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Korupce nezná hranice. Transparency International (TI) proto využívá svou unikátní globální síť a zastává roli partnera i hlídacího
psa mezinárodním institucím i korporacím, od G7 a Světové banky
po OECD, Google, EU či FIFA. Zároveň TI pracuje ve více než 100
zemích na tom, aby vlády a úřady fungovaly otevřeněji a ve prospěch občanů. Česká pobočka TI aktuálně spolupracuje s kolegy
v Kosovu, Bělorusku, Arménii nebo Barmě.
V Česku korupce dynamicky mění své formy. Některá rizika mizí,
jiná vznikají – a my musíme chytře reagovat. Snažíme se hlídat veřejný zájem a hájit efektivní a odpovědnou správu země. Navzdory
obecné společenské skepsi k boji s větrnými mlýny a občas vyhrocené politické „občanské válce“ se nám poměrně daří v jednotlivých
kauzách prosazovat elementární spravedlnost a důvěru v právo
a demokracii. Zaměřili jsme se na dvoje klíčové volby, sněmovní
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i prezidentské, a monitorovali jsme transparentnost financování
kampaní. Sledujeme také strategické zakázky a projekty ve veřejném sektoru (metro D, národní olympijská centra, oblast vodárenství

ÚVODNÍ SLOVO
DAVIDA ONDRÁČKY

a hazardu). S partnery z byznysu pracujeme na větší integritě zbrojařů, farmaceutů, developerů a exekutorů. A daří se nám udržovat si
pozici jedné z nejvlivnějších a ve veřejném prostoru nejvýraznějších
nevládních organizací.
Transparency International si musí chránit svou nezávislost
a bránit se zneužití svého jména pro politické nebo ekonomické
účely. Nejde to bez finanční nezávislosti, proto je shánění finančních
prostředků na naši činnost stále výzvou. Chceme zapojit více korporátních partnerů. Firmám i podnikatelům máme prostřednictvím
našich aktivit co nabídnout. A těší nás přízeň individuálních dárců,
kteří při nás dlouhodobě stojí. Děkujeme!

David Ondráčka,
ředitel Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI ČR), je ne-

Hlavní okruhy naší práce

vládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování.

POSKYTUJEME
BEZPLATNÉ
PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ

Patříme k mezinárodní síti nevládních organizací Transparency International, která v problematice korupce jako jediná
zapojuje soukromý sektor (jednotlivce, občanské iniciativy,
podnikatele) i veřejný sektor (samosprávy, vládní instituce). Od
roku 1993 jsme se rozrostli na více než 100 národních poboček
s hlavním sídlem v Berlíně. Naše poslání je jasné – omezit korupci ve světě.
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TRANSPARENCY
INTERNATIONAL:
VIZE, CÍLE, POSLÁNÍ

Každodenní kontakt s občany
a jejich problémy nám umožňuje
získat přehled o stavu korupce
v České republice a díky této
praktické zkušenosti se soustředit
na širší advokační činnost
a dosahování systémových změn.

PODPORUJEME
DEMOKRATICKÉ
HODNOTY

PROSAZUJEME
PROTIKORUPČNÍ
ZÁKONY
A SYSTÉMOVÉ
ZMĚNY

MAPUJEME
KORUPCI

VĚNUJEME SE
INVESTIGATIVNÍ
A ANALYTICKÉ
ČINNOSTI

Naše cíle
Ochrana nezávislých institucí/právního
státu/demokracie
Jasné majetkové vazby
Otevřené financování politických stran
Transparentní veřejné zakázky
Transparentní financování sportu
Profesionální státní správa
Otevřená a kvalitní územní samospráva
Podpora whistleblowerů

V roce 2017 pracovalo v Transparency International – Česká republika

9 zaměstnanců. Věnovali jsme se práci na 18 projektech, z toho 3 z nich byly
realizované v zahraniční a 5 projektů bylo součástí širší mezinárodní spolupráce.
Na korupci v oblasti sportu jsme se zaměřili v mediální kampani
Korupční víceboj, do které se kromě tvůrců a umělců J. Štáfka,
J. Lábuse a P. Čtvrtníčka zapojili vybraní přední sportovci.
Problematice exekucí a exekutorů jsme se věnovali s Člověkem v tísni,
na regulaci nelegálního hazardu jsme pracovali s Občany proti hazardu.
V roli organizátorů či partnerů jsme se zúčastnili 22 veřejných akcí.
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Zpracovali jsme 11 odborných publikací.

ROK 2017
V ČÍSLECH

Vydali jsme 27 tiskových zpráv.
Stali jsme se členy střechové organizace ASTRA a asociace DEMAS.
Na naši bezplatnou právní poradnu se obrátilo 441 klientů.
Proces budování kapacit TI vyústil ve vznik nového strategického plánu,
ve kterém jsme aktualizovali naše strategické cíle a poslání, posílili
finanční řízení organizace a rozvíjeli HR procesy a interní pravidla.
Ředitel české pobočky Transparency International D. Ondráčka
byl zvolen členem Mezinárodní správní rady TI.
Správní rada TI přivítala dvě nové tváře: Lenku Černou a Pavlínu Louženskou.
Prostředky na naši práci jsme získali zejména od Evropské unie, od vlády České
republiky, Spojených států amerických, z Mezinárodního visegrádského fondu,
z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, ale také od soukromých osob, firem
a členů Klubu Transparency. Všem za jejich podporu a důvěru děkujeme!

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST
Již od roku 2005 poskytujeme bezplatné právní poradenství občanům, kteří jsou přímo či nepřímo dotčeni korupčním jednáním. Naše pomoc spočívá v poskytování informací o vhodném postupu při obraně proti korupčnímu
jednání, právních předpisech a institucích, které se věnují

CHARAKTER PODNĚTŮ

kontrole státních orgánů. Formou dlouhodobější právní

Významná část podnětů, které obdržela právní poradna v roce

podpory poskytujeme také rozšířenou právní pomoc, kdy

2017, byla relevantních. Některé z nich poukazovaly na systémová

zpracujeme právní analýzu případu, právní stanoviska

selhání (např. nedostatky při zadávání veřejných zakázek), některé

a vypracujeme podání.

měly význam pro konkrétní lokalitu (místní referenda), jiné se týkaly výhradně práv klienta (stavební řízení).

WHISTLEBLOWERSKÉ CENTRUM
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TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
V ROCE 2017

Dva případy whistleblowerského centra skončily úspěchem:

Provozujeme také whistleblowerské centrum. Jeho pro-

v prvním případě šlo o odvolání ředitelky, která byla podezřelá

střednictvím pomáháme zaměstnancům orgánů veřejné

z netransparentního zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,

správy nebo soukromých subjektů, kteří se dozví o ko-

ve druhém případě došlo ke zrušení konkurenčních doložek, které

rupčním či jiném protiprávním jednání na svém pracovišti

nebyly uzavřeny v souladu s účelem zákona.

(whistleblowerům). Hlavním smyslem této aktivity je jejich ochrana, která je v České republice velmi opomíjena.

DOPAD ČINNOSTI PRÁVNÍ PORADNY

Po zpracování došlých oznámení hledáme řešení s cílem

Dopad činnosti právní poradny a whistleblowerského centra je zpra-

eliminovat rizika, kterým je oznamovatel v souvislosti

vidla dvojí: přímý – na konkrétní osoby ve formě poskytnutí právní-

s oznámením vystaven. Provozujeme také samostatnou

ho poradenství, a nepřímý, kdy jsou získané informace a zkušenosti

webovou stránku zaměřenou na whistleblowery působící

předávány dál osobami, kterým bylo právní poradenství poskytnuto

uvnitř veřejné správy – www.zapiskej.cz.

(nebo které se účastnily konkrétní vzdělávací akce).
Na právní poradnu se obracejí i novináři, kteří dále pracují se
získanými informacemi. K nim má následně přístup i široká veřejnost (spolupracujeme například s Českou televizí, Českým rozhlasem a dalšími celostátními médii).

Velmi pozitivní ohlasy jsme
zaznamenali v souvislosti
s pořádáním seminářů na školách.
Vyučující doporučovali naše
semináře i ve třídách svých
kolegů a kvitovali zejména
představení praktických příkladů
a aktuálnost tématu školení.

V roce 2017 jsme v rámci činnosti
právní poradny vedli strategickou
litigaci ke zpoplatnění podnětů
ve výši 10 000 Kč podaných
k Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS). Zavedení takto
vysokého poplatku za podání
podnětu jsme vnímali jako
výrazné omezení kontroly nad
veřejnými zakázkami ze strany
veřejnosti – občanů, nevládních
organizací, ale také zastupitelů
obcí a krajů. Proto jsme podali
správní žalobu ke Krajskému
soudu v Brně a následně kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu
soudu. V tuto chvíli lze považovat
za úspěch, že Krajský soud
v Brně konstatoval, že platí
zásada oficiality a ÚOHS by se
měl zabývat i věcnou stránkou
nezaplacených podnětů.

SPOKOJENOST
KLIENTŮ V ROCE 2017
256

nezjištěno

104

velmi spokojeni

66

spokojeni

  5

nespokojeni

NÁVŠTĚVNOST ONLINE
V ČÍSLECH
Publicita právní poradny a whistleblowerského centra
byla realizována především prostřednictvím webových
stránek:

www.transparency.cz
celkem 181 057 návštěv
www.transparency.cz/pravni-poradna/
celkem 7 233 návštěv
www.transparency.cz/chci-nahlasit-korupci/
celkem 2 041 návštěv
KONTAKTY NA PRÁVNÍ PORADNU
A WHISTLEBLOWERSKÉ CENTRUM
+420 224 240 896 (po–pá 9:00–17:00)
poradna@transparency.cz
www.transparency.cz, www.zapiskej.cz

PRÁVNÍ PORADNA A WHISTLEBLOWERSKÉ
CENTRUM V ROCE 2017 V ČÍSLECH

410
57
93
39
79 %
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nových klientů, většina jejich podnětů byla spojena s korupcí nebo
nesprávným úředním postupem a s podezřením na korupční jednání
podnětů týkajících se dalších korupčních jevů

klientům poskytnuto rozšířené právní poradenství

zveřejněných mediálních vyjádření v reakci na dotazy novinářů

klientů si díky poskytnutým konzultacím zvýšilo právní povědomí
minimálně o jednu úroveň (na škále nízká – střední – vysoká)
konzultací vedených se sportovními organizacemi v rámci procesu
zvyšování transparentnosti v oblasti financování sportu (mezi nimi
MŠMT, ČOV, FAČR, ČSLH, Český volejbalový svaz, hnutí „Čistý fotbal“
a ÚAMK)

59
73

subjektů – příjemců dotačních prostředků z oblasti sportu se
zúčastnilo dotazníkového šetření
žáků osmých a devátých tříd ZŠ proškoleno právníky TI

vybrané kauzy, na kterých jsme pracovali

KDO STOJÍ ZA MEDIÁLNÍMI DOMY

DOPRAVNÍ PODNIK A STAŘÍ ZNÁMÍ VYMAHAČI

Poprvé od vstupu České republiky do EU se Evropský parlament

společnosti. Platí tedy, že některá česká média selhávají především

HlídacíPes.org, Transparency International a Člověk v tísni upozor-

hačskou společnost Tessille ditta a další firmy v minulosti pro-

1. června 2017 zabýval riziky politického zneužívání médií v Čes-

v následujících oblastech:

nili v dubnu loňského roku na existenci utajené smlouvy Doprav-

fitující na vymáhání pokut dopravního podniku za neetických

ního podniku hlavního města Prahy uzavřenou s vymahači pokut,

podmínek a bez soutěže.

ku. Problematika se na program bruselské schůze dostala poté,
co k veřejnosti pronikly nahrávky údajně dokazující, že tehdejší vi-

MAJETKOVÁ STRUKTURA ÚSTÍ DO DAŇOVÝCH RÁJŮ — vedle

která jim umožňovala inkasovat mimořádné odměny. Poté, co se

HlídacíPes.org upozornil na to, že smlouva měla být kvůli „mi-

cepremiér a ministr financí A. Babiš ovlivňuje obsah médií, která

zakrytí koncového majitele je zde možnost daňové optimalizace.

detaily smlouvy dostaly na veřejnost, pražská primátorka A. Krná-

mořádným cenovým podmínkám“ pro vymahače před veřejností

čová přiměla dopravní podnik smlouvu změnit.

utajena. Podle propočtů Člověka v tísni mohl dopravní podnik roč-

dříve vlastnil a později předal do svěřenského fondu. Pochybnosti o vlastnictví vydavatelských domů podrývají důvěru veřejnosti

SEZNAMY AKCIONÁŘŮ NEJSOU VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ — sku-

k informacím – znát jejich vlastnickou strukturu by mělo být v de-

teční majitelé zůstávají skrytí.

mokratickém světě standardem. I proto analyzovala Transparency
International devatenáct největších a nejvlivnějších provozovatelů

SUBJEKTY ČI SPOLEČNOSTI JSOU SOUČÁSTÍ SVĚŘENSKÉHO

médií a mediálních domů v České republice.

FONDU – bez dostupných informací o skutečném majiteli.

Jejich vlastnickou strukturu jsme mapovali z otevřených rejstříků a databází, výročních zpráv a účetních závěrek v Česku i zahra-

Celkový přehled největších provozovatelů médií a mediálních

ničí. Asi nepřekvapí, že u nemalého počtu společností jsme nebyli

domů podle jednotlivých provozovatelů a obrázkové diagramy

schopni určit koncové vlastníky a jejich napojení na on/offshorové

vlastnických struktur na www.taxparency.eu/cz/structures/.

Pokuty po černých pasažérech vymáhali v Praze čtyři ad-

ně kvůli takto nastavené smlouvě tratit až půl miliardy korun. A to

vokáti, s nimiž pražský dopravní podnik uzavřel smlouvu bez

nejen kvůli odměnám pro advokáty, ale také pro exekutory. Poté,

soutěže na dobu pěti let. Jedním z najatých advokátů byl i R.

co jsme se stížností obrátili na primátorku Prahy, dopravní podnik

Ambrož, který v minulosti zastupoval nechvalně známou vyma-

podepsal s advokáty smlouvu novou.

MHD V ČESKÉ LÍPĚ BEZ SOUTĚŽE
Na základě oznámení whistleblowera jsme v říjnu 2017 otevřeli

výjimku platnou např. pro nejmenší obce. Ta v zásadě říká, že smlouvu

kauzu týkající se plánu města Česká Lípa zadat zakázku na pro-

na zajišťování dopravy na kratších trasách či za menší objem peněz je

voz MHD bez soutěže. Vedení města se totiž rozhodlo, že bude

s konkrétním subjektem možné uzavřít i bez soutěže. Podmínkou však

veřejnou dopravu ve městě a okolí řešit zřízením nového dopravní-

je, že musí jít o tzv. malý nebo střední podnik – v evropském právu

ho podniku, ve kterém by však městu patřil menšinový vlastnický

jsou tyto podniky pro svůj ekonomický přínos různě zvýhodňovány.

podíl. „Strategickým partnerem“ v dopravním podniku měla být

Stěžejní tedy byla otázka, zda je zamýšlený dopravní podnik malým či

společnost BusLine a.s. Ta mohla tímto způsobem získat zakázku

středním podnikem. Podle našeho názoru je to vyloučené.

na provoz MHD bez jakékoli soutěže.

Liberecký kraj zaslal podnět zastupitelstvu České Lípy a Úřa-

Česká Lípa se takto snažila využít výjimku z nařízení EU

du pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS však správ-

(č. 1370/2007) o veřejných službách v přepravě cestujících po že-

ní řízení nezahájil, protože rozhoduje až v situacích, kdy již došlo

leznici a silnici, které je nadřazeno směrnicím o zadávání veřejných

k porušení zákona. Vedení města i přesto neváhá postup ÚOHS

zakázek a sjednocuje podmínky v celé Unii pro poptávání externích

interpretovat po svém a občanům tvrdí, že podle ÚOHS je postup

dopravců pro hromadnou dopravu. Evropský zákonodárce však určil

v souladu se zákonem. Kauzu i nadále sledujeme.

Umístění

MAPOVÁNÍ KORUPCE:
INDEX VNÍMÁNÍ KORUPCE 2017
Index vnímání korupce (Corruption
Perceptions Index, CPI) zveřejňuje
mezinárodní organizace Transparency
International od roku 1995.
Index řadí země podle stupně
vnímání korupce ve veřejném sektoru
s použitím stupnice 0–100, kde
100 bodů označuje zemi téměř bez
korupce a 0 bodů znamená vysokou
míru korupce. Počet zemí se rok od
roku mírně mění, v roce 2016/2017
jich bylo hodnoceno 180.
Česká republika v roce 2017 získala 57 bodů ze 100 možných

ské unie (65 bodů) ale stále ztrácíme.

Počet bodů

2

Dánsko

88

3

Finsko

85

6

Švédsko

84

8

Lucembursko

82

8

Nizozemsko

82

8

Velká Británie

82

80

12

Německo

81

70

16

Rakousko

75

60

16

Belgie

75

19

Irsko

74

30

21

Estonsko

71

20

23

Francie

70

29

Portugalsko

63

34

Slovinsko

61

36

Polsko

60

38

Litva

59

publika o jednu příčku posunula na sdílenou 18. pozici. Ve středu

40

Lotyšsko

58

42

Kypr

57

42

Česká republika

57

Vývoj umístění ČR v CPI 2012–2017
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Maďarsko

a obsadila 42. příčku, kterou sdílí se Španělskem, Kyprem a Dominikou. Oproti loňsku jsme si o pět míst polepšili, na průměr Evrop-

Země

Ve srovnání se členskými zeměmi Evropské unie se Česká re-

První místo obsadil Nový Zéland s 89 body. Severské země hájí

žebříčku se drží pobaltské státy (11., 16. a 17. místo). Ostatní země

i nadále přední pozice, avšak s bodovými ztrátami: Dánsko je se

Visegrádu si pohoršily – Slovensko o 1 bod, o 2 body Polsko, do-

ztrátou dvou bodů oproti minulému indexu na druhém místě, Fin-

konce 3 body ztratilo Maďarsko. To se propadlo na předposled-

sko (obsadilo třetí místo) i Švédsko (šesté místo) ztratily za posled-

ní místo Evropy a nechalo za sebou už jen Bulharsko se 43 body.

42

Španělsko

57

ní dva roky celkem 5 bodů. První pětici doplňují Norsko a Švýcar-

Naopak evropským skokanem roku 2017 je Řecko, které si oproti

46

Malta

56

sko (85 bodů, shodně s Finskem).

loňsku o 4 body polepšilo a je aktuálně na 59. pozici.

54

Itálie

50

ho trendu interpretujeme jako důsledek stagnace. Na jedné straně

54

Slovensko

50

odráží již dříve přijatá legislativní opatření, současně ale výsledek

57

Chorvatsko

49

nezachycuje problémy v jejich implementaci. Určitý pozitivní vliv

59

Řecko

48

59

Rumunsko

48

zemí Evropy. Co se týče většiny sledovaných oblastí, Česká repub-

66

Maďarsko

45

lika v roce 2017 stagnovala.

71

Bulharsko

43

Aktuální umístění ČR spíš než jako nástup nového pozitivní-

Výsledek za rok 2017
spíše než pozitivní
trend odráží setrvalý
stav vnímání korupce
v minulém roce.

na zlepšení mělo i přebytkové hospodaření státního rozpočtu, které ale souvisí s obecným trendem rostoucí ekonomiky ve většině

index vnímání korupce 2017:
země eu

43/100
evropská unie: průměrný výsledek 65/100
svět: průměrný výsledek

Jak vylepšit skóre České republiky
Aby Česká republika využila svůj potenciál a dosáhla v rámci žebříčku na vyšší pozice minimálně nad průměr států Evropské Unie,

Co je Index vnímání korupce?

je důležité soustředit se na následující oblasti:

NEZÁVISLOST
DEMOKRATICKÝCH
INSTITUCÍ
A DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ PRÁVNÍHO STÁTU
Politická reprezentace musí aktivně obhajovat autoritu demokratických institucí a respektovat dělbu moci s důrazem na nezávislou a profesionální justici a policii. Důležitou roli v kontrole kvality
právního státu hrají též nezávislá média a občanská společnost.

STABILIZACE A OTEVŘENOST VEŘEJNÉ SPRÁVY
Je potřeba zabránit demontáži zákona o státní službě a snadným
přístupem k informacím umožnit občanům využívat institut veřej-

Index vnímání korupce hodnotí
a řadí země na základě vnímání
stupně zkorumpovanosti
veřejného sektoru, který
kombinuje výsledky průzkumů
a dat shromážděných řadou
renomovaných institucí. Jedná
se o nejčastěji používaný
indikátor korupce na světě.

Proč je Index založen na vnímání korupce?

né kontroly (např. zrušením poplatku za podání podnětu k ÚOHS).

HOSPODÁRNOST VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
Efektivní registr smluv může fungovat jedině bez zbytečných výjimek. Je třeba z něj odstranit aktuální nesystémové výjimky a zaměřit se více na kontrolu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
vynakládání veřejných prostředků jak v oblasti veřejných zakázek,
tak dotačních titulů.

ROZKRÝVÁNÍ SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
Znalost konečných skutečných vlastníků je nezbytná nejen pro
zodpovědné hospodaření státu, ale i důležitým nástrojem pro
předcházení střetů zájmů. Proto je nezbytné zajistit otevřený a důvěryhodný registr skutečných majitelů.

Neexistuje způsob, jak změřit
absolutní míru korupce na
základě tvrdých empirických
dat. Korupce totiž zahrnuje
nezákonné aktivity, které
jsou skryté a k veřejnosti se
dostávají pouze prostřednictvím
skandálů, vyšetřování či stíhání.
Index CPI posuzuje efektivitu
vyšetřovatelů, soudů nebo médií
ve vyšetřování či odhalování
korupce. Posouzení vnímání
korupce samotnými zástupci
veřejného sektoru je tedy
nejspolehlivějším způsobem
porovnání úrovně korupce
v různých zemích.

FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN:
MONITORING PŘEDVOLEBNÍCH KAMPANÍ
Získávat data o útratách
za politickou reklamu,
třídit je, vyhodnocovat,
ověřovat a zpracovávat do
přehledné a srozumitelné
podoby je nutný
demokratický servis.
Transparency International
se o něj snaží již od
roku 2012, kdy jsme se
monitoringu předvolebních
kampaní věnovali poprvé.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Předvolební kampaň je obvykle obdobím turbulentních událostí na politické scéně. Před volbami do Poslanecké sněmovny
PČR tomu nebylo jinak. Dohled nad legálností předvolebního
klání má sice na starosti nově etablovaný Úřad pro dohled nad
hospodařením politických stran a politických hnutí, ale naše
pobočka jeho průběh monitoruje podle vlastní metodiky. Jako
nevládní organizace totiž můžeme vyhodnocovat nejen funkčnost platné legislativy, ale také politikům tlumočit požadavky
občanské společnosti, které jdou na rámec zákona.
V roce 2017 jsme sledovali veškeré pohyby na volebních
účtech devíti nejsilnějších stran, hodnotili jsme transparentnost
jejich financování, organizace kampaně a komunikace s voliči,
analyzovali jsme dění na sociálních sítích a v online médiích.
Naše dohledové aktivity skončily hodnocením transparentnosti
stran. Náš monitoring má velmi široký záběr a neobešli bychom
se bez spolupráce s dalšími organizacemi, které se specializují
na datovou a mediální analýzu a na (politický) marketing: Nielsen Admosphere, Dataweps, SocialBakers.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ TRANSPARENTNOSTI POLITICKÝCH KAMPANÍ
PŘED VOLBAMI PREZIDENTA ČR*

M. TOPOLÁNEK

3,6

M. HORÁČEK

2,1

P. FISCHER

2,7

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2017
Prezidentské volby sice proběhly až v lednu roku 2018, předvolební
kampaně však začaly již na konci roku 2017. Proto se ihned po parlamentních volbách náš monitorovací tým věnoval předvolebnímu
klání kandidátů na úřad prezidenta ČR.

J. HYNEK

Dohledové metody se v zásadě nelišily od monitoringu parlamentních kampaní a jejich výsledkem bylo opět „známkování“

3,2

P. HANNIG

3,4

V. KULHÁNEK

3,2

transparentnosti kampaní všech kandidátů. Nutno podotknout, že
v tomto ohledu dopadli prezidentští kandidáti o dost hůře než strany bojující o křesla v Parlamentu ČR.
nivolby/prezident2018. Výstupem obou monitorovacích aktivit je
dokument s názvem Protokol, který přinesl detailní výsledky, rozbor předvolebního dění a soubor doporučení pro lepší praxi.
Ačkoliv se „transparentnost“ stala oblíbeným motivem v sebeprezentaci všech kandidátů, z hlediska dostupnosti informací o financování, strategiích a vlivovém pozadí byly jejich kampaně spíše
neprůhledné.

*známkování jako ve škole

O výsledcích jsme průběžně informovali na www.transparent-

M. ZEMAN

4,4

M. HILŠER

2,9

J. DRAHOŠ

3,0

MONITORING VOLEB V KOSOVU
Monitoringu voleb jsme se v roce 2017 věnovali i na mezinárodní

JASNÉ MAJETKOVÉ VAZBY

úrovni. V Kosovu jsme spolu s Kosova Democratic Insitute (KDI)

BOJ ZA TERITORIALITU
EXEKUTORŮ

monitorovali dvě předvolební kampaně.
Rodící se demokracie Kosovské republiky trpí mnoha dětskými
neduhy. Jednou z nejrespektovanějších organizací, která svou činností dobrému vládnutí a standardizaci demokratického provozu

V České republice neustále roste počet osob postižených exeku-

napomáhá, je Kosova Democratic Insitute (KDI). Zaměřuje se na

cí. Stávající systém, kdy exekutor vykonává státní moc a zároveň

dohled nad průběhem všech voleb, aby nedocházelo k falšování

působí jako podnikatel, považujeme za nefunkční, plný korupčních

nebo zakrývání volebních výsledků. Na základě monitorovacích

Díky anonymnímu vlastnictví společností a firem dochází v glo-

příležitostí a do budoucna neudržitelný. Za dílčí řešení proto poža-

metod, které využívá TI ČR, došlo poprvé v novodobých dějinách

bálním měřítku ke střetům zájmů, financování organizovaného

dujeme zavedení místní příslušnosti/teritoriality exekutorů. V roce

Kosova ke zveřejnění konkrétních dat o zdrojích a strukturách fi-

zločinu a praní špinavých peněz. Transparency International se

2017 jsme k zavedení principu teritoriality vyzvali na společné tis-

nancování a dalších informací odkrývajících pozadí stranických

problematice věnuje jak po stránce legislativní, tak praktické.

kové konferenci s Člověkem v tísni, vystoupili jsme na semináři ko-

útrat za politickou reklamu. Dělo se tomu v rámci programu Transi-

Zprostředkováváme veřejnosti nejen praktické ukázky rozkrý-

naném v Poslanecké sněmovně a o správnosti tohoto řešení jsme

tion Ministerstva zahraničních věcí ČR.

vání majetkových vazeb, ale snažíme se přinášet efektivní po-

se snažili přesvědčit relevantní organizace a instituce. Novela záko-

stupy a školit odborníky z oblasti státní správy.

na přesto přijata nebyla.

Monitorovací proces předvolebních kampaní v Kosovu (2017)
Počet monitoringů: 				
Počet sledovaných politických subjektů: 		
Politické strany, které zveřejnily strukturu výdajů:

2
59
12

Mezitím, co jsme aktivně lobbovali za kvalitní podobu evidence
skutečných majitelů (a dopisovali si veřejně s Ministerstvem financí), dokončili jsme spolu s partnery Příručku pro rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů, kterou jsme v rámci projektu realizovaného v programu Hercules III a financovaného úřadem
OLAF poskytli všem relevantním státním institucím jako praktickou
pomůcku. Jako bonus jsme přidali i přehledný e-tool, který pomáhá přímo s procesem rozkrývání.

ZÁKLADNÍ FAKTA
Více než 50 % všech exekucí je vedeno
pro jistinu nižší než 10 000 Kč.

Více než 30 % exekucí je vedeno

pro pohledávku nižší než 2 000 Kč.

HAZARD A JEHO REGULACE
Česká republika se po dlouhá léta řadila k hazardním velmocem
a regulovat zde pravidla tvrdého hazardu se zdálo být téměř nemožné. Je proto potěšující, že od roku 2010, kdy jsme se spolu
se sdružením Občané proti hazardu začali problematice tvrdého
hazardu věnovat, došlo k významným pozitivním změnám. Od
ledna 2017 platí nový zákon, který nastavil přísnější pravidla pro

V roce 2017 skončil také mezinárodní projekt Enhancing Beneficial Ownership Transparency, o němž jsme informovali ve Výroční zprávě 2016. Věnoval se problematice legislativy v oblasti praní

Soustavně narůstá podíl lidí s deseti

a více exekucemi (25 % v roce 2017).

špinavých peněz a konečných vlastníků. Jeho hlavním výstupem

95 % všech nových exekucí je nařizováno

byla analýza současného stavu legislativy a předpokladů faktic-

vůči lidem, kteří již minimálně jednu exekuci mají.

jeho provozování. V této souvislosti jsme v roce 2017 monitorovali
naplňování zákona v praxi, aktivity regulátora (Ministerstva financí) a plnění povinností soukromých provozovatelů.
Výsledkem byl apel na Ministerstvo financí, aby firmy fungující
ve starém režimu netolerovalo. Monitoring jsme v polovině roku zo-

kého vývoje po implementaci IV. směrnice EU proti praní špina-

pakovali a z jeho výsledků vyplynulo, že nová pravidla mají rozhod-

vých peněz. Analýza srovnává všechny do projektu zapojené země

ně smysl. Doporučili jsme ale zároveň regulaci několika nedostatků:

(Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko a Slovinsko), odhaluje

spustit registr hráčů, striktně vymáhat dodržování pravidel v oblasti

slabá místa, která vyžadují zlepšení, ale uvádí i příklady pozitivní

internetového hazardu a flexibilněji rušit povolení, která jsou v roz-

praxe.

poru s legislativou.

KORUPCE VE SPORTU
Transparency International opakovaně poukazuje na potřebu systémové změny dotační politiky v oblasti sportu a její kontroly ze
strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2017
jsme představili analýzu Financování sportu statutárními městy

Andrea Hlaváčková – tenistka

a kraji, která zkoumala provázanost poskytování dotací do sportu,
koncepčnost a transparentnost vynakládaných prostředků.

David Pastrňák – hokejista

Spolupracujeme i s některými svazy na zlepšení jejich interních
procesů a přenastavování vnitřních pravidel, včetně školení vybraných skupin pracovníků. Řešíme i konkrétní kauzy a podněty. Aktuálně se zabýváme kauzami dotačními.
Již třetí rok spolupracujeme s Českým svazem ledního hokeje
na zvýšení etických standardů v hokeji.
Věříme, že i do budoucna bude TI v nastavování principů financování sportu hrát významnou roli nezávislého odborníka a partnera. Podle nás totiž současný systém vytváří ideální prostředí pro
zneužívání dotační podpory a kvalitní koncepce financování sportu
viditelně chybí.

HLAVNÍ OBLASTI, KTERÝM SE VE SNAZE
O ZLEPŠENÍ SPORTOVNÍHO PROSTŘEDÍ
A JEHO FINANCOVÁNÍ VĚNUJEME:

mediální kampaň za sport bez korupce:

korupční víceboj

Michal Vápenka – sledge hokejista

V RÁMCI KAMPANĚ JSME TAKÉ REALIZOVALI
PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VE SPOLUPRÁCI
S AGENTUROU STEM/MARK TÝKAJÍCÍ SE
KORUPCE A FINANCOVÁNÍ SPORTU.

Na problémy sportovního prostředí jsme se v roce 2017 zaměřili

Hlavní zjištění sociologického průzkumu:

v komunikační kampani Korupční víceboj, která akcentuje tři klíčo-

Téměř 3/5 lidí (56 %) se domnívají, že státní peníze
nejsou v oblasti sportu vynakládány efektivně.

vé oblasti: otevřené financování sportu, sběr podnětů o nekalostech a mezinárodní sportovní rovinu.
Kampaň umožnila zapojení řady významných osobností ze svě-

nerovné financování a netransparentní přerozdělování veřej-

ta sportu, kterým jsme dali prostor podpořit myšlenku transparent-

ných peněz plynoucích do sportu

ního sportovního prostředí.
Na detailech kampaně, její vizuální podobě a na natáčení vi-

manipulace s výsledky a sázkařský průmysl zasahující do

deospotu s námi spolupracovala agentura Saatchi & Saatchi Pra-

zápasů, včetně práce s whistleblowery

gue, spot režíroval Jakub Štáfek a role komentátorů se zhostili Petr
Čtvrtníček a Jiří Lábus. Produkci a postprodukci zajistily společnosti

velké kauzy na mezinárodní úrovni v rámci sítě TI, skandál ve

Boogiefilms a PFX, mediálním partnerem byla Česká televize. Hlavní

FIFA nebo organizace velkých mezinárodních akcí

motiv kampaně, štafetový kolík, navrhl Roman Kvita.
Více na www.korupcniviceboj.cz.

8 z 10 lidí se domnívá, že současné financování
sportu umožňuje korupční jednání.
Ovlivňování přerozdělování dotací pokládají
3 z 10 dotázaných za vůbec nejzávažnější
korupční jednání v oblasti sportu.

Petr Koukal – badmintonista

Jan Povýšil – plavec

Kristýna Kolocová – beach volejbalistka

Téměř 2/3 lidí, kterých se výběr sportu nějak
dotýká, nejsou korupčními kauzami při volbě
vlastní sportovní činnosti ovlivněni.
3/4 dotázaných by nevěděly, koho vyhledat v případě,
že by narazily na korupční jednání ve sportu.
3/4 lidí by uvítaly anonymní telefonní linku, na kterou by
mohly volat podněty související s korupcí ve sportu.
Průzkumu agentury STEM/MARK, uskutečněného
v termínech 27. 6. – 8. 7. 2017, se zúčastnilo
611 respondentů ve věku 15 až 59 let.

Luděk Mádl – novinář

Jakub Štáfek – režisér a herec

INTEGRITA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

EVROPSKÉ FONDY
Střet zájmů je problém, který se opakovaně objevuje zejména

Veřejné zakázky patří ke stěžejním
oblastem zájmu Transparency
International. Vzhledem k tomu,
že tvoří klíčový aspekt veřejných
investic a připadá na ně přibližně
48 % prostředků z fondů Evropské
unie, z hlediska korupčního rizika patří
k nejvíce ohroženým oblastem veřejného
financování.

při zadávání veřejných zakázek, v rámci dotačních programů
a u projektů spolufinancovaných EU. Transparency International
se na tuto problematiku zaměřila v projektu Střet zájmů jako riziko podvodů, podpořeném Evropským úřadem proti podvodům
(OLAF). Cílem projektu bylo přispět k lepšímu pochopení střetu
zájmů a jeho jednotlivých projevů, ale i posílení prevence jeho
vzniku. Uspořádali jsme tematickou mezinárodní konferenci a tři
národní semináře zaměřené na sdílení zkušeností a doporučení
vedoucí k omezení jeho příčin, ale i následků. Zpracovali jsme
i publikaci, kde shrnujeme, co střet zájmů znamená, jak ho definuje právní řád, jaká jsou jeho rizika apod.

PROTIKORUPČNÍ ODOLNOST ZBROJNÍHO PRŮMYSLU
Pakty integrity jsou protikorupčním nástrojem využívaným
v oblasti veřejných zakázek, které navrhla v 90. letech 20. století

Zbrojní průmysl patří dlouhodobě mezi odvětví, které je z pohledu

firmami (např. Česká zbrojovka), se kterými diskutujeme možné

mezinárodní síť Transparency International.

korupčního potenciálu rizikové. Na základě českého indexu proti-

nastavení protikorupčních mechanismů tak, aby nešlo jen o pou-

korupční odolnosti zbrojních firem, vytvořeného v roce 2016, jsme

hou teorii, ale především fungování v praxi.

Pod hlavičkou mezinárodního projektu podpořeného Evropskou
komisí se v České republice k využití paktu integrity v celém procesu veřejné zakázky zavázalo Ministerstvo pro místní rozvoj a Transparency International realizuje roli monitorovacího subjektu. V roce
2017 bylo ukončeno zadávací řízení sledované veřejné zakázky (zaměřené na služby technického dozoru nad provozem IT systému
MS2014+), došlo k výběru dodavatele a zakázka se posunula do fáze
plnění. Více na www.transparency.cz/pakty-integrity/.

Na investigativní aspekt problematiky veřejných zakázek
jsme se mohli zaměřit i díky grantu Nadačního fondu
nezávislé žurnalistiky. Naším cílem bylo zmapovat kauzy,
ve kterých hrají prim veřejné zakázky, a veřejnosti
a médiím představit konkrétní flagrantní případy dobré
i špatné praxe ve veřejných zakázkách.

Pakt integrity je specifickým
druhem dohody mezi několika
subjekty, které se dobrovolně
přihlásí k respektování
domluvených principů a postupů,
k dodržování maximální
transparentnosti, k respektování
sankcí za domluvených podmínek
a k tomu, že nezávislému
monitorovacímu subjektu umožní
nahlížet do všech dokumentů
a doprovázet celý proces, za jehož
účelem byl pakt uzavřen.

loni dokončili analýzu protikorupčních nastavení zbrojních firem.

A nepolevili jsme ani v naší dlouhodobé snaze monitorovat

Tato analýza slouží jako jednoduchý lakmusový papírek pro zbrojní

dění v oblasti veřejných zakázek v obraně a upozorňovat na možné

společnosti, které si mohou na základě metodiky samy zhodnotit,

problémy spojené nejen s akvizičním procesem v armádě. Analy-

jak jsou na tom s korupčními riziky a kde mají prostor pro zlepšení.

zovali jsme, kam putují české zbraně a s bezpečnostními experty

Díky tomu jsme navázali konstruktivní dialog s několika zbrojními

diskutovali, kterým výzvám nyní čelí česká armáda.

ZA MOŽNOST REALIZOVAT NAŠE PROJEKTY V ROCE 2017 DĚKUJEME:

PODPORA DEMOKRATICKÝCH HODNOT
Problémy zemí Visegrádské čtyřky jsou do jisté míry shodné.

Mezi úkoly Transparency International patří i podpora demokrati-

Jak ale vnímá každá ze zemí V4 klady a zápory demokracie?

začních procesů všude, kde se jich nedostává. V Bělorusku je ale

Prostřednictvím projektu Streaming VISegrad Values dostala TI ČR

režim velmi odolný a o změnách shora si Bělorusové mohou ne-

a zástupci organizací občanské společnosti Polska, Maďarska a Slo-

chat jen zdát. Proto jsme vytvořili mezinárodní konsorcium, které

venska možnost zpracovat formou audiovizuálního spotu vlastní

se snaží prosazovat nástroje přímé demokracie a občanské par-

představu o tom, jak se demokratické hodnoty odrážejí v praxi

ticipace na vládnutí v zemích Visegrádské čtyřky a popularizovat

jejich států. Na filmová zpracování jednotlivých sdělení se může-

je v Bělorusku. Projekt REinforcing direct democracy in BELarus

te podívat na našem Youtube kanálu i na Facebooku anebo na

řešíme díky podpoře Mezinárodního visegradského fondu a Minis-

www.sviss.online. Projekt podpořil Mezinárodní visegradský fond.

terstva zahraničních věcí Nizozemska.

MĚJ SE K SVĚTU

DEMAS

Iniciativa Měj se k světu vznikla v roce 2015 jako neformální sdruže-

Nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých ne-

ní oborových platforem a dalších zastřešujících NNO, které v sou-

vládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokra-

časné době přímo reprezentují přes 125 neziskových organizací.

tizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí,

Naše organizace mezi ně patří. V návaznosti na nové globální cíle

vznikla v roce 2008 a TI ČR je jejím členem od roku 2017. Plat-

OSN (Agendu 2030) jsme vytvořili společnou vizi Česka do roku

forma sdružuje NNO rozvíjející tzv. transformační spolupráci díky

2030 a seznam politických priorit, které považujeme za klíčové.

zkušenostem a know-how v oblasti přechodu k demokracii. Na
půdě DEMAS proto nalézáme společné zájmy a hodnoty, umožňuje nám efektivní spolupráci s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků na poli lidských práv a občanských svobod v zemích, kde
se jich nedostává.

VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI, ŠKOLENÍ
K demokratickému dialogu, který
podpoří principy právního státu
a demokratického systému, je
třeba aktivní spoluúčasti všech
zainteresovaných skupin. Proto
se Transparency International

V ROCE 2017 JSME ŠKOLILI ZAMĚSTNANCE:
MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
ÚŘADU PRÁCE V HRADCI KRÁLOVÉ
A V PRAZE
MINISTERSTVA DOPRAVY
PRAŽSKÝCH VODOVODŮ A KANALIZACÍ
AGENTURY PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE
CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

snaží prostřednictvím svých

TECHNOLOGICKÉ AGENTURY
ČESKÉ REPUBLIKY

vzdělávacích a školicích

KPMG

aktivit vybavit nejen občany,

4 TŘÍDY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ale i úředníky a zaměstnance

200 HOKEJOVÝCH ROZHODČÍCH

státních a soukromých společností
vědomostmi protikorupčního
charakteru, ale především
vědomím, že obrana proti korupci
dává i v dnešní době smysl.

VEŘEJNÉ AKCE TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

MOST MĚLICE-VALY
V souvislosti s výstavbou mostu Mělice-Valy jsme v srpnu 2017
uspořádali veřejnou debatu o výstavbě tamního mostu, na které
jsme se spolu s místními občany snažili hledat odpověď na otázky
korupčního charakteru, ale i na to, do jaké míry stavba ovlivní jejich

V LISTOPADU 2017 VYDALA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL NA
MEZINÁRODNÍ ÚROVNI PUBLIKACI
DESET PROTIKORUPČNÍCH PRINCIPŮ
PRO STÁTEM ŘÍZENÉ PODNIKY.
CÍLEM PUBLIKACE JE POMOCI
PODNIKŮM ŘÍZENÝM NEBO ČÁSTEČNĚ
VLASTNĚNÝM STÁTEM IMPLEMENTOVAT
PROTIKORUPČNÍ PROGRAMY ZALOŽENÉ
NA NEJVYŠŠÍCH STANDARDECH INTEGRITY
A TRANSPARENTNOSTI.
PUBLIKACE JE KE STAŽENÍ V ANGLIČTINĚ
NA WWW.TRANSPARENCY.CZ.

životy, zdali bylo jejich zapojení do plánovaného projektu dosta-

NEJSOU MÍČE JAKO MÍČE
Na veřejné debatě Nejsou míče jako míče aneb o korupci ve fotbalových asociacích, která proběhla 13. června ve vršovickém
Ďolíčku, jsme diskutovali o situaci v nejvyšších patrech světového
i českého fotbalu. Akce se odehrála jen pár týdnu po rozsáhlé razii vrcholící obviněním šéfa Fotbalové asociace ČR Miroslava Pelty
a náměstkyně ministryně školství pro sport Simony Kratochvílové. O pozadí nejen této, ale i dalších tuzemských kauz jsme diskutovali s Petrem Nosálkem (novinář), Luďkem Mádlem (šéfreportér
Aktuálně.cz), Rudolfem Řepkou (generální sekretář FAČR) a Stanislavem Hrabětem (reportér iSport.cz). Debatu moderoval Jindřich
Šídlo (šéfreportér Seznam Zprávy).

tečné a nakolik disponovali dostačující mírou informací.

VŠECHNO JE TO KAMPAŇ. DEBATA
O POLITICKÉM MARKETINGU A PROMÍTÁNÍ
FILMU DEN ZRADY

PROMÍTÁNÍ A DEBATA V OLOMOUCI:
PREZIDENTSTVÍ POD LUPOU

Promítání filmu Den zrady, jehož děj se odehrává v oku uragánu

vem našich aktivit. Stejně jako předchozí akce, i olomoucká udá-

předvolební kampaně, patřilo mezi naše nejúspěšnější akce pro

lost sestávala z debaty s hosty a promítání unikátního filmu: šlo

veřejnost roku 2017. Ještě před promítáním do předvolebních po-

o dokument z produkce HBO a VICE, který se vrací do doby, kdy

litických kampaní nahlédli diváci v rámci debaty s odborníky, kteří

administrativa prezidenta Baracka Obamy předávala vládnutí čer-

téma znají lépe než leckterý politik: s Erikem Bestem, Josefem Šler-

stvě zvolenému prezidentu Trumpovi. Na promítání jsme získali

kou a Petrem Vymětalem. Celovečerní program se konal 5. 9. 2017

exkluzivitu. Diváci v Muzeu umění mohli 12. 12. 2017 klást dotazy

v Kině Pilotů. Akci podpořilo Velvyslanectví USA v České republice.

expertům, jejichž panelovou diskusi moderoval šéf TI ČR David On-

Předvolební kampaně se staly v roce 2017 částečným leitmoti-

dráčka. Akci podpořilo Velvyslanectví USA v České republice.

Kromě veřejných akcí, které byly součástí
projektů, jsme se v roli spoluorganizátorů či
vystupujících zúčastnili následujících akcí:
ANTICORRUPTION & FRAUD: DETECTION
& MEASUREMENT (KONFERENCE)
TRANSPARENCY FORUM AND
NETWORKING EVENING
PSYCHOLOGIE KORUPČNÍHO CHOVÁNÍ
(DEBATA)
INFILTRÁTOR VE SVĚTOZORU
Transparency International pořádá každý rok komponovaný večer
s debatou na téma, kterému se dlouhodobě prostřednictvím růz-

CURRENT CHALLANGES OF THE PUBLIC
SECTOR (KONFERENCE)

ných aktivit věnuje. V roce 2017 to byla problematika praní špinavých peněz. Tradičně byl divákům promítnut film, tentokrát šlo

ANTI-FRAUD AKADEMIE

o exkluzivní projekci filmu Infiltrátor. S Pavlou Holcovou (investigativní novinářka) a Kamilem Koubou (expert na problematiku praní

FOTBAL JE FILM (FESTIVAL)

špinavých peněz) jsme formou veřejné debaty rozebírali kontrolní
a preventivní mechanismy u nás a ve světě či vliv globalizovaného

TEDxPRAGUE 2017: KRÁSNÝ NOVÝ SVĚT

světa. Akce se konala 18. 10. v pražském Kině Světozor.

KORZO NÁRODNÍ 2017

KOMUNIKACE
V TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

FUNDRAISING TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

Česká pobočka Transparency International je dlouhodobě jednou

Myslíme na vás také na sociálních sítích. Kromě tradiční for-

z nejcitovanějších nevládních organizací v ČR. Přes 2 000 mediál-

my komunikace, kterou vedeme prostřednictvím našeho Face-

ních citací ročně je toho nejen důkazem, ale i potvrzením, že snaha

booku a Twitteru, jsme založili účet na Instagramu, kde můžete

celého našeho týmu za slušnější Česko bez korupce dává smysl

sledovat fotky a videa i ze zákulisí organizace. Videoobsah je

a je potřebná.

pro nás důležitým nástrojem, jak uceleně a jednoduše informo-

V roce 2017 jsme připravili přes dvě desítky veřejných akcí,

vat o mnohdy složitých oblastech naší činnosti.

setkání a debat. Poslali jsme do světa na 27 tiskových zpráv

Snažíme se vytvářet dlouhodobé a chytré synergie se společnost-

týkající se různých oblastí od veřejných zakázek, daňových rájů,

mi, které jsou unikátní svými produkty či službami. Díky této spoluprá-

střetu zájmů až po hazard, sport, politické finance a exekuce.

ci jsme schopni zlepšovat naši činnost, efektivně měřit dopad, prohlu-

Na webu www.transparency.cz jsme zveřejnili stovky ko-

bovat znalosti a lépe mapovat vlivové skupiny.

mentářů, stanovisek, blogů a novinek. Vedli jsme dvě vlajkové
kampaně – za transparentní volby a za čistší sport, ke kterým
jsme postavili i dva tematické weby: www.transparentnivolby.cz
a www.korupcniviceboj.cz.

facebook.com/transparency.cz/
@Transparency_CZ
@David_Ondracka
@milan_eibl
@LeyerPetr
@david_kotora
@transparencycz

Klub Transparency
International
KLUB TRANSPARENCY INTERNATIONAL
SDRUŽUJE JIŽ OD ROKU 2011
INDIVIDUÁLNÍ A FIREMNÍ PODPOROVATELE
NAŠÍ ORGANIZACE.

ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2017 DĚKUJEME:

DARUJME.CZ
Pokud vás nezaujalo členství v Klubu TI, ale chcete se zapojit do boje
proti korupci, tak je tu možnost podpořit naši neziskovou organizaci
prostřednictvím zabezpečeného online portálu Darujme.cz.
V roce 2017 jsme na něm spustili crowdfundigovou kampaň s cílem získat finanční prostředky pro realizaci monitoringu financování
předvolebních kampaní do PSP ČR (viz str. 17). Díky finanční podpoře od individuálních dárců jsme široké veřejnosti předložili jedinečná
data o politickém marketingu stran a hnutí a nově i s přesahem do
online světa sociálních sítí.

PODPORY, KTERÉ SE NÁM OD NAŠICH
KLUBAŘEK A KLUBAŘŮ DOSTÁVÁ, SI
VELICE VÁŽÍME. JSME RÁDI, ŽE STÁLE
VÍCE Z VÁS SVOU PRAVIDELNOU FINANČNÍ
A MORÁLNÍ POMOCÍ VYSÍLÁ SVĚTU
SIGNÁL, ŽE MÁ SMYSL SE O VEŘEJNÉ DĚNÍ
V ČESKÉ REPUBLICE ZAJÍMAT.

www.transparency.cz/podporte-nas/

FIREMNÍ ČLENOVÉ KLUBU TRANSPARENCY INTERNATIONAL
ČLENSTVÍ PATRON

ČLENSTVÍ GENERAL

V listopadu jsme se s našimi podporovateli a partnery setkali na našem
tradičním Transparentním večírku
v Café Jedna, kde jsme představili
aktivity a projekty, které jsme realizovali, a úspěchy, kterých jsme
dosáhli. Tato událost je pro nás
jedinečnou možností, jak osobně
poděkovat za podporu všem našim
příznivcům.

Děkujeme za Vaši podporu!

ČLENSTVÍ BASIC

MIMO KLUB

KANCELÁŘ TRANSPARENCY INTERNATIONAL – ČESKÁ REPUBLIKA 2017
David Ondráčka

Tereza Štysová

Markéta

Martina

ředitel

finanční

Adamová

Kotouček

manažerka

office

Mikolášková

manažerka

vedoucí právní
poradny
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LIDÉ A ROZVOJ
ORGANIZACE

Petr Leyer

Sylvie

Apolena

Markéta

právník

Kloboučková

Ondráčková

Nováková

právnička

právní

právní

asistentka

asistentka

Michal Pleskač

Ivana Dufková

Ondřej Cakl

Lenka

právní asistent

projektová

koordinátor

Lenochová

manažerka

a analytik

projektová
koordinátorka

Milan Eibl

Marek Chromý

David Kotora

Lucia

analytik

odborný

fundraising

Vilimovská

asistent

a komunikace

specialistka

analytika

fundraisingu
a komunikace

Aneta Jarešová projektová manažerka

Miloslava Hosnédlová účetní

Jakub Vaníček právní asistent

Laura Pecíková asistentka fundraisingu

Monika Fojtíková právní asistentka

(na mateřské dovolené)
Jiří Duchek IT technik

a komunikace

DOBROVOLNÍCI A STÁŽISTÉ

SPRÁVNÍ RADA TI

Tereza Bartoňová

Jan Spáčil, předseda

Iveta Bartošová

Lenka Černá

Sára Beránková

Ondřej Klofáč

Adéla Dítětová

Pavlína Louženská

Eva Frankotová

Tomáš Němeček

Stanislav Kohout

Philip Roland Staehelin

Ján Krška

Pavel Uhl

EFEKTIVNĚJŠÍ
TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

Andrea Martišková
Andrea Mudrová
Martin Pikous

DOZORČÍ RADA TI

Anna Plachá
Tereza Plíštilová

Vladimír Králíček, předseda

Eliška Poulová

Eva Kotlánová
Věra Výtvarová

ZAKLADATELÉ
Bohdan Dvořák
Václav Láska
Libor Vávra
Jan Vyklický

I v roce 2017 jsme mohli díky projektu Efektivnější Transparency
International realizovaného z prostředků ESI fondů pracovat na
rozvoji organizace, a to v několika klíčových oblastech: strategie
organizace, finanční řízení a rozvoj lidských zdrojů. Dokončili jsme
nový strategický plán a začali pracovat na jeho implementaci, re-

V květnu jsme vyrazili do slovenských Nízkých Tater, abychom se

vidovali a aktualizovali jsme naše finanční směrnice a prostřednic-

setkali s kolegy ze slovenské pobočky Transparency Internatio-

tvím stáží, konzultací a školení v soukromém i neziskovém sektoru

nal. Cílem třídenního pobytu bylo seznámit se s aktuálními tématy,

jsme se snažili zlepšit nastavení interních HR procesů a rozvíjet

sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe a hledat možnosti budoucí

naše kompetence.

spolupráce nebo inspiraci pro nové projekty. Ukázalo se, že ač se
Slovenskem sdílíme mnohé, v nejzásadnějších tématech se zaměření poboček liší. Slováci se věnují v současnosti především oblasti
zdravotnictví, státní správy, whistleblowingu a soudnictví. Česká
pobočka má naopak mezi aktuálními tématy především sport, střet
zájmů, evropské fondy, zbrojní rezort, daňové ráje a optimalizace
a majetkové struktury.

STRUKTURA NÁKLADŮ V ROCE 2017
Osobní náklady (9 zaměstnanců – hrubé mzdy včetně odvodů
sociálního a zdravotního pojištění; smlouvy na DPP)

4 757 508,00 Kč

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

2 370 227,43 Kč

Administrativní náklady a služby (propagace, nájemné, telefony, kancelářské
potřeby, účetní, poštovné, IT služby, aktualizace software)

1 223 974,21 Kč

Externí spolupráce na projektových výstupech

769 651,00 Kč

NÁKLADY CELKEM
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9 121 360,64 Kč

FUNDRAISING A PÉČE O DÁRCE
VÝNOSY

Dary/Firemní dárci
Dary/Individuální dárci
Dary/Darujme.cz
Klub/Firemní dárci
Klub/Individuální dárci
Klub/Darujme.cz

částka

50 000 Kč
75 614 Kč
199 796 Kč
935 000 Kč
216 116 Kč
5 000 Kč

1 481 526 Kč

NÁKLADY

částka

projektová činnost (spolufinancování projektů)

670 985 Kč

z toho:
Monitoring Elections in Kosovo 2017 – Melko

97 957 Kč

Právní poradna a whistleblowerské centrum TI

94 280 Kč

Jasné vlastnické a daňové struktury

271 961 Kč

Enhancing Beneficial Ownership Transparency

22 000 Kč

převod FPA/KLUB

8 843 Kč

Conflict of Interests as a Risk of Fraud

175 944 Kč

rozvoj fundraisingu

250 936 Kč

administrativní náklady organizace

559 606 Kč
1 481 526 Kč

FIREMNÍ ČLENOVÉ KLUBU TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2017
PATRON firemní členové Klubu TI:
LINET spol. s r.o.

200 000 Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2017
PROJEKTY (DOTACE, GRANTY)

FINANČNÍ ZDROJ

Částka (v Kč)

Transparency of corporate ownership structures of public money
recipients, including their tax transparency - Taxparency

Evropský úřad pro boj proti podvodům – OLAF

994 919,87

Integrity Pacts - Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds

Evropská komise

887 641,33

Monitoring Elections in Kosovo 2017 – Melko

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

880 942,42

Zátiší Catering Group, a.s.

125 000 Kč

Flow East a.s. (Josefská 1, a.s.)

100 000 Kč

T-Mobile Czech Republic a.s.

100 000 Kč

UNIMEX GROUP, a.s.

100 000 Kč

Právní poradna a Whistleblowerské centrum TI

Ministerstvo vnitra ČR

842 063,26

Skanska, a.s.

100 000 Kč

Public Fundraising in the Czech Republic

Transparency International Secretariat

760 228,00

Conflict of Interests as a Risk of Fraud

Evropský úřad pro boj proti podvodům – OLAF

674 994,39

GENERAL firemní členové Klubu TI:

Efektivnější Transparency International - Česká republika

Ministerstvo práce a sociálních věcí

412 893,62

PASSERINVEST GROUP, a.s.

50 000 Kč

International Visegrad Fund

289 984,57

Ernst & Young, s.r.o.

30 000 Kč

REinforcing direct democracy in BELarus by transferring the good
practice of local referendums from the Czech Republic - REBEL

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.

25 000 Kč

Enhancing beneficial ownership transparency

Evropská komise

286 480,84

SVISS - Streaming VISegrad ValueS

International Visegrad Fund

236 820,06

EXTRAPOLACTION

Velvyslanectví USA v České republice

Advocacy for Accountanable Implementation of AMLD in the Czech Republic

European Network on Debt and
Development (Eurodad)

208 197,00

BASIC firemní členové Klubu TI:

226 643,11

ENERGY GROUP, a. s.

20 000 Kč

Isolit-Bravo, spol. s r.o.

20 000 Kč

Building Coalitons for Transparent Defense

Transparency International UK

187 689,00

Dentons Europe CS LLP

15 000 Kč

Veřejné zakázky: mediální báze pro strategickou litigaci

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

120 247,00

Archetyp, z. s.

10 000 Kč

Grand Laundering: Transaction Mapping on the Baku-London-Prague Axis

Transparency International Secretariat

109 854,00

PP Partners Prague a.s.

10 000 Kč

GACC – Advocacy for Azerbaijan Laundromat

Transparency International Secretariat

76 536,00

KOMA MODULAR s.r.o.

10 000 Kč

Taxparency

Vysoká škola ekonomie a managementu

41 585,00

KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s.

10 000 Kč

Exchange visits - Armenia, Hungary

Transparency International Secretariat

34 605,40

TON a. s.

10 000 Kč

TEAM - Together Effectively Against Malpractice

Transparency International Secretariat

12 934,00

CELKEM

935 000 Kč

ZAKÁZKY

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

Firemní dary mimo členství v Klubu TI:
Renatechnik, s.r.o. přes Darujme.cz

Školení s protikorupční tématikou

100 000 Kč

192 570,40
Český svaz ledního hokeje

156 709,00

DARY

Continental Barum s.r.o.

30 000 Kč

Klub Transparency International

Firemní i individuální členové Klubu TI

1 156 116,00

Spolek milců čaje s.r.o.

24 000 Kč

Přímé dary

Firemní i individuální dárci a Darujme.cz

325 410,00

EDIKT a.s.

20 000 Kč

OSTATNÍ
Ostatní příjmy (úroky, benefiční akce, účetní odpisy)
CELKEM

14 401,57
9 130 465,84

ROZVAHA (BILANCE) K 31. 12. 2017 (V CELÝCH TIS. KČ)
AKTIVA
A.

B.

Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28)

1

B.

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

0

Název položky

276

Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 03 až 09 )

2

0

405

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

0

405

Dlouhodobý hmotný majetek celkem ( ř. 11 až 20 )

10

292

270

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

292

270
399

A.

Číslo řádku

činnost hlavní

činnost hospodářská

celkem

1

2

3

Náklady (ř. 39)

1

8 828

293

9 121

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)

2

4 072

68

4 140

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

63

1

64

Opravy a udržování

5

1

0

1

Náklady na cestovné

6

243

2

245

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

28

292

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

33

0

129

Náklady na reprezentaci

7

44

0

44

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

38

292

270

Ostatní služby

8

3 721

65

3 786

Krátkodobý majetek celkem ( ř. 41 + 51 + 71 + 80 )

40

4 402

3 902

Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)

13

4 507

225

4 732

Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)

51

30

59

Mzdové náklady

14

3 417

177

3 594
1 138

Odběratelé

52

30

59

Jiné pohledávky

68

0

650

Krátkodobý finanční majetek celkem ( ř. 72 až 79 )

71

3 944

2 200

Peněžní prostředky v pokladně

72

19

19

Peněžní prostředky na účtech

74

3 925

2 181

Jiná aktiva celkem ( ř. 81 + 82 )

80

428

993

Náklady příštích období

81

1

0

Příjmy příštích období

82

427

993

AKTIVA CELKEM ( ř. 1 + 40 )

83

4 402

4 178

Kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 )

997

18 776

18 308

PASIVA
A.

Číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2017 (V CELÝCH TIS. KČ)

Vlastní zdroje celkem ( ř. 85 + 89 )

Číslo
řádku

84

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

872

1 157

Jmění celkem ( ř. 86 až 88 )

85

0

276

Vlastní jmění

86

0

276

Výsledek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 )

89

872

881

Účet výsledku hospodaření

90

X

9

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

91

277

X

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

92

595

872

Cizí zdroje celkem ( ř. 94 + 96 + 104 + 128 )

93

3 530

3 021

Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)

104

721

678

Dodavatelé

105

108

142

Ostatní závazky

108

0

11

B.

Zákonné sociální pojištění

15

1 090

48

Daně a poplatky celkem (ř. 20)

19

16

0

16

Daně a poplatky

20

16

0

16

Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)

21

55

0

55

Kursové ztráty

25

22

0

22

Jiné ostatní náklady

28

33

0

33

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

29

128

0

128
128

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

30

128

0

Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)

35

50

0

50

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky
zúčtované mezi organizačními složkami

36

50

0

50

NÁKLADY CELKEM

39

8 828

293

9 121
9 130

Výnosy (ř. 67)

40

8 781

349

Provozní dotace (ř. 42)

41

2 136

0

2 136

Provozní dotace

42

2 136

0

2 136

Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)

43

6 631

0

6 631

Přijaté příspěvky (dary)

45

6 631

0

6 631

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

47

0

349

349

Tržby z prodeje služeb

49

0

349

349

Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)

51

14

0

14

Jiné ostatní výnosy

57

14

0

14

Zaměstnanci

109

323

254

VÝNOSY CELKEM

64

8 871

349

9 130

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

110

5

3

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)

65

-47

56

9

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

111

174

145

D.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)

67

-47

56

9

Ostatní přímé daně

113

56

40

7 342

2 680

73 022

Daň z přidané hodnoty

114

0

16

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

116

55

53

Jiné závazky

121

0

14

Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)

128

2 809

2 343

Výdaje příštích období

129

9

8

Výnosy příštích období

130

2 800

2 335

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)

131

4 402

4 178

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)

998

17 608

16 712

Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)

999

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017
Název společnosti: Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sídlo:

1.		 Obecné údaje

2.		 Účetní metody

1.1.		

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. 2017
za kalendářní rok 2017. Účetní závěrka byla vyhotovena dne 30. 5. 2018.
Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

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

1.2.

2.6. Výnosy

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

1.3.

Správní a dozorčí rada k rozvahovému dni

3.4. Časové rozlišení aktivní
3.5. Vlastní kapitál

Funkce

Jméno

Statutární orgán

ředitel

David Ondráčka

Správní rada

předseda

Jan Spáčil

člen

Philip Roland Steahelin

člen

Tomáš Němeček

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

Dozorčí rada

člen

Ondřej Klofáč

člen

Pavel Uhl

člen

Lenka Černá

člen

Pavlína Louženská

předseda

Vladimír Králíček

člen

Eva Kotlánová

člen

Věra Výtvarová

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 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 nehmotného 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 odhadované životnosti majetku lineární metodou.
Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpisován
u pronajímatele.

Změny a dodatky v obchodním rejstříku
v uplynulém účetním období

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
3.3. Krátkodobé pohledávky

2.1.

V roce 2017 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku.

2.7. Použití odhadů
3. Doplňující údaje

Založení a charakteristika společnosti
Společnost Transparency International – Česká republika, o. p. s.,
(dále jen „společnost“) byla založena zakládací smlouvou jako
obecně prospěšná společnost dne 23. 11. 2004 a vznikla zapsáním
do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 11. 2. 2005. Předmětem
hlavní činnosti společnosti je veřejně prospěšná činnost, 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

Sokolovská 260/143, Libeň, 180 00 Praha 8

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.

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.

3.4.

Časové rozlišení aktivní

Příjmy příštích období
Projekt

2.6.

2.7.

Stav k 31. 12. 2016

555

Grand Laundering: Transaction
Mapping on the Baku…

383

Together Effectively Against Malpractice

584

EXposing TRAnsparency of
POLitical AcTIONs …

513

EC Action Grant

35

Veřejné zakázky: mediální báze
pro strategickou litigaci

Použití odhadů

SVISS-Streaming VISegrad ValueS

58

REinforcing direct democracy in BElarus

579

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.

Enhancing Beneficial
Ownership Transparency

93

Efektivnější Transparency International

126

195

Efektivnější Transparency International

-19

-17

Lepší řízení rizik ve fondech EU

Krátkodobé pohledávky
Společnost má k datu 31. 12. 2017 pohledávky po splatnosti ve výši
35 tis. Kč. K 31. 12. 2016 neměla společnost pohledávky po splatnosti.

32

Taxparency

3.5.

7
993

428

Vlastní kapitál
Vlastní kapitál společnosti je k datu účetní závěrky ve výši 872 tis.
Kč. Výsledek hospodaření za rok 2017 ve schvalovacím řízení ve
výši 9 tis. Kč.

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

299

Obchod s bídou

Příjmy příštích období celkem

90

3.6.

Krátkodobé závazky
Společnost nemá k datu 31. 12. 2017 závazky po splatnosti. K 31 12.
2016 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.

30

Public Fundraising in the Czech Republic

504

Střet zájmů jako riziko podvodů

529

Jasné vlastnické a daňové struktury

607

Výnosy příštích období celkem

390
2 335

2 800

8

3 904

Společnost neevidovala k 31. 12. 2017 ani k 31. 12. 2016 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 102 tis.
Kč k 31. 12. 2017 (122 tis. Kč k 31. 12. 2016).
Výše splatných závazků z titulu veřejného zdravotního pojištění činila 44 tis. Kč k 31. 12. 2017 (52 tis. Kč k 31. 12. 2016).

4 452

1

828

1

830

9

4 732

11

5 282

V roce 2017 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 uzavřeny žádné obchodní smlouvy nebo jiné smluvní
vztahy, popř. s jejich rodinnými příslušníky.

3.10. Daňový základ
(údaje v tis. Kč)



Stav k 31. 12. 2017

Výsledek hospodaření před zdaněním celkem

9

Z toho:
Výsledek hospodaření před zdaněním z hlavní činnosti

3.8. Splatné závazky z titulu sociálního
		a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky

Celkem
10

Celkem

212
187

SVISS – Streaming VISegrad ValieS

Osobní
náklady

Vedení společnosti

193
3

Počet

Celkem
Zaměstnanci

Building Coalition for Transparent Defense

2016
Osobní
náklady

94

Enhancing Beneficial
Ownership Transparency
Advocacy for Accountanable
Implementation of AMLD

Počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady
jsou následující:
2017

146

148

Zaměstnanci, vedení společnosti
a statutární orgány

Počet

Jasné vlastnické a daňové struktury

Pakty integrity

3.9.

Stav k 31. 12. 2016

Střet zájmů jako riziko podvodů

Společnost k 1. 1. 2017 evidovala v účetnictví drobný dlouhodobý
hmotný majetek v pořizovací ceně ve výši 292 tis. Kč, k 31. 12. 2017
je to hodnota 270 tis. Kč. Tento majetek měl k 31. 12. 2017 zůstatkovou hodnotu ve výši 0 tis. Kč. Jedná se zejména o kancelářské
zařízení.

3.3.

Stav k 31. 12. 2017

Stav k 31. 12. 2017

Férové veřejné zakázky v ESI fondech

Výnosy

Společnost k 1. 1. 2017 evidovala v účetnictví ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek v pořizovací ceně ve výši 0 tis. Kč. V průběhu
roku 2017 byl pořízen ostatní dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 405 tis. Kč, odepsán ve výši 129 tis. Kč, k 31. 12. 2017
má zůstatkovou hodnotu 276 tis. Kč. Jedná se zejména o audiovizuální díla související s prováděnými projekty pro hlavní činnost
společnosti.

3.2.

(údaje v tis. Kč)

Projekt

(údaje v tis. Kč)

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

3.		 Doplňující údaje
3.1.		

Výnosy příštích období

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

-47

Výsledek hospodaření před zdaněním
z hospodářské činnosti (ke zdanění)

56

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

56

Základ daně

0

Sazba daně

0

Celkem daň z příjmů za hospodářskou činnost

0

3.11.

Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti
(údaje v tis. Kč)


Období do 31. 12. 2017
Hlavní činnost

Období do 31. 12. 2016

Hospodářská činnost

Celkem

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Tržby z prodeje služeb

349

349

957

957

Celkem tržby za služby

349

349

957

957

Přijaté příspěvky (dary)

1 482

1 482

1 549

1 549

Přijaté příspěvky (granty)

5 149

5 149

4 223

4 223

Celkem přijaté příspěvky

6 631

6 631

5 772

5 772

Provozní dotace

2 136

2 136

2 100

2 100

Celkem provozní dotace

2 136

2 136

2 100

2 100

Ostatní

14

Výnosy celkem

8 781

349

14

9

9 130

7 881

V roce 2017 společnost obdržela dary v rámci Klubu Transparency International – ČR ve výši 1 156 tis. Kč, dále přímé dary ve výši 326 tis. Kč.
Nejvýznamnější projekty v roce 2017 byly zejména Pakty integrity ve výši 888 tis. Kč, Monitoring Elections in Kosovo ve výši
881 tis. Kč, Střet zájmů jako riziko podvodů ve výši 675 tis. Kč, Jasné vlastnické a daňové struktury ve výši 995 tis. Kč, Public Fundraising in the Czech Republic ve výši 760 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.

9
957

8 838

3.13. Závazky neuvedené v rozvaze
K 31. 12.2017 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.

3.12. Celkové náklady na odměny statutárnímu
		auditorovi/auditorské společnosti
(údaje v tis. Kč)


Období do 31. 12. 2017

Období do 31. 12. 2016

Povinný audit účetní závěrky

24

24

Jiné ověřovací služby

18

35

Celkem

42

59

Statutární orgán účetní jednotky

David Ondráčka, ředitel

Podpis

Transparency International (TI) is a non-governmental non-profit

initiatives, entrepreneurs) as well as the public sector (local ad-

organization whose mission is to map the state of corruption in the

ministration, government) in the issue of corruption. Since 1993

Czech Republic and to actively contribute to its limitation through its

we have grown to more than 100 national branches with the

activities.

headquarters in Berlin. Our mission is clear – to curb corruption

We belong to Transparency International non-governmental

in the world.

network, which engages the private sector (individuals, citizens‘

our
—
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ENGLISH
SUMMARY

—
—
—
—
—
—
—

objectives
PROTECTION OF INDEPENDENT
INSTITUTIONS / RULE OF LAW /
DEMOCRACY
CLEAR PROPERTY TIES
OPEN POLITICAL PARTY FINANCING
TRANSPARENT PUBLIC PROCUREMENT
TRANSPARENT SPORT FINANCING
PROFESSIONAL GOVERNMENT
OPEN AND HIGH-QUALITY LOCAL
GOVERNMENT
SUPPORTING WHISTLEBLOWERS

2017 in

numbers

In 2017, Transparency International – Czech Republic had

9 employees. We have worked on 18 projects, three of which
have been implemented abroad, and five projects have been
part of a wider international cooperation. • We have focused
on corruption in the media campaign Corruption Track and
Field, in which the selected prominent athletes were involved. •
We have dealt with the issue of executions and executors with
People in Need, and we worked with Citizens against Gambling
to regulate illegal gambling. • We have participated in 22 public
events in the role of organizers or partners. • We have compiled

11 professional publications. • We have released 27 press
releases. • We have become the members of the ASTRA and
the DEMAS associations. • 441 clients have turned to our free
legal counsel. • The TI capacity building process has resulted in
a new strategic plan in which we updated our strategic goals and
mission, strengthened the organization‘s financial management,
and developed HR processes and internal rules. • The director
of the Czech branch of Transparency International, D. Ondráčka,
was elected a member of the TI International Board of Trustees.
• The TI Board welcomed two new members: L. Černá and P.
Louženská. • The funds for our work were obtained mainly from
the European Union, the Czech Republic, the United States of
America, the International Visegrad Fund, the Independent
Journalism Foundation, but also from private persons, companies
and members of the Transparency Club. We thank everyone for
their support and trust!

Zpracovala: Lenka Lenochová (Transparency International)
Grafická úprava: Carton Clan
Tisk: H.R.G. spol. s r.o.

