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Ú
vodní slovoÚvodní slovo

Vstup České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 znamenal nový mezník novodobých dějin 
mladé demokratické země. Naděje, které byly vkládány do nového začátku, jímž se v médiích označoval
vstup republiky do nového paradigmatu, byly naplněny ale jenom zčásti. Po období přístupového procesu,
který se vyznačoval snahou a vnitřní povinností vylepšit procesy ve státní správě a zkvalitnit legislativu 
přijímáním jednotných evropských norem, nastalo rázem vystřízlivění a proces monitorování a postupného
zlepšování ustal. Přestože jsme ani v době před vstupem do EU nezaznamenali nějakou závažnou změnu 
v intenzitě protikorupčního boje ze strany státních orgánů, musíme konstatovat, že po vstupu do EU ustala 
i jakákoli minimální snaha. 

Kromě již notorické nevůle přijímat efektivní protikorupční opatření představovaly překotné změny 
ve vládních strukturách v roce 2004 další důvod, proč se i ty aktivity, které nadějně započaly, zbrzdily, 
ba dokonce se zdá, že byly některými představiteli státní správy sabotovány. Za všechny mluví osud záko-
na o střetu zájmů, který v době psaní tohoto textu ještě nebyl předložen vládě k projednání. 
Obzvlášť cynicky v tomto světle působí opakovaná prohlášení vládních činitelů o jejich vůli neúnavně 
bojovat proti obecnému zlu – korupci. Tato prohlášení se stala evergreenem všech vládních prohlášení, 
bohužel pouze na papíře.

V roce 2004 se TIC povedlo realizovat několik zajímavých projektů, s jejichž výsledky byla veřejnost seznamována prostřednictvím 
médií a naší webové stránky. 

Připomenu jen některé: například projekt „Zápisy do rejstříku“, který stál na počátku nového pohledu na proces registrace firem 
v obchodním rejstříku a upozornil na příčinu prodlev a z toho plynoucí korupční riziko; projekt „Index V4“, jehož inovativní přístup 
k zjišťování sklonu ke korupci na magistrátech Visegrádských zemí vyvolal zájem mnoha mezinárodních institucí; nebo vznik Pracovní 
skupiny pro kontrolu obchodu se zbraněmi, která se snaží o zprůhlednění této citlivé oblasti s vysokým korupčním potenciálem.
Česká republika je mladá demokracie, ale na tuto skutečnost se nelze odvolávat donekonečna. 
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Pozitivní náboj, který akceleroval změny na začátku devadesátých let, někam vyprchal a nahradila jej obecná nespokojenost se způsoby, jak
se nakládá s veřejnými statky. Ale jak bojovat s apatií, která prorůstá do každodenního života a umožňuje těm „všehoschopným“ 
řídit velmi podivným způsobem věci veřejné? Každý může bojovat svým způsobem. Nebát se a ptát se. Nespokojit se s jednoduchou 
odpovědí, pokud si odpověď vyžaduje širší vysvětlení. Upozorňovat státní správu na skutečnost, že její náplní je sloužit občanům, a že stát
je tady pro občany, nikoli naopak, jak již dávno řekl Albert Einstein. A konečně uplatňovat své právo na názor a svou občanskou povinnost
– chodit k volbám. 

Transparency International – Česká republika se bude i v příštích letech snažit monitorovat procesy a upozorňovat na hrozby a důsledky
netransparentních postupů. Připravované projekty ale nebudou jenom upozorňovat a analyzovat, budou se snažit také hledat řešení, vhodné
nástroje. Transformace na obecně prospěšnou společnost, kterou instituce v roce 2004 podstoupila, jí v naplňování tohoto úkolu 
bude nápomocná a věřím, že i v příštím roce nás neopustí odhodlání a energie pouštět se do náročných projektů, které přispějí svým dílem
ke zlepšení situace v boji proti lidské neschopnosti, aroganci moci, neúctě, chamtivosti a nedostatku osobní odvahy a  poctivosti.

Adriana Krnáčová
Výkonná ředitelka TIC
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Transparency International
a

TIC

Transparency International a TIC

Mezinárodní organizace Transparency International (TI) se zaměřuje především na podporu a iniciování systémových opatření zabraňujících
korupčnímu jednání a na prosazování preventivních opatření. Na mezinárodní úrovni TI zvyšuje povědomí o škodlivých důsledcích 
korupce, podporuje politické reformy, prosazuje zavádění mezinárodních konvencí a monitoruje jejich dodržování ze strany vlád, podniků
a finančních institucí. Na regionální a místní úrovni působí jednotlivé pobočky, které usilují o zvýšení transparentnosti v ekonomické 
i politické sféře, monitorují činnost důležitých institucí a prosazují či podněcují nezbytné reformy a systémová opatření.

Transparency International - Česká republika (TIC) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je zjišťovat rozsah korupce v ČR 
a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TIC je jednou z více než 80 poboček mezinárodní organizace Transparency 
International.
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Transformace TIC z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost

Transparency International – Česká republika (TIC) se již delší dobu orientuje na projektovou činnost, jejímž předmětem je prosazování
takových systémových změn, které by preventivně působily proti korupci. Takto pojímanou projektovou činnost je třeba chápat jako 
poskytování obecně prospěšných služeb českým občanům v nejširším slova smyslu.

Důvodem transformace z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost byla zejména snaha o zlepšení řízení instituce a především
skutečnost, že činnost TIC není založena na uspokojování potřeb členské základny, nýbrž na řešení celospolečenských problémů 
cestou omezování korupce. Obecně prospěšná společnost je ze zákona právnickou osobou, jejímž primárním cílem je právě poskytování 
obecně prospěšných služeb, které jí určí zakladatel v zakládacím dokumentu. Obecně prospěšná společnost nesmí saturovat potřeby svých
zakladatelů.

Valná hromada TIC pověřila Výkonnou radu (VR) přípravou transformace dne 16. června 2004. Postup transformace byl koordinovaný 
kanceláří a měl několik etap:

7. října 2004 Valná hromada TIC odsouhlasila text zakládací listiny Transparency International - Česká republika, o.p.s., připravený  VR
TIC, čímž byl vysloven souhlas se založením obecně prospěšné společnosti. Zároveň byli tento den zvoleni členové orgánů obecně 
prospěšné společnosti - správní a dozorčí rady.

Další Valná hromada, která se uskutečnila 1. listopadu 2004, odsouhlasila zánik sdružení (a to k poslednímu dni 3. měsíce po vzniku o.p.s.,
tedy po zápisu o.p.s. do rejstříku o.p.s.) a schválila způsob naložení s likvidačním zůstatkem (převod likvidačního zůstatku na o.p.s.).

29. prosince 2004 bylo na ŽÚ Praha 8 zažádáno o živnostenská oprávnění na poradenskou činnost, vzdělávací činnost a nakladatelskou 
a vydavatelskou činnost.

11. února 2005 byla obecně prospěšná společnost Transparency International – Česká republika zaregistrována Městským soudem v Praze.
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Současná struktura TIC

Složení Správní rady TIC Složení Dozorčí rady TIC
Petr Jankovský 

Předseda Správní rady TIC: Petr Kříž
Milan Kudyn Jiří Prinz

Místopředseda Správní rady TIC:
Quentin Reed

Členové Správní rady TIC:          
Stanislav Bernard
Václav Láska
Jana Hamplová
Jan Vyklický
Jitka Šmídová 
Jan Macháček
Libor Vávra 

Složení kanceláře TIC (k 30. 4. 2005)
Adriana Krnáčová (výkonná ředitelka; projekty Viva Etika, Certifikace NNO)
Marcela Hradilová (marketing a office manager, webové stránky TIC)
David Ondráčka (projekty Zákon o střetu zájmů, Veřejné debaty, Veřejné zakázky)
Michal Štička (projekty Index V4, Kulaté stoly TIC, Zápisy do rejstříku, Protikorupční vzdělávání)
Barbora Pěchotová (projekty Pracovní skupina pro kontrolu obchodu se zbraněmi, 

Koalice za utajování informací v demokratických mezích)
Hana Škapová (editace tiskových materiálů)
Miloslava Hosnédlová – účetní 
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Při naplňování svého poslání v roce 2004 TIC pracovala na projektech započatých v předcházejícím roce a na vývoji nových užitečných 
směrů, jak uchopit náročné téma protikorupčního boje. Ústředním zájmem instituce zůstává i nadále zabývat se analýzami současného 
stavu korupce obecně a kromě identifikace nedostatků a navrhování systémových změn vyvíjet nástroje, které pomáhají omezovat korupční
chování. Příklon k aktivnějšímu postoji, v podobě vývoje protikorupčních nástrojů, vyplynul z obecného požadavku efektivněji reflektovat
na vývoj směrování společnosti, na nejnovější trendy v korupci a rovněž v oblasti mezinárodního protikorupčního boje. 

Na konci roku 2004 TIC zahájila několik nových projektů, jejichž hlavním záměrem je cíleně poukazovat na nedostatky v oblasti zadávání
veřejných zakázek, čerpání prostředků ze státního rozpočtu, střetu zájmů veřejných činitelů a obecně na nedostatek vynutitelných protiko-
rupčních opatření na centrální i místní úrovni. Kromě uvedených aktivit se TIC bude věnovat oblasti preventivní, a to formou vývoje 
protikorupčních školicích programů, seminářů a konferencí.

Projektové aktivity

Zákon o střetu zájmů
Cílem projektu, na kterém TIC  pracuje již od roku 2002, je přijetí nového zákona o střetu zájmů v účinné podobě a tím nastavení jasných
pravidel pro volené veřejné funkcionáře. TIC v roce 2004 pokračovala v úsilí o otevření široké politické diskuse, intenzivně komunikovala
se zákonodárci i s médii a snažila se vytvářet veřejný tlak na zákonodárce (mj. uspořádala mediální kampaň, která proběhla v dubnu 
a květnu v Hospodářských novinách a týdeníku Ekonom). TIC se v průběhu roku podílela na dokončení legislativního návrhu 
Ministerstvem spravedlnosti a aktivně se účastnila meziresortního připomínkového řízení.  
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Vzhledem k vládní rekonstrukci v létě 2004, změně na postu ministra spravedlnosti a dalšímu turbulentnímu politickému vývoji však 
zpracovaný návrh nového zákona stále nebyl vládou přijat a čeká na své předložení do dalšího legislativního procesu. Na podzim 2004 byla 
Parlamentem ČR přijata novela zákona o střetu zájmů (předložená skupinou koaličních poslanců), která problematiku řešila pouze dílčím 
a nedůsledným způsobem, Ústavní soud ji navíc následně zrušil. TIC proto hodlá ve svém lobbingu za přijetí účinné a vynutitelné normy dále 
pokračovat. 

Projekt byl podpořen programem Global Opportunities Fund britského ministerstva zahraničí a Nadací Open Society Fund Praha.

Mediální kampaň na podporu přijetí nového zákona o střetu zájmů.
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Veřejné debaty
V průběhu roku 2004 se uskutečnila série veřejných debat na vybraná témata pokrývající oblast korupce, střetu zájmů, veřejných zakázek
a nekontrolovaného lobbingu. Cílem debat, které se uskutečnily v Praze a dalších krajských centrech, bylo zvyšovat povědomí o škodlivosti
korupčního chování a zapojit do diskuse širší okruh lidí. Debaty organizovala TIC spolu s týdeníkem Respekt. Účast se pohybovala mezi 
60-150 lidmi. Série osmi debat začala na podzim roku 2003, v průběhu roku 2004 byly uspořádány debaty na následující témata:  

Je korupce horší v celostátní politice nebo v krajských městech? aneb Jak vypadá střet zájmů v krajské a komunální politice?
Debata se týkala především komunální korupce a klientelismu, se speciálním důrazem na propojení stavebních podnikatelů na politiky v Liberci. 

Jak to bylo s D 47? aneb Korupce u veřejných zakázek 
Systém zadávání veřejných zakázek je neprůhledný a patří k hlavním nedostatkům, které umožňují 
manipulace na centrální i komunální úrovni. Část debaty se věnovala kauze stavby dálnice D47. 

Uplácí se v českém fotbale? aneb Korupce není jen v politice 
Hlavními tématy diskuse byly aktuální úplatkářská kauza v českém fotbale a odpovědnosti vedení fotba-
lového svazu a klubů. Pozornost byla věnována také průhlednosti používání veřejných dotací ve fotbale. 

Světlo do českého obchodu se zbraněmi aneb Kam dnes vyvážíme tanky? 
Debata věnovaná průhlednosti českého obchodu s vojenským materiálem (především vývozu zbraní), 
zveřejňování informací, systému přidělování licencí ministerstvy a parlamentní kontrole 
tohoto obchodu. 

Korupce na komunální úrovni - případ 
zastupitelů města Tábor
Debata se týkala průhlednosti komunální politiky
a střetu zájmů volených zástupců, s ohledem 
na aktuální případ obvinění táborských zastupitelů. 

Veškeré podrobnosti o tématech, hostech 
a moderátorech lze nalézt na webových stránkách TIC. 
Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha.
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Vybrané fotografie z veřejných debat.



Veřejné zakázky
V prosinci 2004 TIC zahájila nový projekt, který se zaměřuje na zprůhlednění procesu zadávání veřejných zakázek a omezování korupce.
V průběhu roku 2005 TIC zpracuje následující výstupy: studii o právních a ekonomických aspektech zadávání veřejných zakázek, metodo-
logii výpočtu nadbytečných veřejných výdajů, klientelistickou mapu veřejných zakázek na komunální úrovni a analýzu právního rámce 
projektů PPP (Public Private Partnership). Těmito výstupy hodlá TIC přispět k otevření odborné i politické diskuse.

Zápisy do rejstříku
Jedním z hojně diskutovaných společenských problémů byla již od 90. let 20. století korupce na obchodních rejstřících. TIC se v roce 2003
rozhodla na tento problém reagovat projektem, jehož cílem bylo zvýšit informovanost účastníků rejstříkového řízení ohledně jejich práv 
a povinností a přispět tak ke snížení počtu vadných podání obchodním rejstříkům. Výsledkem tohoto projektu byla databáze doporučených
vzorů podání obchodnímu a jiným obdobným rejstříkům, která byla na počátku roku 2004 zveřejněna na internetových stránkách Minister-
stva spravedlnosti ČR (www.justice.cz). Od zveřejnění této databáze TIC a Ministerstvo spravedlnosti ČR očekávaly, že napomůže zprůchod-
nění rejstříkového řízení v ČR. Z informací, které TIC získala z jednotlivých rejstříkových soudů v červnu 2004, vyplynulo, že tento cíl 
projektu byl naplněn jen částečně: pouze v případě Krajského soudu v Ostravě došlo v souvislosti se zveřejněním databáze k výraznému 
snížení počtu vadných podání v rejstříkových věcech; ostatní rejstříkové soudy takový pokles nezaznamenaly. Za úspěch projektu lze 
nicméně považovat návštěvnost stránek, která se podle Ministerstva spravedlnosti ČR pohybovala v řádu tisíců přístupů za měsíc.

V roce 2004 prošla databáze velkou revizí: do vzorů byly jednak zapracovány změny právních předpisů, jednak připomínky vznesené uživateli
vzorů a jednotlivými soudy. Tato revize byla financována z prostředků České advokátní komory. Projektový manažer zodpovědný za projekt
„Zápisy do rejstříku“ se také od května 2004 účastnil práce pracovní skupiny Formuláře pro zápisy do obchodního rejstříku, která byla 
zřízena v rámci Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí (poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu). Cílem této pracovní skupiny
bylo vytvořit vzory závazných formulářů pro rejstříkové řízení. Činnost pracovní skupiny byla ukončena v prosinci 2004 poté, co byly 
formuláře vytvořeny.

Databáze vzorů je na internetu umístěna v období únor 2004 až červen 2005. Od července 2005 bude nahrazena formuláři vytvořenými v rámci
výše zmíněné pracovní skupiny. Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha a Velvyslanectvím Nizozemského království (program
MATRA/KAP).
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Pracovní skupina pro kontrolu obchodu se zbraněmi
Tímto projektem se TIC snaží přispět ke zvýšení transparentnosti v oblasti obchodu se zbraněmi v České republice a k dodržování meziná-
rodních závazků na tomto poli.  

Projekt se v roce 2004 zasazoval především o:
pravidelné zveřejňování podrobných zpráv o vývozu vojenského materiálu z ČR; 
důsledné dodržování Kodexu EU pro obchod se zbraněmi; 
podnícení parlamentní kontroly vývozu vojenského materiálu;
podporu veřejné diskuse o kontrole obchodu se zbraněmi.

V rámci projektu se v roce 2004 uskutečnila řada aktivit:
Seminář s mezinárodní účastí v PSP ČR pod záštitou předsedy Výboru pro obranu a bezpečnost, zaměřený na prezentaci švédského 
a britského modelu parlamentní kontroly obchodu se zbraněmi, který otevřel diskusi mezi poslanci, zástupci exekutivy, NNO a médii. 

Seminář ve spolupráci s MZV ČR zaměřený na pravidelné publikování výročních zpráv o obchodu se zbraněmi, který umožnil otevřenou
diskusi mezi zástupci exekutivy, NNO a médii. 

Spolupráce s místopředsedou ODS Petrem Nečasem na pozměňovacím návrhu k zákonu 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, který je zaměřen na omezení nelegálních vývozů zbraní formou reexportů a ustavení parlamentní kontroly nad obchodem 
s vojenským materiálem z ČR. 

Publikování analýzy „Korupce v oblasti obchodu se zbraněmi“, která informuje o nedostatcích v oblasti vývozu, prodeje a nákupu zbraní. 

Účast na semináři MZV ČR k uplatňování Kodexu EU pro vývoz zbraní, zaměřeném na kandidátské země EU.

Projekt byl prezentován na několika mezinárodních konferencích a aktivně spolupracuje na mezinárodní úrovni. 
Projekt pokračuje v informování veřejnosti o problematice obchodu se zbraněmi prostřednictvím pravidelně 
aktualizované webové stránky a aktivní spolupráce s vybranými novináři. Pracovní skupina pro kontrolu obchodu 
se zbraněmi je asociovaným projektem britské neziskové organizace Saferworld, která jej finančně podporuje. 

V rámci projektu byla vypracována a publikována analýza nedostatků v oblasti obchodu se zbraněmi v ČR.
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Koalice za utajování informací v demokratických mezích
Projekt „Koalice za utajování informací v demokratických mezích“ byl zahájen 1. května 2004. Cílem projektu bylo zvýšit obecné povědo-
mí o připravovaných legislativních změnách v oblasti přístupu k informacím a prosadit odstranění závažných nedostatků a rizik z návrhu 
zákona o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti. Návrh představoval vážné nebezpečí pro svobodný přístup veřejnosti 
k informacím, pro ochranu osobních dat občanů i pro samotný demokratický standard poměrů ve státě.

Pro účely projektu byla vytvořena koalice tří nevládních organizací: TIC, Iuridicum remedium a Otevřená společnost, o.p.s. V rámci 
projektu byl pozorně sledován a analyzován legislativní proces, v jehož  rámci jsme aktivně lobbovali na úrovni členů Legislativní rady 
vlády, vlády ČR a vybraných členů Parlamentu ČR. Součástí našich aktivit byl například seminář v PSP ČR zaměřený na utajování 
informací, vypracování celé řady právních analýz a informačních materiálů, informování cílových skupin přes webové stránky TIC,  
komunikace se zástupci nevládních organizací a médií. Díky aktivnímu působení v legislativním procesu a zvyšování informovanosti 
vybraných cílových skupin projekt významně přispěl k odstranění nejzávažnějších nedostatků a rizik z návrhu zákona. Zákon byl schválen
v podobě, která je v souladu s demokratickým standardem poměrů v České republice. 

Projekt byl podpořen grantem Nadace Via.

Kulaté stoly TIC k problematice stabilizace justice
Na podzim roku 2004 uspořádala TIC sérii tří kulatých stolů, na nichž zástupci exekutivy, legislativy, justice a nevládního sektoru diskuto-
vali vybrané aspekty procesu stabilizace českého soudnictví. Jmenovitě šlo o kulaté stoly věnované následujícím problémům:

Hodnocení práce a kariérní postup soudců (31. srpna 2004 v budově Městského soudu v Praze);

Posílení odpovědnosti soudců za vlastní rozhodování vůči veřejnosti (14. září 2004 v budově Ministerstva spravedlnosti ČR); 

Institucionální záruky soudní nezávislosti (29. září 2004 v budově Ministerstva spravedlnosti ČR).
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Kulaté stoly především ukázaly, že v České republice je garantována i respektována nezávislost moci soudní ve smyslu rozhodovacím. 
Je tedy splněn první ze základních předpokladů k tomu, aby české soudnictví mohlo nést odpovědnost za vlastní rozhodování. Tento 
předpoklad ale není jediný: k tomu, aby čeští soudci mohli této odpovědnosti dostát v rozsahu, jaký po nich požaduje česká veřejnost, je 
kromě jiného nutné, aby měli možnost spolupodílet se na formulaci podmínek, které jsou nutné k jejich práci. Ty jsou totiž prozatím 
nevyhovující.

Podíl na vytváření podmínek musí být současně doprovázen snahou představitelů českého soudnictví zvyšovat odpovědnost každého 
jednotlivého soudce za to, že jeho rozhodnutí budou v souladu se zákonem, předvídatelná a přijímaná v reálném čase. Jedním z opatření, 
které by bylo s to ve střednědobém horizontu přinést posílení odpovědnosti soudců, je v současné době chybějící jednotný systém hodnocení
soudců.

Zpráva z kulatých stolů byla vydána na počátku roku 2005 pod názvem „Hledání rovnováhy mezi nezávislostí soudce a jeho odpovědností
vůči veřejnosti“.

Kulaté stoly se konaly za organizačního přispění Ministerstva spravedlnosti ČR a Městského soudu v Praze. Projekt byl finančně podpořen
Velvyslanectvím Spojených států amerických. 

Kulatých stolů se zúčastnili významní představitelé soudnictví, exekutivy i neziskového sektoru.
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Index V4 (měření institucionálního sklonu ke korupci)
Na jaře roku 2004 uskutečnila TIC ve spolupráci se společností GfK Praha v Praze, Bratislavě, Budapešti a Varšavě srovnávací výzkum
„INDEX V4“. Předmětem tohoto výzkumu bylo zjistit, které vybrané protikorupční nástroje se uplatňují ve veřejné správě hlavních měst 
zemí tzv. Visegrádské čtyřky (V4), a současně porovnat, do jaké míry jsou tyto nástroje funkční - tzn. do jaké míry jsou s to předcházet
korupci.

Výzkum se zaměřil na zkoumání protikorupčních nástrojů v pěti oblastech boje proti korupci, kterými byly: zadávání veřejných zakázek, 
interní audit a kontrolní mechanismy, oblast etických kodexů, oblast střetu zájmů a informační otevřenost veřejné správy/přístup veřejnosti
k informacím.

Sběr dat pro potřeby Indexu V4 proběhl ve dvou fázích: v první fázi šlo o zjištění tzv. tvrdých dat vypovídajících o existenci protikorupč-
ních nástrojů a mechanismů ve veřejné správě hlavních měst Visegrádu. Sběr těchto dat probíhal formou obsahové analýzy dokumentů 
a rozhovorů se zástupci magistrátů jednotlivých měst. Cílem druhé fáze výzkumu bylo zjistit vnímání jejich účinnosti ze strany zaintereso-
vané veřejnosti. Osobní dotazování proběhlo konkrétně mezi zaměstnanci magistrátů hlavních měst V4, členy zastupitelstev těchto měst, 
novináři, podnikateli a zástupci nevládních organizací. V každém městě bylo dotázáno 100 respondentů (v Praze 107). Výsledky výzkumu
jsou k dispozici na internetových stránkách TIC (www.transparency.cz).

TIC si od zveřejnění výsledků tohoto rozsáhlého výzkumu, k němuž došlo na konci června 2004, slibovala zintenzivnění protikorupčních
snah představitelů hlavních měst. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout pouze zčásti.

Projekt byl finančně podpořen následujícími institucemi: Local Government and Public Service Initiative, Global Opportunities Fund 
britského ministerstva zahraničí a Partnership for Transparency Fund.

15

Č
innost TIC

 
v roce 2

0
0

4



Viva Etika
Hlavním cílem projektu, který existuje od roku 2002, je přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí, a to důrazem na prosazování 
etických principů a protikorupčních opatření ve společnostech, dodržování úmluvy OECD a z ní plynoucích požadavků a tlakem na odpo-
vědnější přístup firem k prostředí, v němž podnikají. Kromě těchto obecných cílů se v roce 2004 projekt zaměřil konkrétně na dvě aktivity:
vydání knihy případových studií, která poukazovala na dobré a špatné příklady privatizace v 90. letech, a semináře, na nichž se prezentoval
program Základní principy podnikání bez úplatků. Projekt Viva Etika tvoří koalice firem a TIC, která je příkladem spolupráce podnikatelského
sektoru a české pobočky Transparency International. 

Kniha případových studií

Kniha Co se stane, když se zhasne představuje napínavé čtení pro každého, komu není lhostejný 
polistopadový vývoj v České republice. Zároveň může sloužit jako podkladový materiál pro výuku
na středních a vysokých školách nebo pro vzdělávací kurzy týkající se etiky podnikání. Publikace 
přináší pozitivní i negativní doklady toho, co přinesla devadesátá léta. Rozebírá tak frekventované
kauzy jako televize Nova, Investiční a Poštovní banka nebo nákup stíhaček pro Českou armádu. 
Na druhé straně uvádí příklady firem, které odolaly pokušení zaměňovat podnikání s podvody, tune-
lováním a neskrývaným uspokojováním chamtivosti lidí na vedoucích postech. Jednotlivé případy 
nejsou míněny jako obžaloba, ale jako popis případů, na nichž se už nedá mnoho změnit, ale lze si 
z nich vzít ponaučení a v budoucnu neopakovat stejné chyby, které nás všechny kromě spousty peněz
stály i menší či větší ztrátu důvěry v demokratický právní stát.

Obálka knihy případových studií vydané v rámci projektu Viva Etika
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Semináře: Je etický přístup v podnikání etickou výhodou?
V rámci projektu se uskutečnila série seminářů v Praze, Ostravě a Zlíně, jejichž cílem bylo představit možnosti, jak efektivně zavádět 
protikorupční opatření do firemního prostředí, a poukázat na výhody etického podnikání.

Účastníci semináře v Baťově vile ve Zlíně. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati

Protikorupční vzdělávání
V listopadu 2004 začala TIC realizovat vzdělávací projekt, jehož celkovým cílem je snížení rozsahu korupce ve veřejné správě na úrovni 
územních samosprávných celků (obcí a krajů). Konkrétním cílem tohoto projektu je zvýšit kapacitu úředníků územních samosprávných 
celků:

odhalovat jednotlivé případy korupce; 
aplikovat na jednotlivé typy korupce vhodné protikorupční nástroje;
vyhodnocovat účinnost protikorupčních opatření na svých úřadech.
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Těchto cílů chce TIC dosáhnout prostřednictvím kurzu „Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě“ zaměřeného na následující 
tématické oblasti:

definice korupce, typy korupce a negativní dopady korupce; "korupční" trestné činy v českém trestním právu;
I. pilíř protikorupční strategie: identifikace korupčních projevů a analýza příčin výskytu korupce;
II. pilíř protikorupční strategie: obecné preventivní a represivní protikorupční nástroje; protikorupční nástroje ve zvláštních oblastech 
(správní řízení, rozdělování dotací, rozdělování prostředků z fondů EU, nakládání s majetkem územních samosprávných celků, zadávání
veřejných zakázek);
III. pilíř protikorupční strategie: hodnocení účinnosti protikorupčních opatření; mezinárodní protikorupční nástroje.

Součástí výkladu je i rozbor případových studií ke střetu zájmů. Materiály ke školení (skripta, powerpointová prezentace apod.) jsou 
k dispozici na internetových stránkách TIC. V březnu až květnu 2005 realizuje TIC pilotní fázi této aktivity, zaměřenou na střední a vyšší
management krajských úřadů. Tato fáze projektu bude financována Evropským úřadem proti podvodům (OLAF).

TIC a média
Hlavním nástrojem zveřejňování informací, poznatků a výsledků
výzkumů jsou média. Od roku 2002 se TIC intenzivně 
věnuje práci s médii, zejména z hlediska poskytování informací
a analýz a komentářů souvislostí. Tímto způsobem se na 
veřejnost dostávají informace o škodlivosti korupčního jednání
a o postupech státní správy a jejich představitelů, čímž se
zvyšuje obecná informovanost o tomto jevu a rovněž 
o postojích těch, kdo jsou odpovědní za naplňování 
protikorupčních opatření v České republice. Následující graf 
ilustruje úspěšnost TIC při naplňování důležité součásti poslání
TIC, kterým je právě informování veřejnosti.
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Jiné aktivity

Součástí práce v TIC je také účast na domácích a mezinárodních konferencích, seminářích, workshopech a veřejných diskusích. 
Nezanedbatelnou částí aktivit projektových manažerů je soustavná a aktivní spolupráce s domácím a zahraničním tiskem a komunikace 
s veřejností. Ačkoli Stanovy TIC a interní směrnice vymezují rámec, v němž se TIC může angažovat v jednotlivých případech, na kancelář
se často obracejí občané, instituce a podnikatelské subjekty s žádostí o radu a pomoc. TIC nevstupuje do konkrétních případů, nicméně 
snaží se, v rámci svých možností, být obětem korupce nápomocna poradou.

Budoucí role TIC v české společnosti
TIC chce i nadále upevňovat své postavení vysoce specializované organizace, jejímž cílem je prosazování systémových změn a transparent-
ních postupů ve veřejné správě a ve společnosti obecně. TIC chce  prostřednictvím neustálého zvyšování kvality svých výstupů sloužit 
obecně prospěšnému cíli, poskytovat prostřednictvím svých projektů užitečnou pomoc a poradenství institucím a organizacím a přispívat 
k snižování úrovně korupce v České republice. 

Směrování instituce je stimulováno poptávkou ze strany společnosti. Lze konstatovat, že informací o škodlivosti korupce je dostatek, ale 
chybějí vhodné nástroje k jejímu omezování a rovněž politická vůle je prosadit. TIC se proto v budoucnu chce více zaměřit na vytváření 
nástrojů potírajících korupci a jejich prosazování. To znamená, že se víc bude orientovat na analytickou a monitorovací činnost, na přípravu
doporučení (tzv. policy papers), na komunikaci s politickou  reprezentací a jinými důležitými osobnostmi veřejného vlivu (akademická 
a podnikatelská oblast). TIC nechce přitom rezignovat na jiné činnosti, které souvisí s bojem proti korupci, jimiž jsou zveřejňování 
výsledků výzkumů, účast na veřejných diskusích a upozorňování na obecnou škodlivost korupce. 

Hlavní oblasti zájmu TIC v budoucím období:
politická korupce a její podoby (střet zájmů, lobbing, financování politických stran, zákonodárný proces, 
nadměrná politizace veřejné správy);
čerpání prostředků z veřejných zdrojů (veřejné zakázky, PPP, hospodaření s veřejnými zdroji);
justice; 
monitoring a zveřejňování poznatků a analýz; 
vzdělávání a zvyšování veřejného povědomí o škodlivosti korupce.
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Za podporu projektů TIC v roce 2004 děkujeme těmto institucím:
Česko-německý fond budoucnosti; 
Evropský úřad proti podvodům OLAF;
Johnson & Johnson, s.r.o.; 
Nadace Open Society Fund Praha; 
Nadace VIA; 
Newton Information Technology, s.r.o.; 
Open Society Institute (Local Government and Public Service Initiative se sídlem v Budapešti);
Papirius s.r.o.; 
Plzeňský Prazdroj, a.s.; 
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.; 
Saferworld; 
Shell Czech Republic, a.s.; 
Velvyslanectví Nizozemského království – MATRA; 
Velvyslanectví Spojených států amerických; 
Velvyslanectví Velké Británie - Global Opportunities Fund britského ministerstva zahraničí. 

Zvláštní poděkování patří společnosti CCS Česká společnost pro platební karty a.s.
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Výsledky hospodaření - Audit
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