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Orientovat se v dnešním světě není lehké. Vidíme 
destrukci médií, tlak na nezávislé a regulační insti-
tuce a justici, úpadek společenských autorit, infor-
mační smršť, kakofonii hlasů na sociálních sítích. 
Kdo křičí hlasitěji a vyhroceně, krátkodobě vyhrává, 
sbírá lajky. Transparency International je součástí 
veřejného prostoru, ale snaží se zachovat si umír-
něný a racionální diskurz nad tématy korupce, řízení 
státu, efektivity veřejných investic a dotací. Naším 
přístupem je držet si odstup, nebláznit, do hodno-
cení každodenních událostí a přestřelek vnášet 
rozvahu, zkušenost a profesionalitu. Chceme dávat 
transparentnosti a zveřejňovaným datům, případům 
i projektům smysl, kontext, rozlišovat důležité věci a 
filtrovat nesmysly. Chceme od politiků, úředníků, ale 
i lidí ze soukromého sektoru lepší a promyšlenější 
správu státu a firem, strategické myšlení, odpověd-
nost, integritu.
Součástí dneška jsou také útoky na občanský ak-
tivismus a jeho legitimitu. Je to snaha zjednodušit 
si komplikovaný svět, vidět ho černobíle, hledat jed-
noduchá řešení a nepřátele, nepřemýšlet. Rolí ne-
vládních organizací typu Transparency International 
však je zpochybňovat status-quo, ptát se, nenechat 
se otrávit. Tato výroční zpráva shrnuje naše otázky 
z loňského roku a ukazuje šířku témat, která se 
snažíme řešit. Velký dík patří mým kolegům za jejich 
entuziasmus a vytrvalost a všem našim podporova-
telům za pomoc. 

David Ondráčka, 
ředitel Transparency International – 

Česká republika, o.p.s.
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Dlouhodobý lobbing Transparency 
International za změnu v nastavení 

pravidel provozování hazardu vyvrcholil
v roce 2016 přijetím nového zákona,
který nastavuje přísnější pravidla jak 

pro herny, tak pro sázkařské 
servery.

Bez koncepce, téměř bez kontroly a na základě 
principu „čím víc utratíš, tím víc dostaneš“. Kauzu Smart 

Cities jsme začali řešit na základě podnětu whistleblowerů. 
Snaha učinit z hlavního města Prahy lepší místo k životu 
prostřednictvím konceptu Smart Cities je úctyhodným 

záměrem, ale při bližším pohledu na smlouvu uzavřenou 
mezi Radou hlavního města Prahy a společností, 

která má koncept rozvíjet, vyvstává řada 
zneklidňujících otázek.

Pravidelný monitoring financování volebních kampaní pokračoval v roce 2016 
hodnocením kandidátů do krajských zastupitelstev a Senátu ČR. Posuzovali jsme 

předvolební kampaně na základě osmi, pro transparentnost klíčových, kritérií. Potřebu 
nezávislé kontroly politického financování doplnila i nově schválená novela 

zákona o sdružování v politických stranách.

MONITORING

Smart citieS

PŘEDVOLEBNÍCH KAMPANÍ

Konec Kasina evropy
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Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podepsalo s Transparency 
International smlouvu o spolupráci v rámci projektu Pakty integrity.
Jde o právně závazný dokument, který ukládá zadavateli a dodavateli 

realizovat veřejnou zakázku poctivě, transparentně a efektivně. 
Zároveň do tohoto procesu vstupuje představitel 
občanské společnosti jako nezávislý monitor.

O problematiku evropských fondů a jejich efektivního 
využití je v ČR velký zájem. Potvrdila to i vysoká účast 
českých a zahraničních odborníků na konferenci Lepší 

řízení rizik podvodů ve fondech EU, kterou pořádala 
Transparency International za podpory Evropského 

úřadu proti podvodům.

PODVODY 

PaktY integritY

V EVROPSKÝCH FONDECH
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Transparency International je členem několika pracovních 
skupin Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, kte-
ré se zaměřují například na hospodárné nakládání s ma-
jetkem státu, whistleblowing či regulaci lobbingu. Člen-
stvím v těchto pracovních skupinách přispíváme ke vzniku 
protikorupční legislativy. Někdy je výsledek podle našich 
představ, často však nikoliv. V roce 2016 jsme vytrvale 
prosazovali stěžejní pilíře ochrany oznamovatelů, které by 
měly být zaručeny zákonem. Nakonec zbyl pouze jeden 
odstavec. Z našeho pohledu promarněná šance. 

Pravidelně zveřejňujeme i stanoviska a komentáře k jed-
notlivým zákonům, které nejsou primárně protikorupční, 
ale mohou přispět k cílům, které sledujeme.

V loňském roce jsme se úspěšně zapojili do připomínko-
vání zákona o zadávání veřejných zakázek. Podařilo 
se nám například prosadit vyplnění legislativních mezer 
a zamezit zneužívání zákona První chráněnou dílnou (více 
o kauze na str. 22).

Naší dlouhodobou snahou byla i novelizace 25 let starého 
zákona o loteriích a nastavení jasných pravidel jak pro 
společnosti provozující hazardní hry, tak pro hráče. Po sil-
ných tlacích se podařilo do zákona dostat opatření, která 
snižováním rizika vzniku závislosti chrání hráče a přiná-
šejí zásadní možnosti regulace nelicencovaného hazardu 
v České republice a většího zdanění výnosů hazardních 
společností.

PROTIkORUPČNÍ PRAVIDLA HRY

§ 133a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

„KOMPLEXNÍ“ OCHRANA WHISTLEBLOWERŮ V PODÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY:
Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že byl ze strany žalovaného postižen 
nebo znevýhodněn v oblasti základního pracovněprávního vztahu proto, že u orgánu činného v trestním řízení 
učinil na základě důvěryhodných skutečností trestní oznámení pro trestný čin, který mohl spáchat žalovaný, 
zaměstnanec žalovaného, osoba ve služebním poměru zařazená u žalovaného, člen orgánu žalovaného nebo 
osoba vykonávající veřejnou funkci u žalovaného nebo stojící v jeho čele, je žalovaný povinen dokázat, že 
nedošlo k postižení nebo znevýhodnění žalobce z tohoto důvodu.
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V žebříčku zemí světa podle CPI (Corruption Perceptions 
Index) se v roce 2016 ČR propadla z celkového 37. místa 
na místo 47., přestože proti předešlému roku ztratila pouze 
jeden bod. (V roce 2016 to bylo 56 bodů ze 100.)

Hlavní důvody jsou tři. Státy s podobným bodovým hodno-
cením si udržely vzestupnou tendenci, takže nás „stlači-
ly“ níže, a Česká republika naopak progresivní trend z let 
2013–15 neudržela. Na rozbití klientelistických systémů 
nenavázaly efektivní kroky soudní moci a legislativní inova-
ce vykazují řadu mezer a bílých míst nebo pokulhává jejich 
implementace (viz zákony o registru konečných vlastníků, 
o střetu zájmů, o financování politických stran ap.).

Ukázalo se, že třetí a nejnebezpečnější brzdou zlepšení 
jsou příznaky state capture/privatizace veřejného zájmu, 
kdy vlivové skupiny kontrolují celé sektory věcí veřejných 
včetně příslušné legislativy, a tak při korupci ani nedochází 
k porušování zákona.

Index CPI stanovuje každoročně mezinárodní centrála 
Transparency International v Berlíně, a to na podkladě ana-
lýz korupčních rizik od 13 renomovaných mezinárodních 
institucí (Světová banka, Bertelsmannova nadace, Freedom 
House ap.). ČR je nyní v bodování hluboko pod průměrem 
EU (65 bodů); v evropském i celkovém hodnocení vedou 
Dánsko, Nový Zéland a Finsko (po 90 bodech).

INDEx VNÍMÁNÍ kORUPCE 2016 –
SYMPTOMY PRIVATIZACE VEřEJNÉHO ZÁJMU

Umístění ČR v žebříčku CPI od r. 2013

MAPOVÁNÍ kORUPCE

ČESKÁ REPUBLIKA nEUdRžELA PozItIvní tREnd A v žEBříČKU
„Indexu vnímání korupce 2016“ se propadla o 10 míst.

2013 (175 zemí) 2014 (177 zemí) 2015 (168 zemí) 2016 (176 zemí)

Hodnota Pořadí Hodnota Pořadí Hodnota Pořadí Hodnota Pořadí

ČR 48 57 51 53 56 37 55 47

Slovensko 47 61 50 54 51 50 51 54

Polsko 58 41 61 35 62 30 62 29

Maďarsko 55 46 54 47 51 50 48 57
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Index vnímání korupce (Corruption 
Perceptions Index, CPI) zveřejňuje 
mezinárodní nevládní organizace 

Transparency International od roku 
1995. Index řadí země podle stupně 

vnímání korupce ve veřejném 
sektoru s použitím stupnice 0–100, 
kde 100 označuje zemi téměř bez 

korupce a 0 znamená vysokou
míru korupce.

První pětici žebříčku obsadilo 
Dánsko, Nový Zéland, Finsko, 

Švédsko a Švýcarsko.
Žebříček uzavírá

Severní Korea, Jižní Súdán 
a Somálsko.

ČESkÁ REPUBLIkA
55/100 | 47/176

dánsko
finsko

švédsko
holandsko

německo
lucembursko

spojené království
belgie

rakousko
irsko

estonsko
francie
polsko

portugalsko
slovinsko

litva
kypr

česká republika
malta

slovensko
chorvatsko

maďarsko
rumunsko

itálie
řecko

bulharsko

dánsko
finsko

švédsko
holandsko

německo
lucembursko

spojené království
belgie

rakousko
irsko

estonsko
francie
polsko

portugalsko
slovinsko

litva
kypr

česká republika
malta

slovensko
chorvatsko

maďarsko
rumunsko

itálie
řecko

bulharsko
Ve srovnání s členskými zeměmi Evropské unie si ČR nepatrně polepšila. 

Ve středu žebříčku se drží pobaltské státy nebo Polsko, Slovensko je na 22. místě. 
Na chvostu zemí EU zůstává Itálie, poslední příčky obsazují Řecko a Bulharsko.

INDEX
VNÍMÁNÍ
KORUPCE 
2016

SVěT:
PRůMěRNý VýSLEDEk

43/100

EU:
PRůMěRNý VýSLEDEk

65/100
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Globální barometr korupce 2016 – evropa a Střední aSie

hlavní zjištění

Globální barometr korupce, vydávaný Transparency Inter-
national, je celosvětovým průzkumem veřejného mínění, 
který se zaměřuje na názory a zkušenosti respondentů 
s korupcí. Poskytuje obrázek o tom, jak korupce ovlivňuje 
život jednotlivců na národní úrovni a jak lidé vnímají snahy 
vlád s korupcí bojovat.

Z výsledků výzkumu z roku 2016 vyplynulo, že 9 % českých 
domácností poskytlo v oblasti veřejných služeb úplatek. Pro 

respondenty v ČR je korupce závažným problémem a vláda 
si při jejím potírání nepočíná dobře. Korumpovatelnost členů 
parlamentu je vnímána jako problém se středním rizikem. 
Dále se ukázalo, že oproti minulým letům dávají lidé v ČR 
úplatky v menší míře, ale oznamovat korupci stále není běžné.

Průzkumu se zúčastnilo téměř 60 000 občanů 42 zemí Ev-
ropy a Střední Asie. Nejlépe se umístilo Německo, Švédsko 
a Švýcarsko, na konci žebříčku je Rusko, Srbsko a Ukrajina.

Globální barometr korupce

CO SI ŠIROkÁ VEřEJNOST MYSLÍ O kORUPCI?

lidí si myslí, že korupce je 
jedním z hlavních problémů, 
kterým jejich země čelí

oznamovatelů korupce 
byli oběťmi následných 
odvetných opatření

lidí se bojí odvety 
za oznámení 
korupce

Skoro třetina lidí korupci 
nenahlašuje, protože má 
strach z důsledků.

lidí si myslí, že bohatí 
mají příliš velký vliv 
na rozhodování vlády

lidí považuje vládu 
a zákonodárce za částečně 
nebo zcela zkorumpované

si myslí, že vládní boj 
s korupcí je nedostatečný

téměř

téměř

si myslí, že vládní boj 
s korupcí je dostačující

domácností musela 
během posledního roku 
poskytnout úplatek

lidí, kteří poskytli 
úplatek, incident 
oznámil

KORUPCE JE JEDNíM Z NEJVĚTŠíCH 
PROBLÉMŮ, KTERÝM ZEMĚ ČELí

POLITICKÝ VLIV BOHATÝCH

VLÁDA S KORUPCí VE VEŘEJNÉM
SEKTORU BOJUJE NEDOSTATEČNĚ

NĚKTERÉ DOMÁCNOSTI MUSí UPLÁCET, 
ABY SE DOSTALY K VEŘEJNÝM SLUŽBÁM

OBĚTI JSOU ZASTRAŠOVÁNY, ABY MLČELY

ČLENOVÉ VLÁDY A PARLAMENTU JSOU ZKORUMPOVANí

ze1

53 %

30 %

23 %

ze1 3
z2 5

z3 5

z1 5

z1 63
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Transparency International (TI) se dlouhodobě snaží přispí-
vat k vyšší míře otevřenosti předvolebních kampaní v České 
republice. Vycházíme z myšlenky, že dostupnost údajů o fi-
nancování kampaní má být normou, a ne výjimkou.
V roce 2016 se odehrály krajské a senátní volby, při kterých 
TI sledovala otevřenost kandidátů při sdělování informací 
k financování svých kampaní. Monitorovací tým TI hodnotil 
134 kandidátek do krajských zastupitelstev a 175 kandidá-
tů do Senátu ČR. Výsledkem byl přehled toho, jak kandidáti 
získávají finance na své kampaně, jak je utrácejí a kdo stojí 
za jejich politickým marketingem. Věříme totiž, že pokud 
kandidát vede svou kampaň čistě a transparentně, bude se 
tak chovat i v případě svého zvolení.
Více na www.transparentnivolby.cz.

FINANCOVÁNÍ PřEDVOLEBNÍCH kAMPANÍ V kRAJSkýCH A SENÁTNÍCH VOLBÁCH

FINANCOVÁNÍ 
POLITICkýCH STRAN

Odhadovaná částka utracená 
kandidáty za volební kampaně 

v roce 2016

Částka, kterou obdrží strana ročně 
za každého senátora

237,5
tisíc korun

855
tisíc korun

500
milionů korun

Částka, kterou obdrží strana 
ročně za člena zastupitelstva 

kraje a hl. města Prahy
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Financování sportu je spojenou s řadou podezření na ko-
rupční či nekalé jednání. Projekt Veřejné peníze ve spor-
tu mapuje financování sportu z veřejných rozpočtů, identi-
fikuje slabá místa z hlediska možných korupčních vztahů 
a netransparentního rozdělování dotací.

Zkoumá objem, transparentnost a provázanost poskytnu-
tých dotací a analyzuje právní formy vybraných příjemců 
z hlediska rizika přesunu dotačních prostředků z nezisko-
vých sportovních organizací do soukromých subjektů.

Projekt realizován na základě podpory Ministerstva vnitra.

SPOLUPRÁCE S ČESkýM SVAZEM LEDNÍHO HOkEJE
Spolupráce Transparency International a iniciativy Lovecko-
rupcniku.cz s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) po-
kračovala i v roce 2016. Kromě provozování etické linky 
hokeje, kam lze hlásit korupční a další nekalé či pochybnosti 
vzbuzující jednání z hokejového prostředí, se tým TI zabývá 
i připomínkováním vnitřních řádů, norem a směrnic ČSLH.

O korupci ve sportu s námi na veřejné debatě Třicetník na 
kříž a padíka, když vyhrajem diskutovali novinář Jind-
řich Šídlo, sportovní komentátor Robert Záruba, Jan Boháč 
z České unie sportu a Zdeněk Zikmund z ČSLH.

kORUPCE VE SPORTU



POSILOVÁNÍ PROTIkORUPČNÍ 
ODOLNOSTI OBRANNÉHO PRůMYSLU
Transparency International se celosvětovému zbrojnímu prů-
myslu a oblasti obrany a bezpečnosti věnuje dlouhodobě. 
Apelujeme na soukromý sektor, aby dodržoval své protiko-
rupční závazky, a zvyšoval tak etický standard při obchod-
ních vztazích. Dění v prostředí českého zbrojního průmyslu 
monitorujeme nepřetržitě a snažíme se udržovat dialog jak  

s Ministerstvem obrany ČR, tak se zástupci zbrojního průmys-
lu. V minulém roce jsme analyzovali více než dvacítku zástup-
ců českého zbrojního průmyslu z hlediska efektivity etických 
a protikorupčních mechanismů.

Projekt realizován na základě podpory Ministerstva obrany.

SKUPINA  OD (%) DO (%)
A 83,3 100
B 66,7 83,2
C 50,0 66,6
D 33,3 49,9
E 16,7 33,2
F 0 16,6

16

INDEX PROTIKORUPČNÍ 
ODOLNOSTI ZBROJAŘSKÝCH 

FIREM V ČR

TATRA TRUCKS a.s. | 54 bodů

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | 45 bodů
LOM PRAHA s.p. | 34 bodů
RETIA, a.s. | 45 bodů
STV GROUP a.s. | 42 bodů
Vojenský technický ústav, s.p. | 44 bodů

VOP CZ, s.p. | 26 bodů

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | 10 bodů
Česká zbrojovka a.s. | 0 bodů
Explosia a.s. | 4 bodů
ERA a.s. | 0 bodů
GUMOTEX, akciová společnost | 0 bodů
ICZ a.s. | 13 bodů
Meopta - optika s.r.o. | 0 bodů
MPI Group, s.r.o. | 0 bodů
OMNIPOL a.s. | 0 bodů
Poličské strojírny a.s. | 0 bodů
PRAGA-Export s.r.o. | 0 bodů
Ray Service, a.s. | 0 bodů
Sellier & Bellot a.s. | 0 bodů
SVOS, spol. s r. o. | 0 bodů
Trade FIDES, a.s. | 0 bodů
Zenit, spol. s r.o. | 0 bodů

A (0)A (0)

C (1)C (1)

F (16)F (16)

B (0)B (0)

F
(16)

E
(1)

C
(1)

D
(5)

D (5)D (5)

E (1)E (1)

A F
POSKYTUJí 
ROZSÁHLÉ
INFORMACE

NEPOSKYTUJí 
ŽÁDNÉ

INFORMACE

INFORMACE O PROTIkORUPČNÍ AGENDě
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ODHALOVÁNÍ
SkUTEČNýCH MAJITELů
Intenzivně se věnujeme i problematice skutečných majitelů obchodních společností. Téma se stalo ještě aktuálnějším 
po vypuknutí skandálu Panama Papers, který jednoznačně ukázal, že anonymita skutečných majitelů společností může 
usnadňovat praní špinavých peněz, daňové úniky a korupční jednání.

ENHANCING BENEFICIAL OwNERSHIP TRANSPARENCY
Pod hlavičkou mezinárodního projektu jsme analyzovali stávající i plánovaný legislativní rámec v oblasti praní špinavých 
peněz a konečných vlastníků. Projekt má přispět k předcházení zneužívání obchodních společností, svěřenských fondů 
a dalších právních entit k praní peněz a korupčním účelům.

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

TAxPARENCY
V květnu 2015 jsme poprvé představili ve spolupráci se spolkem Lexperanto projekt Taxparency. Hlavní myšlenkou je 
vytvoření pozitivní motivace pro zodpovědné společnosti, jež mají transparentní vlastnickou a daňovou strukturu. Grantový 
projekt Centra ekonomických studií myšlenku Taxparency zpracovává v podobě analýzy efektivity navrhovaných řešení 
v mezinárodním prostoru (podle 4. směrnice EU proti praní peněz) a slabých míst návrhu novely účetní směrnice o zprá-
vách za jednotlivé země (country-by-country reporting).

Projekt je realizován za finanční podpory CES VŠEM.

JASNÉ VLASTNICkÉ A DAňOVÉ STRUkTURY
Komplexní informace o fungování korporátních vlastnických a daňových struktur v deseti vybraných jurisdikcích (ČR, SK, 
AT, DE, LU, BE, FR, UK, CH, USA) a inovativní online aplikace pro zefektivnění procesu rozkrývání. K těmto výsledkům bude 
směřovat nový projekt podpořený Evropským úřadem proti podvodům OLAF.

Projekt je podpořen Evropským úřadem proti podvodům.
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EVROPSkÉ FONDY
LEPŠÍ řÍZENÍ RIZIk VE FONDECH EU
Implementace projektů financovaných z fondů EU byla v minulosti 
v České republice ovlivněna řadou nesrovnalostí, podezřením na 
podvod nebo podvody skutečnými. Na tuto situaci zareagovala 
Transparency International projektem Lepší řízení rizik podvodů ve 
fondech EU, prostřednictvím kterého se snažila usnadnit řídícím 
orgánům používat analýzu rizik podvodů v každodenní praxi. Cílem 
projektu bylo shromáždit zkušenosti při posuzování rizik podvodů 
a podporovat osvědčené postupy a know-how. Jedním z hlavních 
výsledků projektu je publikace Hodnocení rizik podvodů, která shrnu-
je, jak jednotlivé řídící orgány rizika podvodů posuzují, jaké nástroje 
k tomu používají, k jakým opatřením došlo v souvislosti se zjištěními 
z minulého programového období atp. Publikace je ke stažení na 
stránkách www.transparency.cz.

Projekt je podpořen Evropským úřadem proti podvodům.

STřET ZÁJMů JAkO RIZIkO PODVODU
Ze zkušeností z minulých programových období vyplynulo, že jed-
ním z významných faktorů podvodného jednání je střet zájmů. Pro-
jekt Střet zájmů jako riziko podvodů, o jehož podpoře rozhodl na 
konci roku 2016 Evropský úřad proti podvodům, se zaměří nejen 
na lepší pochopení střetu zájmů a jeho jednotlivých projevů jakožto 
specifického rizika podvodů a nápravných nařízení, ale bude smě-
řovat i k posílení prevence jeho vzniku, případně k posílení kontroly, 
pokud již ke střetu zájmů dojde.

Projekt je podpořen Evropským úřadem proti podvodům.
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EDUkACE ZADAVATELů 
VEřEJNýCH ZAkÁZEk
Tématu veřejných zakázek se TI vě-
novala také prostřednictvím projektu 
Edukace zadavatelů v oblasti  
zdravotnictví realizovaném ve spo-
lupráci s pobočkou Transparency 
International v Bosně a Hercegovině. 
Projekt se proto zabýval tématem 
veřejných zakázek při nákupu zdra-
votnických přístrojů a vybavení. Pro-
střednictvím porovnání praxí obou 
zemí byly definovány problematické 
aspekty a vznikla doporučení, která 
by měla přispět k zefektivnění zadá-
vání veřejných zakázek a ke snížení 
korupčních rizik mezi nemocnicemi 
a soukromými dodavateli v Bosně 
a Hercegovině.

Projekt byl realizován z prostředků Programu 
transformační spolupráce Ministerstva 

zahraničních věcí České republiky.

INTEGRITA VEřEJNýCH ZAkÁZEk
Mezinárodní projekt Pakty integrity, který vytvořila organi-
zace Transparency International ve spolupráci s Evropskou 
komisí, pokračoval i v roce 2016. Do projektu se z veřejných 
institucí v ČR zapojilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

V roce 2016 došlo k uzavření Paktů integrity mezi TI a MMR 
na veřejnou zakázku „Služby technického dozoru nad pro-

vozem informačního systému MS2014+“. Nezávislý mo-
nitorovací tým se poté podílel na monitorování přípravné 
fáze výše zmíněného tendru. Monitorování dalších fází za-
dávacího řízení a samotné realizace zakázky bude pokračo-
vat i v roce 2017.

Financováno z prostředků Evropské komise.

4
roky trvání

projektu

17
pilotních
projektů

projekty integrity
veřejný kontrolní mechanismus pro ochranu fondů eu

11
oblastí

přes

920
milionů

přes

7,2
mil. eur

celková hodnota všech 
vybraných projektů 

spolufinancovaných z EU

rozpočet Evropské 
komise na Pakty 

integrity

s vybranými projekty 
spolufinancovanými

z EU

15
organizací

11
států EU

počet zapojených 
občanských organizací

zúčastněné
členské státy EU
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Členské společnosti Asociace inovativního farmaceu-
tického průmyslu (AIFP) loni vydaly 300 milionů korun 
na vzdělávání zdravotnických odborníků. Vzájemný vztah 
zdravotníků a farma průmyslu je nevyhnutelný, pokud má 
probíhat výzkum nových přípravků. Tuto nákladnou činnost 
hradí v podstatě pouze firmy samotné. AIFP má zájem na 
tom, aby informace o částkách, jež farmaceutické společ-
nosti zdravotnickým odborníkům v rámci výzkumu poskytují 

a na jaké účely, byly veřejné, a tak spustila projekt Transpa-
rentní spolupráce. Jeho hlavním výstupem je rejstřík plateb 
na www.transparentnispoluprace.cz.

AIFP naši pobočku oslovila s žádostí o analýzu funkčnosti 
a kvality systému. Je to vítaná příležitost, jak naši odbornost 
přenést do praxe a podílet se na zlepšení transparentnosti 
jednotlivých sektorů občanského života. 

TRANSPARENTNÍ
FARMACEUTICký PRůMYSL

MěJ SE k SVěTU
České neziskové organizace, které již 25 let podporují potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost 
žen a mužů, věnují se vzdělávání a zasazují se o respekt k lidské důstojnosti, dobré vládnutí a ochranu veřejného zá-
jmu, se spojily do nezvykle široké, otevřené a pestré platformy spojené hodnotami vyplývajícími z akčního plánu OSN 
Cíle pro udržitelný rozvoj 2030. Naše pobočka se k nim hlásí též a aktivně se podílí na formulaci manifestu Měj se 
k světu, tj. expertního dokumentu, který je jakýmsi pendantem k vládní strategii Česká republika 2030. Jde o seriózní 
snahu dialogicky, pozitivně a produktivně přispívat do dlouhodobých vládních plánů, neboť zástupci iniciativy naše 
argumenty vládě tlumočí a monitorují proměny strategie na její cestě ke schválení a přenosu do praxe.

VEDLEJŠÍ ÚČINkY V kINě SVěTOZOR
Výzkum, výroba a distribuce léčiv představují jeden z nejdiskutabilnějších sektorů, kde se střetávají obchodní plány s poli-
tickými motivacemi, názory a potřeby občanů se záměry státních institucí. Je tu prostor pro střety zájmů a korupci. Četné 
příklady dokazují, že tento prostor je také masivně využíván. Nejen o povaze českého farma sektoru, související legislativě 
a nastavování jasných pravidel diskutovali po promítání filmu Vedlejší účinky ve Světozoru I. Storová ze Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv, J. Dvořáček z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a T. Reichová, autorka filmu Epidemie svobody.



PRÁVNÍ 
PORADENSTVÍ
PRO VEřEJNOST
Kromě prosazování systémových změn se Transparency Inter-
national snaží formou bezplatného právního poradenství a kon-
zultací pomáhat i občanům, kteří se setkali s korupcí, všimli si 
nehospodárností ve veřejném sektoru nebo čelili nesprávným 
úředním postupům.
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7
asistentů

3
právníci

právní poradna
v roce 2016

Pokud máte Podezření 
na korupci, 

nenechávejte si to pro sebe.
+420 224 240 896

poradna@transparency.cz



PRVNÍ CHRÁNěNÁ DÍLNA
Již od roku 2014 se zabýváme kauzou První chráněné dílny (PCHD), podnikatelským subjektem, který z titulu zaměstná-
vání zdravotně postižených osob získává široké spektrum veřejných zakázek, jež však mnohdy „přeprodává“ dále. Subdo-
dávky tvoří v některých zakázkách 90–100 %.
V roce 2016 jsme obdrželi podněty týkající se činnosti PCHD. I na jejich základě jsme uveřejnili další články, ve kterých 
jsme nabádali k přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek v takové formě, aby nebylo možné zneužívat zaměst-
návání zdravotně hendikepovaných a rozvíjet podnikání, aniž by měli konkrétní benefity i samotní zaměstnanci. I na základě 
našich příspěvků do debaty došlo ke schválení zákona, který zamezuje opakování negativní praxe, kdy jsou hendikepovaní 
zaměstnanci zneužíváni pro získávání veřejných zakázek. 

VYBRANÉ kAUZY ROkU 2016
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SMART CITIES – OPENCARD ZNOVU A JINAk?
Whistleblowerské centrum TI se na základě podnětu zaměstnanců příspěvkové organizace hlavního města Prahy dozvědělo 
o nově uzavíraných smluvních vztazích mezi hlavním městem a společností Operátor ICT, a.s., kterou vlastní. Smlouvy se 
týkaly iniciativy Smart Cities, snahy vytvořit město, které bude více řízeno a uzpůsobeno moderním informačním technologiím.

Hlavní město Praha s Operátorem ICT uzavřelo příkazní smlouvu, kterou Právní poradna TI vyhodnotila jako potenciálně 
rizikovou. Podle ní má totiž Operátor ICT obdržet až 300 milionů korun na přípravu projektů a 43 milionů na mzdy svých 
zaměstnanců.

Kontrola ze strany hlavního města bude navíc ztížena skutečností, že se jedná o obchodní společnost (přestože vlastněnou 
hlavním městem), a nikoliv příspěvkovou organizaci. Dále není jasné, co by mělo být obsahem projektů Smart Cities – 
Operátor ICT bude v nejbližších letech své kapacity a plány teprve vytvářet, a tedy určovat, které projekty by měly být 
realizovány. Ročně však získá až 343 milionů Kč.

Oznamovatelé viděli zásadní problém i v tom, že kromě finančních prostředků alokovaných na konkrétní projekty, mzdy 
a další náklady bude Operátorovi ICT ještě náležet odměna ve výši 6,5 % ze všech uznatelných nákladů.
Jako problematické se jeví i ustanovení týkající se výpovědní lhůty smlouvy. I v případě velmi závažných problémů by 
nebylo možné ji vypovědět okamžitě, ale až po uplynutí tří měsíců.
Whistleblowerské centrum TI po analýze smluvní dokumentace dospělo k závěru, že nastavené podmínky nemohou vést 
Operátora ICT ke snaze připravovat projekty v co nejhospodárnější podobě. Reálně tedy hlavnímu městu Praze hrozí velké 
finanční ztráty na nekoncepční či nehospodárné projekty.
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STÁTNÍ POZEMkOVý ÚřAD: wHISTLEBLOwING VE STÁTNÍ SPRÁVě
Whistleblowerské centrum TI se na základě kontaktu se zaměstnanci Státního pozemkového úřadu dozvědělo o možném porušení 
zákona o státní službě, resp. stanovených procesů pro výběr zaměstnanců státní správy.

Podle tvrzení oznamovatelů měl být zákon o státní službě účelově obcházen s cílem obsadit pozici ředitele právního odboru kon-
krétní osobou, která však nesplňovala zákonné požadavky.

Protože se oznamovatelé obávali odvetných opatření, na Státní pozemkový úřad se obrátila TI. Žádali jsme konkrétní informace 
o průběhu výběrového řízení, z nichž následně vyplynulo, že podezření na porušení zákona bylo důvodné. Po kontrole ze strany 
Ministerstva zemědělství bylo výběrové řízení opakováno. Vhodný kandidát vybrán nebyl a nezákonně jmenovaný ředitel odboru byl 
z funkce odvolán. Výběr nového kandidáta zatím stále probíhá.

SPRÁVA ÚČELOVýCH ZAřÍZENÍ ČVUT
Na veřejnost unikly informace o stavu Správy účelových zařízení ČVUT, která se věnuje správě kolejí a menz. Zpráva analyzovala 
právně vadné postupy při zadávání veřejných zakázek, informace o dlouhodobé praxi uzavírání podstatných změn smluv bez sou-
těže a o jejich hospodářské nevýhodnosti. Dohodli jsme se s vedením ČVUT na spolupráci a výměně informací týkajících se řešení 
problémových smluv a požadovali jsme informace o dohledových mechanismech nad Odborem pro řízení projektů a transferu 
technologií. Obavy vzbuzovalo propojení osob ve vedení odboru s kauzami, které sledovala TI v minulosti na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu. Vnitřní tlak fakult a studentů nakonec vedl k ukončení pracovního poměru s těmito osobami.

Na základě podnětů občanů, které obdržela 
právní poradna, jsme uspořádali i několik 
veřejných debat. Jednou z nich byla Pa-
rukářka a její budoucnost – Veřejné 
zakázky v architektuře, jejímž obsahem 
byla podoba plánované revitalizace Vrchu 
sv. Kříže (Parukářky) a postup městské části 
Prahy 3 při výběru zpracovatele studie.

Další veřejnou debatu s názvem 
Osud kola na smíchovské ná-
plavce jsme uspořádali v souvislosti 
s plánovaným vyhlídkovým kolem 
Prague Wheel na Praze 5. Setkáním 
jsme se snažili přivést k jednomu 
stolu všechny strany a o stavbě de-
batovat v různých rovinách.

debatydebaty



PROJEkTY kONČÍCÍ V ROCE 2016

Závěrečnou mezinárodní konferencí byl uzavřen výzkumný 
projekt Neúplatné ženy? Genderová dimenze korup-
ce, který se soustředil na souvislost genderu a rozvoje ko-
rupce spojené s výkonem povolání s pravomocí rozhodovat.
Korupce v souvislosti s genderovými specifiky byla i ústřed-
ním tématem studijní cesty do norského Bergenu, kde 
sídlí organizace U4. Cílem pobytu financovaného z Fondu 
bilaterální spolupráce byla konzultace přístupů a metod, 
pomocí kterých lze analyzovat a identifikovat vhodná pro-
tikorupční opatření zohledňující strategie gender mainstre-
amingu.

Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha z programu

Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Výzkumně-vzdělávací projekt Rok místních referend vy-
vrcholil závěrečným jednáním o klíčových problémech sou-
visejících s pořádáním místních referend se zástupci Mi-
nisterstva vnitra ČR, Nejvyššího správního soudu a dalších 
institucí s organizátory referend. Problematice místních re-
ferend se věnují publikace TI Analýza místních referend 
2014 a Kuchařka místního referenda – Manuál pro 
aktivní občany.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

a Norska v rámci EHP fondů.

Soutěží Studentských klubů Transparency International vy-
vrcholil na jaře 2016 PAKT – Protikorupční akademický 
klub transparentnosti. Vítězná skupina studentů byla 
odměněna možností odjet na studijní cestu do Norska 
(projekt PAKT I.) a konzultovat se zástupci norských sa-
mospráv a dalšími odborníky otázky související s principy 
dobrého vládnutí.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

a Norska v rámci EHP fondů.

Sociálním aspektům korupce se věnoval loni zakonče-
ný projekt Obchod s bídou realizovaný společně se 
sdružením Naši politici. Prostřednictvím veřejných debat 
a workshopů se snažil upozornit veřejnost na nekalé vo-
lební praktiky (nakupování hlasů, změny trvalého pobytu) 
jakožto nástroje k získání politického vlivu. Výstupem byla, 
kromě samotného monitoringu voleb, mediálních aktivit 
a právních kroků proti pachatelům volebních manipulací, 
též analytická publikace mapující propojení lokálního pod-
nikatelského prostředí s politickou reprezentací a jeho vliv 
na obyvatele sociálně vyloučených lokality.

Transparency International byla partnerem v projektu

Obchod s bídou podpořeného grantem z Islandu,

Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

V průběhu roku 2016 došlo k zaVršení několika projektů a aktiVit, 
o nichž jsme již informovali ve výroční zprávě 2015. 

Kompletní výstupy všech projeKtů jsou dostupné na www.transparency.cz.
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ZA PODPORU NAŠICH PROJEkTů V ROCE 2016 DěkUJEME:
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Rostoucí počet úředníků a zaměstnanců, kteří jsou si vě-
domi rizik korupčních nabídek, umí na ně reagovat, uvědo-
mují si rizika spojená s přijetím úplatku a dokáží odpovědět 
i na případné nezákonné požadavky svých nadřízených – 
k tomu směřují vzdělávací aktivity TI.

Další velkou skupinou jsou pak aktivní občané. Nejde jen 
o předávání poznatků. Chceme, aby naše kurzy podporova-
ly přesvědčení, že bránit se korupci má smysl, a motivovaly 
účastníky k aktivnímu vystupování proti korupci vždy, když 
je to možné.

V loňském roce jsme pomohli zdokonalit protikorupčních opatření Technologické agentuře České republiky. Absolvo-
vali jsme řízené rozhovory s klíčovými zaměstnanci, analyzovali vnitřní dokumentaci a na základě získaných informací jsme 
navrhli doporučení pro jejich změnu a rozvoj.

PROTIkORUPČNÍ AUDITY A ŠkOLENÍ

ŠkOLICÍ ČINNOST TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Potřebujete Pomoci nastavit ProtikoruPční oPatření 
a compliance procesy nebo pochybujete o tom, 

zda je jejich nastavení dostatečné? obraťte se na nás. 
kotora@transparency.cz

V roce 
2016 jsme 
proškolili 

celkem

330
osob

315
úředníků
ve státní
správě

15
představitelů
vrcholového
managementu

Pražské vodovody
a kanalizace

Ministerstvo pro místní rozvoj
Úřad městské části města Brna, Brno-střed

Státní fond dopravní infrastruktury
Ministerstvo obrany

Ministerstvo práce a sociálních věcí



kOMUNIkACE
Naši komunikaci stále zlepšujeme, abychom veřejnosti co 
nejlépe přiblížili naši práci a témata, kterými se každodenně 
zabýváme.

Druhým rokem natáčíme a produkujeme krátká videa Mi-
nuty TI, ve kterých představujeme naše projekty, komentu-
jeme kauzy a aktuální dění. Nejen Minuty, ale také záznamy 
z veřejných debat či přednášek můžete sledovat na našem 
YouTube kanálu.

Velká část našeho snažení se odehrává také v online svě-
tě. Na naší facebookové stránce komentujeme aktuální 
dění a prezentujeme nejnovější výstupy z našeho webu. 
Twitterové debaty vedeme skrze účet @Transparency_CZ 
a v uplynulém roce se zapojili také ředitel organizace  
@David_Ondracka a analytik TI @milan_eibl.

Nejen novináři, ale především široká veřejnost může využí-
vat mezinárodní online databázi mediálních článků souvise-
jících s korupcí. Databáze European Corruption Obser-
vatory je výstupem projektu Transparency International EU, 
který podpořil úřad OLAF, a shromažďuje články s tématem 
korupce za rok 2016.

S přestavbou našich webových stránek nám pomáhají 
specialisté z agentury Picards a programátorský tým spo-
lečnosti Media Energy. Pro monitoring médií a veřejného 
dění používáme aplikace Merk a Monitora společnosti Imper.

Naše projekty a kauzy jsme představili na 13 tiskových kon-
ferencích a v desítkách tiskových zpráv.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL OTEVřENÁ VEřEJNOSTI
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@Transparency_cZ @milan_eibl

www.facebook.com/transparency.cz/@ DaviD_OnDracka
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TRANSPARENTNÍ FUNDRAISING
kLUB TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Klub Transparency International jsme založili v roce 2011 jako platformu pro podporovatele, kteří se zajímají o veřejné dění 
v České republice. Mají svůj názor a stojí si za ním. Chtějí bojovat proti korupci a klientelismu a ví, že pokud se spojí s námi, 
půjde to ještě lépe. K dnešnímu dni čítá Klub TI více než sto padesát individuálních a přes dvě desítky firemních členů.

Kdo nechce být součástí Klubu TI, ale chce naší organizaci pomoci, má možnost nás podpořit prostřednictvím portálu 
Darujme.cz.

V roce 2016 jsme spustili crowdfundigovou kampaň zaměřenou na realizaci monitoringu financování krajských a se-
nátních voleb (viz str. 14). Díky finanční podpoře individuálních dárců jsme byli schopni předložit široké veřejnosti data 
o politickém marketingu kandidátek a kandidátů.

Spolupracujeme také se společnostmi, které nás podporují svými produkty či službami. Díky tomu jsme schopni zefektiv-
ňovat naši činnost, prohlubovat znalosti a lépe mapovat vlivové skupiny.

Koncem roku jsme se setkali s našimi podporovateli na 5. transparentním večírku TI. Pro nás se vždy jedná o jedineč-
nou příležitost, jak osobně poděkovat za podporu, bez které bychom se neobešli a které si velice vážíme!

Všem našim podporovatelům děkujeme!

Těší nás, že jsme pro veřejnosT 
důvěryhodným partnerem 
v boji proti korupci.

Všem našim podporoVatelům děkujeme!
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VýVoj fundraisingu V letech 2012–2016 (v Kč)
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FIREMNÍ ČLENOVÉ KLUBU TRANSPARENCY INTERNATIONAL

ČLENSTVÍ PATRON

ČLENSTVÍ GENERAL

ČLENSTVÍ BASIC

MIMO kLUB TI
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Zaměstnance, kteří tvoří pracovní tým Transparency International, spojují dva hlavní spo-
lečné znaky – profesionalita a touha aktivně se podílet na zlepšování situace v České 
republice. V roce 2016 tvořilo pracovní tým 15 zaměstnanců a spolupracovníků, kterým 
průběžně pomáhalo 19 stážistů a dobrovolníků.

Kromě nadšení a trpělivosti je potřeba, 
abychom naše znalosti při plánování a re-
alizacích dlouhodobých programů dovedli 
správně aplikovat. Jen tak lze totiž oslovit 
zástupce dalších profesních a sociálních 
skupin, kteří budou tyto výstupy ve své pra-
xi využívat.

Projekt Efektivnější Transparency Interna-
tional nám k tomu všemu pomáhá: díky 
podpoře získané z ESI fondů absolvujeme 
vzdělávací školení a stáže v oblasti finanč-
ního řízení, lidských zdrojů a strategického 
plánování a ve spolupráci s experty pracu-
jeme na tom, abychom se profesně rozvíjeli 
a zkvalitnili práci celé organizace.

Projekt je realizován za finanční podpory EU.

PRACOVNÍ TýM 2016
David ONDRÁČKA
ředitel
Markéta ADAMOVÁ
office manažerka
Radim BUREŠ
programový ředitel (do května 2016)

Jekatěrina ČALKINA
asistentka právní poradny (do prosin-
ce 2016)

Ivana DUFKOVÁ
projektová manažerka
Aneta JAREŠOVÁ
projektová manažerka (od září 2016)

Sylvie KLOBOUČKOVÁ
právnička
David KOTORA
fundraising a komunikace
Lenka LENOCHOVÁ
projektová asistentka
Petr LEYER
právník, vedoucí právní poradny
Martina MIKOLÁŠKOVÁ
právnička
Markéta NOVÁKOVÁ
asistentka právní poradny
Ondřej SRB
asistent právní poradny (do března 2016)

Tereza ŠTYSOVÁ
finanční manažerka
Tereza ZBĚŽKOVÁ
projektová manažerka a analytička 
(do dubna 2016)

ExTERNÍ 
SPOLUPRACOVNÍCI
Ondřej CAKL
koordinátor a analytik

Jiří DUCHEK
IT technik

Milan EIBL
analytik

Miloslava HOSNÉDLOVÁ
účetní

Marek CHROMÝ
odborný asistent analytika

Veronika NETOLICKÁ
odborná asistentka analytika

Apolena ONDRÁČKOVÁ
asistentka právní poradny

Lucia VILIMOVSKÁ
asistentka fundraisingu 
a komunikace

EFEkTIVNěJŠÍ 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL
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DOBROVOLNÍCI
A STÁžISTÉ

Anežka BAYEROVÁ
Kateřina BENČATOVÁ

Adéla DíTĚTOVÁ
Tereza DUNDÁČKOVÁ

Barbora FESSLOVÁ
Ellen FRODLOVÁ

Karolína HORVÁTOVÁ
Nikola HUDCOVÁ

Leona KARASOVÁ
Kristýna KNAPEŠOVÁ

Soňa MALINOVÁ
Katarina NAGYOVÁ

Lucie NOVÁKOVÁ
David SVOBODA

Tereza ŠABATKOVÁ
Jan TOUŠ

Barbora URBANOVÁ
Jakub VANíČEK

Barbara VÁVROVÁ

SPRÁVNÍ RADA
Jan SPÁČIL, předseda

Erik BEST (do dubna 2016)

Ondřej KLOFÁČ
Tomáš NĚMEČEK

A. STARÁ (do dubna 2016)

Pavel UHL

DOZORČÍ RADA
V. KRÁLíČEK, předseda

Eva KOTLÁNOVÁ
Věra VÝTVAROVÁ

ZAkLADATELÉ
Bohdan DVOŘÁK

Václav LÁSKA
Libor VÁVRA

Jan VYKLICKÝ
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FUNDRAISING A PÉČE O DÁRCE
VÝNOSY částka NÁKLADY částka

projektová činnost (spolufinancování projektů) 487 839,30 Kč

Dary/Firemní dárce 70 000 Kč z toho:

Dary/Individuální dárci 30 500 Kč Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU 162 670 Kč

Dary/Darujme.cz 212 873 Kč EZOZ - Edukace zadavatelů v oblasti zdravotnictví 93 403 Kč

Klub/Firemní dárci 1 010 000 Kč Enhancing Beneficial Ownership Transparency 79 494 Kč

Klub/Individuální dárci 261 006 Kč Maják v moři korupce 2016 40 333 Kč

Klub/Darujme.cz 2 800 Kč Rok místních referend 36 700 Kč

Posilování protikorupční odolnosti ministerstva obrany 26 734 Kč

Veřejné peníze ve sportu 26 294 Kč

Protikorupční akademický klub transparentnosti - PAKT 18 000 Kč

Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce 3 611 Kč

Obchod s bídou 600 Kč

rozvoj fundraisingu 701 252 Kč

administrativní náklady organizace 398 088 Kč

CELKEM 1 587 179 Kč CELKEM 1 587 179 Kč
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FIREMNÍ ČLENOVÉ kLUBU TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2016

PATRON firemní členové Klubu TI:

Zátiší Catering Group, a.s. 125 000 Kč

Allianz pojišťovna, a.s. 100 000 Kč

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

LINET spol. s r.o. 100 000 Kč

Skanska a. s. 100 000 Kč

T-Mobile Czech Republic a.s. 100 000 Kč

UNIMEX GROUP, a.s. 100 000 Kč

GENERAL firemní členové Klubu TI:

PASSERINVEST GROUP, a.s. 50 000 Kč

HBO Europe s.r.o. 40 000 Kč

Ernst & Young, s.r.o. 30 000 Kč

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 25 000 Kč

CEMEX – Budujeme budoucnost, nadační fond 25 000 Kč

BASIC firemní členové Klubu TI:

ENERGY GROUP, a. s. 20 000 Kč

Dentons Europe CS LLP 15 000 Kč

ABB s.r.o. 10 000 Kč

Archetyp, z. s. 10 000 Kč

GlaxoSmithKline s.r.o. 10 000 Kč

Isolit-Bravo, spol. s r.o. 10 000 Kč

KOMA MODULAR s.r.o. 10 000 Kč

KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s. 10 000 Kč

OTIDEA a.s. 10 000 Kč

TON a. s. 10 000 Kč

CELKEM 1 010 000 Kč

Firemní dary mimo členství v Klubu TI (nad 20 000 Kč):

Renatechnik, s.r.o. 100 000 Kč přes Darujme.cz

Continental Barum s.r.o.   50 000 Kč

Spolek milců čaje s.r.o.
(Dobrá čajovna)

  26 000 Kč přes Darujme.cz

EDIKT a.s   20 000 Kč
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STRUkTURA NÁkLADů V ROCE 2016

VýVOJ FINANCOVÁNÍ TI V LETECH 2012–2016 (v kč)

Osobní náklady 
(11 zaměstnanců - hrubé mzdy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění; smlouvy na DPP) 5 282 179,00 Kč

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

1 713 825,00 Kč

Administrativní náklady a služby 
(propagace, nájemné, telefony, kancelářské potřeby, účetní, poštovné, IT služby, aktualizace softwarů) 1 129 800,48 Kč

Externí spolupráce na projektových výstupech 435 000,00 Kč

NÁKLADY CELKEM 8 560 804,48 Kč
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ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2016

* Finance od donora určené pro zahraničního partnera procházejí přes finanční účty TI CZ a jsou zohledněny ve výnosech i nákladech.

PROJEKTY (DOTACE, GRANTY) FINANČNÍ ZDROJ Částka (Kč)

Pakty integrity Evropská komise 959 356,58

Maják v moři korupce 2016 Ministerstvo vnitra ČR 838 655,95

EZOZ - Edukace zadavatelů v oblasti zdravotnictví Ministerstvo zahraničních věcí ČR 838 402,01

Lepší řízení rizik podvodů ve fondech EU Evropský úřad pro boj proti podvodům - OLAF 722 187,45

Enhancing Beneficial Ownership Transparency Evropská komise 620 535,46

Protikorupční akademický klub transparentnosti - PAKT Nadace rozvoje občanské společnosti 463 488,93

Rok místních referend Nadace rozvoje občanské společnosti 279 814,93

Whistleblowing is not Snitching Transparency International Secretariat 271 514,89

Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce Nadace Open Society Fund Praha 239 842,00

Posilování protikorupční odolnosti obranného průmyslu Ministerstvo obrany ČR 238 360,00

PAKT I - Protikorupční akademický klub transparentnosti Nadace rozvoje občanské společnosti 125 074,00

Public Fundraising in the Czech Republic Transparency International Secretariat 129 732,00

Building Coalitons for Transparent Defense Transparency International UK 123 272,00

Veřejné peníze ve sportu Ministerstvo vnitra ČR 99 970,00

Efektivnější Transparency International - Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí 85 173,00

U4 - studijní cesta do Norska Nadace Open Society Fund Praha 77 438,00

Peníze v politice II - Nový zákon o financování politických stranNadace Nadace Open Society Fund Praha 59 197,65

Obchod s bídou Nadace rozvoje občanské společnosti 44 103,00

Red Flags project Evropský úřad pro boj proti podvodům - OLAF 42 195,20

Evropská observatoř Evropská komise 34 832,16

Global Corruption Report - Sport Transparency International Secretariat 23 814,90

Taxparency Vysoká škola ekonomie a managementu 6 700,00

ZAKÁZKY

Analýza iniciativy Transparentní spolupráce v prostředí ČR Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 300 000,00

Prověření nastavení protikorupčních opatření v TAČR Technologická agentura ČR 280 000,00

Školení s protikorupční tématikou 234 000,00

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

Český svaz ledního hokeje 143 000,00

DARY

Klub Transparency International - Česká republika Firemní i individuální členové Klubu TI 1 273 806,00

Přímé dary Firemní i individuální dárci a Darujme.cz 313 373,00

OsTATNí

Ostatní příjmy (úroky, benefiční akce, účetní odpisy, konferenční poplatky) 52 416,32

Kurzová ztráta z projektové činnnosti -81 990,37

CELKEM 8 838 265,06

PROSTŘEDKY PRO PARTNERSKOU ORGANIZACI *

Transparency International Bosnia a Herzegovina  285 541,05
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ROZVAHA (BILANCE) k 31. 12. 2016 (V CELýCH TIS. kČ)

Číslo řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu 

dni účetního obdobíA K T I V A

A Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28) 1 7 0

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09) 2 72 0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 72 0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 10 237 292

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 17 237 292

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39) 28 302 292

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33 65 0

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 237 292

B Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80) 40 1 838 4 402

Pohledávky celkem (ř. 52 až 70) 51 0 30

Odběratelé 52 0 30

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79) 71 1 531 3 944

Peněžní prostředky v pokladně 72 8 19

Peněžní prostředky na účtech 74 1 523 3 925

Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82) 80 307 428

Náklady příštích období 81 9 1

Příjmy příštích období 82 298 427

AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40) 83 1 845 4 402

Kontrolní číslo (ř. 1 až 83) 997 8 588 18 776
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Číslo řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu 

dni účetního obdobíP A S I V A

A Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89) 84 603 872

Jmění celkem (ř. 86 až 88) 85 546 595

Vlastní jmění 86 8 0

Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92) 89 57 277

Účet výsledku hospodaření 90 X 277

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 91 57 X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 92 538 595

B Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128) 93 1 242 3 530

Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 104 750 721

Dodavatelé 105 27 108

Zaměstnanci 109 326 323

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 110 4 5

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění 111 186 174

Ostatní přímé daně 113 54 56

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 116 148 55

Jiné závazky 121 5 0

Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 492 2 809

Výdaje příštích období 129 25 9

Výnosy příštích období 130 467 2 800

PAsIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 1 845 4 402

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131) 998 7 380 17 608
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VýkAZ ZISkU A ZTRÁTY k 31. 12. 2016 (V CELýCH TIS. kČ)

Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku

Činnosti

hlavní hospodářská celkem

1 2 3

A Náklady  (ř. 39) 1 7 628 933 8 561

spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 2 2 758 464 3 222

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 99 3 102

Náklady na cestovné 6 289 3 292

Náklady na reprezentaci 7 157 0 157

Ostatní služby 8 2 213 458 2 671

Osobní náklady celkem  (ř. 14 až 18) 13 4 836 446 5 282

Mzdové náklady 14 3 645 345 3 990

Zákonné sociální pojištění 15 1 191 101 1 292

Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28) 21 26 23 49

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále 22 10 0 10

Jiné ostatní náklady 28 16 23 39

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (ř. 30 až 34) 29 8 0 8

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 30 8 0 8

NÁKLADY CELKEM 39 7 628 933 8 561

B VÝNOsY (ř. 67) 40 7 881 957 8 838

Provozní dotace (ř. 42) 41 2 100 0 2 100

Provozní dotace 42 2 100 0 2 100

Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46) 43 5 772 0 5 772

Přijaté příspěvky (dary) 45 5 772 0 5 772

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50) 47 0 957 957

Tržby z prodeje služeb 49 0 957 957

Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57) 51 9 0 9

Výnosové úroky 54 1 0 1

Jiné ostatní výnosy 57 8 0 8

VÝNOsY CELKEM 64 7 881 957 8 838

C VÝsLEDEK HOsPODAŘENí PŘED ZDANĚNíM 65 253 24 277

D VÝsLEDEK HOsPODAŘENí PO ZDANĚNí 67 253 24 277

Kontrolní číslo (ř. 1 - 67) 999 62 542 7 608 70 150
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PřÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVěRkY ZA ROk 2016
NÁZEV sPOLEČNOsTI: Transparency International – Česká republika, o. p. s.
síDLO: Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8
PRÁVNí FORMA: obecně prospěšná společnost
IČO: 27215814

OBsAH
1. OBECNÉ ÚDAJE
1.1. Založení a charakteristika společnosti
1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
1.3. Správní a dozorčí rada k rozvahovému dni

2. ÚČETNí METODY
2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
2.2. Pohledávky
2.3. Závazky
2.4. Rezervy
2.5. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
2.6. Výnosy
2.7. Použití odhadů

3. DOPLňuJíCí ÚDAJE
3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
3.3. Krátkodobé pohledávky
3.4. Časové rozlišení aktivní
3.5. Vlastní kapitál
3.6. Krátkodobé závazky
3.7. Časové rozlišení pasivní
3.8. Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky
3.9. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány
3.10. Daňový základ
3.11. Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti
3.12. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi/auditorské společnosti
3.13. Závazky neuvedené v rozvaze
3.14. Události, které nastaly po datu účetní závěrky
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1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Společnost Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „společnost“), byla založena zakládací smlouvou jako obecně prospěš-
ná společnost dne 23. 11. 2004 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 11. 2. 2005. Předmětem podnikání společnosti 
je zejména:

•  provádění průzkumů a výzkumů zaměřených na rozsah korupce ve společnosti a jejích dopadů na moderní společnost
•  realizace projektů vedoucích k omezování rozsahu korupce ve společnosti
•  pořádání konferencí, seminářů a workshopů
•  poradenství v oblasti aplikace právních předpisů a ekonomiky
•  spolupráce na tvorbě právních předpisů a systémových změn právního prostředí v ČR
•  vzdělávací činnost
•  publikační a vydavatelská činnost
•  organizace protikorupčních kampaní
•  spolupráce s vládními, nevládními, mezinárodními organizace a jinými subjekty v oblasti boje proti korupci.

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

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období

V roce 2016 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku.

1.3. správní a dozorčí rada k rozvahovému dni

Funkce Jméno

Statutární orgán ředitel David Ondráčka

Správní rada předseda Jan Spáčil

člen Philip Roland Steahelin

člen Tomáš Němeček

člen Ondřej Klofáč

člen Pavel Uhl

Dozorčí řada předseda Vladimír Králíček

člen Eva Kotlánová

člen Věra Výtvarová
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2. ÚČETNí METODY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem 
činnosti není podnikání a účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném 
znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu 
účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2016 za kalendářní rok 2016. Účetní závěrka byla vyhotovena dne 18. 5. 2017. 
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než  
40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmot-
ného majetku částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odha-
dované životnosti majetku lineární metodou.

Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpisován u pronajímatele.

2.2. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou.

2.3. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.4. Rezervy

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že 
nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.
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2.5. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

2.6. Výnosy

Výnosy z vedlejší hospodářské činnosti se účtují v okamžiku poskytnutí služby.

2.7. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k 
datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě 
všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů 
odlišovat.

3. DOPLňuJíCí ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Společnost k 1. 1. 2016 evidovala v účetnictví ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně ve výši 72 tis. Kč. 
Tento majetek měl k 1. 1. 2016 zůstatkovou hodnotu ve výši 7 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl tento majetek odepsán a následně vyřazen.

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Společnost k 1. 1. 2016 evidovala v účetnictví drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně ve výši 237 tis. Kč. 
Tento majetek měl k 31. 12. 2016 zůstatkovou hodnotu ve výši 0 tis. Kč. Jedná se zejména o kancelářské zařízení.

3.3. Krátkodobé pohledávky

Společnost nemá k datu 31. 12. 2016 pohledávky po splatnosti. K 31. 12. 2015 neměla společnost také pohledávky po splatnosti.
 
3.4. Časové rozlišení aktivní

Časové rozlišení aktivní obsahuje zejména příjmy příštích období z nepřijatých peněžních prostředků na základě uzavřených smluv na neziskové projekty.
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3.5. Vlastní kapitál

Vlastní kapitál společnosti je k datu účetní závěrky ve výši 595 tis. Kč. Výsledek hospodaření za rok 2016 ve schvalovacím řízení ve výši 277 tis. Kč. 
V rozvaze k účetní závěrce byla provedena úprava k prvnímu dni účetního období, a to přesun z řádku 97 Fondy na řádek 92 Nerozdělený zisk, 
neuhrazená ztráta částka ve výši 538 tis. Kč. Tato úprava lépe zobrazuje věrný a poctivý obraz účetnictví.
 
3.6. Krátkodobé závazky

Společnost nemá k datu 31. 12. 2016 závazky po splatnosti. K 31 12. 2015 neměla společnost také závazky po splatnosti.

3.7. Časové rozlišení pasivní

Časové rozlišení pasivní obsahuje zejména výnosy příštích období z titulu časově rozlišení přijatých peněžních prostředků na neziskové projekty. 
Jedná se o projekty, které časově přesahují účetní období končící 31. 12.

Příjmy příštích období (údaje v tis. Kč)

Projekt Stav k 31. 12. 2016 Stav k 31. 12. 2015

Pakty integrity 90

Lepší řízení rizik ve fondech EU 298

Obchod s bídou 32

Taxparency 7

Lifting the Lid on Lobbying 80

PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti 112

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce 106

Příjmy příštích období celkem 427 298

Výnosy příštích období (údaje v tis. Kč)

Projekt Stav k 31. 12. 2016 Stav k 31. 12. 2015

Efektivnější Transparency International -17

Enhancing Beneficial Ownership Transparency 193

Building Coalitons for Transparent Defense 187

Public Fundraising in the Czech Republic 504

Efektivnější Transparency International 195

Střet zájmů jako riziko podvodů 529

Jasné vlastnické a daňové struktury 607

SVISS - Streaming VISegrad ValueS 390

Advocacy for Accountanable Implementation of AMLD 212

Obchod s bídou 13

Rok místních referend 219

Peníze v politice II - Nový zákon o financování PS 59

Whistleblowing is not Snitching 176

Výnosy příštích období celkem 2 800 467
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3.8. splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky

Společnost neevidovala k 31. 12. 2016 ani k 31. 12. 2015 žádné závazky z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti po lhůtě splatnosti. Rovněž tak žádné nedoplatky příslušným finančním orgánům.

Výše splatných závazků z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činila 122 tis. Kč k 31. 12. 2016 
(130 tis. Kč k 31. 12. 2015).

Výše splatných závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění činila 52 tis. Kč k 31. 12. 2016 (56 tis. Kč k 31. 12. 2015).
 
3.9. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady jsou následující:

2016 2015

Počet Osobní náklady celkem (v tis. Kč) Počet Osobní náklady celkem (v tis. Kč)

Zaměstnanci 10 4 452 10 4 422

Vedení společnosti 1 830 1 804

Celkem 11 5 282 11 5 850

3.10. Daňový základ

V roce 2015 a 2016 nebyly vyplaceny žádné odměny ani funkční požitky členům řídících a kontrolních orgánů. Společnost neposkytuje členům řídících 
a kontrolních orgánů žádná jiná plnění a nebyly s nimi ani s jejich rodinnými příslušníky uzavřeny žádné obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

Stav k 31. 12. 2016 (údaje v tis. Kč)

Výsledek hospodaření před zdaněním celkem 277

Z toho:

Výsledek hospodaření před zdaněním z hlavní činnosti 253

Výsledek hospodaření před zdaněním z hospodářské činnosti (ke zdanění) 24

Nezdanitelná část základu daně (§20, odst. 7 ZoDP) 277

Základ daně 0

Sazba daně

Celkem daň z příjmů za hospodářskou činnost 0
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3.12. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi/auditorské společnosti

3.13. Závazky neuvedené v rozvaze

K 31. 12.2016 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost. 
Společnost nemá uzavřené žádné leasingové smlouvy, ze kterých by vyplýval budoucí závazek.
 
3.14. události, které nastaly po datu účetní závěrky

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

David Ondráčka, ředitel

Období do 31. 12. 2016 (údaje v tis. Kč) Období do 31. 12. 2015 (údaje v tis. Kč)

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem

Tržby z prodeje služeb 957    957 223    223

Celkem tržby za služby 957    957 223    223

Přijaté příspěvky (dary) 1 549 1 549 1 672 1 672

Přijaté příspěvky (granty) 4 223 4 223 4 071 4 071

Celkem přijaté příspěvky 5 772 5 772 5 743 5 743

Provozní dotace 2 100 2 100 4 188 4 188

Ostatní        9        9      39

 Výnosy celkem 7 881 957 8 838 9 970 223 10 193

Období do 31. 12. 2016 (údaje v tis. Kč) Období do 31. 12. 2015 (údaje v tis. Kč)

Povinný audit účetní závěrky 24 20

Jiné ověřovací služby 35 36

Celkem 59 56

3.11. Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti 

V roce 2016 společnost obdržela dary v rámci Klubu Transparency International ve výši 1 274 tis. Kč, dále přímé dary ve výši 313 tis. Kč.

Nejvýznamnějšími projekty v roce 2016 byly zejména Pakty integrity ve výši 959 tis. Kč, Maják v moři korupce 2016 ve výši 838 tis. Kč, EZOZ 
– Edukace zadavatelů v oblasti zdravotnictví ve výši 838 tis. Kč. Nejvýznamnějšími projekty v roce 2015 byly zejména Maják v moři korupce 
2015 ve výši 1 080 tis. Kč, Protikorupční standardy veřejných zakázek v Bosně a Hercegovině ve výši 970 tis. Kč, Prosazování protikorupčních 
mechanismů ve státní správě v Bělorusku ve výši 953 tis. Kč.  

statutární orgán účetní jednotky:
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In 2016, TI had 15 employees and 19 interns and volunteers. Our pro-
jects and case studies were presented at 13 conferences, numerous 
public debates and in dozens of press releases. 

TI works on various issues connected to whistleblowing, public procure-
ment legislation and political party financing in the Czech Republic. We 
believe that transparent information about political party financing should 
be the norm and not an exception. 
TI also focuses on preventing corruption in various sectors: sports (inclu-
ding cooperation with the Czech Ice Hockey Association), defence indu-
stry (creating an index of anti-corruption resistance of Czech armament 
manufacturers) and pharmaceutical industry. 
In 2016, TI´s Legal Advice Centre provided assistance to 270 clients. 
We also provided anti-corruption training to 330 persons, mainly civil 
servants. 

In the 2016 Corruption Perceptions Index, the Czech Republic fell from 
37th place to 47th place despite losing only one point in the evalua-
tion. The reason for this might be that the states with similar scores 
kept improving while the Czech Republic stagnated. There are still some 
challenges regarding the implementation of the laws and symptoms of 
state capture.
TI works on the issues of beneficial ownership information and risk ma-
nagement in the EU funds. A conference titled “EU funds: Fraud Risk 
Management” took place in Prague and there was also a publication on 
Evaluation of fraud risks. 

TI Club was established in 2011 as a platform for supporters who are in-
terested in the corruption situation in the Czech Republic. More than 150 
individual donors and more than two dozen of companies are currently 
members of the TI Club. We thank all our supporters!

What We do

Global outreach

TI Club

Transparency InTernaTIonal – czech republIc Is a waTchdog ngo 

governance of the country. We are a part of the global tI movement 

dedicated to fight against corruption. our mission is 

that helps us to have an international impact and use broad knowledge base.

to protect public interest and promote open, efficient and accountable 
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