětu Ochrany lidských práv 

v teorii a praxi. 

S čím vám můžeme 
pomoci?

mailo:david.kotora@transparency.cz
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(TI) je dlouhodobě jednou z nejcitovanějších 
protikorupčních nevládních organizací v České 
republice - přes 4 000 mediálních citací v televizi, 
rádiu, tisku a online zpravodajství je toho zřejmým 
důkazem. 

Rosteme i v digitálním světě. Naše kmenové 

webové stránky transparency.cz a další kampaňové 

weby TI ČR (transparentnivolby.cz , ruzovypatnik.

cz, korupcniviceboj.cz, zapiskej.cz, nasipolitici.cz) 

navštívilo v roce 2020 téměř 400 tisíc unikátních 

uživatelů. 

Navyšuje se nám také dosah a počet sledujících 

na sociálních sítích. Zájem ze strany médií a hlavně 

široké veřejnosti nás velmi těší. Jsme rádi, že aktivity 

našeho nevelkého týmu na cestě za slušnější Česko 

bez korupce dávají smysl a mají dopad. Připojte se 

k nám online a neunikne Vám nic podstatného ze 

světa TI a korupce. 

Sledujte na Twitteru také naše experty: 
@LEYERPETR 
@MILAN_EIBL 
@DAVID_KOTORA 
@DUPAKJAN

Komunikace 
s veřejností 

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


VÝROČNÍ ZPRÁVA  2020

25

Uvědomujeme si, že koronavirový rok 2020 znamenal nejen pro nás, ale i pro mnoho spoluobčanů, 

živnostníků a soukromých společností citelný finanční zásah a nejistotu. I přesto jste nám v roce 2020 zaslali 

prostřednictvím individuálních darů celkem 1 816 641 korun českých, což je o 26 % více než v roce 2019. Proto 

chceme všem dárcům poděkovat za podporu našich protikorupčních aktivit, a také za Vaše zapojení do 

kampaně TI ČR #JÁTOPLATÍM.

Všem Vám, kteří jste se bez okolků rozhodli za Transparency 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 kliknutích podpořit Transparency platební kartou nebo trvalým příkazem.

Na našem webu transparency.cz naleznete jednoduchý elektronický formulář, kde lze snadno zvolit formu 

naší podpory – a to buď jednorázovou, nebo pravidelnou platbou.

Kromě potvrzení o daru, který si mimo jiné můžete odečíst ze základu daně, si odnesete také skvělý pocit 

z podpory smysluplné činnosti, kterou odvádí sice malý tým odborníků, ale s velkým dopadem. Transparency 

odhaluje nekalosti tam, kde se jiní neodváží, ale také podává pomocnou ruku těm, kteří boj proti korupci 

nedokážou vést sami.

Fundraising TI ČR
Jedním z milníků loňského roku je i finanční 
podpora, které se nám dostává právě od Vás - 
široké veřejnosti. V Transparency si velmi vážíme, že 
nám prostřednictví jednorázových či pravidelných 
darů vyjadřujete podporu, která je pro nás nejen 
vyslovením důvěry, ale také morální vzpruhou 
a závazkem nevzdávat se a pokračovat.

ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2020 DĚKUJEME

https://www.transparency.cz/jatoplatim/
https://www.transparency.cz/jatoplatim/
https://www.bitservis.cz/?gclid=CjwKCAjwoNuGBhA8EiwAFxomA5yMgm4wGVqyz8xyca5p6cwsHI6xx7pTiBZKDUNJkzeR2mTK_DZuvRoCcgAQAvD_BwE
https://www.crif.cz/
https://www.hlidacstatu.cz/?gclid=CjwKCAjwoNuGBhA8EiwAFxomAzeiirzCwXC0pgiLYXhObgjDRrPSPdNMCRf8TAuvDDYKjmczXHZVQRoCo4kQAvD_BwE
https://www.nielsen-admosphere.cz/
https://www.astracr.cz/
https://nadacnifond.avast.cz/index
https://cesko.digital/?gclid=CjwKCAjwoNuGBhA8EiwAFxomAyDCoNEvlEc9nz8fDAYRUZuvXtzNaEbDLC3Zc9Lmg6DwdSLNVICWORoC9xcQAvD_BwE
https://www.dataweps.com/cs/
https://www.demas.cz/
https://imper.cz/
https://monitora.cz/?gclid=CjwKCAjwoNuGBhA8EiwAFxomA1jJSugJ0OoLVdYHcq3X4VQYVko4YsyOUsuxVo-fpisJgbB6w4K2iRoCrrEQAvD_BwE
https://nerudnyfest.cz/
https://www.mediaenergy.cz/?gclid=CjwKCAjwoNuGBhA8EiwAFxomA0QH24VCm65qSBItoEzpHy9btzKcby1PzUSUMRhnAkMya5njNhzjjhoCwX4QAvD_BwE
http://mejseksvetu.cz/
https://picards.cz/
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Pro zaryté srdcaře a aktivní bojovníky s korupcí 
máme speciální dárcovskou platformu – Klub 
Transparency International. Ten už od roku 2011 
sdružuje naše individuální a firemní podporovatele, 
kteří se chtějí do boje proti korupci aktivně zapojit 
a využívat např. možnosti setkávat se na našich 
pravidelných akcích. Podpory, které se nám 
od našich klubařek, klubařů a firem 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 omezování korupce 
v naší zemi.

FIREMNÍ ČLENOVÉ KLUBU TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2020

Patron

General

Basic

Klub Transparency International

DALŠÍ FIREMNÍ DARY ZA ROK 2020

https://www.floweast.com/
https://www.t-mobile.cz/osobni
https://www.ey.com/cs_cz
http://www.korejzova.cz/?gclid=CjwKCAjwoNuGBhA8EiwAFxomAzm6_Hq2rG44cHVxUT7c3-fNiLOB9GVMs5vhST2kPerRgZV8IiZgUBoCYroQAvD_BwE
https://www.farmarsketrziste.cz/trh/naplavka
https://www.energy.cz/cz/
https://www.isolitbravo.cz/cs/uvod
http://www.pppartners.cz/
https://www.ton.eu/cz/
https://www.edikt.cz/
http://www.jatka78.cz/cs
http://www.nfro.cz/
https://www.awec.cz/
https://www.octopus-news.com/en/
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Transparency spustila v červnu 2020 dárcovskou 

online kampaň #JÁTOPLATÍM, která představuje 

konkrétní podporovatele naší nevládní protikorupční 

organizace. Vše otevírá „skrytá kamera“ s Matějem 

Ruppertem. K tomu, že si nás platí, se přiznali také 

Barbora Poláková, Martin Hofmann, Berenika 

Kohoutová, Veronika Arichteva nebo Pavel Liška.

Do kampaně se dále zapojili naši podporovatelé 

z řad široké veřejnosti. Hospodský Pavel Jurák, lékař 

Petr Šuk, advokátka Petra de Brantes, včelař a malíř 

Jan Karpíšek, středoškolský učitel Jaroslav Petr, 

nebo umělci z JATKA 78. Ti všichni otevřeně vyjádřili 

podporu našim aktivitám. Děkujeme Vám všem za 

podporu!

Ke kampani #JÁTOPLATÍM vznikla také limitovaná 

kolekce triček, mikin, diářů a speciálních pouzder na 

platební karty s RFID ochranou - zabezpečení proti 

zneužití bezkontaktní platby. Vše je dostupné online 

na naší facebookové stránce.

Za pomoc s realizací kampaně chceme poděkovat 

Petrovi a Bohu Machovcovým a za design limitované 

kolekce merchandisu #JÁTOPLATÍM Ondřeji Szmekovi. 

#JÁTOPLATÍM

https://www.transparency.cz/jatoplatim/
https://www.facebook.com/transparency.cz/shop/?referral_code=page_shop_tab&preview=1&ref=page_internal
https://youtu.be/gCG3teE1pGA
https://youtu.be/2ulZuF_CFMs
https://youtu.be/0chwa1eorH0
https://youtu.be/7oFZT-BnDBo
https://youtu.be/kRh43OjAoww
https://youtu.be/rwywWdeteH4
https://youtu.be/C8w6-WtY7fk
https://youtu.be/sxxHisnM5tY
https://youtu.be/snWS16RCsrY
https://youtu.be/UdHttB-ZpLQ
https://youtu.be/N5FxW8x8ytU
https://youtu.be/K3bgTJNH-zw
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Lidé  
v TI ČR

ŘEDITEL David Ondráčka  

(do 11/2020)

Petr Leyer  

(od 11/2020)

PRÁVNÍ PORADNA Jan Dupák 

Pavel Jiříček 

Petr Leyer 

Šimon Pepřík (do 8/2020)

Gabriela Zukalová

Adéla Bohuslavová

Sylvie Kloboučková

Apolena Ondráčková

ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ Milan Eibl 

Marek Chromý 

PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ Ondřej Cakl 

Jana Stehnová 

Václav Krejcar

Markéta Svobodová

Martin Hruška (do 7/2020)

FUNDRAISING A KOMUNIKACE David Kotora 

Lucia Vilimovská 

Ondřej Ridl

KANCELÁŘ A FINANCE Klára Šmejkalová 

Hana Vitovská 

ÚČETNICTVÍ Miloslava Hosnédlová

DOBROVOLNÍCI A STÁŽISTÉ Anežka Amlerová

Josefína Folprechtová 

Jakub Malhocký

Světlana Plašilová

Veronika Čermáková

Laura Doanová

Tereza Holubová

Emma Letham

Kristína Šůsová

Sofie Valová

Radana Macháčková

Františka Rohlíčková

Kateřina Jánová

SPRÁVNÍ RADA TI Jan Spáčil, předseda

Lenka Černá 

Ondřej Klofáč 

Pavlína Louženská 

Philip Roland Staehelin 

Pavel Uhl

DOZORČÍ RADA TI Vladimír Králíček, 

předseda (do 2/2020)

Eva Kotlánová 

Věra Výtvarová 

(do 6/2020)

Petr Kříž 

(od 12/2020) 

ZAKLADATELÉ Václav Láska 

Libor Vávra
Tým TI ČR                   fotografie: Pavel Klůs
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zakládajícím členem střechové organizace Asociace 

pro Transparentnost (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, regionálních aktivistických 

spolků i akademiků.  

Členové ASTRA ke konci roku 2020:

TI ČR

Institut pro udržitelný rozvoj

Stop tunelům

Petr Vymětal  

Členství TI ČR  
ve střechové organizaci

https://www.astracr.cz/
https://www.astracr.cz/
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2020

PROJEKTY (DOTACE, GRANTY) FINANČNÍ ZDROJ V TIS. KČ

PRÁVNÍ PORADNA A WHISTLEBLOWERSKÉ CENTRUM MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 1 184

Antikorupční strategie pro myanmarskou občanskou společnost v horizontu 2020 (ASPM2020) MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 1 192

Posilování institucí zajišťujících průhlednost (financování) politické scény v RKS MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 1 051

Otevřené politické financování - svobodný přístup k informacím jako hlavní motor zvyšování transparence  
ve volebních kampaních v Srbsku MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 1 089

Mobilizace občanské společnosti v boji proti korupci ve Vietnamu (Mobs) MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR 1 308

City Capture 2.0: Mapping and Analyzing the Impact of State Capture on a Local Level OPEN SOCIETY FOUNDATIONS 988

Czech Defence Companies Anti-Corruption Index - Second Edition TRANSPARENCY INTERNATIONAL DEFENCE AND SECURITY (TI UK) 148

Global Anti-Corruption Consortium project TRANSPARENCY INTERNATIONAL SECRETARIAT 87

IMMUNE ENHANCED T-MOBILE 159

OGP Anti-corruption Champions Grant - Czech Republic: Promoting Whistle-blower Protection TRANSPARENCY INTERNATIONAL SECRETARIAT 183

ROLE OF INTERMEDIARIES IN MONEY LAUNDERING TRANSPARENCY INTERNATIONAL SECRETARIAT 140

Sheding Anti-corruption light into Decarbonization of Energy after the COVID-19 pandemic FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE 110

Ochrana whistleblowerů: aktuální výzva pro Českou republiku ACTIVE CITIZENS FUND 84

ZAKÁZKY

Školení s protikorupční tématikou, vzdělávací workshopy, analýzy, monitoring veřejného zadávání 305

„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 556

Přímé dary FIREMNÍ I INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI A DARUJME.CZ 1 666

OSTATNÍ  

Ostatní příjmy (úroky, kurzové zisky, účetní odpisy) 46

CELKEM 10 468
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FUNDRAISING A PÉČE O DÁRCE 2020

VÝNOSY V TIS. KČ NÁKLADY V TIS. KČ

A. PROJEKTOVÁ ČINNOST (SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ) 961

Dary/Firemní dárce 45 z toho:

Dary/Individuální dárci 198 PRÁVNÍ PORADNA A WHISTLEBLOWERSKÉ CENTRUM 473

Dary/Darujme.cz 1 422 Antikorupční strategie pro myanmarskou občanskou společnost v hori-
zontu 2020 (ASPM2020) 134

Klub/Firemní dárci 360 Posilování institucí zajišťujících průhlednost (financování)  
politické scény v RKS 117

Klub/Individuální dárci 196
Otevřené politické financování - svobodný přístup k informacím jako 
hlavní motor zvyšování transparence ve volebních  
kampaních v Srbsku

124

Mobilizace občanské společnosti v boji proti korupci ve Vietnamu 
(Mobs) 113

B. ROZVOJ FUNDRAISINGU, PR AKTIVITY 554

C. NÁKLADY ORGANIZACE 706

2 221 2 221

FIREMNÍ ČLENOVÉ KLUBU TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2020 

PATRON FIREMNÍ ČLENOVÉ KLUBU TI:  V TIS. KČ

FLOW EAST A.S. (JOSEFSKÁ 1, A.S.) 100

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 100

GENERAL FIREMNÍ ČLENOVÉ KLUBU TI:

KOREJZOVÁ & SPOL., V.O.S. 50

ERNST & YOUNG S.R.O. 30

BASIC FIREMNÍ ČLENOVÉ KLUBU TI:

ENERGY GROUP, A. S. 20

TON A. S. 20

ARCHETYP, Z. S. 10

ISOLIT-BRAVO, SPOL. S R.O. 10

PP PARTNERS PRAGUE A.S. 10

RTRAP S.R.O. 10

CELKEM 360

OSTATNÍ FIREMNÍ DARY 2020

V TIS. KČ

AWEC ALUMINIUM PRODUCTS S.R.O.          1 

BUBBY BUBBY S.R.O.                      2 

DOKONCE S.R.O.                          2 

EDIKT A.S.                              20 

JATKA78 Z.Ú.                            10 

OCTOPUS, NEWSROOM                        10 

CELKEM 45
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STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2020

V TIS. KČ

Osobní náklady (10 zaměstnanců* - hrubé mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění; smlouvy na DPP, pojištění Kooperativa) 6 360

Projektové výstupy (konference, semináře, veřejné debaty, tiskové konference, tisk, grafika a korektura publikací, překlady, tlumočení, cestovné, propagační činnost) 1 538

Administrativní náklady a služby  
(propagační činnost, nájemné, telekomunikační služby, kancelářské potřeby, účetní, poštovné, IT služby, aktualizace software, DDHM, opravy a údržba) 2 170

Externí spolupráce expertů na projektových výstupech 502

NÁKLADY CELKEM 10 570

* jedná se o roční průměr v přepočtu na plné úvazky
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ROZVAHA k 31. 12. 2020 (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 B 1 2

A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM (Ř. 02 + 10 + 21 - 28) 1 0 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 ) 10 465 486

A.II.7. DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (028) 17 465 486

A.III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ( Ř. 22 AŽ 27 ) 21 0 0

A.IV. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU CELKEM ( Ř. 29 AŽ 39 ) 28 870 891

A.IV.5. OPRÁVKY K OSTATNÍMU DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU (079) 33 405 405

A.IV.10. OPRÁVKY K DROBNÉMU DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU (088) 38 465 486

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM ( Ř. 41 + 51 + 71 + 80 ) 40 2 873 3 055

B.I. ZÁSOBY CELKEM ( Ř. 42 AŽ 50 ) 41 0 0

B.II. POHLEDÁVKY CELKEM ( Ř. 52 AŽ 70 ) 51 505 0

B.II.1. ODBĚRATELÉ (311) 52 5 0

B.II.17. JINÉ POHLEDÁVKY (378) 68 500 0

B.III. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK CELKEM ( Ř. 72 AŽ 79 ) 71 1 939 3 010

B.III.1. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY V POKLADNĚ (211) 72 3 10

B.III.3. PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH (221) 74 1 936 3 000

B.IV. JINÁ AKTIVA CELKEM ( Ř. 81 + 82 ) 80 429 45

B.IV.2. PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (385) 82 429 45

AKTIVA CELKEM ( Ř. 1 + 40 ) 83 2 873 3 055

KONTROLNÍ ČÍSLO ( Ř. 1 AŽ 83 ) 997 14 972 15 784
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PASIVA

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 1 394 1 292

A.I. JMĚNÍ CELKEM ( Ř. 86 AŽ 88 ) 85 0 0

A.II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM ( Ř. 90 AŽ 92 ) 89 1 394 1 292

A.II.1. ÚČET VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ (+/-963) 90 X -102

A.II.2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ (+/-931) 91 248 X

A.II.3. NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MIN. LET (+/-932) 92 1 146 1 394

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM ( Ř. 94 + 96 + 104 + 128 ) 93 1 479 1 763

B.I. REZERVY CELKEM ( Ř. 95 ) 94 0 0

B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM (Ř. 105 AŽ 127) 104 568 607

B.III.1. DODAVATELÉ (321) 105 6 3

B.III.4. OSTATNÍ ZÁVAZKY (325) 108 4 1

B.III.5. ZAMĚSTNANCI (331) 109 307 337

B.III.6. OSTATNÍ ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM (333) 110 3 0

B.III.7. ZÁVAZKY K INSTITUCÍM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A VEŘEJNÉHO 
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

(336) 111 176 188

B.III.9. OSTATNÍ PŘÍMÉ DANĚ (342) 113 51 61

B.III.10. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (343) 114 1 4

B.III.12. ZÁVAZKY ZE VZTAHU KE STÁTNÍMU ROZPOČTU (346) 116 20 13

B.IV. JINÁ PASIVA CELKEM (Ř. 129 + 130) 128 911 1 156

B.IV.1. VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (383) 129 87 47

B.IV.2. VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (384) 130 824 1 109

PASIVA CELKEM (Ř. 84 + 93) 131 2 873 3 055

KONTROLNÍ ČÍSLO (Ř. 84 AŽ 131) 998 11 492 12 220
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ČÍSLO ŘÁDKU NÁZEV POLOŽKY ČÍSLO ŘÁDKU  ČINNOST HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ CELKEM

1 2 3

A. NÁKLADY  (Ř. 39) 1 10 093 477 10 570

A.I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY A NAKUPOVANÉ SLUŽBY CELKEM (Ř. 3 AŽ 8) 2 3 896 161 4 057

A.I.1 SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIE A OSTATNÍCH NESKLADOVANÝCH 
DODÁVEK

(501-3) 3 71 8 79

A.I.5 NÁKLADY NA REPREZENTACI (513) 7 18 0 18

A.I.6 OSTATNÍ SLUŽBY (518) 8 3 798 153 3 951

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 6 018 316 6 334

A.III.10 MZDOVÉ NÁKLADY (521) 14 4 693 259 4 952

A.III.11 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (524) 15 1 325 57 1 382

A.IV. DANĚ A POPLATKY CELKEM  (Ř. 20) 19 40 0 40

A.IV.15 DANĚ A POPLATKY (53X) 20 40 0 40

A.V. OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM  (Ř. 22 AŽ 28) 21 139 0 139

A.V.19 KURSOVÉ ZTRÁTY (545) 25 102 0 102

A.V.22 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY (549) 28 37 0 37

A.VI. ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK 
CELKEM (Ř. 30 AŽ 34)

29 0 0 0

A.VII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM (Ř. 36) 35 0 0 0

A.VIII. DAŇ Z PŘÍJMŮ CELKEM (Ř. 48) 37 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 39 10 093 477 10 570
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ČÍSLO ŘÁDKU NÁZEV POLOŽKY ČÍSLO ŘÁDKU  ČINNOST HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ CELKEM

1 2 3

B. VÝNOSY (Ř. 67) 40 9 991 477 10 468

B.I. PROVOZNÍ DOTACE (Ř. 42) 41 5 824 0 5 824

B.I.1 PROVOZNÍ DOTACE (691) 42 5 824 0 5 824

B.II. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM  (Ř. 44 AŽ 46) 43 4 121 0 4 121

B.II.3 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY (DARY) (682) 45 4 121 0 4 121

B.III. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM (Ř. 48 AŽ 50) 47 0 477 477

B.III.2 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB (602) 49 0 466 466

B.III.3 TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ (604) 50 0 11 11

B.IV. OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM (Ř. 52 AŽ 57) 51 46 0 46

B.IV.10 JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY (649) 57 46 0 46

B.V. TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, ZÚČTOVÁNÍ REZERV A OPRAVNÝCH 
POLOŽEK CELKEM  
(Ř. 59 AŽ 63)

58 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 64 9 991 477 10 468

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (Ř. 39 - 64 + 38) 65 -102 0 -102

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (Ř. 65 - 66) 67 -102 0 -102

KONTROLNÍ ČÍSLO (Ř. 1 - 67) 999 80 132 3 816 83 948
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1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Společnost Transparency International – Česká republika o. p. s. (dále již 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 

Jan Vyklický †

Bohdan Dvořák †

Libor Vávra  

 

 

 

1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ

V roce 2020 došlo k těmto změnám v obchodním rejstříku:

→	 Statutární orgán  -     do 23. 11. 2020 David Ondráčka, ředitel 

- od 23. 11. 2020 Petr Leyer, ředitel

→	 Dozorčí rada   -     do 10. 2. 2020 Vladimír Králíček, předseda

- do 30. 6. 2020 Věra Výtvarová, členka 

- od 17. 12. 2020 Petr Kříž, člen (zatím nezapsáno v OR)

1.3. SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI 

 

FUNKCE JMÉNO

STATUTÁRNÍ ORGÁN ŘEDITEL PETR LEYER

SPRÁVNÍ RADA PŘEDSEDA

 

JAN SPÁČIL

ČLEN PHILIP ROLAND STEAHELIN

DOZORČÍ RADA

ČLEN

ČLEN

ČLEN

ČLEN

ČLEN

ČLEN

ONDŘEJ KLOFÁČ

PAVEL UHL

LENKA ČERNÁ

PAVLÍNA LOUŽENSKÁ

PETR KŘÍŽ,  
(zatím nezapsáno v OR)

EVA KOTLÁNOVÁ
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2. 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 účtující-

mi v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u 

kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 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 souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad 

o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2020 za kalendářní rok 2020. Účetní závěrka 

byla sestavena dne 23. 03. 2021.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč),  

není-li dále uvedeno jinak. 

V průběhu roku 2020 výrazně zasáhl Českou republiku virus SARS-CoV-2. Dozorčí rada Společnosti pečlivě 

monitoruje situaci a hledá způsoby, jak minimalizovat 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 neomezeného trvání Společnosti. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 

2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

2.1. 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 sníženou o oprávky a pří-

padné 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. 

2.2. POHLEDÁVKY

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. 

2.3. ZÁVAZKY 

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

2.4. REZERVY

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozva-

hovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo oka-

mžik jejich vzniku.

2.5. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky plat-

ným 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.

2.6. VÝNOSY

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

2.7. POUŽITÍ ODHADŮ

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, 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 dostup-

ných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se 

mohou od těchto odhadů odlišovat. 
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3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM)

Společnost k 1. 1. 2020 evidovala v účetnictví ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně ve výši 

405 tis. Kč a k 31. 12. 2020 má zůstatkovou hodnotu 0 tis. Kč.

3.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM)

Společnost k 1. 1. 2020 evidovala v účetnictví drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně ve výši 

465 tis. Kč. Během roku byl pořízen majetek za 21 tis. Kč na stav 486 tis. Kč v pořizovací hodnotě. Tento maje-

tek má k 31. 12. 2020 zůstatkovou hodnotu ve výši 0 tis. Kč. Jedná se zejména o kancelářské zařízení.

3.3. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 

Společnost nemá k datu 31. 12. 2020 pohledávky po splatnosti. 

3.4. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ

Časové rozlišení aktivní obsahuje zejména příjmy příštích období z nepřijatých peněžních prostředků  

na základě uzavřených smluv na neziskové projekty. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (ÚDAJE V TIS. KČ)

PROJEKT STAV K 31. 12. 2019 STAV K 31. 12. 2020

PAKTY INTEGRITY / EVROPSKÁ KOMISE

GLOBAL DCI ASSESSMENTS / TRANSPARENCY INTERNATIONAL UK 

TOGETHER EFFECTIVELY AGAINST MALPRACTICE /  

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SECRETARIAT 

 

182                                         

98                                         

                                       

149                                          

                                           

CITY CAPTURE 2.0/ FOSI

OGP ANTI-CORRUPTION CHAMPIONS GRANT – CZECH REPUBLIC:  

PROMOTING WHISTLE-BLOWER PROTECTION/ TRANSPARENCY  

INTERNATIONAL SECRETARIAT

44

1

PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ CELKEM 429 45
 

3.5. VLASTNÍ ZDROJE

Vlastní zdroje společnosti jsou k datu účetní závěrky ve výši 1 394 tis. Kč. Výsledek hospodaření za rok 2020 ve 

schvalovacím řízení ve výši - 102 tis. Kč (ztráta).

3.6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost nemá k datu 31. 12. 2020 ani 2019 závazky po splatnosti.

3.7. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ

Časové rozlišení pasivní obsahuje zejména výnosy příštích období z titulu časově rozlišení přijatých peněž-

ních prostředků na neziskové projekty. Jedná se o projekty, které časově přesahují účetní období končící 31. 12.
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VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (ÚDAJE V TIS. KČ)

PROJEKT STAV K 31. 12. 2019 STAV K 31. 12. 2020

CITY CAPTURE 2.0 / FOSI

SHEDING ANTI-CORRUPTION LIGHT INTO  
DECARBONIZATION OF ENERGY AFTER THE COVID-19 
PANDEMIC / OSIFE

ROLE OF INTERMEDIARIES IN MONEY LAUNDERING / 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL SECRETARIAT

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA  
PRO ČESKOU REPUBLIKU / NORSKÉ FONDY

NADAČNÍ FOND RODINY ORLICKÝCH /  
NADAČNÍ FOND RODINY ORLICKÝCH

CZECH DEFENCE COMPANIES ANTI-CORRUPTION  
INDEX - SECOND EDITION / TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL UK 

IMMUNE ENHANCED / VIA, T-MOBILE

533

                                                               

                                         

                                        

                                         

 
232

59                                                                                                       

                                          

676

145

 
4

200

84

VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ CELKEM 824 1 109

3.8. SPLATNÉ ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ NEDOPLATKY

Společnost neevidovala k 31. 12. 2020 ani k 31. 12. 2019 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 131 tis. Kč k 31. 12. 2020 (123 tis. Kč k 31. 12. 2019).

Výše splatných závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění činila 56 tis. Kč k  

31. 12. 2020 (53 tis. Kč k 31. 12. 2019).

3.9. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Počet zaměstnanců v přepočtu na plné úvazky a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:

2019 2020

POČET OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM POČET OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

ZAMĚSTNANCI – OSTATNÍ 8 4 867 9 5 371

VEDENÍ SPOLEČNOSTI 1 924 1 963

CELKEM 9 5 791 10 6 334

V roce 2020 a 2019 nebyly členům řídících a kontrolních orgánů vyplaceny žádné odměny ani funkční požitky. 

Společnost neposkytuje členům řídících a kontrolních orgánů žádná jiná plnění a nebyly s nimi, popř. s jejich ro-

dinnými příslušníky, uzavřeny žádné obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

3. 10.    DAŇOVÝ ZÁKLAD (ÚDAJE V TIS. KČ)

STAV K 31. 12. 2020

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

                                                                 

                                                                  
- 102    

                                                              

                                                                 
- 102

SAZBA DANĚ    
                                                                                                                              

19

CELKEM DAŇ Z PŘÍJMŮ ZA HOSPODÁŘSKOU ČINNOST 0
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3.11. VÝNOSY Z HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI (ÚDAJE V TIS. KČ)

OBDOBÍ DO 31. 12. 2019 OBDOBÍ DO 31. 12. 2020
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TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB

CELKEM TRŽBY ZA SLUŽBY                                     

765 

765      

   765

765

477

477

477

477

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY (DARY)

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY (GRANTY)

CELKEM PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY

2 430

3 627

6 057

2 430

3 627

6 057

    2 221

     1 900

    4 121 

 

2 221 

1 900 

4 121 

PROVOZNÍ DOTACE 4 883  4 883   5 824 5 824

CELKEM PROVOZNÍ DOTACE

OSTATNÍ

4 883

  

43

4 883

        

43

5 824

          

46

5 824

         

46

        
VÝNOSY CELKEM 10 983 765 11 748 9 991 477   10 468

V roce 2020 společnost obdržela dary v rámci Klubu Transparency International – ČR ve výši 556 tis. Kč, dále 

přímé dary ve výši 1 665 tis. Kč. Oproti tomu v roce 2019 společnost obdržela dary v rámci Klubu Transparency 

International – ČR ve výši 1 010 tis. Kč a dále přímé dary ve výši 1 420 tis. Kč.

 

 

 

Nejvýznamnějšími projekty v roce 2020 byly zejména:

Transition projekty   

donor Ministerstvo zahraničních věcí

SHeding Anti-corruption light into Decarbonization of Energy after the COVID-19 pandemic   

donor OSIFE

ALAC     

donor Ministerstvo spravedlnosti

3.12. CELKOVÉ NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI/AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI  

 (ÚDAJE V TIS. KČ) 
 

OBDOBÍ DO 31. 12. 2019 OBDOBÍ DO 31. 12. 2020

POVINNÝ AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 24 24

JINÉ OVĚŘOVACÍ SLUŽBY 87 47

CELKEM 111 71

3.13. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

K 31. 12. 2020 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 záva-

zek.

3.14. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
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2020 

in numbers 

There were 10 permanent employees (full-time equivalents) 
in the Czech TI’s office.  

We implemented 10 projects, four of which were foreign.  

We published 34 press releases.  

We pointed out 34 corruption cases.  

We provided legal assistance to 228 ALAC’s clients.  

We lectured 284 laics and experts.

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 Berlin, our chapter is 

a part of a wider international movement with 

a history dating back to 1993.

We obtained the resources for our activities from 

the Government of the Czech Republic, the United 

States of America, the Transparency International 

Secretariat and Transparency International Defense 

& Security, 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!

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. 
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