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1

Naším posláním je hlídat veřejný zájem a hájit 
efektivní a odpovědnou správu země. Transparency 
International se snaží postupovat strategicky, 
profesionálně, věcně, a hlavně vytrvale. Ledy korupce 
a neprůhlednosti se lámou velmi pomalu a je třeba 
využít každou příležitost, která se naskytne. Proto 
klademe politikům i podnikatelům relevantní otázky, 
otevíráme nová témata (třeba daňové úniky firem, 
obchod s bídou nebo teritorialitu exekutorů), 
promýšlíme dopady regulačních návrhů a některým 
lidem cíleně komplikujeme jejich nekalé plány. 
 
Kromě viditelné práce na kauzách a veřejné politice 
pokračujeme i v systematické mravenčí činnosti na 
dlouhodobých projektech, v práci se studenty a také 
v prevenci. Mnoha občanům se snažíme pomoci 
s orientací v džungli předpisů, aby neměli pocit, že 
jediným účelem státu je člověka znechutit. Nehodláme 
se ani v budoucnu stát nástrojem v rukou politiků či 
zájmových skupin a svou nezávislost musíme neustále 
hlídat. Potřebujeme i vaši pomoc, a proto děkuji všem 
individuálním i firemním podporovatelům Klubu TI, 
bez jejichž finanční pomoci bychom tuto činnost 
nemohli efektivně vykonávat.

Transparency International (TI) má za sebou 
dobrý rok. Formy korupce se mění, zneužívání 
veřejných prostředků se patrně stává skrytějším 
a sofistikovanějším. V žádném případě však tyto 
jevy nemizí. TI se také částečně mění a také nemizí, 
přestože by se našla řada takových, kteří by ukončení 
její činnosti uvítali. TI se zaměřuje na nové formy 
zneužívání veřejných prostředků, snaží se být blíže 
svým podporovatelům, lépe a otevřeněji komunikovat. 
Co se nemění, je nezávislost a nestrannost TI bez 
ohledu na to, jaká je aktuální politická situace 
na kterékoli úrovni. TI dělá maximum možného, 
přesto nejsme neomylní a rádi si necháme poradit, 
opravit. Zejména z oblasti byznysu zaznívá poslední 
dobou často na adresu TI kritika, že jsou její aktivity 
samoúčelné a podnikatelskému prostředí v České 
republice reálně neprospívají. 

Pokud si budete myslet, či dokonce veřejně hlásat, 
že činnosti TI není potřebná, budete si lhát do vlastní 
kapsy. Rád bych tedy jménem Správní rady TI vyzval 
všechny, od podporovatelů ke kritikům, aby svými 
konstruktivními náměty a připomínkami přispěli ke 
zlepšení nejen podnikatelského prostředí v České 
republice.

David Ondráčka
ředitel TI

Jan Spáčil
předseda Správní rady TI

Úvodní slovo
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1/
Mapování

Chcemeli proti něčemu bojovat, musíme 
to znát. Problémem mnoha protikorupčních 
opatření je, že nevycházejí z  reálné znalosti 
fenoménu korupce. 

Proto je mapování korupce, souvisejících 
problémů a problematiky nakládání s veřejnými 
prostředky trvalým úkolem Transparency 
International. Pracujeme jak s výsledky výzkumů 
a  průzkumů zpracovaných mezinárodní sítí TI, 
tak realizujeme výzkumy vlastní.

V roce 2015 jsme detailně analyzovali, jak v roce 
2014 probíhala místní referenda, důležitý nástroj 
občanů, jehož prostřednictvím se mohou 
účastnit správy věcí veřejných. Zabývali jsme se 
i genderovým aspektem korupce.
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MapováníČinnost TI v roce 2015

Na národní úrovni nebyla dosud souvislost mezi 
genderem a mírou korupce blíže zkoumána.

Projekt Neúplatné ženy? Genderová dimenze 
korupce přinesl aktuální data o procentuálním 
zastoupení žen na českých ministerstvech, 
sociologický průzkum genderových rozdílů ve 
vnímání korupce veřejností (realizovala agentura 
STEM/MARK) a analýzu korupčních trestných činů 
z hlediska genderu za období 2011–2014. Všechny 
hlavní závěry jsou shrnuty ve stejnojmenné publikaci 
a spolu s jednotlivými analýzami dostupné na webu 
TI. V rámci projektu vzniklo také krátké video, které 
se snaží podpořit argumenty pro vyšší zastoupení 
žen v politických funkcích. „I když výsledky průzkumu 
přímou souvislost mezi pohlavím a mírou korupce 
neprokázaly, určité indikátory podporující hypotézu 
menší korumpovatelnosti žen se potvrdily,“ říká 
Martina Mikolášková, koordinátorka odborných 
výstupů.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha 
z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován 
z Norských fondů.

Korupce 
z pohledu 
genderu

V Indexu vnímání korupce se Česká republika po 
mnoha letech propadu již druhým rokem zlepšuje.

Nejvýznamnějším příkladem výzkumné činnosti 
mezinárodné sítě TI je každoroční zpracování Indexu 
vnímání korupce (CPI), respektovaného nástroje, který 
srovnává míru korupce v jednotlivých zemích a její 
vývoj v čase.

Zatímco v roce 2014 představovalo 3bodové 
zlepšení posunutí o 4 místa v žebříčku, v roce 2015 
zlepšení akcelerovalo na 5 bodů, což ČR posunulo 
o významných 16 příček nahoru. Česká republika se 
tak stala největším „skokanem“ roku a v celosvětovém 
žebříčku se umístila na 37. místě, když dosáhla 
hodnoty 56 bodů (ze 100 možných) a zařadila se 
mezi Španělsko a Jižní Koreu. K průměru evropských 
států (67 bodů) má ale stále daleko.

Z hlediska srovnání evropských zemí se ČR posunula 
z 25. na 22. místo. Je sice stále za Estonskem (14. 
místo, 70 bodů) a Polskem (17. příčka, 62 bodů), ale 
výrazně předběhla Maďarsko (25. místo s 51 body) 
a Slovensko (na stejném místě). Na chvost Evropy 
se dostala Itálie (44 bodů) a úplně poslední skončilo 
Bulharsko (41 bodů).

V roce 2015 se TI zaměřila i na další oblasti. Zabývali 
jsme se genderovým aspektem korupce a detailně 
jsme analyzovali, jak v roce 2014 probíhala místní 
referenda.

Index vnímání 
korupce: ČR 
v roce 2015

Čtvrtina populace si myslí, 
že kdyby bylo více žen 
v rozhodovacích funkcích, 
míra korupce by klesla.

Srovnatelné  
země

2013 (175 zemí) 2014 (177 zemí) 2015 (168 zemí)

hodnota pořadí hodnota pořadí hodnota pořadí

ČR 48 57 51 53 56 37

Slovensko 47 61 50 54 51 50

Polsko 58 41 61 35 62 30

Maďarsko 55 46 54 47 51 50



Mapování Činnost TI v roce 2015

V roce 2014 se ve 47 českých městech a obcích 
odehrálo místní referendum.

Jde o nejvíce konaných referend za dobu účinnosti 
zákona o místním referendu, což je důkazem 
zvyšujícího se zájmu a větší angažovanosti občanů 
ve veřejném dění. Rekordní rok 2014 zároveň 
poukázal na časté problémy při pořádání referend, 
neboť celá polovina jich zůstala neplatná. Protože je 
angažovaný a participující občan jedním z nejlepších 
protikorupčních opatření, v projektu Rok místních 
referend jsme si za hlavní cíl stanovili informovat 
občany, kterým není budoucí vývoj obce lhostejný, 
o možnostech pořádání místního referenda a poradit 
jim, jak se s možnými překážkami vypořádat.

V rámci projektu vznikla nejprve obsáhlá Analýza 
místních referend 2014, která představuje dosavadní 
poznatky, právní aspekty a statistiky všech 47 
loňských referend. Spolupracovali jsme i s konkrétními 
organizátory referend z minulých let a šířili jejich 
zkušenosti dál, zejména prostřednictvím tří workshopů 
v Praze, Pardubicích a Ostravě. Pro všechny budoucí 
pořadatele referend jsme připravili Kuchařku místního 
referenda – Manuál pro aktivní občany, která 
obsahuje velmi praktický návod k uspořádání místního 
referenda, příklady a vzory potřebných dokumentů 
a v neposlední řadě cenné postřehy a doporučení 
zkušených organizátorů.

Rok místních 
referend

Vedle informování občanů jsme se zabývali 
i nejčastějšími problémy a možnými příčinami 
vysokého počtu neplatných referend. Možnost jejich 
nápravy a posílení místních referend jako prvku 
demokratického života na místní úrovni probereme 
na závěrečném kulatém stolu projektu s organizátory 
referend a zástupci Ministerstva vnitra ČR, Nejvyššího 
správního soudu a dalších institucí na začátku roku 
2016.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů.  
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Místní referendum může být 
nástrojem ke zjištění vůle 
občanů, ale i obranným 
prostředkem v případě, 
neprosazuje-li politická 
reprezentace zájmy obce 
a jejích občanů.
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2/ 
Systémová 
témata

Česká republika ani po 27 letech stále není zemí, 
kde korupce představuje pouze individuální 
selhání. Budování kvalitního právního rámce 
a silných institucí, které by dodržování právních 
principů střežily, je proto stále potřeba.



Systémová témata Činnost TI v roce 2015

Členství TI 
v Radě vlády pro 
koordinaci boje 
s korupcí

Klíčové zákony

Důležitou platformou pro prosazování postojů TI 
k připravovaným zákonům je členství programového 
ředitele TI Radima Bureše v Radě vlády pro koordinaci 
boje s korupcí a členství dalších pracovníků kanceláře 
v jednotlivých pracovních komisích Rady vlády. V roce 
2015 byl R. Bureš zpravodajem Rady pro návrh zákona 
o řízení a kontrole veřejných financí. Klíčové body 
každého jednání a stanovisko TI k nim je pravidelně 
zveřejňováno v Otevřeném lobbistickém diáři na webu 
TI (www.transparency.cz/otevrenylobbistickydiar).

Mezi klíčové normy, které by měly být v tomto 
volebním období připraveny, patří veřejný registr 
smluv (přijat v roce 2015), zákon o zadávání 
veřejných zakázek, zákon o financování politických 
stran, zákon na ochranu oznamovatelů korupce 
(tzv. whistleblowerů), zákon o řízení a kontrole 
veřejných financí, zákon o prokazování původu 
majetku, zákon o státním zastupitelství či novela 
zákona o střetu zájmů. Nad rámec programového 
prohlášení vlády pak patří zákon o regulaci lobbingu. 
Ke všem těmto normám se pracovníci kanceláře TI 
vyjadřovali jak z hlediska expertního, tak se zřetelem 
na možnost širokého využívání informací dostupných 
z celosvětové sítě Transparency International.

Dobře implementovaný 
zákon může přispět 
k posilování důvěry občanů 
v politiky a politiku. A to 
naše společnost potřebuje 
nejvíce.

Pavel Nechala (spolupracovník TI Slovensko) a Petr Leyer 
(vedoucí Právní poradny TI a člen Komise pro whistleblowing)
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Systémová témataČinnost TI v roce 2015

Transparentní  
rozho dování

Jde o případy, kdy jsou při rozhodování, zejména 
politickém, všechny procesní podmínky formálně 
naplněny, přesto ale rozhodnutí odráží zájem 
a prospěch malé partikulární skupiny, která si dokázala 
prosadit své zájmy. Typicky šlo například o rozhodnutí 
umožňující boom solárního byznysu v ČR. Nástrojem 
takového prosazování zájmů jsou zákulisní dohody 
a skrytý lobbing. Je proto potřeba vytvořit systém, 
který lobbing a prosazování partikulárních zájmů učiní 
transparentními a jasně ozřejmí skutečné důvody 
prosazovaných snah.

Kamínky v mozaice takového systému je dobře 
fungující RIA (Hodnocení dopadů regulace), 
veřejnosti přístupné jednotlivé fáze legislativního 
procesu transparentní procedury v parlamentu. Do 
této palety zapadá i vytvoření pravidel pro legitimní 
a transparentní lobbing. Právě této otázce se TI 
věnovala v letech 2014 a 2015.

V polovině roku 2015 skončily aktivity dvouletého 
projektu Evropské komise Lifting the Lid on 
Lobbying: Taking secrecy out of politics in Europe, 
do kterého se zapojilo 19 poboček TI. 

Projekt se snažil specifikovat, do jaké míry je 
lobbing v České republice transparentní a jaká je 
situace v jeho regulaci ve srovnání s dalšími zeměmi 
EU. Negativní i pozitivní příklady z praxe měly 
demonstrovat, že lobbing je legitimním nástrojem pro 
prosazování skupinových zájmů. Aby však nepřešel do 
klientelistických „čachrů”, musí se řídit jistými pravidly 
a musí být realizován transparentně. Zkušenosti 
zemí, které přijaly regulaci lobbingu prostřednictvím 
registrů lobbistů, však ukazují, že tato cesta není vždy 
efektivní. Důležitý je celkový právní a organizační 
rámec transparentnosti rozhodování na úrovni vlády 
a parlamentu. Česká republika proto navrhuje začít 
od řady dalších opatření, kterými jsou například tzv. 
legislativní stopa, otevření knihovny připravované 
legislativy, veřejné konzultace či efektivní zákon 
upravující financování politických stran. Více 
v publikaci V čím zájmu? Jak funguje lobbing, která je 
zdarma ke stažení na webu TI.

Projekt byl financován z programu Prevence a boje 
proti korupci Evropské komise.

Více než individuální korupce škodí zemi korupce 
systémová, někdy nazývaná i korupce legální. LoBBiNG V EU

Je-li lobbing transparentní, 
může být pozitivní.



Systémová témata Činnost TI v roce 2015

Profesionální 
státní správa

Po přijetí zákona o státní službě v roce 2014 jsme 
se soustředili na připomínkování připravovaných 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Jednalo se 
zejména o návrhy nařízení vlády ke stanovení oborů 
služby, k úřednickým zkouškám a také k ochraně 
oznamovatelů. Tyto otázky byly projednávány na 
půdě Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, 
a zejména v jejích komisích. Otázka nařízení 
vlády k ochraně oznamovatelů pak vzbudila širší 
celospolečenský zájem a kritická stanoviska TI zazněla 
i v řadě médií. Toto nařízení pak bylo v návaznosti 
na naše připomínky i částečně upraveno. TI se 
významným způsobem zapojila také do přípravy 
nového etického kodexu úředníků – o tom více v části 
Transparentní rozhodování, str. 9.

V budoucnu bychom se rádi věnovali monitoringu 
dopadů zákona o státní službě a naplnění 
zamýšlených cílů. Zatím je to předčasné, v současnosti 
se totiž teprve řeší náběh zákona a jeho „dětské“ 
nemoci.

Specifickou příležitost, jak porovnat situaci v České 
republice se zahraničím, představoval studijní pobyt 
s představiteli kyrgyzské státní služby, který byl 
realizován v rámci programu UNDP.

Otázce profesionální, dobře fungující státní správy se 
TI v minulosti věnovala velmi intenzivně. 

Projekt Sharing of Czech Experience: Human 
Resources Management in the Public Service 
(Kyrgyzstan) měl za cíl získání a výměnu zkušeností 
s fungováním státní správy a samosprávy. V jeho 
rámci byl realizován studijní pobyt 15 vysokých 
představitelů státní správy z Kyrgyzstánu. Program 
pobytu zahrnoval nejen seznámení s novým 
zákonem o státní službě, ale i další problematiky jako 
odměňování, motivace, hodnocení, vzdělávání, ale 
i ochranu osobních údajů, vyrovnávání příležitostí, 
boj proti korupci a práci odborové organizace. 
Studijní pobyt dal prostor i pro setkání kyrgyzské 
delegace s vysokými  představiteli některých resortů, 
např. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 
zahraničních věcí ČR či Úřadu vlády.

Projekt byl realizován s finanční podporou UNDP Trust 
Fund.

KyRGyZSTáN
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Justice

Dominantní aktivitou v oblasti justice byla v roce 
2015 podpora nového návrhu zákona o státním 
zastupitelství. TI podporuje zejména zřízení tzv. 
speciálního státního zastupitelství, obecně 
nazývaného „protikorupční speciál“. V této souvislosti 
považujeme za důležité ponechat „speciálu“ právo 
delegovat jednotlivé trestní případy tak, aby nebyl 
zahlcen drobnými případy a mohl se věnovat 
zejména nejdůležitějším kauzám. Tato otázka byla 
diskutována a prosazována na zasedáních Rady vlády 
pro koordinaci boje s korupcí, která návrh zákona 
s některými připomínkami vládě doporučila.

Podpora principů nezávislosti a transparentnosti 
při vyšetřování a stíhání sofistikované korupce je 
významnou prioritou TI.

Projekt Společně proti korupci si kladl si za cíl zvýšit 
profesionalitu práce orgánů činných v trestním řízení 
cestou odborného vzdělávání policistů, soudců 
a státních zástupců, a to na základě srovnávací 
studie praxe v oblasti vyšetřování a stíhání typických 
korupčních případů. Jeho výstupem bylo zformulování 
požadovaných standardů a doporučení pro větší 
efektivitu postihu korupce: větší medializace případů 
korupce, sjednocení statistických údajů tak, aby 
bylo možné situaci v oblasti korupce objektivně 
vyhodnotit, změna trestního zákona, kde stále chybí 
opatření podporující oznámení případů korupce, 
zvýšení počtu státních zástupců, přijetí zákona 
o prokazování původu majetku.

Výstupem projektu je publikace Sankcionisanje 
korupcije, která je v elektronické verzi k dispozici 
na webových stránkách partnerských organizací – 
Transparency Serbia a Transparency International 
Česká republika. 

Projekt byl realizovaný v rámci Programu 
transformační spolupráce Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky.

SRBSKo: SPoLEČNě PRoTi KoRUPCi

Potřebujeme vytvořit 
podmínky a systém, kde 
budou státní zástupci 
fungovat nestranně, 
nezávisle, profesionálně 
a současně odpovědně.  
Jen tak nepůjde 
vyšetřování závažné 
korupce a organizovaného 
zločinu do ztracena.
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Hospodaření 
s veřejnými 
prostředky

V roce 2015 jsme se zapojili do mezinárodního 
projektu v rámci celé sítě TI, který mapoval 
možnosti využití tzv. paktů integrity při nezávislém 
monitorování vybraných projektů financovaných 
z evropských fondů. Pakty integrity představují 
písemný závazek zadavatele veřejné zakázky, 
uchazeče, resp. vítěze tendru, a nezávislého 
„monitora“, který monitoruje průběh výběrového 
řízení a plnění zakázky. Cílem projektu bylo prověřit 
možnosti a zájem tento nástroj pilotně využít v ČR na 
některou ze zakázek spojenou s evropskými fondy. 
Ministerstvo pro místní rozvoj zájem o využití paktů 
integrity projevilo a ve spolupráci s TI bude tuto 
metodu pokusně ověřovat. Vlastní uzavření paktu 
integrity, monitorování výběrového řízení a naplňování 
zakázky by mělo proběhnout v roce 2016. 
 
 
 
 
 
TAJNá MiSE: MiNiSTERSTVo oBRANy

Specifickou oblastí vynakládání veřejných prostředků 
jsou prostředky určené na obranu. Transparency 
International obdržela v roce 2015 grant od 
Ministerstva obrany ČR na projekt Posilování 
protikorupční odolnosti ministerstva obrany. V jeho 
rámci jsme zpracovali studii Tajná mise: Ministerstvo 
obrany, která analyzuje korupční kauzy spojené 
s resortem obrany za posledních 5 let. Jednotlivé 
kauzy byly následně propojeny s mezinárodně 
uznávaným přehledem korupčních rizik v sektoru 
obrany. Není překvapující, že nejvyšší riziko se 
objevuje u veřejných zakázek.

Transparency International nevnímá korupci jen jako 
„pouhé” podplácení. Chápe ji v širším slova smyslu, 
tedy i jako zneužívání veřejných prostředků či různé 
druhy klientelismu při správě věcí veřejných. Na 
tuto problematiku se díváme z různých pohledů – od 
základní legislativy, což je zejména zákon o zadávání 
veřejných zakázek či zákon o řízení a kontrole 
veřejných financí, přes hlediska sektorová (např. 
hospodaření s prostředky na obranu či s evropskými 
fondy) až po velmi specifické oblasti, jako jsou 
jednotlivé zakázky či majetkové operace (o tom více 
v části Právní poradenství, str. 18).

 
PŘiPoMíNKy Ti K VEŘEJNýM ZAKáZKáM

V oblasti veřejných zakázek TI analyzuje a upozorňuje 
jak na dílčí kauzy, ve kterých došlo například ke 
zneužití institutu jednacího řízení bez uveřejnění, 
tak na obecná rizika současné i připravované právní 
úpravy. Pro zvýšení transparentnosti investovaných 
veřejných prostředků v oblasti zakázek TI dlouhodobě 
prosazuje rozkrývání konečných vlastníků uchazečů 
o zakázky. Apelujeme i na to, aby ÚOHS přezkoumával 
veřejné zakázky malého rozsahu. V neposlední řadě 
upozorňujeme i na kontroverzní a dle TI protiústavní 
ustanovení připravovaného zákona o zadávacích 
řízeních, které zavádí poplatek 10 000 Kč za podání 
podnětu k ÚOHS.

Transparentní a odpovědné nakládání s veřejnými 
prostředky patří k trvalé prioritě TI. PAKTy iNTEGRiTy
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Transparency informovala ministerstvo obrany 
a českou veřejnost o výsledcích dvou mezinárodních 
indexů – indexu transparentnosti zbrojních firem 
a vládního indexu transparentnosti a integrity 
v sektoru obrany.

Index transparentnosti zbrojních firem byl představen 
na tiskové konferenci dne 27. 4. 2015. Z českých 
zbrojních firem se do něj zapojila pouze Tatra 
Trucks a.s., která v Indexu obsadila poslední, tedy 
nejslabší kategorii F. Sympatické je, že současné 
vedení Tatra Trucks na umístění v Indexu obratem 
aktivně zareagovalo a přislíbilo zavést ve firmě 
protikorupční program. Po několika konzultacích s TI 
byl protikorupční program Tatry spuštěn 1. 3. 2016. 
Tento přístup TI velmi oceňuje a považuje ho za 
jeden z příkladů efektivity z hlediska činnosti celé 
organizace. Naším cílem totiž není obecně kritizovat 
nebo skandalizovat, ale přispět k tomu, aby docházelo 
k pozitivním systémovým změnám. A to se při 
spolupráci s Tatra Trucks podařilo.

Na začátku prosince 2015 byly na tiskové 
konferenci představeny výsledky vládního Indexu 
transparentnosti a integrity v sektoru obrany. Česká 
republika se umístila v dobrém, třetím pásmu, spolu 
s Maďarskem či Francií, zároveň ale za Polskem, které 
je ve druhé skupině.

Cílem projektu bylo porovnat systém zadávání, 
realizace a kontroly veřejných zakázek v ČR a Bosně 
a Hercegovině a věnovat se minimálním standardům 
transparentnosti zadavatelů. Vznikla srovnávací 
studie a manuál pro bosenské zadavatele Minimální 
protikorupční standardy. V Sarajevu a Banja Luce 
proběhly dva semináře, na kterých odborníci z obou 
zemí sdíleli praxe a příklady konkrétních zakázek ve 
stavebnictví, IT a dopravě.

Projekt byl realizován z prostředků Programu 
transformační spolupráce Ministerstva zahraničních 
věcí České republiky.

PRoTiKoRUPČNí STANDARDy VEŘEJNýCH  
ZAKáZEK V BoSNě A HERCEGoViNě

Zástupci TI Bosna na semináři v Sarajevu
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Financování 
politických stran

TI monitorovala otevřenost financování kampaní 
u všech posledních voleb počínaje volbami 
prezidentskými, a to v rámci dlouhodobé snahy 
o přijetí jasných pravidel hry. Buď se to podaří, anebo 
i další volby budou financovány podle pravidel 
současných, tedy nedostatečných.

Důležité je držet politické strany u odpovědnosti 
za informace, které poskytují, konkrétně a přesně 
analyzovat jejich výroční zprávy a podezřelé sponzory 
či dárce. TI vypracovala analýzu podezřelých faktorů 
sponzorů politických stran (např. sponzoring firmami 
bez zaměstnanců či virtuálních kanceláří, příjemců 
veřejných zakázek, evropských fondů a dotací, 
kumulaci darů a další). A také tzv. transparentních 
účtů stran, které jsou většinou doplněny o další, 
netransparentní účty, u nichž chybí přehled o celé 
struktuře příjmů a výdajů.

Transparentní hospodaření s penězi v politice je klíčem 
pro omezování korupce.

TI provedla analýzu hospodaření hnutí ANo (nového 
relevantního subjektu) za období 2012–2015. Lze 
konstatovat celkem logický vývoj od projektu jednoho 
muže a sponzoringu z jeho firem směrem k dalším 
podporujícím subjektům, popř. půjčkám. Podrobnější 
pohled však ukazuje stále velké napojení Agrofertu 
na blízké firmy. „Nezvyklým faktorem je vysoký podíl 
firemních dárců ze zemědělství (minimálně 20 %), 
jiné strany nic takového nemají. ANO nejsou agrárníci, 
takže buď jde o velké sympatie k zemědělské 
politice hnutí ANO, anebo se nabízí otázka na využití 
dominantního postavení Agrofertu v tomto sektoru,“ 
uvádí David Ondráčka, ředitel TI.

 

TI se také zapojila do projektu Podpora odhalování 
a vyšetřování korupce koordinovaného Finančně 
analytickým útvarem Ministerstva financí ČR. 
Podíleli jsme se zejména na zpracování komparativní 
publikace k financování politických stran, která 
se soustředila především na otázku nezávislých 
kandidátů. 

PENíZE V PoLiTiCE 2

Strany by měly mít zájem 
soutěžit svými programy, 
osobnostmi a příběhy, a ne 
tím, kdo víc investuje do 
politického marketingu.
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Sociální  
aspekty korupce

Po komunálních volbách v roce 2014, kdy docházelo 
k častým volebním manipulacím a k nakupování 
hlasů v sociálně vyloučených lokalitách, jsme se 
problematikou zabývali i rok poté.

Na základě poznatků získaných v souvislosti 
s volbami probíhalo analyzování vytipovaných lokalit 
z hlediska souvislostí mezi volebními manipulacemi 
a vlivem místních podnikatelskopolitických skupin 
na hospodaření s veřejnými prostředky obcí (např. 
v oblasti veřejných zakázek, dotací či jiných výdajů). 

 
oBCHoD S BíDoU

V prosinci 2015 se uskutečnil seminář v Liberci, jehož 
cílem bylo seznámit aktivisty s tím, jak lze efektivně 
pracovat s veřejnými zdroji informací při sledování 
veřejných výdajů a monitoringu místních politických 
elit.

TI se bude oblasti sociálních aspektů korupce dále 
věnovat, ať už v rámci pokračujícího projektu Obchod 
s bídou, nebo v jiných projektech zaměřených 
například na problematiku exekucí a korupčních prvků 
v procesu komerčního vymáhání pohledávek.

Business

TI se dlouhodobě snaží přispívat k odstranění 
neprůhledných vlastnických a daňových struktur 
nadnárodních společností.

TAxPARENCy

Projektem Taxparency, na kterém spolupracujeme 
se sdružením Lexperanto, se snažíme přispět 
k odstranění neprůhledných vlastnických a daňových 
struktur nadnárodních společnost, a to cestou 
pozitivní bonifikace firem a společností, které netají 
své majetkové účasti. Dne 25. 5. 2015 se konala 
tisková konference, na které vystoupili L. Michálek 
(senátor), J. Skuhrovec z Centra aplikované ekonomie 
(Institut ekonomických studií FSV UK), O. Vondráček 
(Lexperanto, autor projektu) a ředitel TI D. Ondráčka. 
Další informace jsou dostupné na www.taxparency.eu.

 
oFFSHoRE 2.0

Projekt Offshore 2.0 navazuje na první analýzu, 
která mapovala majetkové napojení dodavatelů ve 
veřejných zakázkách na firmy z daňových rájů. Na 
rozdíl od předchozí verze jsme se neomezili pouze 
na první úroveň majetkové účasti, ale rozšířili jsme 
analýzu bez ohledu na hloubku vazby až po poslední 
dohledatelné vlastníky. Primárním zdrojem byla 
data od poradenské společnosti Bisnode.  Sečteno 
podtrženo, firmy s těmito (spolu)vlastníky 
představovalo 410 dodavatelů, kteří získali veřejné 
zakázky za nejméně 244 miliard korun. 
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Whistleblowing

Zástupce TI se pravidelně účastní jednání pracovní 
komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kde 
se scházejí odborníci z různých oblastí a podílí se 
na přípravě legislativního návrhu zákona na ochranu 
oznamovatelů. TI zde prosazuje především základní 
principy ochrany whistleblowerů, mezi které patří 
zahrnutí soukromého i veřejného sektoru, možnost 
anonymních oznámení aj. Kromě tohoto TI pomáhá 
whistleblowerům i prakticky, a to poskytováním 
poradenství v rámci whistleblowerského centra, na 
které se každoročně obrátí desítky oznamovatelů. 

 
KAMPAň #ZAPíSKEJ!

Na podzim 2015 jsme spustili kampaň #Zapískej! 
(www.zapiskej.cz), která měla veřejnost seznámit 
s tématem whistleblowingu a šířit na toto téma 
osvětu. Především ale cílila na získání veřejné podpory 
pro přijetí zákona o ochraně whistleblowerů. V rámci 
kampaně, na které TI spolupracovala s fotografem 
Antoninem Kratochvílem, se uskutečnil komponovaný 
večer v kině Světozor, jehož součástí bylo promítání 
filmu Serpico a debata s diváky za účasti D. 
Fadrného, zástupce Úřadu vlády ČR a P. Nechaly, 
spolupracovníka TI Slovensko a spoluautora 
slovenského zákona na ochranu oznamovatelů.

Propagace whistleblowingu a práce s whistleblowery 
by nebyla možná bez podpory mediální agentury 
HAVAS Worldwide Prague, Velvyslanectví USA v České 
republice, nadace Adessium, Ministerstva vnitra ČR či 
Českého svazu ledního hokeje. 

Rok 2015 měl být z hlediska ochrany whistleblowerů 
zlomový. Opět se začala rýsovat reálná šance na 
prosazení jejich legislativní ochrany. ČESKý SVAZ LEDNíHo HoKEJE

Podporu oznamovatelů korupce rozšířila TI 
i prostřednictvím nově zahájené spolupráce s Českým 
svazem ledního hokeje, pro který provozuje spolu 
s občanskou iniciativou Lovec korupčníků etickou 
linku (hotline: +420 224 240 896, email: hokej@
transparency.cz a oznameni@loveckorupcniku.cz). 
Linka slouží k nahlášení korupčního a dalšího nekalého 
jednání z hokejového prostředí. TI tak aktivně 
podporuje sport bez korupce a podvodů.

TICR150006 Transparency A3.indd   1 09.09.15   11:17
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3/  
Právní 
poraden ství

Právní poradna je spolu s  whistleblowerským 
centrem dlouhodobým pilířem práce TI. 
Poskytuje pomoc osobám, které se setkaly 
s  korupčním jednáním, whistleblowerské 
centrum se soustředí na poskytování podpory 
oznamovatelům z  řad zaměstnanců veřejného 
i soukromého sektoru.

TICR150006 Transparency A3.indd   1 09.09.15   11:17
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Právní poradna 
TI v roce 2015

Investigativní 
a analytická 
činnost TI

Ze statistik za rok 2015 vyplývá, že z více než 400 
klientů, kteří kontaktovali TI, šlo ve 46 případech 
o whistleblowery, o 154 obětí korupčního jednání, 
156 svědků korupčního jednání a o více než 30 
novinářů. Z uvedeného je patrné, že TI poskytuje 
pomoc širokému spektru klientů, přičemž většina 
dotazů a žádostí o pomoc se vztahuje k oblastem 
souvisejícím s korupcí (např. veřejné zakázky, dotace, 
střety zájmů či efektivní a zákonné fungování veřejné 
správy v obecné rovině).

Právní poradna spolu s whistleblowerským centrem 
poskytly v roce 2015 rozšířenou právní pomoc v 52 
případech (některé z nich se objevují na Mapě kauz, 
str. 22).

Cílem naší investigativní činnosti není jako v případě 
Právní poradny TI poskytovat pomoc klientům, 
ale z vlastní inciativy se zabývat kauzami, které 
se dotýkají korupce a mají vliv na hospodaření 
s veřejnými prostředky.

 
VEŘEJNá ZAKáZKA NA VýBěR MýTNéHo

Protože se TI dlouhodobě zabývá monitorováním 
veřejných zakázek, v roce 2015 jsme se zaměřili i na 
veřejnou zakázku na výběr mýtného, kterou sledujeme 
od jejího počátku. 

TI podrobně zkoumala podmínky zadávacího řízení 
na projektového manažera pro zajištění mýtného 
systému, komunikovala s ministerstvem dopravy 
a zjišťovala podmínky pro realizaci samotné zakázky. 
Vzhledem k tomu, že kroky k zadání zakázky budou 
pokračovat i v roce 2016, vývoj situace budeme 
i nadále sledovat.

Právní poradna TI se specializuje na oblast veřejného 
práva, tedy především na záležitosti správní a věci 
s trestním přesahem.

Podněty pro investigativní činnost čerpá TI z veřejných 
zdrojů i z přímých podnětů.

Whistlebloweři 
oběti korupce  
Svědkové korupce  
Novináři

KLiENTi PRáVNí PoRADNy Ti V RoCE 2015

12 %8 %

40 %40 %
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Spory TI

Městský soud v Praze 26. března 2015 zamítl žalobu 
v celém rozsahu, jelikož T. Okamura nemá podle 
vyjádření soudu žádný právní nárok takový krok 
požadovat.

Proces se mimo jiné i pro častou nepřítomnost T. 
Okamury či neuhrazení soudního poplatku protáhl 
na více než rok a půl. Z Okamurova postupu bylo 
patrné, že se jednalo pouze o snahu odkládat konečné 
soudní rozhodnutí. Od začátku sporu totiž bylo zjevné, 
že žaloba nemá šanci na úspěch a je vedena pouze 
motivem mediální pozornosti a snahou diskreditovat 
činnost TI.

Po prohraném řízení situace vyvrcholila uvalením 
exekuce na T. Okamuru z důvodu nezaplacení nákladů 
řízení, které byly následně z jeho strany uhrazeny, 
a spor tak skončil.

Analytická práce TI slouží jako podpora v situacích, 
kdy je potřeba získat do určité problematiky širší 
vhled – zpracování informací z veřejných zdrojů může 
být pro pochopení problému v širším kontextu klíčové. 
 
TI se ale věnuje i analýzám, které primárně jako 
podklad pro řešení konkrétních případů neslouží.

V roce 2015 TI shromáždila data o roli zmocněnců 
ve státní správě a zkoumala kromě počtu a poslání 
i jejich právní postavení, finanční ohodnocení a otázku, 
zda se jedná o „trafiky“ pro bývalé politiky. Výsledky 
např. ukázaly, že v období 2009–2014 byli mezi 43 
zmocněnci tři bývalí ministři a osm bývalých poslanců, 
senátorů či hejtmanů. Jejich odměny se pohybovaly 
od 0 do 165 tisíc korun měsíčně. Doporučení TI zní: 
vytvořit jednotný statut zmocněnce a transparentně 
vykazovat náplň práce a výsledky. 

Od roku 2013 vedla TI spor s Tomiem Okamurou, který 
navrhoval soudní zrušení naší organizace.ZMoCNěNCi VE STáTNí SPRáVě

TI analyzovala, jak  funguje 
poněkud neuchopitelný 
institut zmocněnců 
a nejedná-li se jen o trafiky 
pro bývalé politiky.
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Kauzy roku 2015

Již od roku 2014 se TI zabývá kauzou První chráněné 
dílny, podnikatelského subjektu, který získává široké 
spektrum veřejných zakázek na základě zaměstnávání 
zdravotně postižených osob, přičemž tyto zakázky 
jsou v 90 až 100 % případů následně řešeny 
subdodavatelsky. 

První chráněná dílna má jako subjekt zaměstnávající 
více než 50 % osob se zdravotním postižením při 
hodnocení nabídek nárok na snížení nabídkové 
ceny o 15 %, avšak reálně jsou potom v soutěži 
získané zakázky postupovány subdodavatelům. TI 
tak upozorňuje na negativní praxi, kdy zadavatelé 
za zakázku mohou zaplatit více, než kdyby se takto 
zvýhodněný subjekt zadávacího řízení neúčastnil, 
a navíc přidělená zakázka nekoresponduje s účelem 
zákona, jehož smyslem byla faktická pomoc 
subjektům zaměstnávajícím více než 50 % zdravotně 
postižených osob. 

Na tuto praxi TI upozornila i v rámci své tiskové 
konference. Zákon tento typ jednání nijak 
nezpochybňuje a nedefinuje jako protiprávní. TI však 
obecně doporučuje zadavatelům v plánovaných 
veřejných zakázkách počítat s možnou účastí První 
chráněné dílny a specifikovat v zadávací dokumentaci 
určitou část veřejné zakázky, která nesmí být plněna 
subdodavatelsky.

Na TI se během roku 2015 obrátilo několik klientů, 
kteří napadali praktiky První chráněné dílny a žádali 
stanovení postupu, jak zabránit zneužívání zákonného 
zvýhodnění v konkrétních veřejných zakázkách. 

Téma kauzy znovu přejala média i v prosinci 2015, 
konkrétně server Aktuálně.cz. TI nadále sleduje 
vývoj dotčené legislativy (návrh zákona o zadávání 
veřejných zakázek) a s příslušnými orgány 
(Ministerstvo pro místní rozvoj) komunikuje možnosti 
právní úpravy této problematiky.

 
PRANí PRáDLA V PSyCHiATRiCKé NEMoCNiCi 
V DoBŘANECH

V souvislosti s kauzou První chráněné dílny 
upozorňovala TI i na diskriminační jednání 
Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, která v roli 
zadavatele stanovila v zadávací dokumentaci spodní 
hranici pro nabídkovou cenu ve veřejné zakázce na 
zajištění praní prádla, přičemž kritérium pro hodnocení 
nabídek bylo stanoveno jako nejnižší nabídková cena. 
TI upozornila na to, že v případě účasti První chráněné 
dílny došlo k situaci, kdy – ačkoli První chráněná dílna 
nabídla cenu vyšší než druhý uchazeč, který nabídl 
cenu nejnižší možnou – byla zakázka přidělena První 
chráněné dílně. Zadavatele na tento nedostatek 
upozorňoval i neúspěšný uchazeč, který se obrátil i na 
Právní poradnu TI. TI vypracovala a zaslala podnět 
na ÚOHS, ve kterém poukazovala na možné porušení 
zákona o veřejných zakázkách, tedy na diskriminační 
jednání Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.

Na základě tohoto podnětu ÚOHS v polovině září 
zahájil s Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech 
správní řízení. V současné době ještě není správní 
řízení pravomocně ukončeno, proto bude TI případ 
i nadále sledovat.

PRVNí CHRáNěNá DíLNA
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TI nehodnotila jádro sporu, tedy kvalitu publikační 
praxe. Podezření zmíněné skupiny pracovníků 
mělo však natolik racionální základ a ochrana 
oznamovatelů je pro TI jedním z klíčových témat, že 
se rozhodla do věci přímo zapojit. 

TI se proto v listopadu 2015 obrátila dopisem na 
děkana FSV UK, v němž požádala o vysvětlení 
některých kroků. Děkan následně ve své odpovědi 
reagoval výčtem důvodů, proč bylo k některým 
personálním opatřením přistoupeno, a zcela vyloučil, 
že by personální změny souvisely s aktivitou 
pracovníků, kteří upozorňovali na neetické publikování. 
Následně klient TI reagoval na odpověď děkana 
a veškerá tato korespondence byla se souhlasem 
obou stran zveřejněna na internetových stránkách 
TI. Vhodnou mediací a medializací bylo docíleno 
vyjasnění některých sporných bodů a zastaveno 
eskalování problému. 

Na whistleblowerské centrum se obrátili zaměstnanci 
Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), kteří 
opakovaně poukazovali na publikování některých 
kolegů v tzv. predátorských časopisech, na využívání 
institutu „darovaného“ či „falešného“ autorství a na 
další způsoby neetického publikování. Tento problém 
má však přesah do obecného tématu financování vědy 
na českých vysokých školách založeného na publikační 
činnosti.

Pracovníci několikrát v průběhu roku 2015 kontaktovali 
vedení Institutu a žádali jej o zaujetí stanoviska 
a jednoznačné odsouzení těchto neetických praktik, 
k čemuž však došlo pouze částečně. Vedení Institutu 
i FSV UK označilo jejich počínání za snahu vedoucí 
k poškození dobrého jména. Oznamující zaměstnanci 
byli opakovaně upozorňování na to, že je jejich jednání 
vnímáno negativně a že v případě neukončení aktivit 
poukazujících na problém bude zvažováno podání 
žaloby na poškození dobrého jména fakulty. 

Klientovi whistleblowerského centra, který se 
v odhalení nestandardních praktik angažoval, nebyla 
následně prodloužena pracovní smlouva, což se 
jevilo jako velmi neobvyklé a odporující zvyklostem. 
Podezření, že se jedná o odvetu za upozornění na 
nekalé praktiky při publikační činnosti, bylo jednou 
z reálných možností.

WHiSTLEBLoWiNG V AKADEMiCKé SFéŘE: 
UPoZoRNěNí NA PUBLiKAČNí PRAxi

Z případu je patrné, jak lze 
veřejné finance zneužívat 
na základě nekvalitní (či 
domnělé) vědecké práce.
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Mapa kauz

1   PRAHA 
Mýtné brány a veřejné zakázky formou JŘBÚ – 
Ministerstvo dopravy ČR 
Nákup vojenského materiálu – Ministerstvo obrany 
ČR 
Zakázky malého rozsahu na právní služby (Zařízení 
služeb) – Ministerstvo vnitra ČR 
Nehospodárné stěhování sídla, nesrovnalosti 
v hospodaření – Zdravotní pojišťovna Ministerstva 
vnitra 
Whistleblowing v institutu komunikačních studií 
a žurnalistiky – Fakulta sociálních věd UK

2   SLAViČíN 
Skládka odpadů, odprodej obecního majetku

3   NASAVRKy 
Hospodaření Českého svazu včelařů

4   MARTiNěVES 
Problematická provozovna pro úpravu kovů

5   ÚSTí NAD LABEM 
První chráněná dílna

1

7
11

4

5

6
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6   LUŠTěNiCE 
Problematická koupě pozemků pro obec

7   ČERNoŠiCE 
Problematické zadávání a plnění veřejných zakázek 
města

8   DUBňANy 
Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu 

9   ČELADNá 
Problematický prodej nemovitosti Zdravotním 
ústavem

10  BRNo-STŘED 
Veřejná zakázka na právní služby (administrace 
veřejných zakázek)

11  MNíŠEK PoD BRDy 
Whistleblowing v místní samosprávě – revitalizace 
náměstí, nákup laviček

12  oSTRAVA 
Nestandardní podmínky při nákupu tonerů pro 
Finanční ředitelství

2

9
12

10

8

3

6



5/ 
Osvěta 
a vzdělávání 
veřejnosti

Protikorupčnímu vzdělávání věnujeme tradičně 
značnou pozornost, patří k  našim hlavním 
aktivitám. Zaměřujeme se na širokou cílovou 
skupinu: státní zaměstnance, zaměstnance 
samosprávy, žáky a  studenty a  širokou 
veřejnost.   Při tvorbě obsahu jednotlivých 
kurzů a  vzdělávacích programů vycházíme 
z  požadavků a  potřeb účastníků vzdělávání 
a  snažíme se co nejvíce aplikovat interaktivní 
formy výuky založené na praktických 
zkušenostech z naší poradenské praxe. 
V  roce   2015 jsme poskytovali protikorupční 
kurzy státním institucím jako je Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR či Ministerstvo práce   
a sociálních věcí.
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PAKT – 
Protikorupční 
akademický klub 
transparentnosti

4ETIKA

Veřejné debaty v Českých Budějovicích, Hradci 
Králové a Olomouci měly společné téma – rozvoj 
města a čerpání veřejných prostředků. Na veřejné 
debaty ve výše uvedených městech a dále v Praze 
a Liberci navázaly protikorupční workshopy pro 
studenty vysokých škol. Náplní bylo především téma 
veřejných zakázek jako oblasti nejvíce náchylné ke 
korupci, ale i nástroje veřejné kontroly. Diskuse se 
studenty napomohly i při zpracování skript Jsou to 
i moje peníze, které na příkladu fiktivního města 
ukazují celou problematiku nakládání s obecními 
prostředky.

Studenti, které téma korupce zajímalo hlouběji, 
vytvořili skupinu, kterou jsme nazvali studentským 
klubem. Každý z nich měl možnost vybrat si určitou 
oblast hospodaření svého města a najít problémové 
oblasti či příklady dobré praxe. Námětů byla celá řada 
– dotační politika, problematika přijímání darů, veřejná 
doprava či práce občanských iniciativ. V průběhu 
roku aktivně pracovaly kluby v Praze, Liberci a Hradci 
Králové. Pravidelně se setkávaly, hledaly materiály 
a konzultovaly svá zjištění, která na konci projektu 
představí nejprve zastupitelům města a pak i širší 
veřejnosti. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci EHP fondů. 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Posílit v České republice podnikatelskou etiku 
a zaměřit se na její pravidla v souvislosti se způsobem 
dosahování zisku. Tak znělo motto soutěže pořádané 
společností SKANSKA. Její druhý ročník vyhrál 
Tomáš Fránek, který svůj vítězný koncept postavil 
na myšlence potřebnosti vzdělávání mladých 
lidí. Společně s TI vytvořil šest případových studií, 
prostřednictvím kterých byli studenti středních 
škol seznamováni s nejčastějšími příklady etických 
dilemat. Každá studie byla doplněna komiksem 
a spolu s obecným úvodem do problematiky korupce 
a následnou diskusí nad konkrétní případovou studií 
vytvořily základ 1,5hodinového kurzu.

I v roce 2015 pokračovaly aktivity vzdělávacího 
projektu pro studenty PAKT – Protikorupční 
akademický klub transparentnosti.

Soutěž se dlouhodobě snaží o zlepšení 
podnikatelského prostředí v ČR z pohledu omezení 
korupce.

Studenti gymnázia Olomouc při řešení případové studie 
projektu 4ETIKA
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Protikorupční 
mechanismy 
v Bělorusku

Projekt Prosazování protikorupčních mechanismů 
ve státní správě byl realizován jako jednoletý 
a zaměřil se na posílení protikorupčních kapacit 
státních orgánů a otevřenosti vůči občanské 
společnosti cestou standardizovaného programu 
protikorupčního vzdělávání zaměstnanců státní 
správy spolu s praktickou přípravou lektorů a pilotním 
ověřením kurzu. Realizace projektu měla tři hlavní 
fáze: lektorský kurz, studijní pobyt v České republice 
a pilotní kurz. Jedním ze závěrů bylo doporučení 
pokračovat ve vzájemné spolupráci v oblasti 
vzdělávání a připravit komplexní vzdělávací program 
doplněný učebnicí a metodickými materiály. Výstupem 
projektu je vzdělávací program a publikace Základy 
etiky státní služby.

Projekt finančně podpořil Program transformační 
spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky.

Pod záštitou Úřadu vlády České republiky 
a velvyslanectví Korejské republiky, Spojeného 
království a USA v České republice se 9. října 2015 
konal v Hrzánském paláci protikorupční seminář, 
kterého se zúčastnili i experti z Transparency 
International. 

Projekt, jehož cílem bylo přiblížit tématiku etiky 
a prevence korupce formou prakticky orientované 
výuky minským státním úředníkům. MEZiNáRoDNí PRoTiKoRUPČNí KoNFERENCE

Korupce je problém, který 
nezná hranic a ovlivňuje 
každého z nás.

Lektorský kurz Transparency International ČR v Bělorusku
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Transparency  
v médiích

Nejen proto jsme pro vás v roce 2015 začali natáčet 
krátká a stručná videa s názvem Minuty Ti. Věnovali 
jsme se v nich nejen našim projektům a činnostem, ale 
také aktuálnímu dění ve společnosti. 

Vyslali jsme do světa první vydání našeho BulleTinu, 
který přináší zajímavé rozhovory jak s členkami 
a členy Klubu TI, tak i detailní informace o našich 
protikorupčních aktivitách. Snažíme se tak osvětlovat 
složitější témata, např. systémové změny či legislativu.

TI je stále jednou z nejcitovanější nevládních 
organizací v České republice. Za rok 2015 jsme 
uspořádali 13 tiskových konferencí a briefingů. 
Vydali jsme přes 20 tiskových zpráv a stanovisek. 
Pro monitoring médií a veřejného dění využívá TI 
nástroje společnosti Imper, konkrétně aplikace Merk 
a Monitora.

Věnujeme se také online komunikaci. V rámci našich 
webových stránek jsme vám přinesli přes 250 novinek 
a komentářů. Náš web v průměru navštíví přes 18 000 
návštěvníků měsíčně. Najdete nás také na sociálních 
sítích Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, máme 
i vlastní YouTube kanál, kde lze zhlédnout záznamy 
z našich tiskových konferencí, workshopů a seminářů 
nebo Minuty TI.

Naši komunikaci se snažíme stále vylepšovat, abychom 
co nejlépe přiblížili naši práci a témata, kterými se 
každodenně zabýváme.
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 (do dubna 2015)
Aneta Judová právnička  
 (do července 2015)
Sylvie Kloboučková právnička  
 (od října 2015) 
David Kotora fundraising  
 a komunikace
Lenka Lenochová projektová asistentka 
 (od dubna 2015)
Petr Leyer právník, od dubna 2015
 vedoucí Právní  
 poradny TI  
Zdeněk Michora právník  
 (do května 2015)
Martina Mikolášková právnička  
 (od července 2015)
Iveta Morávková  office manažerka  
 a péče o Klub TI  
 (do března 2015)
Markéta Nováková asistentka  
 Právní poradny TI  
 (od srpna 2015) 

Radka Pavlišová právnička, vedoucí  
 Právní poradny TI  
 (do března 2015) 
Ondřej Srb asistent Právní poradny TI  
 (od září 2015) 
Tereza Štysová finanční manažerka 
Tereza Zběžková  projektová manažerka  
 a analytička

ExTERNí SPoLUPRACoVNíCi

Milan Eibl analytik 
Jiří Duchek IT technik  
Miloslava Hosnédlová účetní

Lidé v TI

KANCELáŘ Ti 2015



Děkujeme dobrovolníkům a stážistům, 
kteří s námi v roce 2015 krátkodobě 
spolupracovali:  
A. Bayerová, K. Černá, L. Dvořáková, 
E. Filová, V. Finková, D. Ghalib, E. Chalkina, 
N. Chudová, J. Kapounová, V. Netolická, 
L. Nováková, M. Nováková, A. Ondráčková, 
M. Puntschuch, J. Říhová, M. Sadílek, O. Srb, 
K. Šmejkalová, J. Tomek, J. Touš, B. Vávrová, 
L. Vilimovská, V. Vondra

Jan Spáčil, předseda
Erik Best
Ondřej Klofáč
Tomáš Němeček
Philip Roland Staehelin (do června 2015)
Adriana Stará (od prosince 2015)
Pavel Uhl

DoZoRČí RADA Ti

Vladimír Králíček, předseda (od února 2015)
Eva Kotlánová
Věra Výtvarová (od února 2015)

ZAKLADATELé

Bohdan Dvořák
Václav Láska
Libor Vávra
Jan Vyklický

DoBRoVoLNíCi A STážiSTéSPRáVNí RADA Ti
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Klub 
Transparency 
International

Klub Transparency International byl založen v roce 
2011 a k dnešnímu dni čítá více než 150 individuálních 
a 21 firemních členů. Množství podporovatelů TI stále 
narůstá, což nás utvrzuje v tom, že naše činnost má 
smysl. Členství v Klubu TI navíc přináší mnohé výhody, 
tak proč se aktivněji nezapojit do procesu kontroly 
efektivního hospodaření ČR s veřejnými prostředky. 
Jsou to přece i Vaše peníze!

Členství  v Klubu TI sdružuje firmy i jednotlivce, kteří 
se s korupcí, protekcí a klientelismem rozhodli aktivně 
bojovat.

Na konci roku 2015 jsme se opět sešli s našimi 
podporovateli na již 4. transparentním večírku. Pro 
českou pobočku TI jde vždy o jedinečnou příležitost, 
jak osobně poděkovat za podporu, bez které bychom 
se neobešli a které si velice vážíme. Stejně jako v roce 
2014 se neformální setkání odehrálo v prostorách Café 
Jedna (součást objektu Národní galerie), o skvělé 
pohoštění se postarala cateringová společnost Zátiší 
Catering Group (PATRON firemní člen Klubu TI) 
a hudebně se večírek nesl v tónech jazzových skladeb 
kapely Jazzoví kluci. Těšíme se na další spolupráci 
v příštím roce!

4. TRANSPARENTNí VEČíREK KLUBU Ti

4. transparentní večírek TI 
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FiREMNí ČLENoVé KLUBU TRANSPARENCy iNTERNATioNAL

Členství PATRoN

 
 
 
 

 
Členství GENERAL

 

Členství BASiC

 
 
 
 
MiMo KLUB Ti
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Financování TI

FUNDRAiSiNG A PéČE o DáRCE

VýNoSy ČáSTKA NáKLADy ČáSTKA

projektová činnost (spolufinancování projektů) 896 240 Kč

Dary/Firemní dárci 130 000 Kč z toho:

Dary/Individuální dárci 34 800 Kč Maják v moři korupce 2015 135 340 Kč

Dary/Darujme.cz 183 138 Kč Protikorupční standardy veřejných zakázek v Bosně 
a Hercegovině 108 424 Kč

Klub/Firemní dárci 1 055 000 Kč Prosazování protikorupčních mechanismů ve státní správě 
v Bělorusku 106 769 Kč

Klub/Individuální dárci 265 037 Kč Společně proti korupci v Srbsku 105 251 Kč

Klub/Darujme.cz 3 626 Kč Protikorupční akademický klub transparentnosti  PAKT 93 339 Kč

Rok místních referend 2 600 Kč

Lifting the Lid on Lobbying 54 600 Kč

Speak Up – Engaging citizens in fighting corruption in 
Europe – ALAC 193 962 Kč

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce 42 152 Kč

Posilování protikorupční odolnosti ministerstva obrany 28 304 Kč

Obchod s bídou 25 499 Kč

rozvoj fundraisingu 521 715 Kč

administrativní náklady organizace 253 646 Kč

1 671 601 Kč 1 671 601 Kč
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FiREMNí ČLENoVé KLUBU TRANSPARENCy 
iNTERNATioNAL 2015

FiREMNí DARy MiMo ČLENSTVí V KLUBU Ti

PATRoN FiREMNí ČLENoVé KLUBU Ti

UNIMEX GROUP, a. s. 150 000 Kč

Zátiší Catering Group, a.s. 250 000 Kč*

Flow East (Josefská 1, a.s.) 100 000 Kč

LINET spol. s r.o. 100 000 Kč

SKANSKA a. s. 100 000 Kč

*součet darů za  2014 a 2015, obdrženo ve 2015

GENERAL FiREMNí ČLENoVé KLUBU Ti

Passerinvest Group, a.s. 70 000 Kč

TMobile Czech Republic a.s. 50 000 Kč

Ernest&Young, s.r.o. 60 000 Kč*

CCS s. r. o. 25 000 Kč

CEMEX – Budujeme 
budoucnost, nadační fond

25 000 Kč

*součet darů za  2014 a 2015, obdrženo ve 2015

BASiC FiREMNí ČLENoVé KLUBU Ti

KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s. 20 000 Kč

Dentons Europe CS LLP 15 000 Kč

ABB s.r.o. 10 000 Kč

Archetyp, z. s. 10 000 Kč

ENERGY CZECH REPUBLIC a.s. 10 000 Kč

Isolit Bravo, spol. s r.o. 10 000 Kč

KOMA MODULAR s.r.o. 10 000 Kč

Otidea a.s. 10 000 Kč

SHIMADZU Handels GmbH 10 000 Kč

Ton a. s. 10 000 Kč

Žijeme Sněžkou, z. s. 10 000 Kč

CELKEM 1 055 000 KČ

Renatechnik, s.r.o. 60 000 Kč

Continental Barum s.r.o. 50 000 Kč

EDIKT a. s. 20 000 Kč
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STRUKTURA NáKLADŮ V RoCE 2015 (v tis. Kč) STRUKTURA FiNANCoVáNí V RoCE 2015 (v tis. Kč)

osobní náklady  
 11 zaměstnanců  hrubé mzdy  
 včetně pojištění, DPP

5 873

Projektové výstupy
 konference, semináře, tiskové 
 konference, tisk a grafika publikací, 
 překlady, tlumočení, cestovné, 
 náklady zahraničních partnerů  
 a delegací

2 621

Administrativní náklady a služby
 propagace, nájemné, telefony, 
 kancelářské potřeby, účetní, 
 poštovné,  IT služby, aktualizace 
 softwarů

1 323

Externí spolupráce na projektových 
výstupech

319

NáKLADy CELKEM 10 136

Státní rozpočet 4 188

EHS – Norské fondy 1 708 

Nadace a nevládní organizace 759

Dary 2 013 

Agentury OSN 688

Evropská komise 453

Vlastní činnost a výnosy 262

Zahraniční státní rozpočty 122

ZDRoJE CELKEM 10 193 

osobní náklady – 58 % 
Projektové výstupy – 26 % 
Administrativní náklady a služby – 13 % 
Externí spolupráce na projektových  
výstupech – 3 %

Státní rozpočet – 41 % 
EHS – Norské fondy – 17 % 
Nadace a nevládní organizace – 7 % 
Dary – 20 % 
Agentury oSN – 7 %  
Evropská komise – 4 % 
Vlastní činnost a výnosy – 3 % 
Zahraniční státní rozpočty – 1 %
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ZDRoJE FiNANCoVáNí V RoCE 2015

PRoJEKTy (dotace, granty) CELKEM (Kč) FiNANČNí ZDRoJ Částka (Kč)

Maják v moři korupce 2015 1 215 837,05
Ministerstvo vnitra ČR 1 080 497,05

Klub TI 135 340,00

Protikorupční standardy veřejných zakázek v Bosně a Hercegovině * 1 079 229,11
MZV ČR 970 805,11

Klub TI 108 424,00

Prosazování protikorupčních mechanismů ve státní správě 
v Bělorusku ** 1 060 077,53

MZV ČR 953 308,53

Klub TI 106 769,00

Společně proti korupci v Srbsku *** 1 046 569,37
MZV ČR 941 318,37

Klub TI 105 251,00

Sharing of the Czech Experience: Human Resources Management in 
the Public Service (Kyrgyzstan) 688 411,37 United Nations Development Programme 688 411,37

Protikorupční akademický klub transparentnosti – PAKT 740 760,90
Nadace rozvoje občanské společnosti 647 421,00

Klub TI 93 339,00

Peníze v politice II – Nový zákon o financování politických stran 440 802,35 Nadace Open Society Fund Praha 440 802,35

Rok místních referend 374 098,07
Nadace rozvoje občanské společnosti 371 498,07

Klub TI 2 600,00

Lifting the Lid on Lobbying 337 023,62

Evropská komise 237 423,62

Asociace Public Affairs Agentur 45 000,00

Klub TI 54 600,00

Speak Up – Engaging citizens in fighting corruption in Europe – ALAC 292 915,28

Evropská komise 60061,83

Transparency International Secretariat 38 891,55

Klub TI 193 961,90

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce 288 472,00
Open Society Fund Praha 246 320,00

Klub TI 42 152,00

Posilování protikorupční odolnosti ministerstva obrany 270 822,52
MO ČR 242 518,52

Klub TI 28 304,00

Whistleblowing is not Snitching 264 279,85 Transparency International Secretariat 264 279,85

4ETIKA 200 000,00 SKANSKA a.s. 200 000,00

Obchod s bídou 169 815,00
Nadace rozvoje občanské společnosti 144 316,00

Klub TI 25 499,00

Integrity Pacts – Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds 155 403,60 Evropská komise 155 403,60

Zapískej 121 956,00 Velvyslanectví USA v České republice 121 956,00

Spolupráce na projektu Rekonstrukce státu 15 000,00 FRANK BOLD 15 000,00

 
ZAKáZKy

Detekce korupčního a dalšího nekalého jednání v rámci členů a struktury ČSLH  
– provoz telefonní linky , sběr elektronických podnětů

Český svaz ledního hokeje 57 200,00

Spolupráce na komparační studii – financování volebních kampaní MF ČR – Finanční analytický útvar 42 000,00

Spolupráce na anlýze příprav centra pro whistleblowery MF ČR – Finanční analytický útvar 52 000,00

Školení s protikorupční tématikou 71 900,00

 
DARy  (nevyužité na přímé spolufinancování projektů – viz Fundraising a péče o dárce)

Přímé dary 347 938,03

Klub Transparency International – Česká republika – Firmy a jednotlivci 427 423,10

 
oSTATNí

Pohledávky za projekty (Neúplatné ženy, PAKT, Lifting the Lid on Lobbying) Nadace OSF Praha, Nadace rozvoje 
občanské společnosti, Evropská komise 297 953,20

Sociologický průzkum gender – nefinanční plnění STEM/MARK 96 800,00

Ostatní příjmy (úroky, prodej triček s logem TI, benefiční akce, účetní odpisy) 38 730,24

10 193 418,19
PRoSTŘEDKy PRo PARTNERSKé oRGANiZACE 1)

* Transparency International Bosnia a Herzegovina
** SVD Lithuania
*** Transparency Serbia

 
320 462,90 Kč 
294 904,25 Kč 
290 491,40 Kč

1) Finance od donora určené pro zahraniční partnery procházejí přes finanční účty TI CZ  
a jsou zohledněny ve výnosech i nákladech. 905 858,55 Kč
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RoZVAHA (BiLANCE) K 31. 12. 2015 (v celých tis. Kč)

AKTiVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu  
dni účetního období

A Dlouhodobý majetek 1 26 7

Ostatní dlouhodobý nehmotný 
majetek

6 72 72

Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek

16 226 237

Oprávky k ostatnímu 
dlouhodobému nehmotnému 
majetku

33 46 65

Oprávky k drobnému 
dlouhodobému hmotnému 
majetku

38 226 237

B Krátkodobý majetek 41 2 183 1 838

Pohledávky Odběratelé 52 9 0

Krátkodobý finanční 
majetek

Pokladna 72 12 8

Bankovní účty 74 2 111 1 523

Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 81 1 9

Příjmy příštích období 82 50 298

ÚHRN AKTiV 85 2 209 1 845

 

PASiVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu  
dni účetního období

A Vlastní zdroje 86 563 603

Jmění Vlastní jmění 87 25 8

Fondy 88 1 656 538

Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodaření 91 X 57

Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení

92 1 118 X

B Cizí zdroje  95 1 646 1 242

Krátkodobé závazky Dodavatelé 105 8 27

Zaměstnanci 109 0 326

Ostatní závazky vůči 
zaměstnancům

110 1 4

Závazky ze sociálního 
zabezpečení a zdr.pojištění

111 0 186

Ostatní přímé daně 113 0 54

Závazky ze vztahu ke státnímu 
rozpočtu

116 73 148

Jiná pasiva Jiné závazky 121 0 5

Výdaje příštích období 129 24 25

Výnosy příštích období 130 1 540 467

ÚHRN PASiV 133 2 209 1 845
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Číslo účtu Název ukazatele Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 8

A. NáKLADy

i. Spotřebované nákupy celkem 48 15 63

501 Spotřeba materiálu 1 48 15 63

ii. Služby celkem 4 072 99 4 171

511 Opravy a udržování 5 3 0 3

512 Cestovné 6 328 2 330

513 Náklady na reprezentaci 7 193 0 193

518 Ostatní služby 8 3 548 97 3 645

iii. osobní náklady celkem 5 750 100 5 850

521 Mzdové náklady 9 4 347 75 4 422

524 Zákonné sociální pojištění 10 1 403 25 1 428

iV. Daně a poplatky celkem 0 2 2

538 Ostatní daně a poplatky 16 0 2 2

V. ostatní náklady celkem 25 7 32

542 Ostatní pokuty a penále 18 1 0 1

549 Jiné ostatní náklady 24 24 7 31

Vi. odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 18 0 18

551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 25 18 0 18

Účtová třída 5 celkem 9 913 223 10 136

Lidé a financování
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Číslo účtu Název ukazatele Číslo 
řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

5 6 8

B. VýNoSy

i. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 223 224

602 Tržby z prodeje služeb 2 0 223 223

604 Tržby za prodané zboží 3 1 0 1

iV. ostatní výnosy celkem 38 0 38

644 Úroky 15 2 0 2

649 Jiné ostatní výnosy 18 36 0 36

Vi. Přijaté příspěvky celkem 5 743 0 5 743

682 Přijaté příspěvky (dary) 27 5 743 0 5 743

Vii.  Provozní dotace celkem 4 188 0 4 188

691 Provozní dotace 29 4 188 0 4 188

Účtová třída 6 celkem 9 970 223 10 193

C. VýSLEDEK HoSPoDAŘENí PŘED ZDANěNíM 57 0 57

591 Daň z příjmů 65 0 0 0

D. VýSLEDEK HoSPoDAŘENí Po ZDANěNí 57 0 57

Doplňující informace k výroční zprávě: 
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 
Společnost je činná v oblasti průzkumů a výzkumů zaměřených na rozsah korupce a jejích dopadů na moderní 
společnost.

Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů 
Společnost v roce 2015 dodržovala platné normy v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 
vztahů.

organizační složky v zahraničí 
Společnost nemá žádné organizační složky v zahraničí.

Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 
Hlavním cílem společnosti pro rok 2016 je pokračovat v realizaci projektů, kampaní a aktivit vedoucích 
k omezování korupce ve společnosti, pořádání konferencí, seminářů a workshopů a vzdělávací činnost.
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PŘíLoHA K ÚČETNí ZáVěRCE 2015

Článek i – obecné údaje

Název:   Transparency International  Česká republika, o.p.s. 
Sídlo organizace:  Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8

Právní forma:  obecně prospěšná společnost 
IČ:    272 15 814

Převažující předmět činnosti: výzkum korupce

Statutární zástupce:  David Ondráčka, ředitel

Správní rada:  Jan Spáčil, předseda 
    členové: Ondřej Klofáč, Tomáš Němeček, Pavel Uhl, Philip Roland Staehelin (do  
    června 2015), Adriana Stará (jmenována v prosinci 2015, dosud nezapsáno v OR)

Dozorčí rada:  Vladimír Králíček, předseda (od února 2015) 
    členové: Eva Kotlánová, Věra Výtvarová (od února 2015)

Zakladatelé:   Bohdan Dvořák, Václav Láska, Libor Vávra, Jan Vyklický

Článek ii – informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 
Účetní závěrka je sestavena na základě účetnictví společnosti vedeného v souladu se zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění 

a v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 

podnikání.  

Účetní závěrka je sestavena za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceňován 
v pořizovacích cenách. 
Organizace nemá zásoby ani hmotný majetek vytvořený vlastní činností. 
V roce 2015 neměla organizace zásoby oceňované na úrovni vlastních nákladů. 
Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupu účtování oproti předcházejícímu účetnímu období 
nejsou. 
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku nebyly v roce 2015 vytvořeny. 
Přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně v roce 2015 nebyl.

Článek iii – Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Organizace nevlastní žádný dlouhodobý finanční majetek. 
V organizaci nejsou pohledávky za upsaným vlastním jměním. 
Organizace nemá pohledávky ani závazky kryté podle zástavního práva. 
Organizace nemá pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. 
K  31. 12. 2015 nemá společnost žádné splatné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
sociální politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění a daňových nedoplatků. 
Počet zaměstnanců v roce 2015 byl 11 osob. 
Ředitel organizace pobírá řádný plat, členové správní a dozorčí rady nejsou odměňováni.

Lidé a financování
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 hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Výnosy celkem  
z toho:  tržby 
  příspěvky a dary
             dotace
  úroky a ostatní výnosy

9 970        
1 

5 743 
4 188      

38

223 
223

10 193

Náklady celkem           9 913 223 10 136

Výsledek hospodaření před zdaněním                57 0 57

Dan z příjmů 0 0 0

Výsledek hospodaření po zdanění 57 0 57

V roce 2015 obdržela TI příspěvky a dary v celkové výši 5.743 tis. Kč, přičemž dary byly v hodnotě 1.671 tis. Kč. 
Tuto částku tvořily finanční dary od individuálních dárců ve výši 300 tis. Kč, dary poskytnuté prostřednictvím 
Darujme.cz – platební brány pro NNO provozované Nadací VIA – v hodnotě 186 tis. Kč a finanční dary od firem ve 
výši 1.185 tis. Kč. Firmy, které poskytly finanční dar 100 tis. Kč a více: Josefská 1, a.s., Linet spol. s r.o., Skanska a.s., 
Unimex Group, a.s. a Zátiší Catering Group, a.s. 

Hospodářský výsledek za rok 2014 – ztráta ve výši 1.117.646,30 Kč byla kryta z rezervního fondu organizace.
Výsledek hospodaření za rok 2015 – zisk ve výši 56.833,10 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace

Článek iV – informace o činnostech v roce 2015

V roce 2015 bylo ukončeno 11 projektů s výší čerpané částky:

Maják v moři korupce 2015 (ALAC15) 
donor: Ministerstvo vnitra ČR, částka 1.080.497,05 Kč

Speak Up – Engaging citizens in fighting corruption in Europe (ALACEC) 
donor: Evropská komise, částka 60.061,83 Kč

Protikorupční standardy veřejných zakázek v Bosně a Hercegovině (BIH2)  
donor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, částka 970.805,11 Kč

Prosazování protikorupčních mechanismů ve státní správě v Bělorusku (BY)  
donor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, částka 953.308,53 Kč

Společně proti korupci v Srbsku (SRB2) 
donor: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, částka 941.318,37 Kč

Posilování protikorupční odolnosti ministerstva obrany (PPO) 
donor: Ministerstvo obrany ČR, částka 242.518,52 Kč

Spolupráce na projektu Rekonstrukce státu (REST) 
donor: Frank Bold, částka 15.000 Kč

integrity Pacts – Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds (INTP)  
donor: Transparency International Secretariat, částka 155.403,60 Kč
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Sharing of the Czech Experience: Human Resources Management in the Public Service (KYR) 
donor: United Nations Development Programme, částka 688.411,37 Kč

ZAPíSKEJ 
donor: Velvyslanectví USA v České republice, částka 121.956 Kč

4ETiKA 
donor SKANSKA a.s., částka 200.000 Kč

Do roku 2016 je převáděno 7 projektů:

Lifting the Lid on Lobbying (LOB) 
donor: Evropská komise, v roce 2015 čerpána částka 317.583,75 Kč, převáděna pohledávka 80.160,13 Kč

Peníze v politice ii – Nový zákon o financování politických stran (PENÍZE2) 
donor: Nadace Open Society Fund Praha, v roce 2015 čerpána částka 440.802,35 Kč, převáděno 59.197,65 Kč

obchod s bídou (OSB) 
donor: Nadace rozvoje občanské společnosti, v roce 2015 čerpána částka 144.316 Kč, převáděno 12.550,40 Kč

Protikorupční akademický klub transparentnosti (PAKT) 
donor: Nadace rozvoje občanské společnosti, v roce 2015 čerpána částka 759.547,97 Kč,  
převáděna pohledávka 112.126,07 Kč

Rok místních referend (REF) 
donor Nadace rozvoje občanské společnosti, v roce 2015 čerpána částka 371.498,07 Kč, převáděno 219.242,93 Kč

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce (ŽENY) 
donor Nadace Open Society Fund Praha, v roce 2015 čerpána částka 351.987 Kč,  
převáděna pohledávka 105.667 Kč

Whistleblowing is not Snitching (WB) 
donor Transparency International Secretariat, v roce 2015 čerpána částka 264.279,85 Kč, převáděno 176.501,03 Kč

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

V Praze dne 31. 3. 2016

Zpracovala: Ing. M. Hosnédlová       Schválil: David Ondráčka

Lidé a financování
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English Summary

About TI What we do

Transparency International – Czech Republic is a 
watchdog NGO dedicated to fight against corruption. 
Our mission is to protect a public interest and 
promote open, efficient and accountable governance 
of the country. We are a part of a global TI movement 
that helps us to have an international impact and 
use broad knowledge base. However in the Czech 
Republic we have a team of 12 people (dedicated 
lawyers, analysts and policy people plus student 
volunteers), we fundraise locally and seek support of 
private sector donors and individual givers to be able 
to do this work. Please join the TI Club and donate to TI!

TICzech Republic work is focused on 4 main areas:
 – provide pro bono legal aid to victims and witnesses 

of corruption and whistleblowers, in 2015 we 
helped in 52 cases

 – publicly advocate for policy changes to reform 
often rigged rules of the game, seek effective and 
sustainable strategies and solutions

 – organize trainings and education to raise 
awareness, increase knowledge or ethical 
dilemmas, work with youth, students but also 
decisionmakers

 – investigate new cases, uncovering corruption 
networks, patronage, overpriced government 
contracts, tax evasion or dodgy deals

 – we name and shame, when necessary.

HR Costs – 5,873 
(11 employees – gross salary incl. insurance and 
benefits) 
Project outputs – 2,621 
(conferences, press conferences, publications, 
translation and interpretation costs, project 
costs of partner organisations) 
Administrative Costs and Services – 1,323 
(promotion and publicity, office rent and 
telephone, office supplies, external accounting, 
postage, IT services, software updates) 
External Experts – 319

State Budget – 4,188 
EEA – Norway Grants – 1,708 
Foundations and NGos – 759 
Private and Corporate Donations – 2,013 
UN Agencies – 688 
European Commission – 453 
own Activities and other income – 262 
Foreign State Funds – 122

ToTAL ExPENDiTURES iN 2015 (thousands of CZK)

ToTAL REVENUES iN 2015 (thousands of CZK)



English Summary

Global outreach

TI aims to promote integrity and accountability at 
all levels of governments, public sector, judiciary 
or private sector, we seek for a social change. We 
are watchdogging but also work together with 
governments, businesses and citizens to stop the 
abuse of power, bribery and secret deals. 

TI is very strong in research, see our famous Global 
Corruption Index, measuring perception of public 
corruption; or TRAC report that measures disclosure 
of largest global multinational corporations. TI is very 
active to advocate for changes in a global financial 
system, bring about end of tax havens, financial 
secrecy and tax dodging. We lobby for introduction 
of global registers of beneficial owners of companies. 
Our campaign unmaskthecorrupt.com seeks to end 
impunity of grand political corruption, seeks to bring 
them to justice, freeze their stolen assets and sanction 
them socially. 

Examples of our 
impact

 – TI advocated for a new legislation on betting 
industry and casinos and it was finally adopted 
in Parliament in April 2016. It brings modern 
regulation that decreases money laundering and 
tax evasions, protects gamblers and limits socially 
destructive impact on society. 

 – We lobby for a better protection of whistleblowers 
who report on wrongdoing and deserve a shelter. 
In a number of cases we helped them both to stay 
anonymous and speak up through us. See our 
campaign zapiskej.cz (blow a whistle).

 – We work with the Icehockey Association to build 
trust and integrity in sports, operating ethical help
line to prevent fraud and unethical practices.

 – We analysed 47 referendums organized in our 
country to find out their impact and practical 
difficulties, in order to give more voice to citizens.

 – We helped investigative journalists in dozens of 
cases to build corruption stories, add legal context 
and analyse documents – we are one of the most 
cited NGOs in the country.



Klub 
Transparency 
International

I Vy nebo Vaše firma může přispět k omezování 
korupce v České republice. Jestliže Vám naše práce 
přijde smysluplná a chtěli byste se stát firemním 
či individuálním členem Klubu TI, neváhejte nás 
kontaktovat. 

Veškeré informace o Klubu TI a podmínkách členství 
najdete na našem webu www.transparency.cz/klub 
nebo můžete přímo kontaktovat Davida Kotoru  
na kotora@transparency.cz nebo na telefonu  
+420 224 240 897.

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu Transparency International – 
Česká republika, o. p. s., vedeného u Fio banky, a. s.,  
V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, je 2100385154/2010.

ZAPoJTE SE!

Čím více členů má Klub 
Transparency International, tím 
silnější je náš hlas. Díky tomu se 
nám daří omezovat korupci v naší 
zemi. Děkujeme vám za podporu!
 
David Ondráčka, ředitel TI



ETICKÁ LINKA V HOKEJI
Etická linka provozovaná Transparency International a iniciativou 
Loveckorupcniku.cz poskytuje bezplatné právní poradenství občanům, 
kteří se setkají s korupčním jednáním v hokejovém prostředí a jsou 
ochotni o něm informovat.

#Zapískej, když vidíš faul!

ZAPÍSKEJ NA:   
HOKEJ@TRANSPARENCY.CZ 
OZNAMENI@LOVECKORUPCNIKU.CZ

Více informací na www.transparency.cz a www.loveckorupcniku.cz.

HOTLINE:   
+420 224 240 896
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Nejúčinnější zbraň oznamovatelů: Při úvodní konfrontaci 
s korupcí nečiňte závěry, ale jednání odložte a ihned oznamte!

Etická linka

 – Etická linka umožňuje odhalit nekalé jednání 
závažného charakteru v určité organizaci 
či společnosti prostřednictvím poskytnutí 
informace osobám nebo institucím, které mohou 
oznamovanou skutečnost prověřit a případně 
zakročit.

 – Celosvětově je 1/3 všech případů podvodného 
jednání odhalena díky whistleblowerům, což je více 
než odhalí auditoři, policie nebo odbory interní 
kontroly dohromady.

 – Dlouhodobě vyhodnocena jako nejúčinnější nástroj.

TI společně s občanskou iniciativou Lovec korupčníku 
provozuje Etickou linku v hokeji  pro rok 2015/2016 ve 
spolupráci s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH). 
Hotline +420 224 240 896 a emailové adresy:  
hokej@transparency.cz  
oznameni@loveckorupcniku.cz 

Máte zájem o využití naší Etické linky? Kontaktujte 
Davida Kotoru na: kotora@transparency.cz

ELiMiNUJE RiZiKA, ŠETŘí RoZPoČET



48  I  49

Tisk: 
H. R. G. spol. s r.o.
Grafická úprava: 
Pavel Týbl, www.paveltybl.cz



TRANSPARENCy iNTERNATioNAL – Česká republika, o. p. s.

Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

www.transparency.cz


