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Úvodní slovo.
David Ondráčka
ředitel TI
Rok 2013 byl politicky velmi turbulentní a přinesl některé obtížně
čitelné změny a nová dilemata. V oblasti činnosti TI denně vídáme,
jak obtížně se prosazuje spravedlnost a chrání veřejný zájem. Na
řadě kauz se potvrzuje soﬁstikovanost dnešní korupce a hospodářské
kriminality; od propojení politiky s byznysem přes organizovaný
zločin bílých límečků až po praní peněz přes daňové ráje. TI vytrvale
hraje svou roli, snaží se pomáhat rozlišovat podstatné věci od
nepodstatných a pouští se do každodenních konﬂiktů s vládnoucí
garniturou a mocí peněz. Snažíme se klást relevantní otázky, otevírat
nová témata, promýšlet dopady návrhů a některým lidem a jejich
plánům cíleně komplikovat život.
V této výroční zprávě představujeme, čemu jsme se věnovali
v minulém období, a shrnujeme hlavní aktivity systémové, ale
i vyšetřování konkrétních kauz, právní poradenství občanům,
monitoring voleb, vzdělávací projekty nebo mezinárodní spolupráci.
V roce 2013 se výrazně rozjela iniciativa Rekonstrukce státu, kterou
Transparency spoluzaložila. Přivedla dohromady řadu nevládek,
expertů, akademiků i lidí z byznysu s cílem využít společných sil
a prosadit devět protikorupčních zákonů. Bude to ještě dlouhý
a složitý proces, ale přinese dobrý výsledek.
Čelíme atakům na naši nezávislost, pokusům zneužít naše jméno
pro politické nebo ekonomické účely nebo účelovým žalobám. Bez
ﬁnanční nezávislosti to není snadné ustát, a proto jsme velmi rádi, že
se rozrůstá skupina jednotlivců i ﬁrem, kteří nás podporují ﬁnančně
a stali se členy Klubu Transparency International. Za tuto podporu
děkujeme, velmi nám pomáhá. Závěrem chci poděkovat i kolegům
a všem spolupracovníkům, že svou práci pro TI dělají výborně,
vidí její dlouhodobý smysl a nenechávají se utavit každodenními
komplikacemi.
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Proti korupci
společně.

5. 3.
Tisková konference
k Analýze pravomocných
soudních rozhodnutí ve
věcech úplatkářských
trestných činů vydaných
v období od 1. ledna 2010
do 30. dubna 2012

10. 5.
„Nebát se a jednat“ –
setkání s občany Zlína
v rámci projektu KOPS

12. 3.
Tisková konference
k zahájení Rekonstrukce
státu
20. 3.
TI představila své projekty
v sídle jednoho z prvních
ﬁremních členů Klubu
Transparency, společnosti
Isolit Bravo v Jablonném
nad Orlicí

29. 1.
TI společně s Karolínou
Peake prezentuje
Protikorupční strategii
vlády

leden

13.–16. 5.
Protikorupční workshop
v Egyptě
16. 5.
Konference Evropské
fondy: jak předcházet
rizikům podvodů
a zneužívání

21. 3.
Veřejná debata KOPS,
tentokrát v Plzni

únor

březen

13. 2.
TI diskutovala v obci
Sibřina
18. 2.
Veřejná debata v rámci
Kurzů občanské
protikorupční sebeobrany
(KOPS) v Brně
18. 2.
Setkání s Frankem Voglem,
zakladatelem Transparency
International

22. 5.
Konference Justiční fórum
2013: Boj o právní stát

duben
15. 4.
Návštěva kanadské
komisařky pro lobbing
Karen Shepperdové v TI
23. 4.
Veřejná diskuse
o problematice dotací
a zapojování občanů do
života města v Broumově

květen

červen
4. 6.
O otevřenosti radnice
a jejím přístupu
k veřejnému majetku se
v rámci KOPS diskutovalo
v Příbrami
17. 6.
Městský soud vynáší
zamítavý rozsudek ve věci
zásahu do osobních práv
Martina Dvořáka, bývalého
ředitele DPP. Žalovanou
stranou byla TI
18. 6.
Veřejná debata v Opavě

Kalendárium 2013

4. 9.
Start kampaně Bla, bla
nevolím, na jejímž konci je
164 podpisů současných
poslanců pod požadavky
Rekonstrukce státu

9. 7.
Tisková konference
k výsledkům Globálního
barometru korupce,
podle nějž 83 % občanů
ČR považuje korupci za
závažný či velmi závažný
problém

5. 9.
Stanislav Beránek, analytik
TI, byl hostem pořadu Hyde
Park

8. 11.
TI slaví dvacet let od svého
založení

18. 9.
Veřejná diskuse o stavu
městského dluhu v Liberci

12. 11.
Českobudějovičtí studenti
diskutovali o korupci
a whistleblowingu

18. 9.
TI vydává celosvětovou
zprávu o stavu resortu
obrany v jednotlivých
členských zemích EU. V ČR
je tento resort ohrožen
střední mírou korupce

13. 7.
Tisková konference
oznamující chystaný
monitoring ﬁnancování
sněmovních volebních
kampaní

červenec

5. 11.
TI vydává celosvětovou
zprávu o právní ochraně
whistleblowerů. V ČR není
dostatečná

srpen
2. 8.
Fundraisingová kampaň
Jenom like nestačí
pokračuje aplikací
na Facebooku nazvanou
TOP 6
8. 8.
V rámci projektu Kurzy
občanské protikorupční
sebeobrany vzniká
gamebook V síti korupce

září

28. 11.
2. transparentní
večírek pro členy Klubu
Transparency International
a další příznivce TI

říjen
8. 10.
Tisková konference
k problematice ﬁrem se
sídlem v daňových rájích
9. 10.
TI informuje, že audit
prezidentských voleb
prováděla společnost
s úzkými obchodními
vazbami na Romana
Janouška
16. 10.
Vydání závěrečné zprávy
z monitoringu ﬁnancování
volebních kampaní
21. 10.
Debata s občany Smržic
o právních prostředcích,
které mohou využít na
obranu svých práv

listopad

prosinec

3. 12.
Výsledky celosvětového
Indexu vnímání korupce:
ČR je na 25. místě
z 31 evropských zemí
9. 12.
Mezinárodní den boje proti
korupci: TI spouští web pro
whistleblowery
15. 12.
Česká republika se stala
169. zemí, která se
připojila k Úmluvě OSN
proti korupci (UNCAC)
18. 12.
Reportéři ČT informují
o kauze DPP a prodeje
jízdenek

Kurzy občanské protikorupční
sebeobrany (KOPS)
Cílem projektu bylo motivovat občany k aktivnímu odporu vůči korupci
a především je na takovéto aktivity odborně připravit.
V osmi vybraných krajích České republiky proběhly veřejné
debaty na aktuální regionální téma a následně pak kurzy občanské
protikorupční sebeobrany. Pro účastníky i další zájemce o téma
protikorupčních aktivit vznikla interaktivní webová stránka
www.kops.transparency.cz, na které jsou studijní materiály, je zde
možné sdílet zkušenosti s různými situacemi spojenými s aktivním
občanstvím nebo klást zkušeným odborníkům otázky z oblasti
protikorupčních aktivit.

92

procento účastníků kurzů,
kteří je považovali za užitečné.
Součástí výukových materiálů, jež v rámci projektu vznikly, je
gamebook V korupční síti, který je ke stažení na stránkách kops.
transparency.cz/hra/, a desková hra Mezi kmotry.
Kurzy a veřejné debaty vedli interní i externí spolupracovníci
Transparency International – právníci a analytici – s dlouholetými
zkušenostmi v oblasti protikorupčního boje. Kurzy byly interaktivní,
založené na regionálních kauzách.
Projekt kladl důraz na rozvoj kritického a analytického myšlení.
Účastníci kurzů a veřejných debat se naučili aktivně přistupovat
k získávání informací o svých právech, jejich obhajobě, zejména
ve vztahu k orgánům veřejné moci. Současně došlo k posílení
jejich vztahu k regionu, lokálnímu společenství a komunitě, který
je založený na pocitu spoluzodpovědnosti za vynakládání veřejných
prostředků.

Nyní si budu více všímat dění
na mé radnici…
Více podobných akcí…
Jen tak dál 
reakce účastníků kurzů

Kurzy občanské protikorupční sebeobrany v Brně.

Užitečnost kurzů
Průměrná

Spíše ano

Proti korupci společně.

Spíše ne

Určitě ne

Ano
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Právní poradenství
a investigativa
Poskytování obecného právního poradenství
Právní poradna TI se věnuje čtyřem hlavním okruhům:
•
veřejné zakázky
•
územní samospráva
•
svobodný přístup k informacím
•
střet zájmů
Poradna usiluje o nápravu nežádoucího (protiprávního) stavu,
a je-li to možné, také o vyvození osobní odpovědnosti osob, které
se korupčního jednání dopustily. Bezplatné právní poradenství je
poskytováno formou základního právního poradenství a rozšířené
právní pomoci. V rámci základního poradenství klient získá
informace o vhodném postupu při obraně proti korupčnímu jednání,
o obsahu právních předpisů a o institucích, na které se může obrátit.
Rozšířená právní pomoc spočívá v dlouhodobější právní podpoře
klienta. Zahrnuje především právní analýzu případu, zpracování
právních stanovisek a podání pro klienta. Pokud se klient obává
represálií nebo napomůže-li to úspěchu věci, může TI učinit podání
vlastním jménem.

rizikové. Oznamovatelům, kteří se na nás obrátili v dobré víře, že jejich
informace o závažném nekalém jednání jsou pravdivé, poskytujeme
dlouhodobou podporu. Bez souhlasu oznamovatele nesdělujeme
jeho totožnost. Po analýze případu navrhneme řešení, ale je vždy na
samotném oznamovateli, jak se zachová, bez jeho vědomí a souhlasu
nepodnikáme žádné kroky. Na řešení případu se výrazným způsobem
podílí investigativní sekce TI, jejímž hlavním úkolem je ověřovat
poskytnuté informace a doplňovat je vlastní operativní činností.
Kromě poskytování poradenství v konkrétních případech
se věnujeme také osvětové činnosti s cílem seznámit zejména
zaměstnance veřejné správy s problematikou whistleblowingu. Za
tímto účelem byly zřízeny webové stránky www. whistleblower.cz.
Interaktivní webové stránky představují základní motivační
prostředek směřovaný k podpoře aktivního jednání potenciálních
whistleblowerů z řad veřejné správy.

Analytická činnost právní poradny
Poznatky získané v rámci poskytování právní pomoci jednotlivým
klientům právní poradna zobecňuje. Výsledkem analytické činnosti
jsou doporučení ke zlepšení nástrojů boje proti korupci, která TI
veřejně prezentuje při různých příležitostech – v rámci legislativního
procesu, v médiích a při školeních. V roce 2013 byla zveřejněna
analýza 247 soudních rozhodnutí vydaných ve věcech úplatkářských
trestných činů z let 2010 až 2012.

Veřejné debaty

645

počet klientů, kterým právní
poradna poskytla základní
poradenství.

Setkání s občany pořádá právní poradna nejčastěji v obcích, kde řešila
nějaký konkrétní případ korupčního jednání. Debata se zpravidla
netýká přímo konkrétního případu, ale obecného tématu – obvykle
jde o hospodaření s majetkem obce, možnosti veřejné kontroly ze
strany občanů, o vnitřní kontrolní mechanismy v orgánech obce
a právo na svobodný přístup k informacím. Usilujeme o to, aby se
debat kromě občanů účastnili i zástupci vedení obce, případně další
zainteresované osoby.
V letošním roce proběhla debata v Sibřině, jejímž cílem bylo
poskytnout občanům návod, jak se v pozici občana zapojit do dění
v obci. Za účasti vedení obce se uskutečnila debata ve Smržicích,
jejímž hlavním tématem byl nový územní plán. Kromě klasických debat
s místními aktivními občany uspořádala právní poradna osvětovou
debatu se studenty českobudějovického gymnázia, jež se týkala
hlavních aspektů korupce.

Poskytování poradenství oznamovatelům korupce, tzv. whistleblowerům
Součástí právní poradny je whistleblowerské centrum, v jehož rámci
je nabízena pomoc oznamovatelům, tj. lidem, kteří zjistili, že na
jejich pracovišti dochází k nekalému jednání závažného charakteru
(korupční jednání, podvody, jednání ohrožující zdraví či životní
prostředí), jež je v rozporu s veřejným zájmem.
Každý případ je podroben detailní analýze s cílem nalézt
nejúčinnější řešení, jež je zároveň pro oznamovatele nejméně

Transparency International ČR / Výroční zpráva 2013

Investigativa
Investigativní sekce TI se zaměřila především na problematiku praní
peněz a jejich skrývání skrze mezinárodní sítě ﬁrem v daňových
rájích. Strategickým úspěchem na tomto poli je navázání mezinárodní
spolupráce založené na výměně informací. Další z priorit je ochrana
lidí upozorňujících na případy korupčního jednání. Oznamovatelům
korupce je TI připravena poskytnout jak právní poradenství, tak
i taktickou podporu.

9

V roce 2013 investigativní sekce společně s právním oddělením
pokračovaly v práci na jednotlivých kauzách. Ve více než 60 případech
byly kontaktovány Policie ČR a jiné bezpečnostní složky. Dále byla
poskytnuta odborná pomoc 14 oznamovatelům korupce. Výsledky
práce těchto dvou oddělení TI byly prezentovány v několika desítkách
investigativních článků a reportáží.

Kauzy
Spolupráce právní poradny TI a investigativní sekce vyústila
v jednotlivé kauzy.

Lesy ČR a jejich předražený web

46

počet případů,
které TI otevřela.

V průběhu léta 2013 byla TI anonymně upozorněna na nestandardní
zadávací řízení dvou veřejných zakázek na migraci webových stránek
Lesů České republiky, s. p., (dále jen „LČR“) v souhrnné hodnotě
3 450 000 Kč.
Ve snaze získat více poznatků využila TI zákon o svobodném
přístupu k informacím. Přestože LČR vyhověly žádosti dle tohoto
zákona pouze zčásti, poskytnuté informace umožnily podat trestní
oznámení pro trestný čin porušení povinnosti při správě cizího
majetku. Trestní oznámení detailně popsalo celý proces migrace
webů a náročnost tohoto procesu, jehož hodnota mohla dosáhnout
maximálně několika desítek tisíc korun a který by nadto měl být
součástí běžného popisu práce zaměstnanců IT oddělení podniku LČR.
Trestní oznámení rovněž důkladně odůvodnilo, proč nebylo použité
zadávací řízení legitimní a slučitelné s odbornou péčí, s níž musí
pověření pracovníci LČR postupovat.
Dle dostupných informací je v současné chvíli bývalý vedoucí
odboru informačních technologií LČR vazebně stíhán.

Mlčenlivý kraj
S ﬁnanční podporou Programu prevence
a boje proti kriminalitě Evropské komise
– Generálního ředitelství pro vnitřní věci.

Na jaře 2013 požádalo občanské sdružení Naši politici o pomoc právní
poradnu TI. Sdružení se zajímalo o několik zakázek Středočeského
kraje, mezi nimiž byla též výstavba domova seniorů v Berouně.
Kraj však požadoval za poskytnutí informací celkovou částku přes
127 000 Kč a v případě domova seniorů pak 28 787 Kč. Přestože
Ministerstvo vnitra dalo TI a sdružení za pravdu, částka byla snížena
jen nepatrně. TI proto zaslala upravenou žádost a počet požadovaných
dokumentů výrazně zredukovala, odpověď Středočeského kraje byla
překvapující. Za jiné informace k totožné veřejné zakázce požadoval
kraj opět 28 787 Kč.
Po několikaměsíčních peripetiích obdrželo občanské sdružení Naši
politici a TI požadované informace. Ministerstvo vnitra se postavilo na
stranu žadatelů a Středočeskému kraji nepřiznalo nárok na žádnou
úhradu.
Z další analýzy vyplynula na základě získaných informací celá
řada pochybení v procesu zadávání předmětné zakázky. Středočeský
kraj porušil povinnosti spojené s uveřejňováním zakázky podle
zákona o veřejných zakázkách. TI identiﬁkovala nestandardní postup
zadavatele v navýšení celkové ceny stavby o více než 13,7 mil. Kč.
Jako příklad lze uvést práce v zimních měsících, u kterých zadavatel
i dodavatel museli vědět, že vzhledem k nabídnutému termínu
plnění budou probíhat, ale v původním projektu a rozpočtu se s nimi
nepočítalo.

Proti korupci společně.
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TI dokázala efektivně pomoci k získání důležitých podkladů
nutných pro provedení kontroly konkrétní veřejné zakázky. Ačkoli
posléze vyplynula celá řada dílčích nesrovnalostí při její realizaci,
žádná z nich nebyla tak závažná, aby bylo možné obrátit se na orgány
činné v trestním řízení nebo jiný kompetentní orgán.

Předražená demolice tělocvičny v Unhošti
Město Unhošť v roce 2009 realizovalo demolici staré tělocvičny.
Na jejím místě měla být posléze postavena nová sportovní hala.
Zbourání původního objektu proběhlo v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu. Město vybralo nejnižší z obdržených nabídek,
která činila 6 260 503 Kč s DPH.

Nepříliš čistá Cidlina
Projekt Čistá Cidlina měl za cíl dobudovat kanalizační síť a zřídit
novou čističku odpadních vod v některých vybraných obcích regionu
Jičínsko. Zadávací řízení na stavební práce za cca 73 mil. Kč, které
v této souvislosti vyhlásil realizátor projektu, Vodohospodářská
a obchodní společnost, a. s., však od počátku provázely pochybnosti
o jeho transparentnosti.
Především hodnotící kritéria byla nastavena tak, že umožňovala
vyšší bodové hodnocení u nabídky uchazeče, který sliboval zcela
nereálné lhůty dodání stavebního díla či přehnaně vysoké smluvní
pokuty. Takto nastavená kritéria a následné jednání hodnotící komise,
které nevyloučilo nabídku společnosti GEOSAN GROUP, a. s., pro zjevně
nepřiměřené hodnoty, pak umožnily výběr uchazeče, jehož nabídka
byla o skoro 100 mil. vyšší než nabídka uchazeče, který se umístil
jako druhý v pořadí.
Výše zmíněné okolnosti pak navíc vedly k tomu, že dílo nebylo
dokončeno v termínu. Představenstvo VOS, opět v rozporu se zájmy
jím zastupované společnosti, vyšlo společnosti GEOSAN vstříc
a uzavřelo s ní dodatek, který termín dokončení stavby prodloužil.
Když však ani následné prodloužení nestačilo, nebylo přistoupeno
ani k vymáhání vysoké smluvní pokuty.

Bourání staré tělocvičny v Unhošti

Problematickým bodem bylo, že si zadavatel již v přípravné fázi
uvedené veřejné zakázky neověřil, v jakých cenových relacích se může
investice pohybovat. Znalecký posudek stanovil cenu stavebních prací
na 1,5 mil. Kč.
Uvedeným způsobem mohlo dojít k výběru předražené nabídky
a porušení zákona o ﬁnanční kontrole, který má právě podobným
následkům zabránit. Jelikož je za náležitý průběh ﬁnanční kontroly
v obci zodpovědný starosta, rozhodla se TI obrátit na orgány činné
v trestním řízení, aby vše náležitě prověřily. Věc byla na podzim
2013 policejním orgánem odložena. V nedávné době však proběhl
dohled Krajského státního zastupitelství v Praze a věc byla vrácena
k došetření. TI na počátku roku 2014 kontaktovala i Nejvyšší státní
zastupitelství, jež se problematikou zabývá metodicky, se žádostí
o stanovisko ve věci limitů trestněprávní aplikace zákona o ﬁnanční
kontrole.
I při dodržení všech pravidel vyplývajících ze zákona o veřejných
zakázkách může dojít k výrazné odchylce od obvyklé tržní ceny.
TI proto věnuje pozornost právě zákonu o ﬁnanční kontrole, který
by mohl být účinným prostředkem k eliminaci zbytečných nákladů
veřejné správy.
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Whistleblowerské centrum TI důkladně analyzovalo veškeré
obdržené materiály a došlo k závěru, že skutkové okolnosti daného
případu nasvědčují úmyslnému jednání s cílem sjednání výhodnějších
podmínek ve prospěch společnosti GEOSAN GROUP, a. s. TI proto podala
trestní oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu.

28 787
korun požadoval Krajský
úřad Středočeského kraje za
poskytnutí informací ohledně
výstavby domova seniorů
v Berouně.
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Spekulace s lukrativními pozemky pod pláštíkem dobročinnosti

Nepovedená investiční akce Prahy 6

Anonymní whistleblower upozornil TI na pokus o „vyvedení“
lukrativních pozemků břevnovské usedlosti Petynka z majetku
státu s úplatkářským pozadím. Nadačnímu fondu Vincentinum
byly tyto nemovitosti převedeny Ministerstvem obrany bezúplatně,
a to za účelem naplňování veřejně prospěšných cílů. Pochybnosti
o skutečném záměru NF Vincentinum však vzbudil následný dodatek
ke smlouvě o bezúplatném převodu, uzavřený v roce 2010, který
NF umožňoval směnit předmětné nemovitosti za nemovitosti jiné.
Po podpisu tohoto dodatku navíc začal NF jednat o směně těchto
lukrativních pozemků za mimopražské pozemky v Loděnici u Berouna
s anonymně vlastněnou společností Limes Romanus, SE, a činit kroky
ke změně účelového určení těchto břevnovských parcel na zónu
obytnou.

V průběhu roku 2009 provedla společnost Sneo, a. s., stoprocentně
vlastněná městskou částí Praha 6, značně neobvyklou investiční akci.
Na doporučení Zastupitelstva městské části Praha 6 a za schválení
valnou hromadou společnosti FIMOS, a. s., která se skládala výhradně
z radních této městské části, došlo k fúzi této městské akciové
společnosti s anonymní akciovou společností FIMOS, a. s. Této fúzi pak
předcházel odkup 100 % akcií společnosti FIMOS, a. s., za nějž byla
akcionářům této společnosti uhrazena částka 75 mil. Kč. TI odhalila,
že majoritním akcionářem této zfúzované akciové společnosti je
bývalá manželka poslance a bývalého ministra Petra Bendla Tamara
Kotvalová.

S podezřením, že žádost o bezúplatný převod pozemků ze
strany NF Vincentinum byla motivována nikoli naplněním veřejně
prospěšného cíle, ale plánovanými budoucími spekulacemi
s lukrativními pozemky, se TI dopisem obrátila na ministra obrany
Vlastimila Picka. Na tuto kauzu také upozorňoval pořad České televize
Reportéři ČT. Do případu následně zasáhla protikorupční policie, která
zadržela a obvinila skupinu šesti osob. Ta zájemci o objekt nabízela,
že za úplatek 20 mil. Kč zajistí souhlas ministerstva s převodem
předmětných nemovitostí.

Uváděným důvodem této investiční akce pak bylo vyvázání se
z dlouhodobého pronájmu areálu Na Dračkách v oblasti pražských
Střešovic. V tomto areálu měly být poté postaveny byty a prostředky
z prodeje použity na plnění sociálních cílů městské části Praha 6.
Právní poradna podrobně analyzovala obdržené dokumenty, vyžádala
si další doplňující informace a setkala se se zástupcem společnosti
Sneo, a. s. S ohledem na skutečnost, že do konce roku 2013 nedošlo
k prodeji předmětných pozemků a nebyla zahájena ani bytová
výstavba, což činí původní investici do odkupu akcií nepotřebnou
a zavdává pochybnosti o pravém důvodu této investiční akce, se TI
rozhodla podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného
činu porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, příp.
spáchání jiných úmyslných trestných činů.

60

počet případů, ve kterých TI
kontaktovala Policii ČR a jiné
bezpečnostní složky.

Proti korupci společně.
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Klub Transparency International
Klub TI sdružuje jednotlivce a ﬁrmy, kteří věří, že bojovat proti korupci
má smysl. Příspěvky od jeho členů jsou významným zdrojem pro
ﬁnancování našich aktivit. Díky nim můžeme řešit i kauzy, se kterými
se v dlouhodobém horizontu nepočítá, ale jejichž dotažení do fáze
trestního oznámení pomáhá snižovat míru korupce v České republice.
Jsou také důležitým zdrojem koﬁnancování významných projektů
oblasti protikorupčního boje. Jedna třetina těchto darů pak umožňuje
rozvoj organizace, péči o členy klubu a získávání nových dárců.

155

počet členů Klubu Transparency
International na konci roku 2013.
Klub TI v číslech
Na konci roku 2013 měl Klub 144 individuálních a 11 ﬁremních členů.
Jen v roce 2013 se rozšířil o 32 členů. Celková částka, kterou členové
Klubu přispěli na boj proti korupci, je 825 755 Kč.
Korupce dopadá na celou společnost způsoby mnohem hlubšími, než
se na první pohled zdá, a naopak její potlačování má konkrétní pozitivní
dopad na každého z nás. S naším týmem dokážeme zachránit miliardy
korun z veřejných rozpočtů. Pojďte se na tom podílet s námi.
Všem členům velice děkujeme za podporu!

Individuální členové Klubu Transparency International
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beneš Michal
Drbolová Jana
Fara Jan
Feuermann Tomáš
Frgalová Jarmila
Galík Pavel
Habr Josef
Hauser Beata
Herejk Jindřich
Holý Jan
Chadim David
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imramovská Ivana
Jaroš Jan
Kališ Václav
Karasová Karin
Kašpárková Marcela
Kmeč Ondřej
Kocková Jana
Kopička Jan
Kopp Karel
Koštial Radim
Kotas Pavel
Kotora David
Kovanda Jan
Krčmař Heidlerová Lucie
Křivánek Miroslav
Kučera Lukáš
Kvapil Petr
Marcinek Jan
Marks Seth
Merc Jakub
Musílek Vítězslav
Novák Jan
Novák Martin
Novotný Martin
Otava Tomáš
Pavlík Jan
Pelák Jiří
Plachý Marek
Prokopec Michal
Rajnoch Jakub
Růžička Miloš
Sehnálek Jiří
Staroba Jiří
Šale Miloslav
Šamonil Pavel
Šebesta Ondřej
Šíma Michal
Šmídová Simona
Šraier Vladimír
Šustr Radomír
Tichý Jan
Tůma Jiří
Veselý Marek
Viduna Tomáš
Vlasáková Markéta
Zelinka Petr
Žimulák Tomáš

Seznam členů Klubu Transparency International k 31. 12. 2013,
kteří souhlasili s uveřejněním.
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Firemní členové Klubu TI
VIP člen Klubu:

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Číslo bankovního účtu Transparency International Česká republika,
o. p. s., vedeného u Fio banky, a. s. (pobočka banky na Praze 1) je
2100385154/2010.

Skanska, a. s. (150 000 Kč)
Unimex Group, a. s. (100 000 Kč)
Zátiší Catering Group, a. s. (100 000 Kč + pro bono služby)

Řádný člen Klubu:
Holcim Česko, a. s. (60 000 Kč)
Ernst & Young, s. r. o. (30 000 Kč)
Archetyp, o. s. (10 000 Kč)
CCS Česká společnost pro platební karty, s. r. o. (10 000 Kč)
GlaxoSmithKline, s. r. o. (10 000 Kč)
Isolit Bravo, spol. s r. o. (10 000 Kč)
Korejzová & spol., v. o. s. (10 000 Kč)
Vladimír Werner, živnostník (10 000 Kč)

2. transparentní večírek pro členy Klubu TI

Chcete se přidat i vy?
I vy nebo vaše ﬁrma se můžete aktivně podílet na boji proti korupci.
Jestliže vám naše práce připadá smysluplná a chtěli byste vstoupit do
Klubu Transparency International, neváhejte nás kontaktovat!
Veškeré informace o Klubu Transparency International a jak se stát
jeho součástí naleznete na našem webu www.transparency.cz/klub
nebo můžete kontaktovat přímo fundraisera Davida Kotoru na e-mailu
kotora@transparency.cz nebo na telefonu +420 224 240 897.

Proti korupci společně.

Těší mě, že jsem
150. členem Klubu
Transparency International,
protože to znamená,
že nejméně dalších 149 lidí
se zajímá o veřejné dění u nás.
Jistě jich je mnohem více.
Tuto organizaci chci
podporovat, protože ví, jak
omezit korupci, a také se o to
cíleně snaží, Petr Šamonil
14

Klíčem jsou
systémové změny.

Korupce v ČR
Korupce představuje dominující politické téma v České republice
nejméně od voleb v roce 2010. Politické a mediální téma odráží názory
českých občanů na korupci; celkem 95 % z nich považuje korupci
za závažný problém. Pro srovnání: v EU považuje korupci za závažný
problém 76 % respondentů. Časté skloňování slova „korupce“ z úst
politiků i médií však bohužel není doprovázeno skutečnou snahou se
o míře a charakteru korupce v České republice něco podstatnějšího
dozvědět. Přitom bez znalosti převládajícího typu korupčního jednání
a sektorů společnosti nejzasaženějších korupčním jednáním nelze
formulovat a uskutečňovat efektivní protikorupční politiku.

Uvedený index CPI ovšem nevypovídá nic o charakteru korupce
v zemi či o rozšíření korupce v jednotlivých sektorech. Zde mohou
pomoci výsledky jiného výzkumu Transparency International –
Globálního barometru korupce (více o tomto průzkumu na
www.transparency.cz/gbc2013, který zkoumá také konkrétní
zkušenosti obyvatel jednotlivých zemí s korupcí při poskytování
veřejných služeb. Zde v roce 2013 uvedlo 15 % respondentů
v České republice, že dali úplatek při kontaktu s poskytovateli
veřejných služeb (kam spadají jak zdravotnictví a školství, tak různá
úřední rozhodnutí a činnost policie a justice). Z jednotlivých oblastí
veřejných služeb se nejvíce dávaly úplatky ve zdravotnictví (15 %)

25

pozice ČR mezi 31
západoevropskými zeměmi
na žebříčku Indexu vnímání
korupce, který TI každoročně
celosvětově sestavuje.
Přes nedostatek zájmu státních orgánů o rozšiřování poznatků
o korupci existují zdroje, které nám umožňují si o korupci v ČR
obrázek udělat. Mezinárodně uznávaným nástrojem pro porovnání
míry korupce v různých zemích je Index vnímání korupce, jejž
každoročně zpracovává Transparency International pro většinu zemí
světa. V roce 2013 se Česká republika umístila na 57. místě (ze
177 sledovaných států světa), když získala 48 bodů ze 100 možných
(100 bodů = stát bez korupce). Oproti roku 2012 jsme si o jeden
bod pohoršili. Z evropských zemí má stejný počet bodů Chorvatsko.
Vypovídající je srovnání zejména se zeměmi střední Evropy, kde
je na tom hůře pouze Slovensko (47 bodů, 61. místo v řebříčku),
zatímco lépe je na tom jak Maďarsko (54 bodů, 47. místo na světě),
tak zejména Polsko (60 bodů, 38. místo v řebříčku). Podrobnější
informace jsou k dohledání na www.transparency/cpi2013. Tento
výsledek je v absolutních i relativních číslech poměrně špatný.

Klíčem jsou systémové změny

Jan Spáčil, předseda Správní rady TI, prezentuje výsledky Indexu vnímání
korupce.

a v souvislosti s různými úředními povoleními a rozhodnutími (13 %).
Dobře z tohoto výzkumu vychází školství (4 %) a také policie (také
4 %). Když uvážíme, že polovina respondentů, kteří dali úplatek
ve zdravotnictví, uvedla jako důvod „poděkování“, výsledný obrázek
o „zatížení“ běžného občana korupcí není strašlivý. U posledních
výzkumů Eurobarometru je množství českých občanů, již zaplatili
úplatek, ještě nižší a dosahuje 8 %. Uvedená čísla zpochybňují
občasné zjednodušené představy, že Česká republika je prolezlá
korupcí a že úplatky se platí na každém kroku.
Trochu jiný obrázek ale se naskýtá, když se podíváme na
podnikatelský sektor a jeho obchodování s veřejným sektorem. Na
otázku, zda klientelismus a nepotismus (prosazování příbuzných
a známých do veřejných funkcí) představují problém pro podnikání,
odpovědělo kladně 69 % českých respondentů, což je nejvyšší
procento z celé EU. Tento postoj odpovídá staršímu průzkumu
Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků z roku 2010,
kde skoro 60 % podnikatelů uvedlo, že bez korupce není možné získat
veřejnou zakázku. K tomu přistupují podezření na netransparentní
ﬁnancování politických stran, které může být založeno i na
prostředcích získaných z korupce. Nejedná se o českou specialitu,
o tom, že ﬁnancování politických stran je netransparentní a dohled
nad ním je nedostatečný, je přesvědčeno 67 % respondentů z celé
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EU. Nicméně v České republice dosahují tyto hodnoty 81 % a spolu se
Španělskem a Řeckem se jedná o nejvyšší hodnoty v celé EU.

Rekonstrukce státu

Na otázku, „jaká je korupce v České republice“, je tedy možné
krátce odpovědět: korupce zasahuje pouze menší část společnosti,
ale o to silněji. Klíčový problém nepředstavuje zneužívání postavení
jednotlivými nižšími úředníky při poskytování veřejných služeb, ale
zneužívání veřejných prostředků prostřednictvím manipulovaných
veřejných zakázek či různých dotací. Klíčovou roli zde přitom hraje
propojení byznysu s politickou reprezentací a špičkami státní správy.

TI je jedním z pilířů iniciativy Rekonstrukce státu, která svedla
dohromady řadu protikorupčních nevládních organizací, expertů,
akademiků i lidí z byznysu s cílem využít společných sil a prosadit
devět protikorupčních zákonů.
1.
Průhledné ﬁnancování politických stran a volebních kampaní
2.
Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce
3.
Smlouvy na internetu
4.
Zrušení anonymních akcií
5.
Odborné nominace do dozorčích rad
6.
Odpolitizování státní správy
7.
Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování
8.
Průhledný legislativní proces
9.
Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Kde hledat příčiny tohoto stavu – a tedy i cesty k řešení? Odpověď
by mohla být dlouhá. V jedné oblasti je však shoda. Tou oblastí je
slabost českých státních institucí, slabost jak z hlediska jejich
odolnosti vůči korupčním praktikám, tak zejména z hlediska jejich
schopnosti korupci efektivně bránit a postihovat ji. Na tom se shodují
různé zdroje: od Mezinárodní zprávy o konkurenceschopnosti až po
nedávno publikovanou zprávu Evropské komise o korupci. Podrobně
o tom pojednává Studie národní integrity, kterou TI zpracovala v roce
2012 (k dohledání www.transparency.cz/studie-narodni-integrity/).
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procento občanů ČR,
kteří dali úplatek při
kontaktu s poskytovateli
veřejných služeb.
V oblasti veřejné politiky se proto Transparency soustředí na
systémové změny ve fungování státních institucí. V prvé řadě jde
o nový zákon o státním zastupitelství, dále o velmi diskutovaný
zákon o státní službě, o dohled nad ﬁnancováním politických
stran a volebních kampaní, o efektivní čerpání evropských fondů
či o zamezení odčerpávání veřejných prostředků prostřednictvím
neprůhledných offshoreových společností.

Štěpán Rattay, Norman Eisen, Pavel Franc a David Ondráčka slavnostně
zahajují projekt Rekonstrukce státu.

Rekonstrukce státu prostřednictvím svých ambasadorů oslovila
všechny kandidáty do sněmovny a 164 nynějších poslanců jí svým
podpisem vyslovilo podporu. Nyní iniciativa vytváří cílený tlak na
všechny poslance, senátory a ministry tak, aby byly systémové změny
dotaženy v účinné podobě, přijaty a začaly měnit společenskou praxi.
Tato největší občanská lobbistická akce přináší i kontroverze, občas
čelí kritice a nepochopení, ale její cíl je jasný a následující měsíce
rozhodnou, do jaké míry uspěje. Více na www.rekonstrukcestatu.cz.
Za TI projekt zaštiťuje David Ondráčka.

Zákon o státní službě, zákon o státním zastupitelství a dohled nad
ﬁnancováním politických stran jsou součástí programu Rekonstrukce
státu a TI je odborným garantem těchto témat.

Transparency International ČR / Výroční zpráva 2013
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Justice

Zákon o státní službě

TI se problematice justice s cílem dosáhnout transparentního
a odpovědného výkonu spravedlnosti věnuje již od roku 2007.

Jedním z klíčových důvodů nízké odolnosti České republiky vůči
korupci je slabost institucí, slabost státních orgánů. Na tuto skutečnost
poukazuje např. Mezinárodní zpráva o konkurenceschopnosti
vydávaná v rámci Davoského fóra. Ve své Studii národní integrity
na tento fakt razantně upozornila i TI. Jádrem posilování funkčnosti
a profesionality státních institucí je právní postavení úředníků státní
správy. Česká republika jako jediná v EU nemá postavení státních
úředníků regulované speciálním zákonem, čímž mj. porušuje vlastní
ústavu. TI proto v roce 2013 intenzivně usilovala o přípravu a přijetí
efektivní a funkční právní úpravy postavení státních úředníků, ať již
samostatně nebo v rámci projektu Rekonstrukce státu.

V roce 2013 se TI věnovala novému zákonu o státním zastupitelství,
který procházel legislativním procesem. Příprava tohoto zákona byla
hlavním tématem již čtvrtého Justičního fóra, jež se konalo 22. května
2013 v Senátu pod záštitou senátorky Aleny Gajdůškové. V panelové
diskusi, kterou moderovala Daniela Drtinová, vystoupili tehdejší ministr
spravedlnosti Pavel Blažek se svým náměstkem Františkem Korbelem,
bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, senátor Jiří Dienstbier
a poslanci Stanislav Polčák a Marie Nedvědová. Řada příspěvků se
týkala navrhovaných opatření, jež by měla vést k posílení nezávislého
postavení státních zástupců – změně způsobu jmenování nejvyššího
státního zástupce, výběru státních zástupců skrze výběrová řízení,
etického kodexu apod.

Vláda Petra Nečase připravila tzv. zákon o úřednících, upravující
postavení státních úředníků na soukromoprávním základě. Navrhovaná
norma ponechávala příliš velké pravomoci v personální oblasti
v rukou politické reprezentace a absencí neresortního koordinačního
a odvolacího orgánu přispívala k rozšířenému a nežádoucímu
resortismu české státní správy.
TI se proto roce 2013 ve spolupráci s dalšími nevládními
organizacemi intenzivně věnovala lobbování za odmítnutí vládního
návrhu zákona o úřednících. Zároveň se podílela na rozpracování
veřejnoprávní normy založené na platném, ale neúčinném služebním
zákonu z roku 2002. Tento cíl se podařil těsně před koncem roku 2013.
Skupina poslanců nové vládní koalice načetla v Poslanecké sněmovně
návrh zákona, který svými parametry požadavky TI naplňoval. Pro rok
2014 se soustředíme na další fáze legislativního procesu, aby tyto
parametry v zákonu skutečně zůstaly až do jeho přijetí.
Tématem se dlouhodobě zabývá Radim Bureš.

Záběr z Justičního fóra 2013

Za klíčové v návrhu zákona TI považuje:
•
stanovení jasné personální politiky
•
vytvoření specializovaného útvaru zaměřeného na potírání
korupce, tzv. úřadu pro potírání korupce
•
vymezení podmínek pro zasahování do konkrétní věci
(pravidla pro udělování a odmítání pokynů)
Jde o průlomové instituty, které umožňují nezávislé vyšetřování
soﬁstikované korupce.
Vedoucím projektu byla Radka Pavlišová.

Klíčem jsou systémové změny

Zákon o státní službě má
omezit obsazování funkcí
ve státní správě na základě
politických, a nikoli odborných
kritérií. A také konečně naplníme
českou ústavu, říká Radim
Bureš, odborný garant tématu.
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Financování politických stran
Chybějící pravidla pro kontrolu ﬁnancování politických stran byla
hlavním důvodem, proč se Transparency International a sdružení
Naši politici rozhodly monitorovat ﬁnancování volebních kampaní
v prezidentských a sněmovních volbách.
V prezidentských volbách bylo hodnoceno 11 kandidátů podle
13 kritérií dobré praxe, ve sněmovních volbách pak 9 politických
stran či hnutí s největším volebním potenciálem, a to podle 10 kritérií
dobré praxe a transparentnosti, sestavených na základě zahraničních
zkušeností. Prezidentští kandidáti/strany byli dotazováni, zda mají
transparentní účet, zda informují o ﬁnancování svých kampaní,
zda uveřejňují jména spolupracujících reklamních, mediálních
a PR agentur a jména lidí, kteří za kampaněmi stojí. Jejich
hodnocení vycházelo jak ze zaslaných odpovědí, tak z informací
uvedených na jejich webových stránkách nebo v médiích. Projektu
se věnují www.transparentnivolby.cz/snemovna2013/
a www.transparentnivolby.cz/prezident2013/.
Součástí projektu bylo také zveřejnění podrobných životopisů
lídrů kandidátek včetně aktuální vizualizace jejich vazeb k ﬁrmám na
základě dat z obchodního rejstříku a upozornění na jejich případné
kontroverzní kauzy.
Monitoring ﬁnancování volebních kampaní se zaměřil také na
sledování aktuálních inzertních a mediálních výdajů, jež většinou
tvoří největší část rozpočtů jednotlivých stran. Kvůli absenci zákona
o financování politických stran mohou tyto náklady volně „protékat“
mediálními a reklamními agenturami, z nichž některé mají své kořeny
v offshore destinacích a realizují veřejné zakázky v řádech desítek
miliónů od úřadů, které strany kontrolují.
Tímto projektem chce TI přispívat k vyšší míře otevřenosti u všech
politických kampaní v České republice a současně na praktických
příkladech ukázat mimořádné nedostatky pravidel pro ﬁnancování
stran a kampaní. Cílem je změnit pravidla ﬁnancování stran a zavést
institucionální přezkum jejich hospodaření. Velký díl práce na něm
odvádějí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.
Problematice transparentního ﬁnancování stran se již řadu let
věnuje David Ondráčka.
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EU fondy – jak předcházet
rizikům podvodů a zneužívání
Cílem projektu byla identiﬁkace úspěšných a osvědčených postupů v boji
proti podvodům a korupci při čerpání fondů EU, které používají subjekty
administrující ﬁnanční prostředky EU v České republice, Litvě, Maďarsku
a Estonsku, a zajištění jejich sdílení na mezinárodní i národní úrovni.
Projekt byl zahájen úvodním seminářem v Litvě, kde byla
deﬁnována metodika sběru dat. S jejím využitím pak byly zpracovány
národní výzkumy. Výsledky těchto výzkumů byly prezentovány na
mezinárodní konferenci a také v rámci seminářů pro zainteresované
subjekty v jednotlivých zemích. Následně byly shromážděny ve formě
studie, jež je dostupná na stránkách www.transparency.cz a byla
prezentována na mezinárodní konferenci v Bruselu.
Nejvýznamnější akcí projektu byla konference „Evropské fondy:
jak předcházet rizikům podvodů“, která se konala 16. května 2013
v Praze a zúčastnilo se jí 82 zástupců operačních programů a dalších
organizací – příjemců evropských fondů, auditních a kontrolních
orgánů a dalších institucí, jež se aktivně zapojují do využití evropských
fondů v České republice.
Na konferenci vystoupili mj. prezident NKÚ Miloslav Kala, náměstek
ministra pro místní rozvoj Daniel Braun a další významní hosté.
Jako nejčastější zdroje rizik při čerpání evropských fondů byly
uváděny:
•
chybějící či neúčinná legislativa
•
neefektivní systém výběru a přípravy pracovníků, kteří
čerpání evropských ﬁnancí administrují
•
nedostatek transparentnosti v nastavení všech procesů
od plánování po kontrolu a v jejich řízení
Z vystoupení i diskusí jednoznačně vyplynulo, že východiskem
k odstranění nedostatků je především oblast kontroly, kde je potřeba
posílit kapacity kontrolních a auditních orgánů, ale i veřejný dohled.
Projekt realizoval Radim Bureš.
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Daňové ráje

informace, podle kterých lze určit konečné majitele – obchodní
databáze a zahraniční obchodní rejstříky.

Na základě dat poskytnutých společností Bisnode provedla TI
analýzu ﬁrem vlastněných z daňových rájů a jejich podíl na nakládání
s veřejnými prostředky. Cílem bylo zodpovědět, nakolik jde o závažný
problém např. ve srovnání s anonymními akciovými společnostmi.
Analýza byla provedena na omezeném vzorku pokrývajícím pouze
ﬁrmy zapsané v českém obchodním rejstříku s přímou vazbou na
majitele sídlícího v některém z daňových rájů.

Z vazby na ﬁrmu v daňovém ráji nelze jednoznačně usuzovat na
spojení s korupčním jednáním nebo jinou formou ilegálních aktivit,
byť samozřejmě při posuzování konkrétního případu může hrát úlohu
určitého indikátoru.

Vzhledem k tomu, že se problematice offshorů doposud nikdo
v ČR nevěnoval, mohl vzniknout dojem, že jde o relativně bezpečný
způsob, jak zakrývat transakce, které mají charakter korupce nebo
organizované hospodářské kriminality. V rámci tohoto projektu se
uskutečnilo i několik seminářů pro policisty, na nichž několik desítek
příslušníků republikových útvarů prošlo školením na téma: co jsou
offshory a jak fungují a dále pak jak z otevřených zdrojů získávat

Firmy s vlastníky z daňových rájů za posledních pět let vyhrály
veřejné zakázky v objemu nejméně 153 miliard korun. Z evropských
fondů získaly více než šest miliard korun, z čehož doposud vyčerpaly
přes 3,3 miliardy korun.

Z veřejných prostředků do ﬁrem z daňových rájů a anonymních
společností za posledních pět let proteklo nejméně 200 miliard korun.

Problematice se nadále budeme intenzivně věnovat.
Projekt vedl Stanislav Beránek.

Firmy s vlastníky v daňovém ráji
Počet ﬁrem s offshorovým vlastníkem celkem (v první vazbě)
Počet ﬁrem s offshorovým vlastníkem realizujících veřejné zakázky
Objem veřejných zakázek ﬁrem s offshorovým vlastníkem (ﬁrmy včetně USA)
Počet ﬁrem realizujících projekty s dotacemi EU

12 719
297
209 174 312 139 Kč
622

Alokováno z evropských fondů

6 035 047 907 Kč

Dosud vyplaceno z evropských fondů

3 302 131 636 Kč

Anonymní akciové společnosti
Počet anonymních akciových společností

11 625

Počet anonymních akciových společností realizujících veřejné zakázky (podle ISVZ)

327

Počet ﬁrem ucházejících se o EU dotace

729

Alokace z EU fondů

8 737 595 135 Kč

Čerpáno z EU fondů

4 962 477 700 Kč

Klíčem jsou systémové změny
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Pomáháme
i v zahraničí.
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Zavádění minimálních pravidel
transparentnosti veřejných
zakázek na Ukrajině
V roce 2013 byla zpracována a publikována Minimální pravidla
transparentnosti veřejných zakázek. Na semináři ve Lvově v dubnu toho
roku se s nimi seznámili zástupci místních samosprávných orgánů.
Následoval studijní pobyt zástupců vedení měst Berdjansk, Lvov
a Nikolajev v České republice. Setkali se se zástupci MMR a MZ
České republiky, s pracovníky sdružení Oživení a s vedením měst
Liberec a Semily. Hlavním tématem bylo sdílení zkušeností v oblasti
zveřejňování informací o veřejných zakázkách a konkrétní příklady
dokládající pozitivní dopad vyšší transparentnosti na efektivnější
využití veřejných prostředků.
Do konce roku podepsalo Memorandum o dodržování pravidel
transparentnosti veřejných zakázek na Ukrajině město Lvov a další tři
města. Dalších šest měst plánovalo jejich implementaci v roce 2014.
V závěru projektu byl naplánován monitoring uplatňování
Minimálních pravidel transparentnosti veřejných zakázek. Vzhledem
ke změně politické situace na Ukrajině k němu již nedošlo.
Projekt je ﬁnancován z Programu transformační spolupráce
Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Emerging Donors
Challenge Fund vlády USA.

Předávání zkušeností
do Černé Hory
První týden v červnu zorganizovala TI ve spolupráci s Rozvojovým
fondem OSN výměnu zkušeností představitelů černohorského
ministerstva spravedlnosti a zástupců justice s jejich českými
protějšky. Šlo již o druhý projekt podobného typu.

programu přivítali černohorské kolegy pracovníci mezinárodních
odborů Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího státního zastupitelství,
Policejního prezidia ČR a soudci Městského soudu v Praze, kteří se
zabývají speciálními řízeními při právním styku s cizinou.

Cesta k právu – podpora
protikorupčních aktivit v Egyptě
Mezi zahraniční aktivity TI přibyl v roce 2013 projekt Cesta
k právu – podpora protikorupčních aktivit v Egyptě, ﬁnancovaný
Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační
spolupráce (TRANS). Cílem projektu bylo posílení aktivní spoluúčasti
zástupců nevládního sektoru v boji proti korupci v Egyptě, a to
formou organizování dvou workshopů v Egyptě a studijní cesty
do České republiky. V souvislosti s realizací projektu navázala TI
těsnou spolupráci s nevládní organizací Association for Freedom of
Thought and Expression (AFTE), která svou znalostí podmínek v Egyptě
významnou měrou přispěla k lepšímu zacílení projektu.
Účastníci workshopů z řad nevládních organizací, novinářů, ale
i vysokoškolských studentů zabývajících se problematikou korupce,
svobodného přístupu k informacím a svobodou slova měli možnost
seznámit se s praktickými aspekty boje proti korupci v České republice,
fungováním jednotlivých zákonů upravujících oblasti boje proti korupci
a zjistit, jakým způsobem bude možné zkušenost České republiky využít
v transformačním procesu Egypta.
Vybraní účastnící prvního workshopu zpracovali analýzy na vybraná
témata týkající se legislativní úpravy jednotlivých oblastí, jakými jsou
například svobodný přístup k informacím, decentralizace státní správy
nebo ochrana hospodářské soutěže. Studijní cestou do České republiky
pak měli zpracovatelé analýzy možnost ověřit si podklady pro své práce,
jež prezentovali během druhého workshopu organizovaného opět v Káhiře.
Přestože realizace projektu byla do určité míry poznamenána
změnou politické situace v zemi v polovině roku 2013 a s tím související
eskalací násilí, projektem se alespoň částečně podařilo dosáhnout
zvýšení právního povědomí egyptské občanské společnosti o způsobech
veřejné kontroly výkonu veřejné moci a o možnostech řešení případů
korupčního jednání.

Předchozí studijní cesta na jaře 2012 byla zaměřena na nutné
reformy justice v souvislosti se vstupem Černé Hory do Evropské unie.
Tentokrát delegáti probírali především mezinárodní justiční spolupráci
v trestních věcech na úrovni jak evropské, tak světové. V rámci

Pomáháme i v zahraničí.
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TI – Lidé a čísla.
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Lidé v TI
Kancelář TI 2013
David Ondráčka – ředitel
Radim Bureš – programový ředitel
Tereza Štysová – ﬁnanční manažerka
Klára Šmejkalová – asistentka kanceláře

Projekty
Stanislav Beránek – projektový vedoucí, analytik (Watchdog, Offshore)
Ivana Dufková – projektová vedoucí (EU fondy, Minimální pravidla
transparentnosti veřejných zakázek na Ukrajině)
Tereza Kvášová – projektová vedoucí (KOPS) (do března 2013)
Tereza Zběžková – projektová vedoucí (KOPS)

Právní poradna
Radka Pavlišová – právnička, vedoucí právní poradny
Helena Joachimsthalerová – právnička
Aneta Judová – právnička
Jiří Kračmar – asistent právní poradny
Jiří Krejča – asistent právní poradny
Petr Leyer – právník
Jitka Nováková – asistentka právní poradny
Martin Novák – asistent právní poradny (do února 2013)

Eva Książczak – fundraising a PR
Lucie Macková – péče o Klub Transparency
Hana Škapová – editace, překlady
Jaroslav Tauchman – spolupracovník projektu KOPS
Sylvie Vozková – fundraising (do července 2013)

Správní rada TI
Jan Spáčil – předseda
Erik Best
Ondřej Klofáč
Philip Staehelin
Milan Žák
Petr Vymětal

Dozorčí rada
Petr Kříž – předseda
Vladimír Králíček
Eva Kotlánová

Zakladatelé
Bohdan Dvořák
Václav Láska
Libor Vávra
Jan Vyklický

V roce 2013 s námi jako dobrovolníci dále spolupracovali:
Fundraising
David Kotora

Externí spolupracovníci
Vladan Brož – advokát
Kristýna Fantová – fundraising, rozvoj organizace
Jiří Fiala – analytik
Miloslava Hosnédlová – účetní

TI – lidé a čísla.

Veronika Finková, Magdalena Čermáková,
Anežka Bayerová – monitoring ﬁnancování volebních kampaní
Kateřina Krejčová – foto, video
Lucie Marková – průzkum mezi členy Klubu TI
Maroš Bežák, Martina Bičová, Ján Búza, Olesia Skibinska, Martin
Vavrouch ze společnosti 180° Degreesconsulting a Katarina Sabová
z McKinsey – konzultace a poradenství
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Financování TI
Činnost Transparency International ČR je ﬁnancována zejména ze
zdrojů nadací, Evropské komise a dotacemi ze státního rozpočtu.
Dalším důležitým zdrojem zůstává zisk z vlastní činnosti organizace
(poskytování školení a poradenství). Velmi nás těší nárůst příspěvků od
jednotlivých občanů a zapojení do Klubu Transparency International.
Při získávání ﬁnančních prostředků na podporu boje proti korupci
stojí Transparency International na stejné startovní čáře jako ostatní
protikorupční organizace v ČR. A možná i krok před ní, protože panuje
obecné mínění, že TI je plně ﬁnancována ze zahraniční centrály,
a tudíž žádnou ﬁnanční pomoc individuálních či ﬁremních dárců
z ČR nepotřebuje. Právě naopak. Rádi bychom na středních školách
názorně ukazovali, co je korupční jednání a jak se mu bránit. Také
hospodárnost výstavby cyklostezek budovaných z peněz EU by si
zasloužila důkladnou analýzu a medializaci. K mapování korupce
by nepochybně přispěla analýza rozsudků ve věcech úplatkářských
trestných činů z poslední doby. Podobných projektů, jejichž realizace
by pomohla omezit korupci v ČR, je celá řada. Ale chybějí prostředky,
díky kterým by je bylo možné realizovat.

Děkujeme všem individuálním a ﬁremním dárcům, kteří nejsou
členy Klubu Transparency Interantional, a přesto nás ﬁnančně
podpořili:
Nadace Telefónica
10 000 Kč
PASSERINVEST Group, a. s.
20 000 Kč
Continental Barum, s. r. o.
50 000 Kč
Edikt, a. s.
50 000 Kč
Další individuální a ﬁremní dárci (Darujme.cz)
626 151,58 Kč
Celkem
756 151,58 Kč
Některé společnosti nám také poskytly zdarma své služby:
Saatchi&Saatchi Praha (koncepce, kreativní návrh a produkce
fundraisingové kampaně Jenom like nestačí)
Starcom Media Vest Group (data a konzultace k mediálnímu
monitoringu volebních kampaní)
Admosphere (data pro mediální monitoring prezidentských kampaní)
SOVA NET (tvorba a správa webových stránek)
CRM pro neziskovky (konzultace k CRM databázi)
Havas PR Prague (PR podpora)
Zátiší Group (občerstvení na 2. transparentním večírku)
Díky!

Zdroje ﬁnancování
Nadace a NNO české
i zahraniční 11,08 %

Ostatní výnosy 0,62 %

Dotace ze státního
rozpočtu ČR 24,54 %

Evropská komise
12,64 %

Soukromé dary
jednotlivců a ﬁrem
13,36 %

Operační programy
19,76 %
Vlastní činnost
15,04 %

Agentury OSN 2,96 %

Dotace ze státního rozpočtu ČR

2 904 941,57

24,54 %

Soukromé dary jednotlivců a ﬁrem

1 581 906,58

13,36 %

Vlastní činnost

1 781 425,71

15,04 %

Agentury OSN

350 754,52

2,96%

Operační programy

2 338 998,39

19,76 %

Evropská komise

1 495 979,60

12,64 %

Nadace a NNO české i zahraniční

1 311 536,55

11,08 %

73 727,02

0,62 %

11 839 269,94

100 %

Ostatní výnosy
Celkem
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Řada lidí si myslí,
že Transparency pomoc českých
dárců nepotřebuje, jelikož je
ﬁnancována ze zahraniční
centrály. Opak je pravdou. Pokud
vám vadí korupce a chcete
s tím něco dělat, neváhejte TI
ﬁnančně podpořit. Ujišťuji vás,
že je to velmi dobrá investice do
budoucna. Jan Spáčil, předseda
Správní rady Transparency
International
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Náklady a zdroje ﬁnancování
PROJEKTY (DOTACE, GRANTY)

FINANČNÍ ZDROJ

Částka (Kč)

Kurzy občanské protikorupční sebeobrany*)

MŠMT ČR – Operační program OPVK

2 338 998,39

Maják v moři korupce 2013

MV ČR

1 192 801,31

Cesta k právu – podpora protikorupčních aktivit v Egyptě

MZV ČR

896 188,81

Speak Up – Engaging citizens in ﬁghting corruption in Europe – ALAC

Evropská komise prostřednictvím TI-S

872 265,03

Minimální pravidla transparentnosti veřejných zakázek – Ukrajina

MZV ČR

815 951,45

Financování politických stran a kampaní

Open Society Fund Praha

700 000,00

EU Funds Watch*)

Evropský úřad pro boj proti podvodům
– OLAF

567 025,27

Transfer of Czech Experience on Mutual/International Legal Assistance and
Cooperation (Montenegro)

United Nations Development Programme

350 754,52

The Transparent Politicians 2

Open Society Institute

244 000,00

Strong anti-corruption watch-dog in Ukraine*)

Emerging Donors Challange Fund

214 758,00

Corruption Offshore LLC

Open Society Fund Praha

97 132,05

Lifting the Lid on Lobbying

Evropská komise prostřednictvím TI-S

56 689,30

Fundraising Innovation – Support to Street Fundraising

Transparency International - Secretariat

55 646,50

ZAKÁZKY
Snížení korupčního rizika v činnosti TAČR

Technologická agentura ČR

650 000,00

Detekce podvodů a nekalého jednání ve Skupině ČD – provoz telefonní
linky, sběr elektronických podnětů

České dráhy

488 300,00

Detekce nekalého jednání a podvodů v ČD – provoz telefonní linky, sběr
elektronických podnětů

České dráhy

416 710,71

Lesy ČR – zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek

MZE ČR

192 400,00

Technická pomoc na konferenci Evropské fondy

MMR ČR

34 015,00

OSTATNÍ
Dary ﬁrem a jednotlivců na činnost TI¹)

756 151,58

Klub Transparency International – Česká republika²)

825 755,00

Ostatní příjmy (úroky, prodej triček s logem TI, účetní odpisy,)
Celkem

73 727,02
11 839 269,94

*) projekty z r. 2012 ukončené v r. 2013
¹) z toho: 99 937 Kč spoluﬁnancování projektu „Cesta k právu – podpora protikorupčních aktivit v Egyptě“
²) z toho: 199 621 Kč spoluﬁnancování projektu „EU Funds Watch“ a 124 617 Kč spoluﬁnancování projektu „Speak Up – Engaging citizens
in ﬁghting corruption in Europe – ALAC“

TI – lidé a čísla.
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Struktura nákladů v roce 2013
Ostatní náklady 1 %
Externí
spolupráce
11 %
Administrativní
náklady a služby
17 %

Osobní náklady
52 %

Cestovné, projektové
výstupy (konference,
semináře, publikace)
19 %

Osobní náklady

6 031 181,00

52 %

Cestovné, projektové výstupy
(konference, semináře, publikace)

2 230 062,68

19 %

Administrativní náklady a služby

1 912 331,47

17 %

Externí spolupráce

1 260 190,00

11 %

111 187,00

1%

11 544 952,15

100 %

Ostatní náklady
Celkem

Síla TI je ve vzdělaných lidech
se zaujetím pro věc, snažíme
se je přilákat a udržet. Jen
tak můžeme zůstat úspěšní.
Petr Kříž, předseda Dozorčí
rady TI.
Transparency International ČR / Výroční zpráva 2013
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31. 12. 2013 (v celých tis. Kč)
Činnosti
Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

hlavní hospodářská

celkem

5

6

7

8

113

169

0

282

113

169

0

282

4 563

584

0

5 147

A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem
501

Spotřeba materiálu

1

II. Služby celkem
511

Opravy a udržování

5

1

0

0

1

512

Cestovné

6

311

1

0

312

513

Náklady na reprezentaci

7

150

14

0

164

518

Ostatní služby

8

4 101

569

0

4 670

5 015

1 016

0

6 031

III. Osobní náklady celkem
521

Mzdové náklady

9

3 786

793

0

4 579

524

Zákonné sociální pojištění

10

1 229

223

0

1 452

4

0

0

4

4

0

0

4

59

0

0

59

IV. Daně a poplatky celkem
538

Ostatní daně a poplatky

16

V. Ostatní náklady celkem
542

Ostatní pokuty a penále

18

1

0

0

1

549

Jiné ostatní náklady

24

58

0

0

58

18

0

0

18

18

0

0

18

4

0

0

4

4

0

0

4

9 776

1 769

0

11 545

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
551

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

25

VIII. Daň z příjmů celkem
595

Dodatečné odvody daně z příjmů

Účtová třída 5 celkem

TI – lidé a čísla.
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Činnosti
Číslo účtu

Název ukazatele

Číslo řádku

hlavní hospodářská

celkem

5

6

7

8

1

1 781

0

1 782

B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
602

Tržby z prodeje služeb

2

1 781

0

0

1 781

604

Tržby za prodané zboží

3

1

0

0

1

27

0

0

27

IV. Ostatní výnosy celkem
644

Úroky

15

9

0

0

9

649

Jiné ostatní výnosy

18

18

0

0

18

4 786

0

0

4 786

VI. Přijaté příspěvky celkem
681

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

26

0

0

0

0

682

Přijaté příspěvky (dary)

27

4 786

0

0

4 786

684

Přijaté členské příspěvky

28

0

0

0

0

5 244

0

0

5 244

5 244

0

0

5 244

10 058

1 781

0

11 839

282

12

0

294

0

0

0

0

282

12

0

294

VII. Provozní dotace celkem
691

Provozní dotace

29

Účtová třída 6 celkem
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
591

Daň z příjmů

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

Transparency International ČR / Výroční zpráva 2013
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ROZVAHA (BILANCE)
k 31. 12. 2013 (v celých tis. Kč)
Stav k prvnímu dni
účetního období

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek

61

44

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

72

72

0

173

11

28

0

173

2 273

3 533

510

0

25

36

Daň z příjmů

0

1

Jiné pohledávky

2

0

Pokladna

2

0

1 427

3 275

14

17

293

204

2 334

3 577

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek
Odběratelé

Pohledávky

Krátkodobý
ﬁnanční majetek
Jiná aktiva
celkem

Stav k poslednímu dni
účetního období

Poskytnuté provozní zálohy

Bankovní účty
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
ÚHRN AKTIV

Stav k prvnímu dni
účetního období

PASIVA
A.
Jmění
Výsledek
hospodaření
B.

Vlastní zdroje

1 423

1 699

62

44

1 093

1 361

X

294

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

268

X

Cizí zdroje

911

1 878

Dodavatelé

107

45

2

1

29

0

1

0

148

49

3

85

Dohadné účty pasivní

23

36

Výdaje příštích období

0

37

Výnosy příštích období

598

1 625

2 334

3 577

Vlastní jmění
Fondy
Účet výsledku hospodaření

Ostatní závazky
Zaměstnanci
Krátkodobé
závazky

Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Daň z přidané hodnoty
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

Jiná pasiva

ÚHRN PASIV

TI – lidé a čísla.

Stav k poslednímu dni
účetního období

30

Příloha k účetní závěrce
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Brief summary of our activities
in 2013
In line with our mission of protecting the public interest and promoting
efﬁciency and accountability in the Czech society, Transparency
International Czech Republic (TI) continued to use its experience and
knowledge to initiate development of effective anti-corruption policies
and to lobby politicians and public ofﬁcials for necessary reforms. We
also keep striving to achieve greater levels of engagement in society
– including individual citizens – in uncovering corrupt practices and
advocating for transparency and accountability of public institutions.

Promoting more effective anticorruption strategies, solutions
and legislation
Our long-term goal is to help create and enforce legal frameworks
that will discourage corrupt behaviour and increase the likelihood of
sentencing and punishment for offenders. We welcome opportunities
to present our views and participate in public debates, media
discussions, workshops and conferences or speciﬁc working groups.
This year, we focused on some key areas where effective legislation
is desperately needed: adoption of new legislation that will reduce
non-transparent practices in political party ﬁnancing and introduce
a reliable system of oversight with appropriate sanctions; public
administration reform with special emphasis on effective law on civil
servants; and judicial reform with an emphasis on the law on Public
Prosecutor’s Ofﬁce. Our activities aim to make the Czech judiciary
more transparent and less dependent on political will.
For some years now, TI has been striving to ensure that
commitments to introduce transparency and accountability into
political party ﬁnancing are translated into actions, enforcement
and results. As a part of our activities in this area, we monitored
parliamentary electoral campaigns in October 2013. We monitored
9 political parties with the highest electoral potential based on
10 best practice criteria. The results of the project are available at
www.transparentnivolby.cz.
In 2013, TI continued with its involvement in the Reconstruction of
the State initiative. Instead of mere criticism of the state’s practices,
it offers a concrete programme to give anti-corruption efforts a new
impulse by selecting nine legislative proposals that could realistically
be adopted by the Government within the current electoral period. Law
on the abolition of anonymous shares had already been passed. For
detailed information, see www.rekonstrukcestatu.cz.

English summary.

Increasing empowerment of
citizens to take action against
corruption
We recognize the key role that individual citizens or employees play
in stopping corruption. Through our project activities, educational
materials and our Advocacy & Legal Advice Centre (ALAC) we strive to
empower individuals to take a stand against corruption. In 2013, ALAC
handled 645 complaints and pursued 46 new cases. TI lawyers and
legal assistants provide people with information, guidance on relevant
legislation and procedures and in some eligible cases also with
long-term legal assistance. In 2013, we published an analysis of 247
judicial decisions concerning bribery from 2010 to 2012.
We are also continuing our efforts to increase awareness about
whistleblowing and related issues of whistleblower protection. We keep
trying to educate both general and expert public and to this end, we set
up a website www.whistleblower.cz which aims to activate potential
whistleblowers among civil servants. In 2013, the ALAC team also
acted as a strategic partner for the Czech Railways (CR) Compliance
Department, and operated the CR’s internal mechanism through which
the employees could report wrongdoing at their workplace.
In October 2013, we completed the “Civil Anti-Corruption SelfDefence Courses” (KOPS) project which consisted of a series of
public debates, seminars for regional civic activists, and a set of
educational materials. The courses were held in 8 regions of the
Czech Republic and they targeted some sensitive or topical issue in
the city or region such as management of municipal property, the
possibility of public scrutiny by citizens, or the right to free access
to information. The evaluation of the project by the participants was
overwhelmingly positive. The training materials complemented the
main project activities – guide for course participants Citizens against
Corruptions (including illustrative case reports and legal explanation),
In a Corruption Network gamebook that allows readers to test how
they might behave in a corruption situation and a popular board game,
Among Godfathers, which shows people what it is like to inﬂuence
government contracts, ﬁght for inﬂuence over politicians or blackmail
competitors.

Uncovering corrupt practices,
exposing concrete cases
In its fourth year of operation, our “Watchdog” team has been
transformed into an effective working group focused on investigation,
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monitoring and assessment of corruption practices and clientelist
networks in the Czech Republic. Besides the legal steps or actions
taken in individual cases we believe that the project has a strong
preventive effect.
In 2013, our investigative team has focused on money laundering
and international networks in offshore destinations. One of our
strategic successes in this ﬁeld is established international
cooperation based on the exchange of information. We have
discovered that in the last ﬁve years at least 200 billion CZK from
public resources went to anonymous companies and offshore
companies. Moreover, these companies got more than six billion CZK
from EU funds.
There were several cases where our activities led to the exposure
of suspicious or criminal practices. We ﬁled a criminal complaint
against the state company Lesy ČR which led to the prosecution of the
head of its IT department. We have also exposed further instances of
suspicious public procurement (for example, in Beroun, Unhost and
Cidlina) which led to the initiation of criminal proceedings.

Sharing our expertise
TI continues to support anti-corruption activities in other countries
and spreads the expertise and experience that we have gained over
the years. In Ukraine, we implemented the Minimum Standards
of Transparency of Public Procurement project. In 2013, the
Minimum Standards were ﬁnalized and published in both print
and electronic format. They were presented to representatives of
local authorities during an international seminar in Lviv in April.
Another major project activity was a study visit of representatives
of the Berdyansk, Lviv, and Nikolaev municipalities along with the
representatives of TI Ukraine in the Czech Republic. It included
meetings at the ministries, with representatives of civic associations
and management of municipalities. One of the main activities in
the second half of the project was the signing of the Memorandum
which showed commitment of the Lviv municipality to adhere to the
Minimum Standards. At the same time, other 6 cities expressed their
commitment to implement the Minimum Standards in their public
procurement practice.
TI Czech Republic also participated in the Path to the Law
project – support of anti-corruption activities in Egypt, funded by the
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic within the Transition
Promotion Programme (TRANS). In close collaboration with the nongovernmental organization Association for Freedom of Thought and
Expression (AFTE), TI organized two workshops in Egypt and a study
visit to the Czech Republic. Workshop participants focused on the
problem of corruption, freedom of access to information and freedom
of expression and became familiar with practical aspects of ﬁghting
against corruption in the Czech Republic in a way that will allow them
to use this experience in the transition process in Egypt.
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We also continued our cooperation with the representatives of
the Montenegrin Ministry of Justice in a project funded by the United
Nations Development Fund. In June 2013, we organized the exchange
of experience between the representatives of the Czech Ministry
of Justice, the Public Prosecutor’s Ofﬁce, the Police Headquarter
of the Czech Republic and judges of the Municipal Court in Prague
and their Montenegrin counterparts. The main issue discussed was
the international judicial cooperation in criminal matters at both the
European and international level.

Your support is invaluable in
making it all possible
While being a part of TI global network, TI-Czech Republic has to ﬁnd
resources to ﬁnance our operation and activities locally. We express
our sincere gratitude to all our institutional donors, companies and
individuals, without whose ﬁnancial contributions our activities
would not have been possible, or at the very least would have been
substantially limited. We are very pleased to see a growing support
from individuals and companies. By the end of 2013, Transparency
International Club had 144 individual members (32 newly registered
in 2013) and 11 business members. Their ﬁnancial contributions
amounted to 825 755,00 CZK. The donations amount to more than
10% of our total budget. This kind of support is extremely valuable.
It allows us to be more ﬂexible in our reactions to topical issues and
it also enables us to get involved in long-term or controversial projects
(for example, watchdog activities and investigation of corruption
cases).
Our budget was 11 839 269,94 CZK in 2013 (basic ﬁnancial
information and detailed list of grants and projects in Czech language
is available on pages 25–34). Our 2013 ﬁnancial statements were
audited in accordance with accounting and other relevant legislation
valid in the Czech Republic.

Get involved: Join TI Club
or make a donation!
Join a group of people who do not want to just keep reading about
more and more cases of corruption and who have decided to
support anti-corruption efforts actively – become a member of the
Transparency International Club. Go to www.transparency.cz/klub for
more details.
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O TI.
Transparency International (TI) je mezinárodní nevládní nezisková
organizace, jejímž cílem je již dvacet let boj proti korupci.
Mezinárodní sekretariát TI se sídlem v Berlíně prosazuje
v součinnosti s více než stovkou národních poboček strukturální
protikorupční reformy, dohlíží na dodržování mezinárodních úmluv,
monitoruje fungování vlád, mezinárodních institucí a globálních
korporací.
Česká pobočka TI byla založena v roce 1998 a proﬁluje se jako
seriózní nevládní organizace s odborným a profesionálním přístupem.
Zaměřuje se na mapování a systémové změny v oblasti legislativy
a řešení konkrétních kauz ve veřejném i soukromém sektoru. TI je
jedním ze zakládajících členů platformy Rekonstrukce státu s cílem
prosadit 9 protikorupčních zákonů.
TI se primárně zabývá těmito tématy:
•
justice
•
státní služba a její reforma
•
ﬁnancování politických stran a volebních kampaní
•
efektivní čerpání evropských fondů a veřejných zakázek
•
dohled nad neprůhlednými společnostmi s vlastníky
v daňových rájích
•
omezení hazardu

TI pro vás
Pro řešení konkrétních případů je v TI již osm let k dispozici právní
poradna. Bezplatné právní poradenství poskytují právnici TI osobám,
které se setkaly s korupčním jednáním a jsou schopny toto jednání
alespoň základním způsobem doložit.
Tým TI je díky své profesionalitě a unikátním zahraničním
zkušenostem často oslovován s nabídkou na:
•
placenou vzdělávací činnost v oblasti protikorupční tematiky
•
protikorupční audity a analýzy
•
provozování ﬁremní whistleblowerské linky
Pokud byste i vy chtěli některou z těchto služeb využít, neváhejte
se na nás obrátit!
Více na www.transparency.cz

O TI.
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Hlídáme veřejný
zájem, hájíme
efektivní
a odpovědnou
správu země.

