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ÚVODNÍ SLOVO: ROK 2006 – ROK ZMĚN? 
 
 

Rok 2006 byl rokem komunálních, parlamentních a senátních voleb. Výsledky voleb a následná 

povolební situace nepřinesly očekávané změny, ani vládu se silným mandátem. Patová povolební 

matematika naopak způsobila půlrok bez vlády a rozdělila českou společnost  na dva názorové tábory. 

Volby nedaly jasnou odpověď na otázku dalšího směřování nutných reformních kroků. Naopak. Šest 

nekonečných měsíců byla Česká republika bez vlády a úporné vyjednávání o koaličních a opozičních 

variantách nakonec skončilo v lednu 2007 – kompromisem na dobu určitou.  

 

Celý rok byl poznamenán volebním bojem a povolební pat nepřinesl názorový smír politických rivalů. 

Představitelé politických stran se před volbami překonávali ve slibech a nápadech, jak bojovat proti 

korupci, neboť právě toto slovní spojení – boj proti korupci – se stalo náplní předvolební kampaně 

nejedné politické strany. Dalo se očekávat, že po vyhodnocení volebních výsledků parlamentními 

stranami nastane hodina pravdy.   

 

Současná vládní koalice je nucena na základě svých předvolebních programů zaujmout konkrétní 

stanoviska a předložit konkrétní návrhy na zkvalitňování a zlepšování veřejné správy, redukci 

administrativních překážek a snížení netransparentních finančních úniků z veřejných zdrojů. 

Jednoduše řečeno, musí sdělit veřejnosti, jak chce efektivně bojovat proti společenské úchylce – 

korupci. 

 

Kdybychom chtěli být velmi kritičtí, řekneme, že se neudálo nic. To by bylo ale nefér, neboť za tři měsíce 

ani sebelepší manažer ve veřejné správě nemůže dosáhnout žádných překotných výsledků. Jelikož jsme 

realisté s mírnou skepsí, konstatujeme, že se přeci některé pozitivní změny uskutečnily. Otevřely se 

archívy, započala reorganizace policie, spustily se protikorupční audity v centrálních orgánech veřejné 

správy. Začalo se přeci jenom, ačkoli pomalu, uvažovat, jak naložit se systémovým nepořádkem ve 

veřejných financích. Otevřela se diskuse kolem zdravotnictví, které bude spolu se sociální oblastí 

vyžadovat ještě delší a hlubší zamyšlení.  

 

Zdá se, že by se další období mohlo nést ve znamení zlepšování výkonnosti veřejné správy a snižování 

jejího korupčního rizika. Teoreticky mohlo, kdyby nebylo problematických oblastí, jež zůstávají zatím 

nedotčené. K těm patří například veřejné zakázky, nakládání s majetkem obcí, dotační politika i v 

oblasti evropských fondů, armádní zakázky, klientelistické vztahy ve veřejné správě. A zejména kdyby tu 

nebyli ti politici, kteří jsou často příčinou nejednoho problému. Politika ale patří k demokracii a 
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nemůžeme se tvářit, že neexistuje a že nás nezajímá. Zajímá nás hodně, neboť to, zda se protikorupční 

boj bude vyvíjet úspěšně nebo nikoli, bude záležet hlavně na politicích a na jejich morální kvalitě, 

integritě, poctivosti a důvěryhodnosti.  

 

 
Milan Kudyn 
Předseda správní rady  
Transparency International - Česká republika, o.p.s. 
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PROJEKTY TIC V ROCE 2006 
 
 
 
 
HROZBY A PŘÍLEŽITOSTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 
 

 

V roce 2006 pokračovala účast TIC v mezinárodním 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 v programovacím období 2004-2006. 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. 

 

V rámci projektu byly vypracovány tyto materiály:  

 Úvodní analýza „Strukturální fondy Evropské unie v České republice“;  

 Informační materiál „Hrozby a příležitosti Strukturálních fondů v ČR“;  

 Právní analýza „Možnost přístupu k informacím o projektech podporovaných ze 

Strukturálních fondů EU“;  

 Výzkum vlivu politické reprezentace na výběr projektů Společného regionálního 

operačního programu, Regiony soudržnosti NUTS II JV, JZ a SZ; 

 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“.  

 

Dále se uskutečnil mezinárodní seminář za účasti hostů z Finska, Skotska a Velké Británie, proběhly dvě 

tiskové konference (včetně publikace tiskových zpráv) a seminář pro zástupce médií. 

 

Druhá fáze tohoto projektu, která má totožné vize a cíle, je zaměřena na období 2007+. V jejím rámci 

budou vypracována doporučení pro toto období a proběhne řada dalších aktivit, například semináře, 

ekonomické analýzy, vydání informačního materiálu. 

 

 
 
5



Výroční zpráva za rok  2006    Transparency International - Česká republika 

  

Vedoucí projektu: Barbora Pěchotová 

 
Za finanční podporu projektu děkujeme Nadaci Open Society Fund Praha. Projekt byl dále financován z 
programu Transition Facility Evropské unie. 
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TRANSPARENTNÍ STÁTNÍ ROZPOČET 
 

 

TIC již delší dobu upozorňuje na plýtvání a nehospodárné nakládání s veřejnými zdroji, například  

v oblasti veřejných zakázek. S touto oblastí úzce souvisí i způsob a odpovědnost při nakládání  

s veřejnými rozpočty, především s jejich výdajovou částí. K rozhodnutí zabývat se tímto projektem nás 

vedlo přesvědčení, že o tvorbě a procesu státního rozpočtu by měla být informována nejen odborná 

veřejnost a že je užitečné poskytnout širší veřejnosti informace o tom, jak se konkrétně nakládá se 

státním rozpočtem a našimi daněmi a zda lze i o státním rozpočtu, jeho tvorbě a kontrole konstatovat, 

že je neprůhledný, a tudíž náchylný k manipulacím s politickým kontextem. Pouze poučený občan se 

může kvalifikovaně ptát a požadovat nápravu tam, kde shledává nedostatky.  

 

Studie, která vznikla v rámci projektu Transparentní státní rozpočet, je rozdělena na tři části. První část 

se věnuje obecnému vymezení pojmu a historickým souvislostem, druhá část popisuje proces tvorby a 

jeho nedostatky. Část třetí se věnuje kontrole, která v České republice patří k nejvíc problematickým 

oblastem státního rozpočtu. Studie obsahuje návrh konkrétních opatření, která by měla vést ke zlepšení 

a zefektivnění procesů veřejných rozpočtů. 

 

V následujícím období se TIC bude snažit prosadit navržené změny, které vyplynuly ze studie. Dále 

budeme pokračovat také intenzivnějším zájmem o rozpočty na místní úrovni. Nedílnou součástí 

projektu bude vzdělávání veřejnosti, aby se začala více zajímat o to, jak se nakládá s veřejnými 

prostředky a kolik nás stojí nekompetentnost a neprůhlednost, jež je v dosavadním systému 

zabudovaná.  

 

Vedoucí projektu: Adriana Krnáčová 

 
 Za finanční podporu projektu děkujeme Nadaci Open Society Fund Praha a Kanadskému velvyslanectví 
v Praze. 
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TRANSPARENTNÍ ZDRAVOTNICTVÍ 
 

 

Od března 2006 se TIC věnuje v rámci nového dvouletého projektu také oblasti zdravotnictví. Právě tato 

oblast je z řady důvodů náchylnější ke korupci více než ostatní sektory. Nikde jinde se nevyskytuje tak 

specifická a nebezpečná kombinace nejistoty, informační asymetrie a množství účastníků (zájmů). 

Komplexní charakter systému zdravotní péče a jeho neprůhlednost vytvářejí možnosti zneužívání 

tohoto systému na různých úrovních.  

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit míru transparentnosti na všech úrovních a ve všech procesech 

probíhajících ve zdravotnictví a tím přispět ke snížení korupce v systému poskytování zdravotní péče.  

 

Specifické cíle projektu:  

 

 analyzovat systém zdravotnictví z hlediska transparentnosti a korupčních rizik, 

identifikovat a pojmenovat nedostatky a jejich důsledky pro kvalitu zdravotní péče v ČR;  

 zvýšit povědomí a informovanost veřejnosti o funkcích systému a jeho procesech, jeho 

účastnících, právech a povinnostech;  

 navrhnout postupy a specifikovat nástroje vedoucí ke zvýšení transparentnosti, 

odpovědnosti a důvěryhodnosti systému;  

 ve spolupráci s partnery prosazovat navrhované postupy, které zvýší transparentnost 

v procesech a přispějí ke zlepšení a zkvalitnění zdravotní péče v ČR. 

  

První výstupy projektu zahrnovaly soubor několika analýz, které se zabývají neprůhledností 

zdravotnictví a střetem zájmů v této oblasti. Byla vytvořena také matrice vztahů ve zdravotnictví, která 

poukazuje na nejrizikovější oblasti v systému. Součástí souhrnného materiálu je i tzv. desatero 

netransparentnosti Miroslava Zámečníka. Obsahuje upozornění například na následující 

problematické oblasti:  

 

 cenotvorba; 

 alokace investic; 

 systém kontraktace mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními; 

 financování zdravotnictví obecně; 

 soutěž mezi poskytovateli; 

 přístup ke zdravotní péči; 
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 výběr zdravotnického personálu. 

V říjnu 2006 pořádalo České zdravotnické fórum konferenci v Darové, na které se projednávaly zejména 

možné alternativy rozvoje českého zdravotnictví v roce 2007. Na podzim 2006 rovněž započaly práce na 

odhadu ztrát plynoucích z neprůhlednosti a neefektivně nastaveného systému zdravotnictví v České 

republice. Tato studie vzniká za podpory Nadace Open Society Fund Praha. 

 

Vedoucí projektu: Adriana Krnáčová 

 
Projekt je realizován ve spolupráci s Českým zdravotnickým fórem. Projekt byl podpořen nadačním 
fondem ELPIDA a Nadací Open Society Fund Praha. 
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PRÁVNÍ PROTIKORUPČNÍ PORADENSKÉ STŘEDISKO 
 

 

Vládní zprávy, výzkumy veřejného mínění i jednotlivé nevládní organizace poukazují na skutečnost, že 

korupce v České republice zůstává i nadále značným společenským problémem. Jednotliví občané, ať už 

jsou zasaženi případy korupce přímo, či nepřímo, mají k dispozici nástroje právní ochrany, které jim 

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. 

 

Z tohoto důvodu TIC od roku 2005 realizuje program, jehož konkrétními cíli je: 

 

 poskytovat občanům – obětem korupce – informace týkající se právních 

nástrojů, které mají k dispozici v boji proti konkrétním projevům korupce, a to 

prostřednictvím právní poradny, tištěných materiálů a internetové stránky TIC; 

 pracovat na zvýšení efektivity těch právních mechanismů, které se  

v současnosti uplatňují v boji proti korupci. Tento cíl je naplňován 

prostřednictvím analýzy fungování těchto mechanismů a podáváním 

doporučení stran jejich zlepšení. 

 

Poradna byla oficiálně otevřena 9. prosince 2005 jako příspěvek TIC k Mezinárodnímu dni boje proti 

korupci a v roce 2006 zaměstnávala 4 osoby (projektového vedoucího, 2 právníky a asistentku). Osoby 

poskytující právní pomoc jsou vázány pravidly poskytování služby a etickým kodexem. 

 

V rámci tohoto programu TIC řeší individuální případy korupce a zpracovává doporučení sledující 

zlepšení právních nástrojů boje proti korupci. V roce 2006 řešila TIC téměř 200 případů domnělého 

nebo skutečného korupčního jednání, z větší části zasahujícího komunální úroveň veřejné správy.  

Podrobnější informace naleznete ve zprávě o činnosti střediska v prvním roce jeho fungování, kterou 

TIC vydala v září 2006.  

 

Vedoucí projektu: Michal Štička 

 
Projekt byl v roce 2006 financován z prostředků Evropské unie, Ministerstva vnitra ČR a Nadace Open 
Society Fund Praha. 
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RADNICE BEZ KORUPCE 
 
 

Tento projekt zjišťoval postoje kandidátů do zastupitelstev hlavního města Prahy a statutárních měst 

Brna, Hradce Králové, Liberce, Olomouce, Ostravy, Plzně a Zlína. Při příležitosti konání komunálních 

voleb se TIC rozhodla oslovit jednotlivé kandidáty do zastupitelstev statutárních měst. TIC vyzvala 

kandidáty, aby odpověděli na několik dotazů týkajících se netransparentního rozhodování a korupce a 

souvisejících s jejich potenciálním působením v zastupitelstvu či radě města.  

 

Cílem tohoto projektu TIC bylo otevřít budoucím primátorům, radním a zastupitelům prostor pro 

zveřejnění jejich nápadů a receptů ke zprůhlednění radnice, poskytnout občanům určité vodítko  

k volbám a médiím podněty k monitorování těchto veřejných závazků kandidátů. Důvodem pro 

zaměření pozornosti na radnice je jednoznačný trend přesunu korupce z centrální úrovně na 

komunální zakázky, zejména na radnicích velkých měst. 

 

TIC obdržela odpovědi od 208 kandidátů z 536 oslovených. Největší návratnost jsme zaznamenali  

z Prahy a Plzně, naopak nejmenší ze Zlína, Ostravy a Olomouce. Projekt ukázal na rostoucí povědomí o 

závažnosti problému klientelismu a korupce na radnicích a na potřebu zavádět preventivní 

protikorupční opatření. Zároveň však potvrdil přetrvávající komunikační problémy, kdy s některými 

kandidáty je obtížné se vůbec dostat do kontaktu, a také více či méně skrývanou aroganci a nechuť 

některých komunálních politiků na otázky vůbec odpovídat.  

Hodnocení situace na radnicích se dramaticky lišilo mezi zástupci vládnoucích koalic a představiteli 

opozice.  

 

Mezi návrhy vhodných protikorupčních opatření byly například:  

 

 Maximální informační otevřenost a posílení kontroly městských akciovek;  

 Veřejná projednávání strategických investic;  

 Jasná pravidla pro nakládání s městským majetkem;  

 Pravidelná provádění externích auditů veřejných zakázek;  

 Zveřejnění hlasování jednotlivých radních;  

 Přenosy jednání zastupitelstev v lokální televizi;  

 Konání zastupitelstev v odpoledních hodinách (aby mohlo přijít více občanů);  
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 Posílení pravomocí kontrolních výborů;  

 Prosklené kanceláře na radnicích;  

 Zavedení nezávislého protikorupčního ombudsmana či otevření „městské šatlavy“; 

 Zveřejnění majetkových poměrů zastupitelů i nad rámec stávajícího zákona o střetu 

zájmů. 

 
Vedoucí projektu: Eliška Císařová 

 
Za finanční podporu projektu děkujeme Nadaci Open Society Fund Praha. Projekt byl dále financován 
 z programu Transition Facility Evropské unie. 
 

                                     

 
 
12



Výroční zpráva za rok  2006    Transparency International - Česká republika 

  

 
TRANSPARENTNÍ PROCESY V POLITICKÉM ROZHODOVÁNÍ 
 

 

V listopadu 2005 začala TIC realizovat program Transparentní procesy v politickém rozhodování, jehož 

celkovým cílem je přispět ke snížení míry korupce politických představitelů v ČR. Již delší dobu totiž TIC 

se znepokojením sleduje početné případy zneužívání svěřené moci jednotlivými politickými 

představiteli, a to jak v legislativním procesu, tak i ve veřejné správě, které je motivováno vlastním 

osobním prospěchem. Skutečnost, že česká politika zřejmě trpí zvýšenou mírou korupce, potvrzují  

i průzkumy veřejného mínění, které označují české politické strany spolu s policií za společenské 

sektory, které korupcí trpí relativně nejvíc (viz např. Globální barometr korupce 2005, který pro 

Transparency International připravuje mezinárodní agentura Gallup International). 

V první polovině roku 2006 se TIC zaměřila na posilování své vlastní vnitřní kapacity v oblasti boje  

s tímto negativním společenským fenoménem. Tomuto cíli odpovídaly i jednotlivé projektové aktivity: 

 

Školení „Writing Effective Policy Papers to Influence Political Decision-Making“ 

 

Účastníci kurzu si osvojili techniku psaní tzv. veřejněpolitických studií, jejichž účelem je přesvědčit 

vybrané cílové skupiny o tom, že daný společenský problém je třeba řešit způsobem, který navrhuje 

autor studie. Kurz proběhl na konci ledna 2006 pod vedením Lisy Quinn spolupracující s Open Society 

Institute v Budapešti. 

 

Mezinárodní konference „Transparentní procesy v politickém rozhodování“ 

 

Ve dnech 18. a 19. dubna 2006 proběhla v reprezentační vile Spiritka patřící Ministerstvu vnitra ČR 

(spolupořadatel akce) konference „Transparentní procesy v politickém rozhodování“. Cílem této 

konference bylo představit předběžné výsledky výzkumu TIC v oblasti politické korupce a seznámit 

účastníky s přístupy, které se k dílčím aspektům tohoto problému uplatňují v zahraničí.  

 

Mezi následné aktivity projektu patřilo vydání sborníku pěti veřejněpolitických studií a realizace 

průzkumu týkajícího se názoru veřejnosti na průhlednost financování politických stran. 

 

Veřejněpolitické studie 

 

V rámci projektu byla vydána publikace obsahující pět veřejněpolitických studií (policy papers) pěti 

autorů (zaměstnanců či spolupracovníků TIC) na následující témata: 
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 Nedostatky vnitrostranické demokracie aneb jak se dělá politika uvnitř českých stran; 

 Financování politických stran v ČR; 

 Depolitizace ústřední státní správy v ČR: nedokončený úkol; 

 Vybrané problémy legislativního procesu a parlamentní praxe v ČR; 

 Vyšetřování trestných činů volených politických představitelů. 

 

Průzkum: Průhlednost hospodaření českých politických stran  

 

V září 2006 zveřejnila TIC průzkum, jehož cílem bylo zjistit názor obyvatel ČR na průhlednost 

hospodaření českých politických stran. Průzkum byl uskutečněn formou telefonického dotazování. 

Zúčastnilo se jej 500 osob, představujících reprezentativní vzorek populace ČR, vážený dle kategorií 

věku, pohlaví, vzdělání a regionální příslušnosti. Pro TIC jej provedla agentura GfK.  

 

Semináře věnované problémům politické korupce 

 

TIC v rámci tohoto programu uspořádala i dva semináře věnované problematice vyšetřování trestných 

činů politiků, respektive obecným problémům spojeným s politickou korupcí. První se uskutečnil  

v srpnu, druhý na konci září 2006. Obou seminářů se zúčastnili představitelé státní správy a justice. 

 

V dalším projektovém období se chceme zaměřit na následující dílčí priority: 

 

 Posilování odpovědnosti volených politických představitelů v jednotlivých procesech, 

které ovlivňují (veřejná správa, legislativní proces); 

 Zvyšování úrovně vnitrostranické demokracie (včetně transparentnějšího financování 

politických stran); 

 Posilování kapacity orgánů činných v trestním řízení vyšetřovat korupční trestné činy 

volených politických představitelů. 

  

Vedoucí projektu: Michal Štička 

 
Tento projekt byl v roce 2006 financován z programu Transition Facility Evropské unie a Nadací Open 
Society Fund Praha. 
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
 

Při zadávání a realizaci veřejných zakázek existuje všude na světě prostor pro korupci. České veřejné 

zakázky v tomto smyslu nejsou výjimkou a trpí značnou neprůhledností, která vede k vysokým ztrátám 

veřejných prostředků. TIC od prosince 2004 realizuje projekt, který se na tuto oblast koncepčně a 

důsledně zaměřuje. Doposud zpracovala několik legislativních analýz, odhadla ztráty veřejných 

prostředků a zanalyzovala klintelistické vazby u stavebních zakázek na radnicích. 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 a schopnost orgánů činných v trestním řízení účinně vyšetřovat tento typ 

kriminality. Pokračování projektu v roce 2006 se zaměřovalo 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 (Public-

Private Partnership).   

 

Aktivity projektu v roce 2006: 

 

Studie Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností 

Studie pojednává o nízké efektivitě a transparentnosti hospodaření obecních firem založených 

samosprávou (dopravní podniky apod.) a navrhuje nutné změny. Na základě výsledků empirického 

výzkumu dochází studie k závěru, že používání obecních firem v ČR je v případě většiny obcí nejen 

neefektivní, ale v současné době neodpovídá ani existující právní úpravě zadávání veřejných zakázek.  

 

Studie Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek    

Tato analýza se zabývá kontrolním systémem veřejných zakázek s ohledem na nový zákon o veřejných 

zakázkách (zák. č. 137/2006 Sb.), který platí od července 2006 a přináší návrhy na zlepšení kontrolního 

systému. 

 

Index transparentnosti trhu veřejných zakázek 

Cílem Indexu bylo získat instrument pro analýzu transparentnosti trhu veřejných zakázek. Na základě 

získané metodiky byly provedeny výpočty definovaných indexů pro Českou republiku v letech 2001-2005. 

Hodnoty vypočtených indikátorů ukázaly, že transparentnost trhu veřejných zakázek není v ČR 
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dostatečná. Obecně převládá alokace prostřednictvím nákupů z volné ruky v rámci zakázek malého 

rozsahu. Otevřené soutěže nepokrývají ani třetinu trhu.  

 

Odborný seminář o hospodaření obecních firem 

TIC uspořádala 30. října 2006 seminář o hospodaření tzv. obecních firem (městských akciových 

společností) zaměřený na zadávání veřejných zakázek a opatření, která mohou jejich hospodaření 

zprůhlednit. Hospodaření obecních firem (např. dopravní podniky) je absolutně neprůhledné a stojí 

mimo veřejnou kontrolu, přitom množství veřejných peněz je zde enormní. Tato široká a dosud málo 

prozkoumaná oblast proto zůstane nadále v centru pozornosti TIC.  

 

Žádosti o informace 

TIC v průběhu projektu několikrát žádala veřejné zadavatele o poskytnutí informací o jednotlivých 

zakázkách i o systému zadávání v jednotlivých rezortech. V prosinci 2006 navíc požádala vybrané veřejné 

zadavatele o informace týkající se konkrétních projektů PPP (partnerství soukromého a veřejného 

sektoru), které v současnosti realizují nebo které připravují v časovém horizontu let 2007-2008.  

Z odpovědí je zřejmé, že dotazovaným zadavatelům naprosto chybí strategický plán.  

 

Legislativní návrhy a novely 

TIC zpracovala tři dílčí pozměňovací návrhy k zákonu o veřejných zakázkách a koncesnímu zákonu a 

také dílčí pozměňovací návrh k zákonu o NKÚ. Při jejich projednávání ve sněmovně lobovala za jejich 

přijetí.    

 

Vedoucí projektu: David Ondráčka 

 
Za finanční podporu projektu děkujeme Britskému velvyslanectví v Praze a Nadaci Open Society Fund 
Praha. Projekt je dále financován z programu Transition Facility Evropské unie. 
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DALŠÍ AKTIVITY TIC 
 
 
 
SPOLUPRÁCE S MÉDII A INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 

 
 
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 

od 26.3.2006 do 23.6.2007

2142
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894

320

266

0 1000 2000 3000

Celkem

Internetové servery

Oborové tituly

Regionální tisk

Celostátní deníky

TV a rozhlas

 
 
 Zdroj: Newton IT, s.r.o. 
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VYBRANÉ TISKOVÉ ZPRÁVY A PROHLÁŠENÍ ZA ROK 2006 

7. prosince 2006 - Názor světové veřejnosti: vládní opatření jsou v boji proti korupci neúčinná 

6. listopadu 2006 - Index CPI 2006: Česko zůstává v hodnocení vnímání korupce dlouhodobě na nejhorších místech 

v rámci Evropy 

16. října 2006 - “Koho uplácet napadne, ať mu ruka upadne” nebo “Nečestným radním ať narostou oslí uši” - i 

takové nápady přišly od kandidátů do komunálních voleb 

10. října 2006 - České zdravotnictví je synonymem netransparentnosti, klientelismu a korupce 

4. října 2006 - Nový Index plátců úplatků (BPI) poukazuje na přetrvávající korupční praktiky největších světových 

vývozců v zahraničí 

3. října 2006 - Byli jste svědky korupce? Až najdete odvahu vystoupit, počítejte s naší pomocí: Transparency 

International - Česká republika (TIC) již rok poskytuje bezplatnou právní pomoc osobám postiženým korupčním 

jednáním. A často to stojí za to!  

26. září 2006 - Kořeny korupce v ČR je třeba hledat uvnitř politických stran, tvrdí TIC ve své poslední publikaci  

26. září 2006 - Občané ČR jsou pro vyšší průhlednost hospodaření stran, vyplývá z průzkumu TIC  

25. září 2006 - Český fotbal zůstává i nadále synonymem korupce. Zjevně to nevadí ani těm, kteří jej podporují  

20. září 2006 - Veřejné zakázky jsou zadávány přes otevřené tendry pouze ve třetině případů  

14. září 2006 - Současný stav veřejných financí je výsledkem porušování rozpočtových pravidel, netransparentností, 

nehospodárnosti a korupce  

24. srpna 2006 - Výběr projektů v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) v ČR trpí 

systémovými chybami  

2. srpna 2006 - TIC zveřejnila stanovisko k situaci v České konsolidační agentuře  

2. května 2006 - TIC představila doporučení k nápravě nedostatků v systému využívání prostředků evropských 

strukturálních fondů v ČR  

21. února 2006 - TIC upozorňuje na nutnost zveřejňovat podrobnější údaje o využívání prostředků evropských 

strukturálních fondů v ČR  
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VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

TIC pokračovala i v roce 2006 v poskytování vzdělávacích služeb na poli boje proti korupci. Školení 

proběhla například na Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním nebo na Ministerstvu pro místní 

rozvoj ČR. Školení úředníků územních samosprávných celků si u TIC objednalo Ministerstvo vnitra ČR. 

Tato školení, ve kterých chce TIC pokračovat i nadále, přinášejí jako doplňková činnost dodatečný příjem 

do rozpočtu TIC. 

 

V současnosti se připravuje vytvoření specializovaného pracoviště, které se bude věnovat vývoji 

vzdělávacích produktů zaměřených na různé oblasti práce ve veřejné správě.  

Školicí moduly se zaměří především na: protikorupční audity, vytváření a zavádění etických kodexů,  

aplikaci zákona o střetu zájmů a protikorupční problematiku obecně.  
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VÝZKUM A STUDIE „ETICKÉ STANDARDY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ“ 
 
 

Na podzim 2006 se realizoval Výzkum etických kodexů zaměstnanců ve veřejné správě. Tento výzkum byl 

zaměřen na hodnocení naplňování usnesení vlády č. 270 z roku 2001, které ukládá představitelům 

ministerstev a ústředních orgánů státní správy vydat etický kodex a seznámit s ním zaměstnance. Výzkum 

měl ověřit existenci a vnímání užitečnosti etických kodexů ve veřejné správě. Cílovou skupinou výzkumu 

byli zaměstnanci vybraných státních institucí.  

 

Vybrané závěry výzkumu: 

 Necelá polovina (43 %) respondentů potvrdila, že v jejich instituci byl přijat Kodex etiky. 

 Většinou (74 %) je Kodex etiky umístěn na intranet nebo webové stránky. 

 Pro téměř polovinu dotázaných (46 %) je porušení Kodexu etiky důvodem pro rozvázání pracovní 

smlouvy. 

 Třetina respondentů (35 %) se domnívá, že součástí Kodexu jsou sankce za jeho porušení. 

Dotázaní většinou neznají tyto sankce konkrétně. 

 Ve většině institucí neexistuje školení (nebo o jeho existenci respondenti nevědí), neprovádí se 

pravidelný etický audit, ani neexistuje etická rada. 

 Většina respondentů (55 %) považuje Kodex etiky za funkční dokument. 

 

Pro srovnání byly kromě výzkumu vypracovány Studie o aplikaci etických kodexů ve státní správě a  

v justiční praxi. Součástí projektu bylo rovněž vypracování Studie o aplikaci nástrojů managementu etiky  

v organizacích. Tato studie obsahuje soubor doporučení a postupů, jak zefektivnit etické kodexy  

v organizacích. Etické kodexy jsou ve státní správě dosud nedostatečně doceňovány, přičemž  

v podnikatelském sektoru jsou vnímány jako efektivní nástroj potírání neetických postupů, které 

nezřídka vyúsťují v korupční jednání. 

 
Za finanční podporu projektu děkujeme velvyslanectví Nizozemského království. 
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STUDIE „APLIKACE METOD A NÁSTROJŮ PODNIKATELSKÉ ETIKY V ČESKÉM 
PODNIKATELSKÉM PROSTŘEDÍ“ 
 
 
Cílem studie bylo důkladnější poznání prostředí v ČR v oblasti etiky podnikání a zjištění jeho 

připravenosti na implementaci konkrétních nástrojů podnikatelské etiky.  

Teoretická část studie se zaměřila především na popsání základních metod a nástrojů podnikatelské 

etiky, zhodnocení jejich hlavních přínosů a slabin, zmapování dostupných informačních zdrojů o této 

oblasti a vypracování přehledu organizací, které se touto problematikou zabývají a jsou v ní aktivně činné.  

Výzkumná část studie si kladla za cíl zjistit povědomí podnikatelských subjektů o přínosech etického 

chování v podnikání, zjistit povědomí o jednotlivých nástrojích a metodách a zhodnotit připravenost 

českého podnikatelského prostředí na implementaci těchto nástrojů. Tato část byla realizována metodou 

kvalitativního sociologického výzkumu formou individuálních polostrukturovaných hloubkových 

rozhovorů s manažery firem působících na českém trhu.  

 

Z výzkumu vyplynuly tyto hlavní závěry:  

 

 Podnikatelé si uvědomují pozitivní dlouhodobé efekty etického jednání.  

 Stále přetrvává velmi nízké povědomí o jednotlivých nástrojích a jejich přínosech, z čehož plyne i 

názor skupiny respondentů, že implementace takovýchto nástrojů postrádá smysl a není 

dostatečně efektivní. Podnikatelé postrádají zásadní motivaci pro etické jednání a potažmo 

zavádění určitých metod a nástrojů.  

 Povědomí o institucích pohybujících se v oblasti podnikatelské etiky je velmi nízké, až nepatrné. 

Je-li nějaké povědomí alespoň o existenci určité instituce, pak je poměrně povrchní v tom smyslu, 

že chybí jakékoli povědomí o aktivitách, programech, či alespoň tématech, ve kterých se daná 

instituce pohybuje.  

 Informovanost o této problematice je vnímána podnikateli jako nedostatečná. Problém není jen 

v otázce „kde“ informace hledat, ale také „co a proč“ hledat.  

 

Podnikatelé vidí příležitosti pro zlepšení současné situace zejména v těchto oblastech:  

 

 Legislativa - nevyhovující, neprůhledná, složitá a podnikatelské prostředí spíše zatěžující 

legislativa; přílišné regulace; nepružná a neúčinná soudní moc; nemotivující prostředí bez 

sankcí, které by plnily odrazující funkci.  
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 Výchova a vzdělávání - chybějící dostatečně srozumitelné informace; neexistence kampaní; 

zdůrazňování negativních, odstrašujících příkladů, bez závěrů, které by vyústily v řešení; 

nevyužívání pozitivních příkladů na prvním místě;  

 Komunikace a spolupráce - malá spolupráce institucí v této oblasti. 

 
 
Za finanční podporu projektu děkujeme Švýcarskému velvyslanectví v Praze.  
 
 

Schweizerische Botschaft 
Ambassade de Suisse 
Švýcarské velvyslanectví 
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STRUKTURA TIC  
 

SPRÁVNÍ RADA TIC 

 Milan Kudyn – předseda  

 Stanislav Bernard 

 Jana Hamplová 

 Václav Láska 

 Jan Macháček 

 Jiří Pavlíček 

 Jitka Šmídová  

 Libor Vávra  

 Jan Vyklický 

 

DOZORČÍ RADA TIC  

 Petr Jankovský  

 Petr Kříž 

 Jiří Prinz 

 

KANCELÁŘ TIC  

 Adriana Krnáčová (výkonná ředitelka; projekty Transparentní státní rozpočet, Transparentní 

zdravotnictví)  

 Marta Pellar (office manager) 

 David Ondráčka (projekty Veřejné zakázky, Radnice bez korupce) 

 Michal Štička (projekty Právní protikorupční poradenské středisko, Transparentní procesy  

v politickém rozhodování, účast na protikorupčním vzdělávání) 

 Barbora Pěchotová (projekt Strukturální fondy) 

 Jiří Mandík (studie a výzkumy z oblasti etiky, do 31.8.2006)  

 Eliška Císařová (asistentka projektů, projekt Radnice bez korupce, webové stránky TIC) 

 Hana Škapová (editace tiskových materiálů) 

 Miloslava Hosnédlová (účetní)  

 Petr Pomahač (projekt Právní protikorupční poradenské středisko) 

 Petr Prchal (advokát spolupracující s TIC na projektu Právní protikorupční poradenské 

středisko) 

 Veronika Krejčová (projekt Právní protikorupční poradenské středisko, do 30.9.2006) 
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PARTNEŘI A DONOŘI V ROCE 2006 
 
 
Za podporu projektů v roce 2006 děkujeme těmto společnostem a institucím: 
 

 Britské velvyslanectví v Praze; 

 Švýcarské velvyslanectví v Praze; 

 Kanadské velvyslanectví; 

 Nizozemské velvyslanectví - MATRA; 

 Evropská unie; 

 Ministerstvo vnitra České republiky; 

 Open Society Fund Praha;  

 Newton IT; 

 Papirius;  

 PricewaterhouseCoopers ČR; 

 Private Investors; 

 Hewlett Packard; 

 České zdravotnické fórum - Nadační fond Elpida. 

 

 
Zvláštní poděkování patří společnosti CCS Česká společnost pro platební karty a.s.  
a společnosti Télefonica O2 Czech Republic, 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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