
VÝROČNÍ
ZPRÁVA

2021



VÝROČNÍ ZPRÁVA  2021

Obsah
ÚVODNÍ SLOVO        3

O NÁS          4

ROK 2021 VE ZKRATCE       5

TI ČR V MÉDIÍCH        6

MAPOVÁNÍ KORUPCE       7

 INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE 2021  (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX – CPI) 8

 Globální barometr korupce – EU 2021     9

NAŠE ČINNOST V ROCE 2021       10

 KLÍČOVÉ KAUZY a legislativní souboje     11

 PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY  14

 PODCAST STOŠESTKA       16

 KORUPČNÍ IMUNOLOGIE       17

 INTEGRITA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK      20

 PODPORA DEMOKRATICKÝCH HODNOT V ZAHRANIČÍ   21

 Index protikorupční odolnosti zbrojních firem    24

 Praní špinavých peněz       25

 UHLÍKOVÁ KORUPCE       26

 Našipolitici.cz - fakta bez emocí      27

 MEZINÁRODNÍ DEN BOJE PROTI KORUPCI     29

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI?      30

KOMUNIKACE S MÉDII A VEŘEJNOSTÍ     31

FUNDRAISING TI ČR / #JATOPLATIM     32

LIDÉ TI V ČR         36

PARTNERSTVÍ A ČLENSTVÍ VE STŘECHOVÝCH ORGANIZACÍCH  37

FINANCOVÁNÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA      38

ZPRÁVA AUDITORA        53

ENGLISH SUMMARY        55 



3

VÝROČNÍ ZPRÁVA  2021

ONDŘEJ KOPEČNÝ
ředitel Transparency International ČR
 
fotografie: Jan Volejníček | zdroj: TI ČR

PETR LEYER 
právník a člen Správní rady Transparency International ČR
 
fotografie: Jan Volejníček | zdroj: TI ČR

Úvodní  
slovo

Vážení přátelé Transparency,

jako tradičně máte možnost prostřednictvím výroč-
ní zprávy zhodnotit korupční a protikorupční aktivity 
a události za předchozí rok a nahlédnout do fungo-
vání naší organizace. 

Svět se za poslední dva roky výrazně posunul 
a vlastně by se dalo říci, že jak rok 2020 začal, tak rok 
2021 pokračoval. Kromě (snad) doznívající pande-
mie COVIDu a korupčních příležitostí, které nabízela, 
jsem zažili zejména volby do Poslanecké sněmovny, 
které jsme opět úspěšně monitorovali z hlediska fi-
nancování a transparentnosti kampaně. 

Volby jsou vždy důležitým ukazatelem pro to, jak 
bude protikorupčním snahám nakloněna nová 
vláda. Ta poslední, nynějšího expremiéra Andreje 
Babiše (ANO), nedokázala přes náš tlak a spolupráci 
dotáhnout snad žádnou důležitou legislativu (whis-
tleblowing, lobbing, státní zastupitelství, střet zájmů) 
nebo jiná opatření (funkční evidence skutečných 
majitelů, registr oznámení). 

Současná vláda Petra Fialy (ODS) však v programo-
vém prohlášení neukázala žádné výrazné ambice. 
Bude tedy otázkou, co a v jaké podobě nakonec 
bude přijato a zda se nám podaří naplnit ales-
poň dlouhodobé závazky vyplývající z členství v ČR 
v mezinárodních organizacích (EU, Rada Evropy, 
GRECO). Nicméně aktuální složení vlády dává ale-
spoň naději na nový přístup a třeba i určitý po-
sun v globálním žebříčku Index vnímání korupce 
(Corruption Perceptions Index – CPI), v němž Česko 
dlouhodobě stagnuje.

Pro Transparency dál běžely velké kauzy spojené 
s vysoce postavenými politiky nebo úředníky 

(Andrej Babiš, Vratislav Mynář), což ukazuje, že 
se nebojíme tzv. „dívat mocným pod prsty“. Této 
aktivity se držíme bez ohledu na politickou situaci. 
Zároveň jsme se dočkali výrazných posunů v dalších 
velkých korupčních případech (Miroslav Pelta). 

Dál jsme se však snažili též o systémové změny 
a vzdělávání v Česku i jinde, což je neméně důleži-
té. Nicméně naši spolupráci v zahraničí kompliko-
valy různé události, které protikorupčním snahám 
nepřejí. Zejména vojenský puč v Myanmaru takřka 
znemožnil pokračování našeho dlouhodobého pro-
gramu spolupráce s místními organizacemi na de-
mokratizačních a protikorupčních změnách.

Z hlediska vnitřního fungování byl rok 2021 stabilní 
finančně i personálně. Získali jsme významné pro-
jekty a mohli tak rozvíjet naši systémovou činnost. 
Udrželi jsme si vysokou mediální citovanost a po-
mohli bezplatně celé řadě klientů právní poradny 
(včetně whistleblowerů). Dál jsme pokračovali ve 
výběru stálého ředitele, kterým se od května 2022 
stal Ondřej Kopečný. 

 

Válka na Ukrajině a její vliv na světové dění ukazuje, 
že nás žádné klidnější období nečeká. Kromě výše 
zmíněné národní protikorupční legislativy budeme 
bedlivě sledovat i diskusi o nových opatřeních proti 
praní peněz na úrovni Evropské unie. Jde o klíčovou 
agendu, která ovlivňuje vymahatelnost většiny pro-
tikorupčních opatření. V této souvislosti se samo-
zřejmě zaměříme i na české předsednictví Radě EU. 

Konečně dobrou zprávou a vysvědčením pro TI je, 
že i v nelehké době nás naše příznivkyně a příznivci 
neopustili a dál podporují omezování korupce jak fi-
nančně, tak i jinak. Děkujeme za tuto podporu i spo-
lupráci a těšíme se na nové výzvy dalšího roku.
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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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10
Tolik pracovalo v kanceláři TI stálých 
zaměstnanců (přepočteno na celé úvazky).

2021
Rok

ve zkratce  
a číslech?

20
Tolik jsme vydali tiskových zpráv.

14
Tolik jsme realizovali projektů, z toho 4 byly 
zahraniční.

35
Na tolik korupčních kauz jsme upozornili.

240
Tolika klientům právní poradny jsme poskytli 
bezplatnou právní pomoc.

720
Tolik jsme proškolili o korupci laiků i odborníků.
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TI ČR v médiích

CNN Prima NEWS - Leyer: Blažek nebudí důvěru Soud o výrocích Andreje Babiše - ČT24

90’ ČT24 - Podcenil stát přípravu na pandemii?ČT24 - TI dál požaduje omluvu od premiéra Babiše

168 hodin - Byznys z Kypru 360° Pavlíny Wolfové - Majetková přiznání politiků

DVTV - Přijdeme o peníze z EU kvůli Babišovi? Reportéři ČT - Hra o miliardy

Reportéři ČT - Bohatství z bankrotuCNN Prima NEWS - Babiš dostal pokutu 250 000 korun

Výběr mediálních výstupů Transparency 
International ČR v televizním vysílání za rok 2021.

https://www.facebook.com/watch/?v=2948584588805255
https://www.facebook.com/watch/?v=531566228277767
https://www.facebook.com/transparency.cz/videos/147264573947633/
https://www.facebook.com/watch/?v=2722804904686564
https://www.facebook.com/watch/?v=444997197021935
https://www.facebook.com/transparency.cz/videos/973111496567795/
https://www.facebook.com/watch/?v=405894434353465
https://www.facebook.com/transparency.cz/videos/174814418124580/
https://www.facebook.com/watch/?v=689679751705959
https://www.facebook.com/transparency.cz/videos/906638776619766/
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Index vnímání korupce (CPI) vychází pravidelně již od roku 1995. V roce 2012 došlo k metodologickému 

vylepšení, které nám nyní dovoluje se ohlédnout za uplynulou dekádou a porovnat výsledky České 

republiky v rámci CPI v průběhu času a za vedení jednotlivých vlád.

Z dílčích ročních výsledků indexu za uplynulých deset let je patrné, že Česká republika po mírném 

bodovém propadu za vlády Petra Nečase (ODS) dospěla od roku 2014 k bodovým ziskům, a to počínaje 

sedmiměsíčním působením úřednické vlády Jiřího Rusnoka a dále zejména za vlády Bohuslava Sobotky 

(ČSSD). Celkem si od roku 2012 do roku 2018 připsala ČR 10 bodů v CPI.

Od roku 2018, tedy už za vlády Andreje Babiše (ANO), můžeme vidět trend setrvalého bodového sestupu. 

ČR ztratila v CPI do roku 2021, tedy do letošního aktuálního vydání, 5 bodů. 

Evropská unie 64/100
Česká republika 54/100

 
CO S TÍM? 
1. Státní služba, lobbing, whistleblowing 

2. Daňové ráje, opatření proti praní peněz a zneužívání veřejných prostředků 

3. Posílení nezávislých institucí, vznik protikorupční agentury

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 v Indexu vnímání korupce 2021 získala 
stejně jako v loňském roce 54 bodů ze 100 možných, 
a zůstala také na totožné 49. příčce, o kterou 
se tentokrát dělí s Maltou a Mauriciem. Průměr 
Evropské unie, třetím rokem 64 bodů, zůstává nadále 
v propastném nedohlednu.

INDEX VNÍMÁNÍ 
KORUPCE 2021  
(CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX – CPI)

🎧 Stošestka - Vladimíra Dvořáková a Petr Leyer: Zlepší 
nová vláda Petra Fialy omezování korupce v Česku? 

 

https://www.transparency.cz/cpi2021/
https://www.transparency.cz/stosestka-zlepsi-nova-vlada-petra-fialy-omezovani-korupce-v-cesku/
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GLOBÁLNÍ BAROMETR KORUPCE – EU 2021
Mezinárodní sekretariát Transparency International (TI) 
v Berlíně v červnu zveřejnil aktuální Globální barometr 
korupce (Global Corruption Barometer – GCB) zaměřený 
na Evropskou unii (EU). Data vycházejí z dotazování občanů 
na jejich osobní zkušenosti s korupcí v každodenním životě. 
Výsledky naznačují, že míra korupce v EU stagnuje nebo 
roste. Přibližně třetina občanů má dojem, že se míra korupce 
za poslední rok zvedla. Česká republika ve srovnání evropské 
sedmadvacítky zaostává ve všech dotazovaných oblastech 
za průměrem.

Globální barometr korupce je výzkumem tzv. vox

populi, jde o přímé dotazování občanů na otázky

týkající se korupce v jejich zemi. Barometr se tak liší

od původně zmíněného mezinárodního žebříčku

vydávaného Transparency International, Indexu

vnímání korupce (Corruption Perceptions Index

– CPI), který je založen na hodnocení expertů.

Barometr tak doplňuje CPI pohledem široké

veřejnosti. GCB také nevychází každoročně a je

zaměřen regionálně. Poslední vydání týkající se

Evropy a Střední Asie bylo v roce 2016. 

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ GCB
Téměř třetina občanů EU si myslí, že se míra

korupce v jejich zemi za posledních 12 měsíců

zvedla, 44 % má pak dojem, že se nijak

nezměnila. V polovině zemí považují občané

za nejzkorumpovanější složku premiéry a členy

parlamentu, v druhé polovině zemí pak 

byznysmeny a bankéře. 

Celých 7 % občanů EU přiznalo, že dalo  

v posledních 12 měsících úplatek ve veřejných 

službách, nejvyšší procento bylo v Rumunsku 

(20 %). V průměru 3 z 10 lidí se však ve veřejných 

službách spolehlo na osobní kontakty, v této otázce 

byli v rámci celé EU nejhorší Češi (57 %).

https://www.youtube.com/watch?v=v_zxzysqaKk
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/
https://www.transparency.cz/cpi2020/
https://www.transparency.cz/cpi2020/
https://www.transparency.org/en/gcb/europe-and-central-asia/europe-central-asia-2016
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KLÍČOVÉ KAUZY

Andrej Babiš  
fotografie: Adam Hecl, zdroj: Deník N

🎧Stošestka - Milan Eibl: Investigativní kauzy TI. Střet zájmů 
Andreje Babiše, soukromý byznys kancléře Mynáře nebo souboj  
o dotace v ROP Severozápad

Jaderná elektrárna Dukovany  
zdroj: Infocentrum JE Dukovany 

Střet zájmů Andreje Babiše
TI ČR od června roku 2018 upozorňuje na důkazy, podle kterých je Andrej Babiš (ANO),

premiér ČR od 2017 do 2021, v rozporu se zákonem o střetu zájmů a evropskými

nařízeními ovládající osobou koncernu Agrofert, který čerpá miliardy korun

z veřejných rozpočtů v dotacích a veřejných zakázkách. V lednu 2021 jsme podali

nový podnět k Městskému úřadu v Černošicích, který opět rozhodl v neprospěch

Andreje Babiše. V listopadu však Středočeský kraj kauzu definitivně zastavil s odkazem

na překážku věci rozhodnuté. Na základě výsledků říjnových parlamentních voleb

Andrej Babiš odešel z premiérského křesla a z vlády. Tím se situace mění pouze

pro budoucí rozdělování veřejných prostředků, neznamená to vyřešení již vzniklých

problémů se střetem zájmů. Klíčové budou změny zákona o střetu zájmů a změna

přístupu dohledových institucí, zbaví-li se vlivu oligarchova hnutí.

Netransparentní projekt rozšíření jaderné elektrárny Dukovany
Výstavba pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany představuje dlouhodobý zásah do veřejných

rozpočtů v rozsahu několika stovek miliard korun, který má zároveň významné bezpečnostní

a geopolitické konotace. Proto jsme požadovali od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) poskytnutí

klíčových dokumentů, především o jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů.

Netransparentní postup vlády a MPO byl alarmující v situaci, kdy nebyl jasný model financování

největšího českého projektu ani jeho odhadovaná cena a hrozila zásadní bezpečnostně-geopolitická

rizika spočívající v účasti ruských a čínských dodavatelů v tendru. Tehdejší ministr Karel Havlíček byl

i díky našim podkladům usvědčen ze lži a manipulací. Ve světle kauzy Vrbětice sice došlo k vyloučení

ruského dodavatele z tendru, stále však zůstalo mnoho otázek nevyjasněných.

https://podcasts.apple.com/cz/podcast/milan-eibl-investigativn%C3%AD-kauzy-ti-st%C5%99et-z%C3%A1jm%C5%AF-andreje/id1562356550?i=1000524930076
https://www.transparency.cz/kauzy/andrej-babis/
https://www.transparency.cz/kauzy/netransparentni-projekt-dostavby-jaderne-elektrarny-dukovany/
https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/infocentrum-jaderne-elektrarny-dukovany-47597
https://www.transparency.cz/kauzy/andrej-babis/
https://www.transparency.cz/kauzy/netransparentni-projekt-dostavby-jaderne-elektrarny-dukovany/
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Jezeří  
zdroj: Pixabay fotografie: ivabalk

Petr Arenberger  
fotografie: Gabriel Kuchta, zdroj: Deník N

Souboj o miliardy na řešení dopadů odklonu od uhlí
Fond pro spravedlivou transformaci (FST) představuje jeden z hlavních nástrojů,

kterým by měly evropské peníze přispět k řešení negativních důsledků odklonu od

uhlí. Rozhoduje se o tom, kam a kolik peněz z balíku 42 miliard korun půjde. Zaměřili

jsme se především na výběr tzv. strategických projektů, které mají jedinečným

a zároveň zásadním způsobem pomoci transformaci dotčených regionů: Ústeckého,

Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Ve všech krajích vyčerpají tyto miliardové

strategické projekty přibližně polovinu přidělených peněz a nepříliš transparentní

výběr vítězných projektů zvyšoval riziko, že z evropských miliard budou financovány

projekty, které nijak nepomohou spravedlivé transformaci, ale zato finančně podpoří

ty, kdo dokáží nejefektivněji uplatňovat svůj skrytý či očividný vliv na rozdělování

prostředků z fondu.

Rozkrývání aktivit Petra Arenbergera
Redakce TV Seznam zveřejnila reportáž o zásadních otázkách ohledně byznysu tehdej-

šího ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. V rámci několika mediálních výstupů jsme 

mapovali další problematické aktivity, ať už šlo o jeho soukromou kliniku, pronájem pro 

nemocnici, kterou sám vedl či majetkové přiznání, které neobsahovalo stovky pozemků.

https://www.transparency.cz/kauzy/souboj-o-miliardy-na-reseni-dopadu-odklonu-od-uhli/
https://pixabay.com/users/ivabalk-782511/
https://www.dvtv.cz/video/uz-to-nemuze-byt-nahoda-arenberger-porusuje-zakon-toleruje-se-co-by-driv-znamenalo-ko-rika-leyer
https://www.transparency.cz/kauzy/souboj-o-miliardy-na-reseni-dopadu-odklonu-od-uhli/
https://www.dvtv.cz/video/uz-to-nemuze-byt-nahoda-arenberger-porusuje-zakon-toleruje-se-co-by-driv-znamenalo-ko-rika-leyer
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Budova ŘSD 
fotografie: Transparency International

LEGISLATIVNÍ SOUBOJE 

🎧Stošestka - Šárka Trunkátová a Jan Dupák: Kdo jsou oznamovatelé? 
Chrání lidské životy i veřejné peníze

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 může hrozit odvetné kroky

na jejich pracovišti. Výsledný návrh normy, schválený vládou 1. února 2021, měl velký

potenciál zlepšit protikorupční odolnost v České republice, ale kvůli nezájmu vlády

i velké části opozice nestihl být přijat v končícím volebním období. Snahy o zajištění

zákonné ochrany oznamovatelů tak začnou nanovo.

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 pochyb-

nou výjimku pro společnosti ve svěřenských fondech, na kterou jsme na začátku roku upozornili.

Po tlaku na zákonodárce se povedlo prosadit vyškrtnutí problematického odstavce a zákon byl

nakonec schválen a publikován ve Sbírce zákonů pod č. 37/2021 Sb. Nicméně některé návrhy na posílení

vymahatelnosti zákona nebyly přijaty, a Evropská komise navíc zahájila řízení o nesplnění povinnosti kvůli

nedostatečné transpozici směrnice. Evidence skutečných majitelů je v ostrém provozu od prosince 2021.

Ředitelství silnic a dálnic
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se dlouhodobě potýká s problémy. Stavba důležitých českých silnic a dálnic

se táhne. ŘSD téměř veškerou práci outsourcuje a její závislost na zájmových skupinách odhalují četné

korupční kauzy. Na červencovém jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí zvedla téma ŘSD

Transparency International (TI). Vláda v pondělí 23. srpna 2021 schválila návrh věcného záměru zákona

o státním podniku Správa silnic a dálnic, který má ŘSD přetransformovat, i kvůli našemu podnětu.

https://www.transparency.cz/reditelstvi-silnic-a-dalnic-zvoni-hrana-vlada-schvalila-vecny-zamer-zakona-o-jejim-nahrazeni-statnim-podnikem/
https://anchor.fm/transparency-cesko/episodes/rka-Trunktov-a-Jan-Dupk-Kdo-jsou-oznamovatel--Chrn-lidsk-ivoty-i-veejn-penze-e143432
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tu zaměstnanců veřejné správy i soukromého sektoru k oznamování nelegálního jednání a posilování

spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

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. 

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

PORADENSTVÍ ORGÁNŮM ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
V roce 2021 jsme rovněž zahájili cílenou spolupráci s vytipovanými územně samosprávnými celky ve

snaze nabídnout jim komplexní protikorupční řešení v podobě pomoci s nastavením interních etických

a právních standardů s cílem přispět tím k omezení možnosti pro korupční jednání v rámci jejich činnosti.

Jednalo se o tyto ÚSC:

Bučovice, Hodonín, Cheb, Chrudim, Jindřichův Hradec, Kroměříž, Kuřim, Olomoucký kraj, Praha, Šumperk,

Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí

Proběhly dva vstupní semináře (v Praze a Brně), kdy byla účastníkům ze strany TI představena komplexní

škála protikorupčních nástrojů a aktivit s možností pro uvedení do praxe, především s důrazem na téma

whistleblowingu. Po proběhlých seminářích pak byli účastníci průběžně informováni o aktuálním vývoji

stran vnitrostátní úpravy whistleblowingu, zejména se zřetelem na přímý účinek Směrnice EU. Rovněž bylo

možné, aby se na nás účastníci obraceli s dotazy navazujícími na semináře, což někteří z nich využili.

Právní poradna, whistleblowerské centrum TI ČR a poradenství ÚSC bylo v roce 2021 podpořeno

z dotačního titulu Prevence korupčního jednání I. Ministerstva spravedlnosti ČR. Naše aktivity v oblasti

zvyšování povědomí o potřebě ochrany oznamovatelů byly podpořeny grantem, který zprostředkoval

sekretariát TI.

PRÁVNÍ PORADNA A WHISTLEBLOWERSKÉ CENTRUM TI 

 

ZA ROK 2021 JSME:

- POSKYTLI BEZPLATNOU PRÁVNÍ POMOC 240 KLIENTŮM

A 7 WHISTLEBLOWERŮM

- POSKYTLI ROZŠÍŘENOU PRÁVNÍ POMOC

VE 31 NOVÝCH PŘÍPADECH

- PŘIPOMÍNKOVALI 4 PROTIKORUPČNÍ ZÁKONY
- PROŠKOLILI JSME O KORUPCI 720 LAIKŮ I ODBORNÍKŮ 

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.

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 ocho-

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ  

PRO VEŘEJNOST  

A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY

poradna@transparency.cz
http://www.transparency.cz/chci-nahlasit-korupci
https://www.transparency.cz/pravni-poradna/
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Seminář pro územně samosprávní správní celky 
zdroj:Transparency International

Jsme také partnerem organizace Oživení při zpracování čtyřletého systémového

projektu “Ochrana oznamovatelů: aktuální výzva pro Českou republiku” podpořeného

z programu Active Citizens Fund, jehož cílem je komplexně zlepšit postavení

a ochranu oznamovatelů v České republice.

ETICKÁ LINKA V HOKEJI
V roce 2021 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 pokračovala v provozu

telefonní a e-mailové linky pro sběr podnětů s korupční protiprávní tématikou

z oblasti hokeje, komunikovali jsme s hokejovým svazem při řešení těchto podnětů

a snažili se být podporovatelem a rádcem pro klienty, kteří se na protikorupční linku

se svými podněty obrátili.

Obsah příspěvků byl i v roce 2021 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 financování hokeje na lokální úrovni či 

o dotazy stran

zápasových statistik.

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

https://www.oziveni.cz/projekty/
hokej@transparency.cz
www.transparency.cz/chci-nahlasit-korupci
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PODCAST STOŠESTKA
Transparency spustila v roce 2021 podcast pod názvem Stošestka, který poskytuje

unikátní a konstruktivní vhled nejen do korupční problematiky v Česku, ale

i v zahraničí. V 17 epizodách jsme pokryli celou řadu témat od střetu zájmů, přes

dezinformace, ochranu oznamovatelů a monitoring voleb, až po vojenský převrat

v Myanmaru a dílčí korupční kauzy, na kterých pracujeme.

Stošestka je právo na informace pro občany a širokou veřejnost. Názvem volně

odkazujeme na zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Náš podcast najdete na vašich oblíbených online platformách: Apple Podcasts,

Spotify, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts či Radio Public.

Kdo za Stošestkou stojí?
Stošestkou provází moderátorka Martina Foldynová, která je zároveň externí redaktorkou

a moderátorkou proudového vysílání Radia Wave. Hudbu pro podcast složil Matyáš Řezníček, člen

Činohry Národního divadla, který se věnuje také hudební tvorbě v rámci řady kulturních projektů.

Natáčení a postprodukci zaštiťují Jan Volejníček a Pavel Klůs ze studia Karlín on air. Vizuální identitu

Stošestce vdechla designérka Barbora Klimsz z kreativního ateliéru Klimsz. A v Transparency International,

která za podcastem stojí, se o hladký chod stará tým komunikace ve složení David Kotora,

Lucia Vilimovská a Františka Rohlíčková.

Podcast Stošestka v roce 2021 vznikal díky finanční podpoře Ministerstva spravedlnosti ČR a Velvyslanectví

USA v České republice.

https://www.transparency.cz/podcast-stosestka/
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/stošestka/id1562356550
https://open.spotify.com/show/12cGDot6X8W5H8zuYRNBER
https://anchor.fm/transparency-cesko
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81MWY2YzJiOC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://www.breaker.audio/stosestka?__cf_chl_jschl_tk__=463b6dd0a13644f089d04a4baf756541a448b870-1618403382-0-AQfswjC8e8RJMvWy5jc4FSohfRObkOGS8lH9H1EswMM1qKMvF0BFDQ0IN32NvBr99dMfz57RFJz0dvEjfdk_roWT0KnZtWVcag7OtzhZpOXE_JXFGA6s6gggP0SAb-9s5F8A1yd941GgRiPpGuAo9cEpT_tbLIUE-Ox67CFTzkmN7QhHV2CCWMAnE6I-Hf5VzHj_QYiXQJsfn6LpzEmJfcOOVbqBSsZ0TgWswDVzqjECJCNU27bIqW-6eH4xLmW11jB7XcMl31e5PPw4Wg5gcnrLrlq-i8eO-hcQFVZXDrYDSDKdRDcszSJrKLaJNYvzRvPWxJdbAHb9CjT7apJBWhHuE5D3afMqHAwwoUj-P5B0CFxZltqXbDroDVGcBkBKQS2ZhkOTBIksnMkvQMfV0w4pQMja86KE_T01jgplj67tk4_oMiSQjIycptZZc-Podw
https://pca.st/we26zrrn
https://radiopublic.com/stoestka-GAZdBN
https://www.transparency.cz/lide-v-transparency/martina-foldynova/
https://www.facebook.com/karlinonair/
https://www.facebook.com/KLIMSZ.official/
https://www.transparency.cz/lide-v-transparency/david-kotora/
https://www.transparency.cz/lide-v-transparency/lucia-vilimovska/
https://www.transparency.cz/lide-v-transparency/frantiska-rohlickova/
https://justice.cz
https://cz.usembassy.gov/cs/
https://cz.usembassy.gov/cs/


17

KORUPČNÍ IMUNOLOGIE

Korupční imunologie | zdroj: TI

Na konci roku 2021 jsme představili online
minisérii „Korupční imunologie“, která rozkrývá
pět klíčových témat: korupci, střet zájmů,
whistleblowing, lobbing a daňové ráje. Ke každé
oblasti vznikla trojice výstupů. 
 

V populárně naučných videích, kde hlavní roli ztvárnil Lukáš Langmajer, má divák

příležitost se seznámit s každým z pěti vybraných témat. Pokud chce vědět více, může

se o problematice detailněji dočíst v článku na webu TI nebo si poslechnout podcast

Stošestka, kde vše rozebíráme do hloubky.

Minisérie běžela na Facebooku a Instagramu TI od poloviny prosince 2021 do konce

ledna 2022. Jen na Facebooku měla dosah přes 700 tisíc uživatelů kumulativně.

Samotná videa pak zatím vidělo na 320 tisíc uživatelů sociálních sítí.

Na realizaci Korupční imunologie se kromě TI podíleli Bohumila a Petr Machovcovi,

kteří se postarali o kreativu a scénář. Kamery se u úvodních scének zhostil Adam Rut. Zvuk a produkce byly 

v režii Zdeňka a Agáty Charvátových. Infografiku, design a postprodukci měli v rukou Barbora Klimszová 

z ateliéru Klimsz a Petr Machovec.

O kameru a zvuk v rámci sekvencí s experty se postarali Pavel Klůs a Jan Volejníček z Karlín On Air, kde

se také natáčely epizody podcastu Stošestka. Podcastem pak provází moderátorka Martina Foldynová,

jejíž hlas můžete slyšet také ve videích.

Součástí osvětové kampaně byly také offline workshopy pro 9 vybraných středních škol, kde jsme

během 16 přednášek hovořili s více než 340 studenty na téma korupce obecně, financování politických

stran, předvolební kampaně, konkrétní korupční kauzy s celospolečenským dosahem.

Korupční imunologie vznikla díky finanční podpoře Ministerstva spravedlnosti ČR v rámci dotačního

titulu Prevence korupčního jednání II a díky grantu od Velvyslanectví USA v Praze.

https://www.youtube.com/watch?v=8B5tVsYyl-A
https://www.youtube.com/watch?v=ljNHBkhHT9o
https://www.youtube.com/watch?v=hCWjpEj67sk
https://www.youtube.com/watch?v=R-ShkeQrXEo
https://www.youtube.com/watch?v=qcOIyx4RB30
https://www.facebook.com/watch/transparency.cz/210916404547168/
https://www.transparency.cz/?s=korupčn%C3%AD+imunologie
https://www.transparency.cz/podcast-stosestka/
https://www.transparency.cz/podcast-stosestka/
https://justice.cz
https://cz.usembassy.gov/cs/
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Poděkovat musíme také společnostem Geneaa, Monitora a Nielsen Admospehere, které pro bono 

přispěly svou expertízou do našeho monitoringu předvolební kampaně.

Tisková konference ke zveřejnění výsledků monitoringu předvolebních kampaní do Poslanecké sněmovny 2021  
zdroj: TI

MONITORING

PŘEDVOLEBNÍCH KAMPANÍ

do Poslanecké sněmovny

2021

V rámci projektu Transparentní volby jsme v roce 2021 monitorovali předvolební

kampaně subjektů kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny. Jednalo

se už o desátý monitoring předvolebních kampaní, který jsme realizovali, určitě šlo

o nejrobustnější iniciativu občanského dohledu nad kampaněmi v ČR.

Data o kampaních náš tým, posílený o řadu externích expertů, analytiků, rešeršérek

a rešeršérů, sbíral z veřejných zdrojů, médií, sociálních digitálních sítích, ale

i prostřednictvím dotazníků přímo od kandidujících stran a hnutí. Závěry i průběh

monitoringu jsme průběžně sdíleli s veřejností, a to nejen prostřednictvím médií, ale i na

řadě veřejných debat.

Naše poznatky o trendech v politickém marketingu a negativních rysech předvolební

agitace se propisují nejen do veřejné debaty, ale reflektují je i dohledové instituce

(ÚDHPSH), zákonodárci a samotné strany.

Pro rok 2021 měla TI poprvé možnost realizovat monitoring předvolebních kampaní

v rozšířené podobě díky podpoře z grantu od Open Society Initiative for Europe

(OSIFE) a realizaci projektu P-CODE. Bylo možné tak zvýšit dosah monitoringu vůči ve-

řejnosti, stejně jako rozšíření nástrojů, které v rámci analýzy dat během předvolebních 

kampaní používáme a které pomohly identifikovat aktuální trendy v jejich průběhu.

Mimo jiné jsme uspořádali 3 veřejné debaty za účasti akademiků, členů ÚDHPSH i naše-

ho týmu a zveřejnili videozáznam jedné z nich, na analýze dat z médií a sociálních sítí 

jsme spolupracovali s experty z Fakulty sociálních věd UK nebo Asociace pro meziná-

rodní otázky (AMO) a v neposlední řadě jsme díky natočeným přednáškám odborníků 

z našeho týmu a dalších relevantních materiálů vytvořili vzdělávací modul pro veřej-

nost na téma předvolebních kampaní v rámci našeho webu transparentnivolby.cz.

https://www.transparentnivolby.cz/snemovna2021/
https://www.transparentnivolby.cz/snemovna2021/
https://www.transparentnivolby.cz/snemovna2021/
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Jaká je tedy dobrá a špatná praxe, která provázela předvolební 
souboje v roce 2021?
Nevalné hodnocení si vysloužily kampaně, v nichž nebyl jasný ani předběžný rozpočet s rámcovými částka-

mi na různé kanály propagace, nebo nejsou známy volební stratégové a zapojené PR agentury, subdoda-

vatelské řetězce či taktika kampaně na sociálních sítích. Ani přehledně vedený transparentní výdajový účet 

stále není samozřejmostí. Zaznamenali jsme jasný trend zneužívání veřejných funkcí propojeného s pro-

duktovým marketingem  u vládních stran, na druhou stranu však stejně jasný pozitivní trend dobrovolného 

zprůhledňování kampaně u opozičních koalic, to vše v kontextu privatizace veřejného zájmu (state capture), 

který v ČR v roce 2021 panoval.

Kompletní výsledky najdete na www.transparentnivolby.cz.

Na monitoringu se podíleli tito spolupracovníci:

 

Analytický tým:

Ondřej Cakl (TI)

Jana Stehnová (TI)

Petr Vymětal (MÚVS)

Ondřej Pekáček (FSV UK)

Pavel Havlíček (AMO)

Markéta Špinková (Geneea)

Koordinační, PR a technický tým:

Petr Lovětínský (TI)

Václav Krejcar (TI)

Lucia Vilimovská (TI)

David Kotora (TI)

 

Rešeršní tým:

Markéta Svobodová (TI)

Adéla Černá

Barbora Bendlová

Helena Chmelíčková

Klára Malinovská

Nikola Remešová

Můžeme rozhodnout | zdroj: Kovy

🎧Stošestka - Andrea Procházková a Ondřej Cakl: Volby,  
kampaně a politický marketing

http://www.transparentnivolby.cz
https://youtu.be/eQvM7_UM1uQ
https://www.transparency.cz/stosestka-volby-kampane-a-politicky-marketing/


20

INTEGRITA  
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Michal Stiborek (ředitel IKEM) a Petr Leyer 
zdroj: IKEM

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 trans-

parentnosti dobrovolně zaváží k respektování předem definovaných pravidel (nad rámec záko-

na). Zahrnuje v sobě dohledový mechanismus – zpravidla nezávislého monitora ze strany ob-

čanské společnosti, jemuž je umožněno nahlížet do všech dokumentů a doprovázet celý proces 

veřejného zadávání, ke kterému byl Pakt integrity uzavřen, včetně realizace. Tento mechani-

smus 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, ale zároveň férové a transparentní investiční prostředí a získat veřejnou podporu 

pro velké státní zakázky, privatizaci či udělování licencí. 

PAKTY INTEGRITY V PRAXI
Transparency International ČR měla i v pandemickém roce 2021 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, kdy pro veřejnou zakázku byl vybrán doda-

vatel, společnost IMOS Brno a.s., a od léta 2021 je výstavba realizována.

Této veřejné zakázce pak předcházela zakázka na rekonstrukci, resp. výstavbu nové budovy 

Energocentra, rovněž v areálu institutu. Ta byla v květnu 2021 úspěšně dokončena.

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 rekonstru-

ovaného prostoru. Na konci roku 2019 byl vybrán dodavatel pro rekonstrukci, který v lednu 2020 

přestavbu zahájil. V důsledku pandemie nemoci covid-19 a v důsledku nečekaných stavebně 

technických okolností se rekonstrukce protáhla na celý rok 2021 a bude pokračovat i nadále. U ve-

řejné zakázky na pořízení nových technologií, tyto byly postupně v loňském roce dodávány a uvá-

děny do zkušebního provozu, když dokončení tohoto procesu se očekává v prvním čtvrtletí 2022.

https://www.transparency.cz/ikem-stavi-dostavba-energocentra-by-mela-byt-hotova-za-11-mesicu/
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PODPORA 

DEMOKRATICKÝCH  

HODNOT V ZAHRANIČÍ

Seminář ve spolupráci s ÚDHPSH  
zdroj: TI

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.
Pokračování pandemie COVID-19 i v roce 2021 ovlivnilo průběh realizace našich zahraničních 

projektů, nicméně i přes přetrvávající proti-pandemická opatření se podařilo najít okna příležitosti 

pro vycestování za oběma našimi balkánskými partnery, a dokonce i přijmout srbskou delegaci 

v České republice. Naopak projekty, které realizujeme v Jihovýchodní Asii, pokračovaly i nadále 

v online prostoru. Projekty v Kosovu, Myanmaru, Srbsku a ve Vietnamu byly realizovány z prostřed-

ků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition Promotion.

 

Rozšiřování transparentnosti do financování politických stran 
v Kosovu
Rok 2021 byl již pátým rokem naší intenzivní práce v Kosovu. Náš dvouletý projekt pro roky 2021 

a 2022 je nadále spojen s tématem politických financí. Kosovská demokracie je stále mladá 

a hledá svou politickou integritu, stabilitu a dosažení politických standardů Evropské unie. Podpo-

rujeme partnerskou kosovskou organizaci KDI/Transparency Kosovo a naším dlouhodobým cílem 

je zvýšit transparentnostpolitických financí právě jako prvku politické integrity v Kosovu. Největší 

událostí první části roku byly kosovské předčasné parlamentní volby. Nezůstali jsme stranou

a přidali novou aktivitu do projektu, neboť náš partner KDI za naší metodické podpory monito-

roval předvolební kampaně. Stranám byl zaslán dotazník, na který se nám bohužel nedostalo 

dostatek odpovědí. To ukazuje, že je v Kosovu stále nutné se o transparentnost a kontrolu finan-

cování politiky zasazovat.

V našem projektu také klademe velký důraz na osvětu a přenos zkušeností z ČR. V červnu se nám 

tak podařilo domluvit počátek spolupráce mezi TI ČR, ÚDHPSH, KDI a kosovskými úřady – Centrál-

ní volební komisí (CEC) a jejího Úřadu pro registraci a certifikaci politických stran (OPERC). V tom-

to složení se 23. června konal online kulatý stůl, kde byla vytyčena témata a oblasti možného 

přenosu zkušeností a vzájemného obohacování. Na tento začátek spolupráce jsme pak navázali 

při naší pracovní cestě do Prištiny. Druhou velkou událostí roku 2021 v Kosovu byly regionální volby, 

které pohltily veškeré politické soustředění přes skoro celý podzim (vedle pandemie COVID-19). 

Předvolební kampaň jsme opět monitorovali. Po dvou dlouhých letech se nám v listopadu 

podařilo uskutečnit pracovní cestu do Prištiny, která se tak stala pracovním vrcholem letošního 

projektu. V Prištině jsme odškolili ve spolupráci s ÚDHPSH seminář pro zástupce kosovských úřadů 

OPERC a CEC. Uspořádali jsme kulatý stůl se zástupci Výboru pro rozpočet a Výboru pro dohled 

nad financováním politických stran Sněmovny Kosova. A v neposlední řadě jsme sezvali konfe-

renci pro novináře, politické zástupce, členy Úřadů a kosovských nevládních organizací k výsled-

kům monitoringu kampaní v Kosovu 2021.

https://www.transparency.cz/projekty/rozsirovani-transparentnosti-do-financovani-politickych-stran-v-kosovu/
https://www.transparency.cz/projekty/rozsirovani-transparentnosti-do-financovani-politickych-stran-v-kosovu/
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Vteřiny TI: Ondřej Cakl - Financování politických stran v Srbsku

Kulatý stůl v Bělehradu 
zdroj: TI

Férová a transparentní politická soutěž v Srbsku
V rámci několikaleté spolupráce se srbskou pobočkou naší globální sítě, organizací

Transparentnost Srbija, a jejími místními partnery se kontinuálně věnujeme tématice

politického financování, zejména v ohledu financování politických kampaní.

Naše aktivity v roce 2021 navazovaly na zjištění projektu „OPPOFIN 2020“, který byl

zaměřen na transfer naší metody a know-how v monitoringu volebních kampaní.

Monitoring (ne)transparentnosti financování parlamentní kampaně přinesl

konkrétní zjištění a identifikoval slabá místa tamější legislativy, v roce 2021 jsme tedy

společně s našimi srbskými partnery dále pracovali s těmito nálezy. Byl vypracován

a publikován policy paper s návrhy konkrétních předpisů pro implementaci do novely

zákona a současně byla naformulována zevrubná advokační strategie, na jejímž

základě budeme dále usilovat o prosazení navrhovaných změn.

Jednoznačným úspěchem projektu pak byla pracovní cesta do Bělehradu, na které

tým české Transparency uvítal nejvyšší představitel stálého zastoupení ČR v RS, jeho

excelence Tomáš Kuchta. Pan velvyslanec rovněž přijal pozvání na expertní debatu

věnovanou přenosu české zkušenosti se zprůhledňováním financování politických

stran, kde pronesl úvodní slovo, a které se zúčastnili jak čeští odborníci na danou

problematiku, tak zástupci srbské státní správy či neziskového sektoru a novinářské

obce.

Mimo jiné se nám v rámci projektu také dařilo zvyšovat obecné povědomí srbské společnosti 

o tématu financování politických kampaní. Za tímto účelem byla pro srbské publikum vytvořena 

speciální webová stránka, kde bylo publikováno množství článků zaměřených na popularizaci 

problematiky (ne)transparentnosti politických financí, a jejíž následná propagace na sociálních 

médiích partnerské organizace přispěla k propsání tématu do celospolečenského diskurzu a tím 

pádem také k rozšíření prostoru pro naše další úsilí.

Podpora demokratizace ve Vietnamu skrze posilování dovedností 
s otevřenými daty
V roce 2020 jsme spustili náš první projekt v jihoasijském Vietnamu. Na naši práci jsme navázali

dvouletým projektem pro léta 2021-2022. Tento projekt reaguje na vysokou poptávku místních 

novinářů a mediálních organizací po činnostech zaměřených na budování kapacit a rozšiřování 

dovedností v metodách využívajících otevřená data, která by mohla zajistit jak lepší informova-

nost veřejnosti, tak i napomoci vietnamským médiím možnost efektivně plnit svou hlídací roli.

Úroveň svobody slova a médií ve Vietnamu se v průběhu roku postupně zhoršovala. Tamní 

vláda po vzoru dalších zemí jihovýchodní Asie implementovala mnohá pandemická opatření, 

které začala zneužívat pro persekuci řady společensky aktivních lidí. Během roku 2021 se tak

https://www.facebook.com/transparency.cz/videos/1218489725240093/
https://www.transparency.cz/projekty/ferova-a-transparentni-politicka-soutez-v-srbsku/
https://izbori.transparentnost.org.rs
https://www.facebook.com/Transparentnost.Srbija
https://www.facebook.com/Transparentnost.Srbija
https://www.transparency.cz/projekty/mobilizace-obcanske-spolecnosti-a-boj-proti-korupci-ve-vietnamu/
https://www.transparency.cz/projekty/podpora-demokratizace-ve-vietnamu-skrze-posilovani-dovednosti-s-otevrenymi-daty/
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🎧Stošestka - Igor Blaževič a Ondřej Cakl: Junta  
v Myanmaru krvavě potlačuje demokratický proces

značně zvýšil stav zatčených a vězněných novinářů v zemi, což zásadně ovlivnilo komunika-

ci s naší cílovou skupinou – totiž s aktivisty, nezávislými novináři, členy nevládních organizací 

a dalšími členy odborné veřejnosti.

Přesto se v prvním roce podařilo vytvořit příručku pro začínající nezávislé žurnalisty

věnující se tzv. open source intelligence (OSINT), jejíž distribuce bude probíhat

v druhém projektovém roce. Zároveň se podařilo zorganizovat osobní výměnu

zkušeností mezi jednotlivými zástupci české odborné veřejnosti věnující otevřeným

datům v českém prostředí s jejich protějšky z Vietnamu. Jmenovitě se z českých

„open data“ expertů kulatého stolu účastnili: Josef Šmída, koor dinátor projektu

„Náš stát, naše data“, Open Society Fund Prague; Benedikt Kotme l, vedoucí

oddělení datových platforem, Operátor ICT, a.s; Lucie Smolka, zakladatelka

a ředitelka Open Content, z.s.; a Jan Cibulka, datový žurnalista, iRozhlas.cz.

Čtvrtý rok v Myanmaru
V zemi, kde jsme dlouhodobě úspěšně rozvíjeli protikorupční program pro nevládní

organizace a státní správu, došlo prvního února 2021 ke krvavému vojenskému

převratu. Přestože se tím podmínky naší spolupráce s prodemokratickými aktéry

oboustranně zkomplikovaly, udrželi jsme kontakt a transformovali jsme i náplň

naší spolupráce novým potřebám situace: intenzivně jsme podporo vali investigativní žurnalisty

v jejich protikorupčních reportech, organizovali jsme speciální o n-line školení pro protikorupční

aktivisty, ale také jsme intenzivně podporovali opatření omezuj ící moc nelegitimní vojenské 

junty z mezinárodních i národních pozic.

Česká kancelář TI zafungovala jako mediátor informací i pro náš mezinárodní sekretariát v Berlí-

ně, který posléze puč oficiálně odsoudil. Vedle advokačních akcí, které napomohly např. uva-

lení evropských sankcí na financování myanmarské armády z těžby ropy a zemního plynu, či 

k odstupu několika evropských firem od obchodování s myanmarskou armádou, jsme pořádali 

veřejné přednášky o situaci v zemi, připravovali podklady pro české i evropské diplomaty a pu-

blikovali vlastní články sledující protikorupční aspekty převratu.

Za úspěšný projekt považujeme také informační portál Myanmar Coup Tracker, na němž ná-

vštěvníci najdou pravidelný výpis nejdůležitějších událostí pokračujícího převratu – je to po-

pulární praktický nástroj pro řadu evropských i zámořských nevládních organizací, politickou 

reprezentaci i samotné myanmarské demokratické aktivisty, když hledají faktickou oporu pro 

své argumentační potřeby. Jeho vznik by nebyl možný bez spolupráce s Kristinou Kironskou 

a Nikolou Majsniarovou ze slovenského institutu Central European Institute of Asian Studies.

https://myanmarcouptracker.eu/
https://www.transparency.cz/stosestka-junta-v-myanmaru-krvave-potlacuje-demokraticky-proces/
https://www.transparency.cz/projekty/podpora-vymezeni-a-ochrana-prostoru-pro-cinnost-nevladnich-organizaci-omezujicich-korupci-v-myanmaru-v-povolebnich-podminkach/
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Index protikorupční  

odolnosti zbrojních firem

INDEX PROTIKORUPČNÍ ODOLNOSTI ZBROJNÍCH 
FIREM V ČR 2020

Index protikorupční odolnosti zbrojních firem v ČR 2020 | zdroj: TI, zpracovatel videa: Studio KLIMSZ

Mezinárodní organizace Transparency International se dlouhodobě zasazuje o snižování

korupce a jejích dopadů ve zbrojním odvětví, především prostřednictvím programu

Defence & Security pod záštitou britské pobočky Transparency International (TI

UK). Pod hlavičkou tohoto programu byl také v roce 2012 spuštěn The Defence Companies

Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI).

Jako jediný index na světě hodnotí DCI firemní závazek k etické a protikorupční agendě

v největších světových zbrojních firmách, aby pomohl inspirovat protikorupční reformu

v celém sektoru. Ten je ve veřejných zakázkách často předmětem bezpečnostních

výjimek, a neuplatňují se tak na něj protikorupční pravidla platící pro standardní

veřejné zakázky.

Na globální verzi navázala Transparency International ČR (TI ČR) s již druhou analýzou

protikorupční odolnosti českých zbrojních firem.

Index protikorupční odolnosti zbrojních firem (IPOZF) za rok 2020 analyzoval veřejné

závazky k transparentnosti a omezování korupce u 21 vybraných českých zbrojních

společností, a to v 51 otázkách (v případě státem vlastněných společností 56 otázkách),

přičemž každá otázka je hodnocena 0-2 body. Maximální počet bodů je 102 pro

soukromé firmy, resp. 112 pro státem vlastněné společnosti.

Výsledky si projděte na webu zbrojniindex.transparency.cz.

IPOZF vyšel v ČR již podruhé, první výsledky z roku 2016 si můžete prohlédnout v publikaci nebo 

na projektovém webu zbrojniindex.transparency.cz, kde jsou výsledky obou vydání.

 

Index protikorupční odolnosti zbrojních firem v ČR 2020

https://zbrojniindex.transparency.cz/
https://zbrojniindex.transparency.cz
http://www.zbrojniindextransparency.cz
https://www.youtube.com/watch?v=nhMXr8KMusw&feature=youtu.be
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Praní špinavých peněz

🎧Stošestka - Petr Janský a Milan Eibl: Daňové skrýše, přes  
které bohatí a vlivní obcházejí pravidla

Transparency International se dlouhodobě věnuje 
problematice praní špinavých peněz. Do daňových 
rájů protékají desítky miliard z veřejných rozpočtů. 
Česká republika ale v mezinárodních hodnoceních 
stále zaostává v nastavování efektivních mechanismů, 
které by měly napomáhat v boji proti praní špinavých 
peněz. Abychom veřejnosti přiblížili princip, na 
kterém praní špinavých peněz funguje, vytvořili jsme 
osvětovou hru Laundro-Man.
V průběhu roku jsme také blízce sledovali zásadní milníky v oblasti praní peněz,

a to ať už kauzu Open Lux, zaměřenou na nedostatečnou implementaci rejstříku

skutečných majitelů v jednom z největších epicenter investičních fondů, nebo kauzu

Pandora Papers, kdy investigativní novináři na základě uniklých informací z několika

advokátních kanceláří rozkrývají postupy pro využívání offshorů pro zakrývání

majetku.

Osvětová hra Laundro-Man
Název vychází z anglického termínu “Laundromat”, kterým se označují tzv. pračky, tedy systémy

vytvořené pro praní špinavých peněz. Termíny “money laundering” a “laundromat” nejen využí-

vají ilustrační popis skutečnosti, že ze špinavých peněz se stávají peníze čisté, ale také odkazují 

na první známé schéma praní špinavých peněz, kdy mafie ve Spojených státech amerických 

využívala veřejné prádelny (anglicky: “Laundromats”), skrze které se praly peníze z její trestné 

činnosti. Hra vychází z herních mechanismů legendární hry Pac-Man. Nemá sloužit jako podpo-

ra nebo návod na praní peněz, ale jako nástroj osvěty tématu praní peněz mezi širokou veřej-

ností. Proto vás hrou provází ilustrační příběh, u postav je vysvětlení jejich role v systému a hráči 

si mohou přečíst také delší článek popisující mechanismy boje proti praní špinavých peněz, 

legislativní zázemí problematiky nebo shrnutí nejznámějších kauz.

https://www.transparency.cz/stosestka-danove-skryse-pres-ktere-bohati-a-vlivni-obchazeji-pravidla/
https://www.transparency.cz/zahrajte-si-za-laundro-mana-a-poznejte-svet-prani-spinavych-penez/
https://www.transparency.cz/openlux-jako-exemplarni-priklad-pro-clenske-staty/
https://www.transparency.org/en/news/pandora-papers-10-countries-investigations-policy-reforms
https://www.transparency.cz/zahrajte-si-za-laundro-mana-a-poznejte-svet-prani-spinavych-penez/
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UHLÍKOVÁ  
KORUPCE
Přípravy čerpání „zelených“ fondů EU – rizika uhlíkové
korupce
Specifické rysy korupce spojené s programy pro adaptaci a mitigaci vůči změně

klimatu jsou v české společnosti zcela přehlíženy, naše organizace se jako jediná

zasazuje o jejich pochopení a potlačování. Podařilo se nám uhlíkovou korupci vůbec

vydefinovat a vnést do veřejného povědomí jako téma.

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.

Systematicky se ale monitoringu a umenšování rizik uhlíkové korupce věnujeme

i nadále, například v kontextu Národního plánu obnovy ČR nebo Fondu spravedlivé

transformace. Detaily, odborná i populární pojednání najdete na unikátním webu

www.uhlikovakorupce.cz. 

 

Projekt vznikl ve spolupráci s Nadací otevřené společnosti OSIFE.

https://www.uhlikovakorupce.cz
https://www.amo.cz/zmena-klimatickych-politik/s/43917-o-projektu/
https://www.amo.cz/zmena-klimatickych-politik/s/43917-o-projektu/
https://www.uhlikovakorupce.cz
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Našipolitici.cz  

- fakta bez emocí

V červnu 2020 jsme ve spolupráci s komunitou 
expertních dobrovolníků Česko. Digital a organi-
zací Hlídač státu spustili webový portál nasipoli-
tici.cz. Své datové sady poskytli také factcheckeři 
z projektu Demagog. Hlavním cílem projektu je 
přinášet široké veřejnosti unikátní přehled infor-
mací o českých politicích na jednom místě. 

V TI jsme ve spolupráci s IT profesionály na otevřené zdroje z Hlídače státu připravili

před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny nové rozšíření největší online

databáze českých političek a politiků. Zkontrolovali jsme profily vždy prvních

5 kandidátů ANO, koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), koalice Piráti a Starostové,

SPD, ČSSD, KSČM a Přísaha, a to ve všech krajích. Po volbách jsme aktualizovali také

nové složení Poslanecké sněmovny.

V rámci databáze jsme spustili také zkušební verzi vyhledávání politiků nejen podle

jména, ale také podle místa kandidatury nebo výkonu mandátu (municipalita nebo

kraj), podle typu funkce (poslanec, starosta, zastupitel atp.), a v neposlední řadě

podle příslušnosti k politické straně či hnutí.

https://nasipolitici.cz/
https://cesko.digital
https://www.hlidacstatu.cz
https://nasipolitici.cz
https://nasipolitici.cz
https://demagog.cz
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DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠICH PROJEKTŮ V ROCE 2021

https://www.activecitizensfund.cz/en/
https://www.mzv.cz/jnp/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://ti-defence.org/
https://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/human_rights/transition_promotion_program/index_1.html
https://www.transparency.org/
https://justice.cz/
https://cz.usembassy.gov/cs/
http://www.nfro.cz/
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MEZINÁRODNÍ 
DEN BOJE  
PROTI KORUPCI Veřejná debata TI: “Fialova vláda vs korupce: Co můžeme očekávat?”  

zdroj: TI

Na Mezinárodní den boje proti korupci jsme
tradičně připravili veřejnou online debatu.
Tentokrát na téma “Fialova vláda vs korupce:
Co můžeme očekávat?”. Ve čtvrtek 9. prosince
2021 jsme se tak virtuálně sešli na dvě hodiny
s našimi hosty, abychom nastínili možné kroky
budoucí vlády Petra Fialy (ODS) a probrali jsme
aktuální výzvy.

Pozvání přijali Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze, Jana Klímová, zá-

stupkyně šéfredaktora Hospodářských novin, Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kont-

rolního úřadu (NKÚ) a Petr Leyer, ředitel Transparency International. Debatou provázela 

Marie Bastlová, moderátorka a redaktorka Seznam Zprávy.

TI v tento den také představila sedm pilířů pro omezování korupce. Priority jsou inspi-

rací pro nový kabinet Petra Fialy jak obrátit trend stále se zhoršujícího stavu korupce 

v České republice a zastavit prohlubující se privatizaci veřejného zájmu.

https://www.youtube.com/watch?v=tosEdOBGvkw
https://www.transparency.cz/nova-vlada-by-mela-uvazovat-o-korupci-koncepcne-a-ne-nahodile-lepit-opatreni/
https://www.transparency.cz/nova-vlada-by-mela-uvazovat-o-korupci-koncepcne-a-ne-nahodile-lepit-opatreni/
https://www.transparency.cz/sedm-priorit-transparency-proti-korupci-ktere-by-nova-vlada-mela-mit-v-hledacku/
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ZAJÍMALA BY VÁS KONKRÉTNÍ NABÍDKA? 
OZVĚTE SE NA E-MAIL DAVIDU KOTOROVI  

A DOMLUVÍME SE.

S ČÍM VÁM  
MŮŽEME POMOCI?

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.

 
OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Poradíme, co můžete čekat od nové evropské směrnice na ochranu oznamovatelů 

(whistleblowerů) a navazujícího českého zákona. Díky dlouholetým právně-

analytickým zkušenostem vám pomůžeme nastavit mechanismy pro oznamování 

a proškolíme vaše zaměstnance a vedoucí pracovníky.

KDE JSME POMÁHALI S NASTAVOVÁNÍM 
A ŠKOLENÍM PROTIKORUPČNÍCH MECHANISMŮ 
V ROCE 2021: 

diamorph hob certec s.r.o.

Magistrát hlavního města Prahy

Ministerstvo dopravy: Prevence korupčních rizik a střetu 

zájmů

Státní úřad inspekce práce

Up Česká republika, s. r. o.

Univerzita Karlova

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Územní samosprávně celky – viz výše v kapitole Právní 

poradenství pro veřejnost a územní samosprávy

mailo:david.kotora@transparency.cz
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KOMUNIKACE  
S MÉDII A VEŘEJNOSTÍ

🎧Stošestka - David Kotora a Milan Eibl: Když politici a mocní útočí na 
Transparency, jsme na správné stopě

Česká kancelář Transparency International 
(TI) je dlouhodobě jednou z nejcitovanějších 
protikorupčních nevládních organizací v České 
republice. V roce 2021 jsme dosáhli na téměř 
4 000 mediálních citací v televizi, rádiu, tisku 
a online zpravodajství. Dělá nám radost, že se 
i díky médiím dostávají naše informace a názory 
k široké veřejnost.

Představili jsme také podcast Stošestka, náš nový komunikační kanál. Ten přinesl za 

rok celkem 17 epizod týkající se Česka i zahraničí. Také jsme se pustili do osvětové 

online minisérie “Korupční imunologie”, která v pěti dílech seznámila veřejnost s klí-

čovými protikorupční tématy a zasáhla jen na Facebooku přes 700 tisíc uživatelů 

kumulativně.

Stále rosteme 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 2021 přes 400 tisíc 

unikátních uživatelů. Navyšuje se nám také dosah a počet sledujících na sociálních 

sítích. 

Jsme rádi, že se zajímáte o naše aktivity. Připojte se k nám online a neunikne Vám nic 

podstatného ze světa TI a korupce. Děkujeme, že nás sledujete!

Sledujte na Twitteru také naše experty: 

@LeyerPetr

@milan_eibl

@david_kotora

@DupakJan

@M_Chromy

https://www.transparency.cz/stosestka-kdyz-politici-a-mocni-utoci-na-transparency-jsme-na-spravne-stope/
https://www.facebook.com/transparency.cz
https://twitter.com/Transparency_CZ
https://www.linkedin.com/company/transparency-international---esk-republika-o-p-s-/?originalSubdomain=cz
https://www.youtube.com/channel/UCIS4gCZt_A3NMc2LCz9HI1g
https://www.instagram.com/transparencycz/?hl=cs
https://www.transparency.cz/podcast-stosestka/
https://www.transparency.cz/miniserie-korupcni-imunologie-zasahla-pres-700-tisic-uzivatelu-facebooku/
http://www.transparency.cz
http://www.transparency.cz
http://www.transparentnivolby.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://twitter.com/M_Chromy
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FUNDRAISING  
TI ČR

David Vávra - #JÁTOPLATÍM | zdroj: TI

Neocenitelnou podporu dostává Transparency 
od individuálních a firemních dárců, kteří jsou 
dlouhodobě naší pevnou součástí. Velmi si 
vážíme jejich zapojení. Jednorázové a pravidelné 
dary chápeme nejen jako finanční podporu, ale 
také jako vyslovení důvěry a morální vzpruhu. 

V roce 2021 naše nevládní protikorupční organizace obdržela na darech 2 295 494 

korun. Jsme rádi a děkujeme našim dárcům, že nám zachovávají podporu a věrnost 

i přes nelehkou pandemickou dobu a neváhají se veřejně přihlásit, že stojí za 

Transparency, třeba v naší kampani #JÁTOPLATÍM.

VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE ROZHODLI PODPOŘIT NAŠI 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“.

CHCETE NÁS TAKÉ PODPOŘIT?

Jde to jednoduše a stačí pár kliknutí. Zabezpečený online darovací formulář 

najdete na našem webu, kde lze snadno zvolit formu podpory – jednorázovým, 

nebo pravidelným darem. TI využívá služeb platebního portálu Darujme.cz.

Kromě potvrzení o daru, kterým si můžete odečíst jeho hodnotu ze základu 

daně, dostanete také dobrý pocit z podpory smysluplné činnosti, kterou odvádí 

nevelký protikorupční tým odborníků s velkým dopadem. Transparency odhaluje 

nekalosti tam, kde se jiní neodváží, ale také podává pomocnou ruku těm, kteří 

boj proti korupci nedokážou vést sami.

https://www.youtube.com/shorts/3jMU1csq4w4
https://www.transparency.cz/jatoplatim/
https://www.transparency.cz/jatoplatim/
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KLUB TRANSPARENCY  

INTERNATIONAL

FIREMNÍ ČLENOVÉ  
KLUBU TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2021

PATRON

GENERÁLNÍ ČLEN

BASIC

Pro zaryté srdcaře máme speciální 
dárcovskou platformu – Klub Transparency 
International. Ten od roku 2011 sdružuje 
naše individuální a firemní podporovatele, 
kteří se chtějí do omezování korupce 
aktivně zapojit a využít např. možnosti 
setkávat se na našich pravidelných akcích. 
Podpory, které se nám od našich klubařek, 
klubařů a členských firem dostává, si velice 
ceníme. Děkujeme Vám!

http://www.floweast.com/
https://www.meatest.com/cs
https://www.t-mobile.cz/
https://www.ey.com/cz/cs/home
http://www.korejzova.cz/
http://www.asem.cz/
https://www.dentons.com/en/global-presence/central-and-eastern-europe/czech-republic/prague
https://www.energy.cz/cz/
https://www.malfini.com/cz/cs
http://www.pppartners.cz/
https://www.rekava.cz/
http://www.ccs.cz/
https://www.ton.eu/cz/
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FIREMNÍ DARY ZA ROK 2021

https://www.awec.cz/home
https://www.octopus-news.com/
https://bluedynamic.cz/
https://www.edikt.cz/
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ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2021 DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM

https://www.bitservis.cz/
https://www.crif.cz/
https://www.hlidacstatu.cz/
https://www.nielsen-admosphere.cz/
https://geneea.com/
https://festivalsvobody.cz/
https://karlinonair.cz/
https://www.mediaenergy.cz/
https://www.facebook.com/search/top?q=klimsz
https://monitora.cz/
https://ceias.eu/
https://imper.cz/
https://picards.cz/
https://www.epmedia.cz/
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LIDÉ TI V ČR
ŘEDITEL 

Petr Leyer 

PRÁVNÍ PORADNA 

Jan Dupák 

Pavel Jiříček 

Petr Leyer 

Gabriela Zukalová

Adéla Bohuslavová (do 8/2021)

Kateřina Jánová

Kateřina Kubicová (od 8/2021)

Sylvie Kloboučková

 

ANALYTICKÉ ODDĚLENÍ 

Milan Eibl 

Marek Chromý 

Lidia Marchenko (od 12/2021)

PROJEKTOVÉ ODDĚLENÍ 

Ondřej Cakl 

Jana Stehnová 

Václav Krejcar

Petr Lovětínský (od 3/2021)

Markéta Svobodová

David Mulica (od 3/2021)

FUNDRAISING A KOMUNIKACE 

David Kotora 

Lucia Vilimovská 

Františka Rohlíčková 

Martina Foldynová (od 4/2021)

KANCELÁŘ A FINANCE 

Klára Šmejkalová 

Hana Vitovská 

ÚČETNICTVÍ 

Miloslava Hosnédlová

DOBROVOLNÍCI A STÁŽISTÉ 

Adéla Černá

Barbora Bendlová

Tereza Holubová

Helena Chmelíčková

Klára Malinovská

Ondřej Pekáček

Nikola Remešová

SPRÁVNÍ RADA TI 

Jan Spáčil, předseda 

Lenka Černá 

Ondřej Klofáč 

Pavlína Louženská (do 9/2021)

Philip Roland Staehelin 

Pavel Uhl

DOZORČÍ RADA TI 

Petr Kříž

Eva Kotlánová 

Martin Janíčko

ZAKLADATELÉ 

Václav Láska 

Libor Vávra
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Partnerství  
a členství ve 
střechových  
organizacích
Bez partnerství napříč sektory je naše činnost 
nemyslitelná. I roce 2021 jsme rozvíjeli spolupráci 
v rámci široké platformy NeoN (advokační iniciativy 
pro demokratickou integritu a obranu prostoru 
občanské společnosti). Důležité je pro nás také členství 
v asociaci DEMAS sdružující organizace obhajující lidská 
a občanská práva v zahraničí. Poděkovat musíme 
také společnostem Geneaa, Monitora a Nielsen 
Admospehere, které pro bono přispěly svou expertízou 
do našeho monitoringu předvolební kampaně. Na 
mnohých advokačních a legislativní iniciativách jsme se 
spolupodíleli s Rekonstrukcí státu.

Česká pobočka Transparency International (TI ČR) je 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 2021: TI ČR, Institut pro udržitelný rozvoj, Stop tunelům, Petr Vymětal  

https://www.astracr.cz/
https://www.demas.cz/
https://www.rekonstrukcestatu.cz/
https://www.astracr.cz/
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FINANCOVÁNÍ   
a účetní závěrka
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VÝROČNÍ ZPRÁVA  2021

ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2021

PROJEKTY (DOTACE, GRANTY) FINANČNÍ ZDROJ Částka (v tis. Kč)

Centrum pro podporu integrity Ministerstvo spravedlnosti ČR 658

Korupční imunita Ministerstvo spravedlnosti ČR 616

PVO2021 - Podpora, vymezení a ochrana... prostoru pro 
činnost nevládních organizací omezujících korupci 
v Myanmaru v povolebním roce 2021

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 457

EXTRA - Expansion of Transparency into the Financing of Political Parties in Kosovo Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 272

FATRA - Fair and Transparent Political Competition in Serbia Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 142

DemTech: Demokracie hnaná technologií Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 020

City Capture 2.0: Mapping and Analyzing the Impact of State Capture on a Local Level Foundation Open Society Institute 55

SHeding Anti-corruption light into Decarbonization of Energy after the COVID-19 pandemic Foundation Open Society Institute 758

Political COrruption DEcreased: Applying combined civic and institutional participatory oversight on 
parties’ campaigning in public space during election year 2021. P-CODE:21.

Foundation Open Society Institute 786

Czech Defence Companies Anti-Corruption Index - Second Edition Transparency International Defence and Security (TI UK) 84

OGP Anti-corruption Champions Grant - Czech Republic: Promoting Whistle-blower Protection Transparency International Secretariat 75

Role of  Intermediaries in Money Laundering Transparency International Secretariat 335

Vývoj databáze nasipolitici.cz a monitoring předvolební kampaně 2021 - transparentnivolby.cz Nadační fond rodiny Orlických 198

Educational Videos and  Whistleblowers Protection Velvyslanectví USA v České republice 65

Transparency for Your Ears Velvyslanectví USA v České republice 263

Ochrana whistleblowerů: aktuální výzva pro Českou republiku Active Citizens Fund 112

ZAKÁZKY

Školení s protikorupční tématikou, vzdělávací workshopy a analýzy 513

„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 706

Přímé dary Firemní i individuální dárci a Darujme.cz 1 589

OSTATNÍ  

Ostatní příjmy (úroky, kurzové zisky, účetní odpisy) 20

CELKEM 11 896
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VÝROČNÍ ZPRÁVA  2021

FUNDRAISING A PÉČE O DÁRCE 2021

VÝNOSY Částka (v tis. Kč) NÁKLADY Částka (v tis. Kč)

A. projektová činnost (spolufinancování projektů) 1 109

Dary/Firemní dárce 146 z toho:

Dary/Individuální dárci 379 PVO - Podpora, vymezení a ochrana... prostoru pro činnost nevládních organizací omezujících 
korupci 
v Myanmaru v povolebním roce 2021/ MZV                     

162

Dary/Darujme.cz 1 064 EXTRA - Expansion of Transparency into the Financing of Political Parties in Kosovo / MZV                    128

Klub/Firemní dárci 503 FATRA - Fair and Transparent Political Competition in Serbia / MZV               98

Klub/Individuální dárci 203 DemTech: Demokracie hnaná technologií  / MZV                115

Centrum pro podporu integrity / MSP                       275

Korupční imunita / MSP                    306

         Ochrana whistleblowerů: aktuální výzva pro Českou republiku  /ACF                     25

B. rozvoj fundraisingu, PR aktivity 517

C. administrativa organizace a ostatní 669

2 995 2 295

Firemní členové Klubu Transparency International 2021

PATRON firemní členové Klubu TI: Částka (v tis. Kč)

Flow East a.s. (Josefská 1, a.s.) 100

Meatest spol. s.r.o. 100

T-Mobile Czech Republic a.s. 70

GENERAL firemní členové Klubu TI:

KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s. 50

ERNST a YOUNG s.r.o. 30

BASIC firemní členové Klubu TI:

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 25

Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM) 20

ENERGY GROUP, a. s. 20

TON a. s. 20

Dentons Europe CS LLP  15

REKÁVA S.R.O. 13

Archetyp, z. s. 10

MALFINI, A.S. 10

PP Partners Prague a.s. 10

rTrap 10

CELKEM 503

Ostatní firemní dary 2021

Částka (v tis. Kč)

Bubby Bubby s.r.o.                      2 

AWEC ALUMINIUM PRODUCTS s.r.o.          4 

BLUE DYNAMIC s.r.o. 5 

OCTOPUS Newsroom                        15 

EDIKT a.s.                              20 

Nadační fond TECHNOL       100 

CELKEM 146
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VÝROČNÍ ZPRÁVA  2021

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2021

ČÁSTKA (V TIS. KČ)

Osobní náklady (10 zaměstnanců* - hrubé mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění; smlouvy na DPP; zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativa) 6 771

Projektové výstupy (konference, semináře, tiskové konference, tisk a grafika publikací, překlady, tlumočení, cestovné, náklady a cestovné zahraničních expertů) 1 498

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

2 810

Externí spolupráce expertů na projektových výstupech 718

NÁKLADY CELKEM 11 797

*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 ) 10 486 614

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 486 614

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

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( ř. 29 až 39 ) 28 891 1 019

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 405 405

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 486 614

B. Krátkodobý majetek celkem ( ř. 41 + 51 + 71 + 80 ) 40 3 055 3 144

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

B.II. Pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 ) 51 0 861

B.II.1. Odběratelé (311) 52 0 61

B.II.17. Jiné pohledávky (378) 68 0 800

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem ( ř. 72 až 79 ) 71 3 010 2 171

B.III.1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 10 6

B.III.3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 3 000 2 165

B.IV. Jiná aktiva celkem ( ř. 81 + 82 ) 80 45 112

B.IV.1. Náklady příštích období (381) 81 0 3

B.IV.2. Příjmy příštích období (385) 82 45 109

AKTIVA CELKEM ( ř. 1 + 40 ) 83 3 055 3 144

Kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 ) 997 15 784 16 652
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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 1 292 1 391

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

A.II. Výsledek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 ) 89 1 292 1 391

A.II.1. Účet výsledku hospodaření (+/-963) 90 X 99

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 91 -102 X

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 92 1 394 1 292

B. Cizí zdroje celkem ( ř. 94 + 96 + 104 + 128 ) 93 1 763 1 753

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) 104 607 1 572

B.III.1. Dodavatelé (321) 105 3 17

B.III.4. Ostatní závazky (325) 108 1 1

B.III.5. Zaměstnanci (331) 109 337 493

B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veře-
jného zdravotního pojištění

(336) 111 188 270

B.III.9. Ostatní přímé daně (342) 113 61 59

B.III.10. Daň z přidané hodnoty (343) 114 4 16

B.III.12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 13 269

B.III.17. Jiné závazky (379) 121 0 447

B.IV. Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 1 156 181

B.IV.1. Výdaje příštích období (383) 129 47 57

B.IV.2. Výnosy příštích období (384) 130 1 109 124

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 3 055 3 144

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 12 220 12 576
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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 11 112 685 11 797

A.I. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY A NAKUPOVANÉ SLUŽBY CELKEM (Ř. 3 AŽ 8) 2 4 647 307 4 954

A.I.1 SPOTŘEBA MATERIÁLU, ENERGIE A OSTATNÍCH NESKLADOVANÝCH DODÁVEK (501-3) 3 152 69 221

A.I.4 NÁKLADY NA CESTOVNÉ (512) 6 94 32 126

A.I.5 NÁKLADY NA REPREZENTACI (513) 7 8 14 22

A.I.6 OSTATNÍ SLUŽBY (518) 8 4 393 192 4 585

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 6 370 369 6 739

A.III.10 MZDOVÉ NÁKLADY (521) 14 4 833 281 5 114

A.III.11 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (524) 15 1 537 88 1 625

A.IV. DANĚ A POPLATKY CELKEM  (Ř. 20) 19 21 9 30

A.IV.15 DANĚ A POPLATKY (53X) 20 21 9 30

A.V. OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM  (Ř. 22 AŽ 28) 21 47 0 47

A.V.16 SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ A OSTATNÍ POKUTY A PENÁLE (541) 22 2 0 2

A.V.19 KURSOVÉ ZTRÁTY (545) 25 2 0 2

A.V.22 JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY (549) 28 43 0 43

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 27 0 27

A.VII.28 POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A PŘÍSPĚVKY ZÚČTOVANÉ MEZI ORGANIZAČNÍMI 
SLOŽKAMI

(58X) 36 27 0 27

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

NÁKLADY CELKEM 39 11 112 685 11 797
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ČÍSLO ŘÁDKU NÁZEV POLOŽKY ČÍSLO ŘÁDKU  ČINNOST HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ CELKEM

1 2 3

B. VÝNOSY (Ř. 67) 40 11 211 685 11 896

B.I. PROVOZNÍ DOTACE (Ř. 42) 41 6 165 0 6 165

B.I.1 PROVOZNÍ DOTACE (691) 42 6 165 0 6 165

B.II. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM  (Ř. 44 AŽ 46) 43 5 026 0 5 026

B.II.3 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY (DARY) (682) 45 5 026 0 5 026

B.III. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ CELKEM (Ř. 48 AŽ 50) 47 0 685 685

B.III.2 TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB (602) 49 0 685 685

B.IV. OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM (Ř. 52 AŽ 57) 51 20 0 20

B.IV.7 VÝNOSOVÉ ÚROKY (644) 54 1 0 1

B.IV.8 KURSOVNÉ ZISKY (645) 55 19 0 19

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

58 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 64 11 211 685 11 896

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (Ř. 39 - 64 + 38) 65 99 0 99

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (Ř. 65 - 66) 67 99 0 99

KONTROLNÍ ČÍSLO (Ř. 1 - 67) 999 89 490 5 480 94 970
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2021

NÁZEV SPOLEČNOSTI:     TRANSPARENCY INTERNATIONAL  
     – ČESKÁ REPUBLIKA, O. P. S.

SÍDLO:          SOKOLOVSKÁ 260/143, LIBEŇ, 
     180 00 PRAHA 8

PRÁVNÍ FORMA:      OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST (O. P. S.)

IČO:           27215814

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 2021 došlo k těmto změnám v obchodním rejstříku:

• SPRÁVNÍ RADA:   DO 20. 9. 2021 PAVLÍNA LOUŽENSKÁ ČLENKA (REZIGNACE)

    od 20. 3. 2021 Pavel Uhl, znovuzvolený člen

    od 20. 3. 2021 Ondřej Klofáč, znovuzvolený člen

• DOZORČÍ RADA:  od 29. 1. 2021 Petr Kříž, předseda 

    od 21. 1. 2021 Martin Janíčko, člen 

    od 20. 3. 2021 Eva Kotlánová, znovuzvolená členka

1.1. SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI

FUNKCE JMÉNO
STATUTÁRNÍ ORGÁN ŘEDITEL PETR LEYER

SPRÁVNÍ RADA PŘEDSEDA JAN SPÁČIL
ČLEN PHILIP ROLAND STAEHLIN
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DOZORČÍ ŘADA

ČLEN

ČLEN

ČLEN

PŘEDSEDA

ČLEN

ČLEN

ONDŘEJ KLOFÁČ

PAVEL UHL

LENKA ČERNÁ

PETR KŘÍŽ

EVA KOTLÁNOVÁ

MARTIN JANÍČKO

 
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 účtujícími 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. 2021 za kalendářní  

rok 2021 a byla vyhotovena dne 26. 5. 2022.

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

není-li dále uvedeno jinak. 

V průběhu roku 2021 pokračovalo šíření viru 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. 2021 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 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. 

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 rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše 

nebo okamžik jejich vzniku.
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2.5.  PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem  

České národní 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.

2.6.  VÝNOSY

Výnosy z vedlejší hospodářské činnosti se účtují k 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 dostupných 

relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty 

v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat. 

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1.  DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM)

Společnost k 1. 1. 2021 evidovala v účetnictví ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

v pořizovací ceně ve výši 405 tis. Kč a k 31. 12. 2021 má zůstatkovou hodnotu 0 tis. Kč.

3.2.  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM)

Společnost k 1. 1. 2021 evidovala v účetnictví drobný dlouhodobý hmotný majetek 

v pořizovací ceně ve výši 486 tis. Kč. Během roku byl pořízen majetek za 128 tis. Kč na stav 

614 tis. Kč v pořizovací hodnotě. Tento majetek má k 31. 12. 2021 zůstatkovou hodnotu ve 

výši 0 tis. Kč. Jedná se zejména o kancelářské zařízení.

3.3.  KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 

Společnost nemá k datu 31. 12. 2021 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. 2020 STAV K 31. 12. 2021

CITY CAPTURE 2.0: MAPPING AND ANALYZING THE IMPACT 
OF STATE CAPTURE ON A LOCAL LEVEL/ FOUNDATION OPEN 
SOCIETY INSTITUTE

44  

DARUJME.CZ 59

OGP ANTI-CORRUPTION CHAMPIONS GRANT – CZECH 
REPUBLIC: PROMOTING WHISTLE-BLOWER PROTECTION/ 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL SECRETARIAT 

1  

TRANSPARENCY FOR YOUR EARS /VELVYSLANECTVÍ USA 
V ČESKÉ REPUBLICE  26

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA PRO  
ČESKOU REPUBLIKU (NEPŘÍMÉ NÁKLADY) /ACTIVE CITIZENS 
FUND  

 24

PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ CELKEM 45 109

3.5.  VLASTNÍ ZDROJE

Vlastní zdroje Společnosti jsou k datu účetní závěrky ve výši 1 391 tis. Kč, z toho činí výsledek hospodaření za 

rok 2021 ve schvalovacím řízení 99 tis. Kč (zisk).

3.6.  KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Společnost nemá k datu 31. 12. 2021 ani 2020 závazky po splatnosti.

3.7.  ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ

Časové rozlišení pasivní obsahuje zejména výnosy příštích období z přijatých peněžních 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. 2020 STAV K 31. 12. 2021

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

84  

EDUCATIONAL VIDEOS 2021-2022/  
VELVYSLANECTVÍ USA V ČESKÉ REPUBLICE 39

VÝVOJ DATABÁZEA NASIPOLITICI.CZ  
A MONITPORING PŘEDVOLEBNÍ KAMPANĚ 2021 – 
TRNSPARENTNIVOLBY.CZ/ NADAČNÍ FOND  
RODINY ORLICKÝCH

200  

OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ: AKTUÁLNÍ VÝZVA 
PRO ČESKOU REPUBLIKU/ACTIVE CITIZENS FUND 4                              17

POLITICAL CORRUPTION DECREASED: APPLYING 
COMBINED CIVIC AND INSTITUTIONAL  
PARTICIPATORY OVERSIGHT ON PARTIES’  
CAMPAIGNING IN PUBLIC SPACE DURING  
ELECTION YEAR 2021. P-CODE:21./FOUNDATION 
OPEN SOCIETY INSTITUTE

68

ROLE OF INTERMEDIARIES IN MONEY LAUNDERING 
/ TRANSPARENCY INTERNATIONAL SECRETARIAT 145  

SHEDING ANTI-CORRUPTION LIGHT INTO  
DECARBONIZATION OF ENERGY AFTER THE  
COVID-19 PANDEMIC / FOUNDATION OPEN  
SOCIETY INSTITUTE

676  

VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ CELKEM 1 109 124

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

Společnost neevidovala k 31. 12. 2021 ani k 31. 12. 2020 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 189 tis. Kč k 31. 12. 2021 (131 tis. Kč k 31. 12. 2020).

Výše splatných závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění činila 81 tis. Kč  

k 31. 12. 2021 (56 tis. Kč k 31. 12. 2020).

3.9.  ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Počet zaměstnanců v přepočtu na plné úvazky a členů vedení Společnosti a osobní náklady jsou 

následující:

2020 2021

POČET OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 
(údaje v tis. Kč)

POČET OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM  
(údaje v tis. Kč)

VEDENÍ SPOLEČNOSTI 1 963 1 348

ZAMĚSTNANCI – OSTATNÍ 9 5 371 9 6 391

CELKEM 10 6 334 10 6 739

 

V roce 2021 a 2020 nebyly členům správní a dozorčí rady vyplaceny žádné odměny ani funkční požitky. 

Společnost neposkytuje členům správní a dozorčí rady orgánů žádná jiná plnění a nebyly s nimi, popř. 

s jejich rodinnými příslušníky, uzavřeny žádné obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

3.10.  DAŇOVÝ ZÁKLAD 
(údaje v tis. Kč)

STAV K 31. 12. 2021

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                                                                                  

                                                                 

                                                                      99    

                                                              

                                                                     99

0

99 
0

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. 2020 OBDOBÍ DO 31. 12. 2021

HLAVNÍ  
ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ 
ČINNOST CELKEM HLAVNÍ  

ČINNOST
HOSPODÁŘSKÁ 

ČINNOST CELKEM

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB

CELKEM TRŽBY ZA SLUŽBY                                     

477

477

477

477

685

685

685

685

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY (DARY)

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 
(GRANTY)

CELKEM PŘIJATÉ  
PŘÍSPĚVKY

2 221

1 900

 
4 121 

2 221 

1 900 

 
4 121 

2 294

2 732

 
5 026

2 294

2 732

 
5 026

PROVOZNÍ DOTACE 5 824 5 824 6 165 6 165

CELKEM PROVOZNÍ  
DOTACE

OSTATNÍ

5 824

46

 
5 824

         46

        

6 165

20

6 165

20

VÝNOSY CELKEM 9 991 477   10 468 11 211 685 11 896

V roce 2021 společnost obdržela dary v rámci Klubu Transparency International – ČR ve výši 

706 tis. Kč, dále přímé dary ve výši 1 588 tis. Kč. V roce 2020 společnost obdržela dary v rámci 

Klubu Transparency International – ČR ve výši 556 tis. Kč a dále přímé dary ve výši 1 665 tis. Kč.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI PROJEKTY V ROCE 2021 BYLY:

Transition projekty               donor Ministerstvo zahraničních věcí

 
Shedding Anti-corruption light into Decarbonization  
of Energy after the COVID-19 Pandemic      donor OSIFE

 
Political Corruption Decreased: Applying combined  
civic and institutional participatory oversight on parties’  
campaigning in public space during election year 2021. P-CODE   donor OSIFE

 
 
 

3.12.  CELKOVÉ NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU  
AUDITOROVI/AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI 
(údaje v tis. Kč)

OBDOBÍ DO 31. 12. 2020 OBDOBÍ DO 31. 12. 2021
POVINNÝ AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 24 24
JINÉ OVĚŘOVACÍ SLUŽBY 47 57

CELKEM 71 81

3.13.  ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE

K 31. 12. 2021 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.

3.14.  UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
Pro zakladatele společnosti  
Transparency International – Česká republika, o. p. s. 
 
 

Se sídlem: Sokolovská 260/143, Libeň, 180 00 Praha 8 
Identifikační číslo: 27215814 
 
 
Výrok auditora 
 
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále také 
„společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2021, výkazu zisku a 
ztráty za rok končící k tomuto datu a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod 
a další vysvětlující informace.  
 
Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Transparency 
International – Česká republika, o. p. s. k 31. prosinci 2021 a její finanční výkonnosti za rok končící k tomuto datu v souladu 
s českými účetními předpisy. 
 
Základ pro výrok 
 
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými 
jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje 
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V 
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na společnosti 
nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, 
které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku. 
 
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní 
závěrku a mou zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada společnosti. 
 
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s 
ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném 
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či mými znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve 
všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se 
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních 
informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit 
úsudek činěný na základě ostatních informací. 
 
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážu posoudit, uvádím, že 
 
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 

významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
 
Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o společnosti, k nimž jsem dospěla při provádění auditu, 
ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených 
ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila. 
 
 
 
Odpovědnost správní rady a dozorčí rady společnosti za účetní závěrku 
 
Správní rada společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými 
účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 
 

Při sestavování účetní závěrky je správní rada společnosti povinna posoudit, zda je společnost schopna nepřetržitě trvat, a 
pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada zrušení společnosti nebo ukončení její 
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 
 
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve společnosti odpovídá dozorčí rada. 
 
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost 
způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra 
jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 
odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb 
a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit 
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého auditu odborný 
úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností: 
 
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, 

navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych 
na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v 
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože 
součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo 
obcházení vnitřních kontrol. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla 
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího 
vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této 
souvislosti správní rada společnosti uvedla v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou a to, zda s 
ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo 
podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková 
významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mojí zprávě na informace uvedené v této 
souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje 
závěry týkající se schopnosti společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data 
moji zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že společnost ztratí schopnost nepřetržitě 
trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje 
podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

 
Mou povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o 
významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním 
systému. 
 
 
V Praze dne 26. května 2022 
 

 
 
 
Ing. Romana Pojslová     
Husova 1454/18 

412 01 Litoměřice 

Evidenční číslo auditora 1693 
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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 Berlin, our chapter is a part of a wider international movement with 

a history dating back to 1993. 

 

2021 in numbers 
 

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

We implemented 14 projects, four of which were foreign.  

We published 20 press releases.  

We pointed out 35 corruption cases.  

We provided legal assistance to 240 ALAC’s clients.  

We lectured 720 laics and experts. 

 

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 Open Society Foundations, the Active Citizens Fund, 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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TRANSPARENCY INTERNATIONAL ČR 

 
Jsme nevládní protikorupční tým, který řeší velké mezinárodní i malé regionální kauzy. Prosazujeme 

efektivní systémová řešení. Chráníme veřejné rozpočty. Šetříme miliardy korun našim spoluobčanům. 

Prostřednictvím projektů vzděláváme o korupci občanskou společnost, státní a soukromou sféru. 

Poskytujeme zdarma právní poradenství široké veřejnosti. Díky naší globální síti poboček Transparency 

International sdílíme mezinárodní zkušenosti všude tam, kde je třeba. 

WWW.TRANSPARENCY.CZ 

GRAFICKÁ ÚPRAVA KLIMSZ / BARBORA KLIMSZOVÁ
 

COPYRIGHT © 2022 

ADRESA 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. 

Sokolovská 260/143 

180 00 Praha 8 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE 

IČ: 272 158 14 

DIČ: CZ 272 158 14 

TI není plátcem DPH.

KONTAKTY 

T: +420 224 240 895/6 

E: posta@transparency.cz 

Datová schránka: 8vzj3s2

BANKOVNÍ ÚDAJE 

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 
2100385154/2010 (Fio banka, a.s.) 

Bankovní číslo provozního účtu TI:  
197958078/0300 (ČSOB, a.s.) 
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