Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Zásady činnosti Právní poradny TI
Právní poradna TI poskytuje bezplatné právní poradenství v případech, které mají korupční podstatu,
zejména došlo-li ze strany zainteresovaných osob (např. působících v orgánech obce) ke zneužití jim
svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu, a to např.
při hospodaření s obecním majetkem nebo v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.
Právní poradna TI se tedy specializuje na poradenství v oblasti korupce a příbuzných jevů (např.
klientelismus) a úzce souvisejících tematických okruzích, a to zejména následujících:
 hospodaření s veřejnými prostředky (státu, obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních
podniků, obchodních společností vlastněných veřejnoprávními subjekty apod.),
 nezákonný postup veřejných orgánů (orgánů obce, státních úřadů apod., pokud lze identifikovat
znaky korupce),
 střet zájmů veřejných funkcionářů,
 svobodný přístup k informacím,
 veřejné zakázky,
 místní referendum,
 nezákonné ovlivňování voleb.
Rádi Vám dále poskytneme právní podporu v případě, že se dostanete do postavení whistleblowera
(oznamovatele) v souvislosti s důvodným podezřením na nekalé jednání s korupčním přesahem např.
uvnitř instituce, kde pracujete, jehož jste se Vy nebo osoba Vám blízká stala svědkem, a chcete na toto
jednání upozornit, ale potenciálně Vám hrozí újma či odveta.
Nevěnujeme se přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudů, nezasahujeme do běžících soudních,
správních a jiných řízení, ani neposkytujeme poradenství v soukromoprávních věcech (jako např.
exekuce, dluhové poradenství, pracovněprávní problematika, rodinné či dědické právo, vnitřní
záležitosti právnických osob, např. družstva, SVJ).

Pravidla pro poskytování bezplatného právního poradenství
Bezplatné právní poradenství není nárokové. Základem pro poskytování právní pomoci ze strany TI je
důvěra klienta v odbornost TI a služby, které poskytuje. Právní poradenství se též poskytuje pouze
klientům, kteří mají důvodné podezření z porušení právních předpisů a obrací se na TI v dobré víře, tzn.
jsou upřímně přesvědčeni o pravdivosti a úplnosti sdělovaných informací.
TI si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí právního poradenství, zejména netýká-li se Váš případ
oblastí, kterým se Právní poradna TI věnuje, nemá-li jednoznačně korupční přesah nebo z důvodu
kapacitního omezení Právní poradny TI. Tato informace bude klientovi sdělena bez zbytečného odkladu.
Právní poradna TI je dále oprávněna poskytování právního poradenství ukončit, dojde-li k narušení
nezbytné důvěry mezi TI a klientem, sdělení informací záměrně nepravdivých, neúplných či matoucích
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nebo neposkytne-li klient potřebnou součinnost k prověření skutkových okolností případu.TI vlastním
jménem nepodává trestní oznámení v případech, u nichž není přesvědčena o prokazatelném
korupčním jednání zainteresovaných osob. TI není orgánem, který by mohl napravovat jednotlivé
případy korupce, neboť ji nenáleží vyšetřovací pravomoci a z kapacitních důvodů není v zásadě možné
jakkoliv řešit případ na místě. Tyto případy se však snaží mapovat a přispívat k jejich řešení právě
poskytováním právní pomoci.
Formy právní pomoci:
1) Základní právní poradenství
 Jde-li o případ z oblasti, které se Právní poradna TI věnuje, poskytne klientovi do 10
pracovních dnů, neexistují-li objektivní důvody pro prodloužení této lhůty (jako např. nemoc či
čerpání dovolené), od obdržení podnětu základní informace o vhodném postupu, obsahu
relevantních právních předpisů a institucích, na které se může svým jménem obrátit
s případným podnětem.
 Pro poskytnutí základního právního poradenství je nezbytné zanechat na sebe kontaktní údaje
(e-mail, korespondenční adresa a/nebo telefonní číslo).
 Základní právní poradenství je v naprosté většině případů poskytováno prostřednictvím emailu, popř. telefonicky, osobní setkání s klientem není v těchto případech v zásadě možné.
Výjimka z tohoto pravidla záleží na uvážení každého pracovníka Právní poradny TI.
2) Rozšířená právní pomoc
 Předpokladem pro poskytnutí rozšířené právní pomoci je skutečnost, že se jedná o případ
s jasnými korupčními prvky dotýkající se oblastí, kterým se Právní poradna TI věnuje.
Skutkové okolnosti případu musí být klientem dostatečně podrobně popsány a doloženy
relevantními a ověřitelnými podklady. Podmínkou je zároveň ochota klienta osobně se ve věci
angažovat a vlastním jménem činit podání a účastnit se případných navazujících správních
nebo soudních řízení. Právní poradna TI klientovi po detailním právním rozboru případu (v
závislosti na konkrétních skutkových okolnostech se může časový rámec pohybovat v rozmezí
1-2 měsíců) připraví klientovi právní stanovisko a eventuálně pomůže s vypracováním
příslušného podání.
 Pro poskytnutí rozšířené právní pomoci je nezbytná aktivní součinnost ze strany klienta a
poskytnutí kontaktních údajů (e-mail, adresa a/nebo telefon).
 Osobní setkání s klientem je možné po telefonické nebo e-mailové domluvě, v případech, kdy se
jedná o časově efektivní řešení, a závisí na kapacitě dotyčného pracovníka Právní poradny TI.
Setkání je možné v zásadě pouze v prostorách kanceláře TI s tím, že nepřesáhne 45 min.
3) Váš podnět jako případ TI
 Jedná se o případy s širším celospolečenským přesahem a s korupčními prvky z oblastí,
kterým se věnuje Právní poradna TI. Právní poradna TI v těchto případech svým jménem
převezme strategické vedení případu, obvykle v časovém rozmezí cca 1 roku.
 Jelikož Váš podnět může být impulzem k této dlouhodobé spolupráci, má-li kauza
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celospolečenský přesah, je proto nezbytná aktivní spolupráce s Právní poradnou TI z Vaší
strany a zároveň poskytnutí kontaktních údajů (e-mail, korespondenční adresa a/nebo
telefonní číslo).
TI a pracovníci Právní poradny jsou při poskytování právního poradenství vázáni platnou
legislativou, etickým kodexem pracovníků kanceláře TI a dodržují zásadu mlčenlivosti o
skutečnostech, které se v rámci plnění svých povinností dozvěděli. V případě, že klient chce zůstat
v anonymitě, je mu plně zajištěna. Klient může TI mlčenlivosti zprostit.
Pro informace ohledně zpracování osobních údajů klikněte zde.
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