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INDEX PROTIKORUPČNÍ ODOLNOSTI ZBROJAŘSKÝCH FIREM V ČR 2016 

 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY 

1. Co je Index protikorupční odolnosti zbrojařů v ČR 2016? 

2. Jak probíhalo hodnocení? 

3. Jaké otázky byly v dotaznících obsaženy? 

4. Proč byly vybrány zrovna tyto firmy? 

5. K čemu je takový výzkum dobrý? 

6. Dají se výsledky českých zbrojních firem porovnat s výsledky zveřejněnými v 

Defence Companies Anti-Corruption Index? 

1. Co je Index protikorupční odolnosti zbrojařů v ČR 2016? 

Jedná se o národní mutaci globálního indexu protikorupční odolnosti zbrojních firem od 
Transparency International UK. Slouží jako benchmark pro obranný a bezpečnostní průmysl 
v České republice v oblasti nastaveni etických a protikorupčních mechanismu 
 

2. Jak probíhalo hodnocení? 

Etické a protikorupční mechanismy jednotlivých firem byly analyzovány souborem 41 
hodnotících otázek, který byl každé firmě zaslán. Hodnoceny byly pouze informace, které 
byly veřejně dostupné k 31. 8. 2016. Každá otázka byla hodnocena na škále 0 -2 body 
z hlediska míry naplnění, kdy: 
 
0 – informace nesplňuje nároky/ informace není dostupná; 
1 – informace nesplňuje všechny aspekty; 
2 – informace naplňuje všechny aspekty. 
 
Hodnocené subjekty tak mohly získat maximálně 82 bodů, což představuje ideální stav 
komplexního nastavení všech aspektů jak etické, tak protikorupční agendy. Podle bodového 
zisku (reprezentující míru naplnění ideálního stavu) byly zařazeny do skupin A – F. 
 

3. Jaké otázky byly v dotaznících obsaženy? 

Soubor otázek čítal celkem 42 otázek zkoumající míru naplnění celkem pěti základních 
oblasti: Vedení, správa a organizace, Řízení rizik, Firemní politiky a kodexy, Vzdělávání a 
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Personální oddělení a linky důvěry. Otázky se týkaly nejen přítomnosti dílčích mechanismů, 
ale i síly osobního závazku. V rámci odpovědí na ně byl brán zřetel i na praktické uplatňování 
kroků. 
 

4. Proč byly vybrány zrovna tyto firmy? 

Firmy byly vybrány s ohledem na diverzifikaci jednotlivých pododvětví ve zbrojním průmyslu 
a jedná se o zástupce významných hráčů   

5. K čemu je takový výzkum dobrý? 

Na celosvětové úrovni je patrný zvyšující se trend otevřeného závazku společností ze všech 
odvětví k určitému etickému standardu chování. Tento index slouží jako pomocný nástroj 
zástupcům obranného a bezpečnostního průmyslu pro další rozvoj v této oblasti. 
 

6. Dají se výsledky českých zbrojních firem porovnat s výsledky zveřejněnými 

v Defence Companies Anti-Corruption Index? 

Index protikorupční odolnosti zbrojařů v ČR 2016 vychází z existující metodiky použité 
v Defence Companies Anti-Corruption Index, brali jsme ovšem v potaz národní specifika.  
 
V případě další informací neváhejte kontaktovat Milana Eibla, analytika a investigativa TI, 
na e-mail: eibl@transparency.cz  nebo telefonním čísle +420 224 240 895. 
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