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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy a pánové,
hodnotit vývoj korupce a protikorupční politiky během posledního roku je vzhledem k množství
skandálů, kterými česká politika, veřejná správa, justice i soukromý sektor prošly, a vzhledem k počtu
legislativních norem, které byly přijaty, velmi obtížné. Když však odhlédneme od jednotlivých případů,
lze pozorovat dva pozitivní trendy.
Jednak pomalé, ale postupné zvyšování nároků na profesionalitu a integritu našich veřejných
funkcionářů. Začíná být běžné, že politik či úředník, který se dostane třeba jen do důvodného podezření
z korupčních praktik, ze své veřejné funkce odchází. Na některé odchody (zvlášť politiků) se sice dá
s ohledem na blížící se volby dívat skepticky. Nicméně v konečném důsledku i to může být pozitivní a
znamenat určitý precedent do budoucna, který nastaví naší politice přísnější pravidla.
Druhou tendencí je postupné mizení mýtu, že korupci politiků a tzv. bílých límečků nelze
odhalovat a dokazovat. Často se sice stále daří chytat jen malé ryby, ale ukazuje se, že beztrestnost
korupčníků na nejvyšších místech skončila, a to je velmi důležité.
TIC se svou činností snaží těmto trendům maximálně pomáhat a poskytovat relevantní a
odborně kvalitní výstupy. Takovým směrem šla v roce 2005 a hodlá jít i nadále.
Milan Kudyn

předseda Správní rady TIC
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ÚVODNÍK NEBOLI LEPŠÍ TO UŽ NEBUDE?

Úvodníky ve výročních zprávách jsou zbytečné literární žánry, neboť je snad nikdo nečte. Přesto
musí existovat a uvádět informace, které vypovídají o činnosti organizací, do souvislostí. Na otázku, zda
naše organizace byla v loňském roce úspěšná, lze jednoznačně říci, že ano. Zejména v jedné oblasti:
podařilo se nám zvýšit pozornost vůči tématům, která souvisejí s netransparentním nakládáním
s veřejnými zdroji, zneužíváním svěřených pravomocí či častými střety zájmů volených činitelů.
Poukázali jsme na systémové chyby, na příčiny a důsledky přetrvávajícího stavu i na skutečnost, že
pokud záhy nenastane změna, která by vedla ke zlepšení všech jmenovaných oblastí, ocitneme se brzy
na konci seznamu demokratických společností a náš hospodářský růst se bude postupně zpomalovat a
decimovat. Náplní naší organizace je sledování korupce, určování její míry, odhadování ztrát, hledání
systémových chyb, upozorňování na ně a nacházení řešení a východisek, jak stav zlepšit.
V loňském roce zahájila naše organizace několik zajímavých projektů a pokračovala v práci na
několika „trvalých“ projektech, které představují klíčové oblasti zájmu TIC. K novým projektům se řadí
několik analytických materiálů odhalujících nedostatky v distribuci evropských strukturálních fondů,
výzkum podnikatelského prostředí zjišťující užitečnost dodržování etických principů a zahájení provozu
právního protikorupčního poradenského střediska, které se kromě poskytování pomoci obětem
korupce snaží motivovat občany, aby více využívali svých práv při výkonu veřejné kontroly. Ke starším
projektům, tzv. evergreenům, patří projekt zabývající se veřejnými zakázkami, které představují
z hlediska korupčního potenciálu jedno z největších rizik, a projekt Viva Etika, který se již od roku 2002
snaží kultivovat podnikatelskou oblast. A ještě na jeden projekt bychom neměli zapomínat: Zákon o
střetu zájmů, jehož prosazení trvalo 4 roky a bylo završeno schválením zákona v lednu 2006.
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Loňský rok také poukázal na několik klíčových strategických oblastí, v nichž se TIC bude
v budoucnu angažovat. Jsou to oblasti, které jsou považovány z globálního pohledu za nejvíce ohrožené.
Patří k nim zejména oblast nakládání s veřejnými zdroji, ať už je to formou netransparentních rozpočtů,
veřejných zakázek, PPP projektů, neefektivních decentralizovaných nákupů nebo obyčejné zpronevěry.
Dále je to legislativní proces, mimořádně náchylný ke korupčním příležitostem, a v neposlední řadě
oblasti, které dosud zůstaly jakoukoli reformou takřka nedotčené: zdravotnictví, policie, justice,
školství.
Lze jen doufat, že příští legislativní období přinese kýženou změnu v nahlížení na nutnost
systémových opatření, která povedou ke zlepšení veřejné správy a působení politické scény při
zastupování veřejných zájmů. Nesourodé a proklamativní tzv. protikorupční programy politických stran
tomu bohužel nenasvědčují. Jedno je ale jasné. Korupce zůstává vděčným diskusním tématem pro
veřejné diskuse, semináře a konference. Bude proto trvat ještě nějaký čas, než si vedoucí politická
reprezentace a management veřejné správy uvědomí, že boj proti korupci znamená boj za
transparentnost, což kromě pozornosti a vědomostí vyžaduje také finanční prostředky. Do té doby bude
Transparency International - Česká republika pokračovat ve své práci, neboť na rozdíl od všech
zúčastněných skupin ve veřejném sektoru naše instituce bude za všech okolností vždy zastupovat a hájit
veřejný zájem. Korupce je důsledkem špatné, neefektivní a netransparentní správy věcí veřejných. Je to
vizitka všech těch, kteří se na správě a výkonu moci podílejí, ale i nás všech, kteří jim dáváme mandát,
aby jednali, jak jednají, a důsledně je nekontrolujeme.
Adriana Krnáčová

Výkonná ředitelka TIC
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PROJEKTY TIC V ROCE 2005

HROZBY A PŘÍLEŽITOSTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

V roce 2005 se TIC účastnila mezinárodního projektu TTA (Transparency Through Awareness),
jehož cílem bylo přispět k efektivnímu, transparentnímu a hospodárnému užívání prostředků
z evropských strukturálních fondů. Projekt monitoroval a analyzoval oblasti distribuce a užívání těchto
zdrojů. Zaměřili jsme se konkrétně na oblasti, které úzce souvisejí s prioritními tématy TIC, tj. na
institucionální střet zájmů, vliv politické reprezentace na výběr projektů, přístup k informacím,
strukturu zapojených institucí a jejich vztahy, výběr a realizaci projektů, finanční řízení, evaluaci a
monitoring. V první fázi projektu jsme se zaměřili na budování vlastní kapacity v této oblasti, druhá fáze
byla zaměřena na vypracování strategie a obsahu projektu, třetí pak na realizaci konkrétních výstupů a
aktivit.
Přidanou hodnotou projektu byla úzká spolupráce se šesti zahraničními pobočkami
Transparency International z nových členských zemí EU (Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko,
Slovensko). Tato spolupráce nám umožnila nejen porovnávat systémy v daných zemích, ale zejména
výměnu informací a zkušeností. V rámci projektu byl uspořádán seminář pro média, který byl doplněn
distribucí informačního materiálu. Seminář vedl ke zvýšení a zkvalitnění mediálního pokrytí této
oblasti. Dále se uskutečnila dvě setkání: seminář za účasti zahraničních expertů a prezentace projektu a
jeho výstupů specifickým cílovým skupinám (politici, zástupci exekutivy, experti, akademická sféra aj.).
Z analýz dosud vypracovaných TIC vyplývá, že nejvíce problémů způsobují:


příliš komplikovaná implementační struktura (administrativně a personálně velmi náročný
systém, do nějž je zapojeno velké množství orgánů s nejasně vymezenými vztahy a
kompetencemi),



z hlediska žadatele nepřehledné informační zdroje (vlastní informační zdroje jednotlivých
řídících

orgánů,

vzájemně

nekoordinované,

terminologicky

nejednotné

a

ne

vždy

aktualizované),


malá dostupnost informací o užívání SF (chybí přehledné informace o vybraných, realizovaných
a dokončených projektech, o důvodech zamítnutí nevybraných projektů a o rozhodovacích
procesech a pravomocích, což znesnadňuje veřejnou kontrolu),



nejednotná struktura jednotlivých OP,



změny podmínek pro předkládání projektů v již spuštěných výzvách.
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V rámci projektu dále připravujeme následující materiály:


„Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů Společného regionálního operačního
programu, Regiony soudržnosti NUTS II Jihovýchod, Jihozápad a Severozápad“,



„Analýza výběrových kritérií Společného regionálního operačního programu ČR na léta 2004 2006“,



Studie „Doporučení k efektivnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze
strukturálních fondů“.

Vedoucí projektu: Barbora Pěchotová

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a Nadace Open Society Fund Praha.

Barbora Pěchotová, vedoucí projektu
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KONTROLA OBCHODU SE ZBRANĚMI

TIC v roce 2005 pokračovala v dlouhodobém projektu, který je zaměřen na kontrolu obchodu se
zbraněmi, zejména jejich vývozu z ČR. Cílem projektu je přispívat ke zprůhlednění této oblasti,
k dodržování mezinárodních závazků České republiky a ke zlepšování kontrolních mechanismů.
V roce 2005 TIC sledovala tři specifické cíle:
a) pravidelné a včasné zveřejňování výročních zpráv o exportu vojenského materiálu a ručních a
lehkých zbraní a zvyšování objemu informací;
b) přispění k ustavení kontroly PSP ČR nad vývozy vojenského materiálu;
c)

upozorňování na konkrétní exporty zbraní, které nejsou v souladu s mezinárodními závazky ČR.

TIC v únoru 2005 vypracovala analýzu vládní zprávy o kontrole exportu zbraní a vojenského
materiálu zveřejněné v prosinci 2004 („Kontrola exportu v České republice v roce 2003“). Analýza
přinesla řadu formálních a obsahových doporučení. Některá z nich byla zapracována do zprávy za rok
2004. Doporučení byla dále konzultována s gestorem zprávy - MZV ČR.
TIC také vypracovala materiál pro média, který analyzoval vybrané vývozy z ČR a upozorňoval na jejich
nesoulad s mezinárodními závazky ČR, zejména s Kodexem EU pro vývoz zbraní.
Formou schůzek se zástupci PSP ČR jsme monitorovali vznik parlamentního podvýboru pro vnější
ekonomické vztahy a kontrolu obchodu s vojenským materiálem.
Projekt Kontrola obchodu se zbraněmi je asociovaný projekt britské neziskové organizace Saferworld,
která jej finančně podporuje.

Vedoucí projektu: Barbora Pěchotová

Barbora Pěchotová, vedoucí projektu
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NASTAVENÍ SYSTÉMU CERTIFIKACE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

V souladu s posláním "bojovat proti korupci prosazováním transparentnosti v celé společnosti"
se TIC již delší dobu zabývala neziskovým sektorem z hlediska jeho transparentnosti a vůle zveřejňovat
informace nad rámec daný legislativou. Výsledná zjištění nebyla zrovna lichotivá. V roce 2004 vznikla ve
spolupráci s CERGE-EI myšlenka vyvinout nástroj, který by pomohl zvýšit důvěryhodnost celého
neziskového sektoru.
V rámci úvah o vytvoření optimálního systému jsme museli zohlednit skutečnost, že Česká
republika je tranzitivní ekonomikou a že zde zdaleka neplatí zákonitosti rozvinuté tržní demokracie, jak
je tomu třeba v případě Německa, Nizozemska nebo Norska. Nechali jsme se nicméně inspirovat
certifikačními systémy, které již několik let úspěšně působí v těchto zemích. Ve dnech 23. a 24. května
2005 se v Praze uskutečnil mezinárodní seminář, na němž, kromě jiného, zástupci certifikačních
institucí ze zahraničí představili své modely. Seminář zahájil diskusi o způsobu, jak nejlépe takovýto
model nastavit pro Českou republiku.
Konkrétní výhody, které by přineslo zavedení certifikačního systému v ČR:


Koncentrace informací o neziskovém sektoru a o jednotlivých certifikovaných subjektech, které
budou umožňovat lepší kontrolu nad využitím poskytnutých zdrojů donorům, komerčním
subjektům, veřejné správě.



Zvyšování transparentnosti, odpovědnosti a profesionální úrovně subjektů. Certifikované
subjekty získají kromě certifikace rovněž hodnotné informace pro zlepšení a zkvalitnění svých
služeb.



Úspěšný certifikační systém je účinný protikorupční nástroj a způsob zvyšování důvěryhodnosti
subjektů.



Zvýšení důvěry zahraničních investorů a donorů.



Úspěšný systém může nahradit nákladné prověřování dodavatele a tím ušetřit náklady na tzv.
screening.

Studie proveditelnosti vzniku certifikačního systému ukázala několik možností, jak postupovat.
Jako inspirace sloužily systémy, které jsou zavedeny v Německu, Holandsku a Švýcarsku. Studie poskytla
detailní rozbor možností, mechanismů a podmínek, jak systém může působit na jednotlivé součásti
trhu, a slouží jako podklad pro lepší pochopení zákonitostí jeho působení v komerčním a neziskovém
prostředí České republiky. Obsahuje výhody a nevýhody systémů certifikace, příklady existujících
modelů, detailní popis jejich fungování a návrhy postupu pro Českou republiku.
Autoři projektu si uvědomili již na jeho počátku, že zavedení takového systému bude v prostředí
České republiky těžké. Nepočítali ale s intenzivním odporem neziskového sektoru, který se snažil hledat
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spíše negativní implikace navrženého nápadu než přínosy a možnosti, jak a zejména v jaké formě by
mohl být systém užitečný.
Další vývoj doznala diskuse v souvislosti s iniciativou Komise EU, která chce zpřísnit dohled nad
neziskovými organizacemi v Evropě, zejména z bezpečnostního hlediska. Zpřísnění kontroly nad
neziskovým sektorem je potřebné, zejména u těch institucí, které čerpají prostředky z veřejných zdrojů.
Vedoucí projektu: Adriana Krnáčová

Projekt finančně podpořili Velvyslanectví Nizozemského království, Ministerstvo vnitra České republiky
a Česko-německý fond budoucnosti.

Michal Štička, Barbora Pěchotová (vedoucí projektů),
Adriana Krnáčová (výkonná ředitelka TIC),
Milan Kudyn (předseda Správní rady TIC)
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PRÁVNÍ PROTIKORUPČNÍ PORADENSKÉ STŘEDISKO

Pravidelné vládní zprávy, výzkumy veřejného mínění i zkušenosti nevládních organizací
poukazují na skutečnost, že korupce je v České republice i nadále značným problémem. Mezi oblasti,
které jsou zasaženy korupcí nejvíce, lze zařadit zadávání veřejných zakázek (a obecně správu veřejného
majetku na místní, regionální i centrální úrovni), správní a daňová řízení a přidělování dotací v rámci
veřejné správy a konkurzní (a jiná) řízení v rámci výkonu soudní moci.
Korupce v těchto problémových oblastech má negativní dopad na přímé účastníky řízení
(samozřejmě pouze tehdy, pokud ji tito sami nevyvolají). Také má negativní dopad na širší veřejnost,
která se stává obětí korupce buď tím, že veřejné prostředky, které se v důsledku korupce ztrácejí, platí
v důsledku ona, nebo tím, že se korupcí podkopávají základy právního státu (v případě korupcí
zmanipulovaných rozhodnutí).
Každá z výše uvedených skupin má v současnosti k dispozici nástroje právního charakteru, které
jí umožňují korupci čelit. Na druhou stranu ovšem platí, že veřejnost často tyto nástroje nedokáže
využít, protože jí chybí buď příslušné znalosti, nebo prostředky potřebné k využití služeb
kvalifikovaného právníka.

Petr Pomahač, právník 3PS; Veronika Fialová, asistentka 3PS
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Z tohoto důvodu se TIC v roce 2005 rozhodla iniciovat projekt, jehož konkrétními cíli je:
a) poskytovat občanům – obětem korupce – informace týkající se právních nástrojů, které mají
k dispozici v boji proti konkrétním projevům korupce, a to prostřednictvím tištěných materiálů,
internetové stránky a zřízením právního protikorupčního poradenského střediska;
b) pracovat na zvýšení efektivity těch mechanismů, které se v současnosti uplatňují v boji proti
korupci. Tento cíl bude dosažen prostřednictvím analýzy těchto mechanismů a podáváním
doporučení stran jejich zlepšení. Testem funkčnosti těchto doporučení bude právě činnost
právního protikorupčního střediska.
Středisko bylo oficiálně otevřeno 9. prosince 2005 jako příspěvek TIC k Mezinárodnímu dni boje
proti korupci a v roce 2005 zaměstnávalo 4 osoby (projektového vedoucího, 2 právníky a asistentku).
V průběhu roku poskytli zaměstnanci TIC bezplatnou právní pomoc 52 občanům (uvedený počet
zahrnuje i osoby, které se na TIC obrátily před otevřením střediska).

Vedoucí projektu: Michal Štička

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a Ministerstva vnitra České republiky.
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PROTIKORUPČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ
Tímto projektem reagovala TIC na nedostatek kvalitních protikorupčních školících programů,
které by úředníkům územních samosprávných celků poskytly ucelený vědomostní rámec o korupci a
protikorupční politice ve veřejné správě.
Konkrétním cílem tohoto projektu bylo zvýšit kapacitu středního a vyššího managementu
krajských úřadů (KÚ) identifikovat a potírat korupci na svých úřadech. Krajskou správu si TIC vybrala
z toho důvodu, neboť se jedná o velmi důležitý prvek české veřejné správy.
Projekt zahrnoval několik aktivit:


přípravu školících materiálů (především skript, na nichž se podílela řada expertů);



školení školitelů;



školení na jednotlivých KÚ (v průběhu jara 2005);



vyhodnocení úspěšnosti školení.

Celkem bylo vyškoleno 383 osob na 12 KÚ a na Magistrátu hl. m. Prahy (školení neproběhlo pouze
na KÚ Ústeckého kraje, jehož vedení odvolalo původní souhlas se zapojením do projektu). Školení se
zúčastnila čtvrtina všech zaměstnanců zaměstnaných na jednotlivých KÚ v manažerských pozicích
(vedoucí oddělení, odborů, ředitelé a jejich zástupci). Celkově byla spokojenost se školením
ohodnocena průměrnou známkou 2 (školní stupnice). Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulkách:

Michal Štička, vedoucí projektu
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Tabulka 1: Hodnocení kurzu
Jak Vám absolvování kurzu napomohlo:
1.
2.
3.

Pochopit příčiny korupce?
Rozpoznat jednotlivé případy korupce?
Identifikovat vhodné protikorupční nástroje?

Celkový indikátor vypovídá o míře naplnění cíle projektu (kterým je zvýšit schopnost managementu KÚ
identifikovat případy korupce a být s to identifikovat vhodné protikorupční nástroje).
Krajské úřady podle
míry naplnění cíle
projektu
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Hl. m. Praha
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Průměr

Průměr známkování 1-5
a.
b.
c.

Průměr

Dosažení
cíle (%)

1,65
1,76
1,82
1,79
1,94
1,87
2,17
2,00
2,06
2,14
2,38
2,40
2,29
2,02

1,80
1,90
2,00
2,03
2,07
2,16
2,25
2,27
2,28
2,33
2,40
2,45
2,46
2,19

79,92
77,42
75,00
74,17
73,33
71,08
68,75
68,17
67,92
66,67
65,08
63,83
63,50
70,37

1,76
1,81
2,00
2,05
2,13
2,07
2,00
2,35
2,32
2,43
2,29
2,44
2,38
2,16

2,00
2,14
2,18
2,26
2,13
2,53
2,58
2,47
2,47
2,43
2,52
2,50
2,71
2,38

Tabulka 2: Spokojenost účastníků s absolvovaným kurzem
Do jaké míry jste byl/a se školením spokojen/a?
Krajské úřady podle spokojenosti
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Královéhradecký kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Hl. m. Praha
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Průměr

Průměr známkování
1-5
1,60
1,64
1,66
1,81
1,95
2,09
2,12
2,13
2,15
2,17
2,17
2,20
2,35
2,00
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85,00
84,00
83,50
79,75
76,25
72,75
72,00
71,75
71,25
70,75
70,75
70,00
66,25
74,92
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Tabulka 3: Počet vyškolených účastníků
Krajské úřady podle Vedoucí
data školení
oddělení

Vedoucí
odborů

Vedení
úřadu
(ředitel,
zástupci)

Ostatní

Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Olomoucký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Jihočeský kraj
Hl. m. Praha
Karlovarský kraj
Moravskoslezský kraj
Plzeňský kraj
Zlínský kraj
Celkem

3
10
6
0
11
2
0
1
16
7
12
5
4
77

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2

3
4
15
25
8
30
16
11
7
1
13
6
5
144

16
17
3
1
8
12
22
8
1
31
4
19
18
160

Celkem
Celkem
vyškolených vyškoleno
osob
osob
v manažer.
pozicích
KÚ (v %)
22
24,05
31
45,00
24
15,52
26
1,56
27
24,68
44
24,56
38
37,93
20
14,06
25
9,57
40
56,52
29
26,67
30
40,68
27
35,48
383
25,45

Vedoucí projektu: Michal Štička

Projekt byl financován Evropským úřadem proti podvodům (OLAF).
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TRANSPARENTNÍ PROCESY V POLITICKÉM ROZHODOVÁNÍ

Celkovým cílem tohoto projektu, který TIC realizuje od listopadu 2005, je přispět ke snížení
míry politické korupce v České republice. Politickou korupci totiž TIC považuje za hlavní příčinu
celkové míry korupce v ČR.
Specifické cíle, které by měly být dosaženy během první fáze projektu (do konce října 2006), jsou
následující:


posílit vnitřní kapacitu TIC v oblasti boje proti politické korupci;



poukázat na konkrétní systémové nedostatky, kterými trpí česká politická sféra, a to
v následujících oblastech, jež považuje TIC za klíčové:


financování politických stran;



legislativní proces;



politizace veřejné správy (vymezení role politiků a úředníků);



vnitrostranická demokracie (výběr kandidátů na volební seznamy);



vyšetřování trestné činnosti volených zástupců.

Vedoucí projektu: Michal Štička

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a Nadace Open Society Fund Praha.
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – TRANSPARENTNÍ SOUTĚŽ O VEŘEJNÉ PROSTŘEDKY

Při zadávání a realizaci veřejných zakázek existuje všude na světě prostor pro korupci. Podle
výzkumů Světové banky je právě zadávání veřejných zakázek v celosvětovém měřítku z hlediska
korupčních tlaků nejohroženější oblastí. Až v 80 % všech veřejných soutěží dochází k manipulacím,
přičemž výše úplatků se obvykle pohybuje mezi 5-15 % z celkové hodnoty zakázky. V České republice se
ročně na státní a místní úrovni zadávají zakázky v hodnotě téměř 400 miliard Kč. Pokud by tedy platil
odhad Světové banky, ročně by v důsledku netransparentních postupů a korupčního jednání u
veřejných zakázek uniklo z národního hospodářství až 60 miliard Kč. Je evidentní, že zprůhlednění
systému a omezení korupčních praktik by přineslo výrazné snížení veřejných výdajů.
TIC začala v prosinci 2004 realizovat projekt, který se na oblast veřejných zakázek koncepčně a
důsledně zaměřuje. Cílem projektu je přispívat ke zprůhlednění procesu zadávání veřejných zakázek
v České republice a minimalizovat možnosti jeho korupčního zneužívání.
Doposud TIC v rámci projektu zpracovala několik legislativních analýz, odhadla ztráty veřejných
prostředků a zanalyzovala klientelistické vazby u stavebních zakázek na radnicích.

David Ondráčka, vedoucí projektu (stojící vpravo)
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Vybraná dosavadní zjištění:
•

V roce 2004 se z celkového objemu veřejných zdrojů použilo na obecní úrovni neefektivně 15
mld. Kč, na centrální úrovni 17,4 mld. Kč. Celkový odhad ztrát v důsledku neefektivnosti a
neprůhlednosti v roce 2004 tvoří 32,4 mld. Kč.

•

Hlavním problémem je ovlivňování procesu zadávání veřejných zakázek politickou
reprezentací. Politici na místní, regionální i centrální úrovni uplatňují svůj vliv při nastavení
podmínek výběrových řízení, zasahují do činnosti hodnotících komisí a mohou rozhodnutí
těchto komisí zvrátit. Veřejné správě dále chybí efektivní kontrolní mechanismy.

•

Výsledky „Klientelistické mapy“ stavebních veřejných zakázek na radnicích největších českých
měst ukázaly, že při zadávání stavebních zakázek panuje značná neprůhlednost (nejhorší je
situace v hospodaření akciových společností vlastněných městy) a existují úzká propojení a
vazby stavebních firem s některými místními politiky a úředníky. Podrobné výsledky výzkumu
najdete na www.transparency.cz.

•

TIC také sledovala zadávání vojenských zakázek Ministerstvem obrany ČR. Na základě
oficiálních dat TIC zjistila, že v rámci otevřených veřejných soutěží byla alokována pouze 4 %
prostředků, naopak celých 90 % je řešeno přímým zadáním jednomu nabízejícímu (viz tabulka).
Systém zadávání těchto zakázek je tak velmi netransparentní a v řadě případů nelze
identifikovat ani náznak objektivních důvodů pro uzavření tendru nebo volbu „zadání z volné
ruky“.

Příčin

současného

špatného

stavu

je

několik.

Za

hlavní

lze

považovat

převládající

netransparentnost, nízkou ochotu poskytovat informace, klientelistické vztahy mezi zadavateli a
dodavateli a nedostatečnou kontrolu ze strany kontrolních orgánů, opozice, médií i veřejnosti.
Dlouhodobě chybí dostatečná politická vůle tento stav zásadně řešit. Pokračování projektu v roce 2006
se zaměřuje na přípravu konkrétních legislativních opatření k posílení institucionální kontroly
zadávání veřejných zakázek a přesvědčování zákonodárců k přijetí těchto reforem, na monitoring
hospodaření tzv. obecních firem a problematiku PPP.
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Tabulka:
Rozdělení veřejných zakázek v resortu obrany z hlediska zvolené zadávací metody

smluv
%
Kč
%

Otevřené
soutěže
1 077
32
2 143 916 119
5

Uzavřené soutěže
242
7
1 575 650 511
4

Přímé zadání
2 006
60
36 687 601 798
91

Kč

1 990 637

70 736 480

62 883 627

smluv
%
Kč
%

128
6
924 022 066
13

398
19
1 266 214 305
18

1 616
75
4 946 745 572
69

2 142
100
7 136 981 942
100

7 218 922
69
6
3 321 151 493
3

10 613 029
260
21
5 803 443 468
6

21 394 839
921
74
93 333 787 826
91

1 250
100
102 458 382 786
100

48 132 630

184 146 991
0

433 410 378
0

Rok
počet

2002

hodnota
průměrná
cena
počet

2003

hodnota
průměrná
cena
počet

20041

hodnota
průměrná
cena

Kč
smluv
%
Kč
%
Kč

Kč

6 389 089 678
%
4
Zdroj: www.army.cz, vlastní výpočty.
Celkem

8 645 308 283
6

Celkem
3 325
100
40 407 168 428
100

0
150
134 968 135 196 157
90
100

002

Vedoucí projektu: David Ondráčka

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a Nadace Open Society Fund Praha. První fáze
projektu byla finančně podpořena Local Government and Public Service Reform Initiative se sídlem
v Budapešti.

1

V roce 2004 byly do analýzy zahrnuty pouze zakázky, u kterých byla uvedena metoda zadání.
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VIVA ETIKA: VÝZKUM ETIKY PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ
REPUBLICE
V rámci projektu Viva Etika, který je primárně zaměřen na kultivaci podnikatelského prostředí,
se TIC rozhodla zmapovat aktuální podnikatelskou situaci v České republice z hlediska etiky, zjistit
názory samotných podnikatelů a zástupců firem na úroveň etiky v podnikání, zmapovat možnosti
změny směrem k větší etičnosti obchodního styku a uplatňování vnitřních etických předpisů ve firmách.
Především v oblasti veřejných zakázek představuje naplňování principů etiky dlouhodobý problém.
Zčásti je důvodem příliš komplikovaná legislativa, ale mohou za to i modely chování v podnikatelské
oblasti, které nelze vždy charakterizovat jako etické.
Výzkum poukázal na několik poznatků, které jsou důležité pro práci TIC a dokládají obecné
vnímání efektivity protikorupčních opatření a korupčních praktik ve společnosti. Podnikatelské
prostředí je obecně hodnoceno rozporuplně: mírně převažuje názor, že je pro podnikání obecně
nepříznivé, ale řada manažerů je přesvědčena o opaku, zejména pokud srovnávají s dřívější dobou.
Manažeři se shodují v tom, že současná legislativa je složitá, ne zcela jednoznačná a podporuje nárůst
byrokracie. Zatímco jedni v tom vidí zásadní brzdu podnikání v naší republice, jiní jsou spokojeni
s upevněním pravidel, kterými se podnikání má řídit, a komplikovanost administrativy nevnímají jako
zásadní překážku.

Adriana Krnáčová, výkonná ředitelka TIC

Podnikatelské prostředí je u nás podle výsledků výzkumu neetické. Kdo chce obstát, musí se
přizpůsobit alespoň do určité míry. Nelze říci, že by bylo nemožné podnikat eticky. Je to však
pravděpodobně těžší a je třeba se vzdát mnoha podnikatelských příležitostí. Jít svou vlastní, etickou
cestou, je možné. Hypoteticky řečeno si to může dovolit ten, kdo má na trhu výhodu – silné nebo
výjimečné postavení, velkou konkurenční výhodu. Neetické prostředí je dáno celkovou politickou i
společenskou atmosférou v České republice, národní kulturou, která je stále ještě ovlivněna chováním
lidí za minulého režimu, a je umožňováno složitou a netransparentní legislativou. Nejvíce alarmující byl
ale poznatek, že podnikatelé rozlišují mezi „dobrou“ a „špatnou“ korupcí. Ta „špatná“ škodí firmě a
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měla by se tedy co nejpřísněji potrestat. „Dobrá“ korupce je taková, která firmě přináší prospěch a tudíž
by se neměla tak přísně trestat.
Výzkum probíhal na podzim 2005 ve dvou částech. Jedna část výzkumu byla realizována jako
kvantitativní šetření metodou CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) a CAWI (Computer
Assisted Web Interviewing) za použití identického strukturovaného dotazníku. Ve vzorku bylo
dotazováno 254 zástupců středního managementu českých firem a 39 zástupců středního
managementu britských firem, s obratem nad 100 mil. Kč ročně včetně. Druhá část výzkumného šetření
- kvalitativní výzkum - byla realizována metodou individuálních hloubkových rozhovorů s 50 top
manažery firem s obratem nad 100 mil. Kč ročně včetně. Výzkum byl pro TIC realizován společností GfK.
Vedoucí projektu: Adriana Krnáčová, Jiří Mandík

Výzkum byl finančně podpořen Britským velvyslanectvím v Praze .
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ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ

Cílem tohoto projektu, který TIC realizovala od roku 2003, bylo prosadit nový zákon o střetu
zájmů v účinné a vynutitelné podobě. Po několikaletém lobbyistickém úsilí a mnoha politických
zvratech nakonec tohoto cíle bylo dosaženo a Poslanecká sněmovna 25. ledna 2006 nový zákon
schválila. Při třetím čtení proti návrhu nehlasoval ani jeden z přítomných poslanců. Zákon následně
prošel také Senátem a byl podepsán prezidentem, účinnosti nabude dnem 1. 1. 2007. Přijatá podoba je
sice výsledkem politického kompromisu, ale požadavek TIC postavit zákon na třech pilířích – široké
působnosti, otevřenosti a vynutitelnosti – byl splněn. TIC zákon považuje za výrazný posun ke zvýšení
otevřenosti a průhlednosti veřejného života a jeho přijetí vnímá jako svůj velký úspěch.
TIC na podporu přijetí účinného zákona o střetu zájmů v letech 2004-5 uskutečnila mediální
kampaň.

Mediální kampaň TIC

Vedoucí projektu: David Ondráčka

Projekt byl finančně podpořen britským ministerstvem zahraničí a Nadací Open Society Fund Praha.
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DALŠÍ AKTIVITY TIC A SPOLUPRÁCE S MÉDII
Součástí práce projektových manažerů je také aktivní účast na domácích a mezinárodních
konferencích, seminářích, workshopech a veřejných diskusích. K naplňování jednoho ze základních
cílů TIC - informování veřejnosti - napomáhá rovněž pravidelně aktualizovaná webová stránka
www.transparency.cz a úzká spolupráce s médii. TIC pravidelně poskytuje médiím informace o průběhu
a výsledcích realizovaných projektů a prostřednictvím komentářů, stanovisek a účasti v diskusních
pořadech se snaží zvyšovat všeobecné povědomí o nebezpečnosti korupčních praktik.

Četnost citace "Transparency International" v médiích
v období od 1. 4. 2005 do 25. 3. 2006

2850

Celkem

412

Internetové servery

Oborové tituly

133

České a moravské

1851

regiony
Celostátní deníky +

454

TV + rozhlas

0

500

1000

Zdroj: Newton IT, s.r.o.
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STRUKTURA TIC
SPRÁVNÍ RADA TIC


Milan Kudyn - předseda



Stanislav Bernard



Jana Hamplová



Václav Láska



Jan Macháček



Quentin Reed



Jitka Šmídová



Libor Vávra



Jan Vyklický

DOZORČÍ RADA TIC


Petr Jankovský



Petr Kříž



Jiří Prinz

KANCELÁŘ TIC


Adriana Krnáčová (výkonná ředitelka; projekty Certifikace neziskových organizací, Viva Etika)



Marcela Hradilová (office manager)



Jiří Mandík (projekt Viva Etika)



David Ondráčka (projekty Veřejné zakázky, Zákon o střetu zájmů)



Barbora Pěchotová (projekty Strukturální fondy, Kontrola obchodu se zbraněmi)



Michal Štička (projekty Protikorupční vzdělávání, Právní protikorupční poradenské středisko,
Transparentní procesy v politickém rozhodování)



Hana Škapová (editace tiskových materiálů)



Miloslava Hosnédlová (účetní)

Právní protikorupční poradenské středisko (od září 2005)


Petr Pomahač



Petr Prchal



Veronika Fialová
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PARTNEŘI A DONOŘI V ROCE 2005
Za podporu projektů v roce 2005 děkujeme těmto společnostem a institucím:















Česko-německý fond budoucnosti;
Evropská unie;
Hewlett-Packard s.r.o.;
Ministerstvo vnitra České republiky;
OLAF;
Nadace Open Society Fund Praha;
Open Society Institute (Local Government and Public Service Initiative se sídlem
v Budapešti);
Saferworld;
Velvyslanectví Nizozemského království – MATRA;
Velvyslanectví Spojených států;
Velvyslanectví Velké Británie - Global Opportunities Fund britského ministerstva
zahraničí;
Newton IT;
Papirius s.r.o.;
PricewaterhouseCoopers ČR.

Zvláštní poděkování patří společnosti CCS Česká společnost pro platební karty a.s.

Chcete-li podpořit činnost TIC, obraťte se prosím na naši kancelář (www.transparency.cz).
Číslo konta TIC: 197958078/0300.
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ / AUDIT
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