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Milí přátelé,
KPKP má za sebou první rok samostatné činnosti a jako
jeden z jeho zakladatelů mohu být přiměřeně spokojený.
Vzhledem k tomu, jak jsou protikorupční aktivity náročné,
nevděčné a jak těžko se na ně shánějí peníze, je hlavním
úspěchem už vůbec to, že KPKP vzniklo a přežilo první
rok. V ČR se jedná o ojedinělý regionální projekt.
Jako jeho zakladatel jsem v nelehké pozici – mnozí KPKP
vyčítají, že tím, že je s mým jménem spojené, není nezávislé
a mělo by nejlépe zaniknout. Jenže doposud se nikdo k tomu,
aby založil nezávislejší a lépe fungující protikorupční
regionální organizaci neodhodlal. Nezbude mi tedy nic jiného
než se snažit činnost KPKP podporovat i do budoucna a snažit
se pro jeho podporu získat přízeň dalších lidí či institucí. Přes
všechny své nedostatky a vady je KPKP totiž stále široko daleko
nejlepším protikorupčním regionálním pracovištěm a věřím,
že si svou existenci svými výsledky obhájí i v budoucnu.
Mgr. Jan Korytář
spoluzakladatel KPKP

v roce 2014

Mgr. Daniela Fialová
ředitelka organizace

Krajské protikorupční pracoviště vzniklo na začátku roku 2014. Navazuje
na dlouholetou činnost organizace Čmelák – SPP, která se oblasti boje
s korupcí a klientelismu věnuje již od roku 2005. Jedním z hlavních impulsů
pro tento krok byla snaha oddělit od sebe ekologické a protikorupční aktivity,
aby se každá organizace mohla více zaměřit na svou hlavní činnost.
Rok 2014 byl volebním rokem a protože se specializujeme zejména na regionální
politiku, vydali jsme společně se Čmelákem – SPP předvolební zpravodaj Náš
Liberec, kde jsme obyvatelům Liberce přiblížili radniční politiku a představili jsme
významné korupční kauzy v Liberci za poslední čtyři roky a udělali jsme inventuru
předvolebních slibů. Volbám jsme také přizpůsobili web www.nasliberec.cz
(volební kalkulačka, informace o volebních programech, dotazníky pro kandidující
subjekty aj.) Na našem webu jsme v roce 2014 zveřejnili 402 příspěvků.

Vedle informování veřejnosti o místí politice a regionálních
kauzách se věnujeme také analytické práci na jednotlivých
kauzách. Případy korupce, které řešíme dnes, jsou oproti
předešlým letům daleko sofistikovanější. Dříve jsme se často
podivovali nad tím, jak si tak otevřený způsob klientelismu
může někdo dovolit, dnes se podobné věci dějí mnohem
skrytějším způsobem. Mnohdy jsou na rozklíčování
jednotlivých kauz třeba desítky až stovky hodin práce
a součinnost ekonomů, právníků, stavebních inženýrů aj.
V roce 2014 jsme se zabývali především těmito kauzami:
Zakázka na dopravní obslužnost Libereckého kraje (největší
zakázka v našem kraji, která se v tento rok soutěžila - zhruba
4 mld. korun.), Revitalizace městských lázní na galerijní objekt
(z našeho pohledu se jedná o předraženou zakázku o více jak
30 milionů, k této kauze jsme podávali i trestní oznámení),
IP1 (projekt Libereckého kraje s cílem preventivně působit na
osoby znevýhodněných svým zdravotním nebo společenským
postižením, rozpočet projektu byl stanoven na 225 mil. Kč).
Stále častěji se na nás obracejí lidé, kteří se s korupcí
setkali, lidé, kteří řeší případy korupce ve své obci nebo na
úřadu, kde pracují popřípadě jinde. Pro tyto lidi je důležité,

aby komunikovali s někým nestranným, kdo jim zprostředkuje
komunikaci s úřadem, policií, tak aby byla ochráněna jejich
osoba. V roce 2014 jsme řešili 10 kauz z podnětu občanů
a poskytli jsme 24 osobních konzultací v osobních kauzách
občanů. Podněty se většinou týkali veřejných zakázek
nebo obchodních transakcí v obci. Se svými podněty se na
nás obracejí i zastupitelé napříč politickým spektrem.
Často čelíme atakům ohledně naší nezávislosti.
Pevně ale doufám, že se nám podaří ukázat, že Krajské
protikorupční pracoviště, je nezávislá organizace, která
měří vše stejným metrem a zároveň je důležitým
systémovým prvkem, který v Liberci chyběl, a díky němuž
se prostor pro korupční jednání bude stále zmenšovat.
Cílem naší činnosti není jen poukazovat na to, co
v Liberci nefunguje, ale ukázat, že má smysl se ozvat
a problémy řešit, dále že i veřejnost má možnost dění
ve svém městě ovlivnit. Smyslem naší práce je chránit
veřejné peníze a proto děkujeme všem, kteří naši činnost
podporují a spolupracují s námi v boji s korupcí.

Mgr. Jaroslav Tauchman

Ing. Miroslav Kroutil

redaktor, analytik

analytik, poradenská činnost

Pro práci, kterou nyní dělám, jsem se rozhodl před osmi
lety. Prvním důvodem bylo znepokojení se stavem správy
veřejných věcí v našem městě, které se ostudně proslavilo
jako centrum korupce. Důvodem druhým, na to navázaným,
bylo, že oficiální média se těmto tématům schválně vyhýbala.
Neziskový sektor mě i mým kolegům dal prostor pro
dlouhodobě systematickou práci nad zmíněnými problémy.

Když jsem v roce 2009 chytil za ruku představitele kraje při
„odklánění“ peněz určených původně pro zdravotně postižené,
opravdu jsem se rozzlobil a slíbil si, že to tak nenechám. Když se
někdo setká s takovou situací, má na vybranou ze 3 možností:
• přidat se k NIM a užívat si drobků spadlých pod stůl,
• tvářit se, že nic nevidí, mít pokoj a občas si potichu postěžovat,
• pustit se s NIMi do křížku a mít velké problémy.
Zvolil jsem tu třetí. Je to obtížné a nepohodlné, ale správné.

Mgr. Daniela Fialová, ředitelka organizace

Podpořené projekty

Základní údaje

Společně a efektivně
proti korupci 2014

Bez veřejnosti to
v Liberci už nepůjde

Ředitelka

donátor
MVČR – 250 000 Kč

donátor
Nadace Karla Janečka ve spolupráci
s Fondem Otakara Motejla (Nadace OSF) – 184 320 Kč
(v roce 2014 čerpáno 158 175 Kč)

Správní rada

Projekt zaměřený na informování veřejnosti ohledně
korupčního jednání, analyticko-investigativní práce na
kauzách a poskytovaní občanského poradenství lidem, kteří
se ocitnou v situacích ovlivněných korupcí a klientelismem.

Projekt zaměřený na zvýšení vlivu občanů města Liberce na
rozvoj města, zapojení místních obyvatel do správy města
zejména pomocí osadních výborů a zajištění dostupných
informací o činnosti zastupitelů za uplynulé volební období.

Mgr. Daniela Fialová

Mgr. Jaroslav Tauchman (předseda správní rady)
PhDr. Lenka Opočenská
Ing. Karolína Hrbková

Dozorčí rada
Ing. Vladimír Opatrný (předseda dozorčí rady)
Věra Strouhalová
Ivana Jablonovská

Zhodnocení základních údajů
v účetní závěrce za rok 2014
Účetní závěrka je sestavena na základě účetnictví společnosti
vedeného v souladu se zákonem č.563/91 Sb. o účetnictví
v platném znění v souladu s vyhláškou 504/2002 Sb.
kterou stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Příjmy organizace v roce 2014 činily 668 000 Kč.
Výdaje organizace činily 668 000 Kč.

Hospodaření

Příloha k účetní závěrce roku 2014

Struktura zdrojů v roce 2014

I. Základní údaje

Ministerstvo vnitra ČR 
Nadace Karla Janečka
a Fond Otakara Motejla (Nadace OSF) 
Úřad práce Liberec 
Soukromé dary právnických fyzických osob 
Zdroje celkem 

Druh organizace: obecně prospěšná společnost
Název: Krajské protikorupční pracoviště
Adresa: U Nisy 362/6, 460 07 Liberec III – Jeřáb
IČ: 02586894
Datum vzniku: 4. února 2014
Statutární orgán: Daniela Fialová – ředitelka

250 000 Kč
158 175 Kč
122 322 Kč
137 503 Kč
668 000 Kč

Struktura výdajů v roce 2014
Osobní náklady 
Služby (nájem, telefony, provoz webu aj.) 
Spotřební materiál 

Doplňující informace
Počet zaměstnanců v roce 2014 byl 3 osoby.
Členové správní a dozorčí rady nejsou
za svou činnost odměňováni.

539 000 Kč
116 000 Kč
11 000 Kč

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 12. 2014
Posláním sdružení je poskytovat odbornou informační a lidskou
podporu fyzickým a právnickým osobám, jež se setkali s projevy
korupce a chtějí sami aktivně snižovat prostor pro korupci.
Popis činností:
• práce na vybraných korupčních kauzách
• odhalování korupčního a klientelistického
jednání a jeho dopadů
• poskytování podpory fyzickým a právnickým
osobám v oblasti boje proti korupci
• poskytování právního a občanského poradenství
• informování veřejnosti o problematice boje
proti korupci v širších souvislostech

• pořádání veřejných besed, anket, podpora
zapojování veřejnosti do rozhodování
v oblasti veřejné správy a samosprávy
• spolupráce s místní samosprávou, prosazování
principů transparentnosti ve veřejné správě
• spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi,
vzájemná výměna zkušeností
Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel.

II. Obecné účetní zásady
1. Dlouhodobý majetek
Společnost nemá dlouhodobý majetek.
2. Opravné položky
Opravné položky organizace vytváří k pohledávkám
v případě, že je jejich dobytnost špatná. O opravné
položce rozhoduje ředitelka organizace.
3. Časové rozlišení
Organizace účtuje zejména o výnosech příštích období, jejichž
výše je stanovena na základě nevyčerpaných dotací nebo darů,
které mohou být využity v následujícím účetním období.

4. Přijaté dary a dotace
O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních
výnosů, a to na zakázky dle konkrétních projektů, na které jsou
příjmy určeny. K rozvahovému dni nevyčerpané dary a dotace
organizace převede do dalšího období prostřednictvím výnosů
příštích období.

5. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců:

6. Zástavy a ručení
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem.
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení.

Průměrný počet
zaměstnanců v roce 2014

Průměrný počet
zaměstnanců v roce 2013

1

X

7. Výnosy
Společnost neměla výnosy.

III. Doplňující údaje k výkazům

Průměrný počet řídících
pracovníků v roce 2014

Průměrný počet řídících
pracovníků v roce 2013

1. Dlouhodobý majetek
V roce 2014 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého
majetku. Společnost nemá dlouhodobý majetek.

0

X

8. Přijaté dary a dotace
V roce 2014 byly přijaty následující dotace
a dary od krajů, měst a obcí:

z toho členů řídících orgánů:

2. Pohledávky a závazky
Organizace neeviduje žádné pohledávky a závazky po splatnosti.
3. Majetek neuvedený v rozvaze
Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje
organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze.
4. Závazky nevykázané v rozvaze
Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému
dni nebyly vykázány v rozvaze.

Poskytovatel

Osobní náklady na zaměstnance,
z toho na členy řídících orgánů:
2014 v tis. Kč

2013 v tis. Kč

Osobní náklady Osobní náklady
na zaměstnance na členy
řídících orgánů

Osobní náklady Osobní náklady
na zaměstnance na členy
řídících orgánů

448

X

131

X

Členům statutárního orgánu v roce 2014 nebyly
poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění.

V roce 2014 byly přijaty zejména následující
granty a dary (uvedeny dary nad 10 000 Kč):
Poskytovatel

Částka

Politické hnutí Změna

200 000

Nadace OSF

100 000

9. Veřejná sbírka
Organizace v roce 2014 neměla veřejné sbírky.
Částka

Ministerstvo vnitra ČR

250 000

Celkem

250 000

Kromě výše uvedených dotací a darů byly v roce 2014 přijaty
granty a dary od nadací, právnických a fyzických osob. Z grantů a darů přijatých v roce 2014 využila organizace granty a dary
v celkové výši 668 tis. Kč. Granty a dary přijaté v roce 2014 ve
výši 79 tis. nebyly v roce 2014 využity a byly převedeny do roku
2015 prostřednictvím výnosů příštích období.

10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Společnost v roce 2014 nevykazovala hospodářskou činnost.
11. Významné události mezi rozvahovým dnem
a okamžikem sestavení účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní
závěrky nenastaly žádné významné události.
V Liberci dne 30. 3. 2015
Sestavila: Zdeňka Benešová
Statutární orgán: Mgr. Daniela Fialová

Rozvaha (bilance)
pro nevýdělečné organizace

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek celkem

ve zjednodušeném rozsahu
ke dni: 31. 12. 2014
(v tisících Kč)
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
včetně změn provedených vyhláškami č. 476/2003 Sb.,
č. 548/2004 Sb., č. 400/2005 Sb. a 471/2008Sb.

Stav k poslednímu dni
účetního období

1

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

0

0

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

0

0

6

0

107
0

Krátkodobý majetek celkem

součet ř. 7 až 10

I.

Zásoby celkem

7

0

II.

Pohledávky celkem

8

0

0

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

0

99

IV.

Jiná aktiva celkem

10

0

8

11

0

107

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

12

0

0

AKTIVA CELKEM

ř. 1 + 6

PASIVA

Název a sídlo účetní jednotky
Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.
U Nisy 362/6
460 07 Liberec III – Jeřáb
IČ: 2586894

Stav k prvnímu dni
účetního období

I.

B.

součet ř. 2 až 5

Číslo
řádku

A.

Vlastní zdroje celkem

součet ř. 13 a 14

I.

Jmění celkem

13

0

0

II.

Výsledek hospodaření celkem

14

0

0

15

0

107

B.

Cizí zdroje celkem

součet ř. 16 až 19

I.

Rezervy celkem

16

0

0

II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

0

0

III.

Krátkodobé závazky celkem

18

0

23

IV.

Jiná pasiva celkem

19

0

84

20

0

107

PASIVA CELKEM

ř. 12 + 15

Výkaz zisku a ztráty
pro nevýdělečné organizace
ve zjednodušeném rozsahu
ke dni: 31. 12. 2014
(v tisících Kč)
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
včetně změn provedených vyhláškami č. 476/2003 Sb.,
č. 548/2004 Sb., č. 400/2005 Sb. a 471/2008Sb.
Název a sídlo účetní jednotky
Krajské protikorupční pracoviště o.p.s.
U Nisy 362/6
460 07 Liberec III – Jeřáb
IČ: 2586894

A.

NÁKLADY

Číslo
řádku

Činnosti

Celkem

hlavní

hospodářská

I.

Spotřebované nákupy celkem

1

11

0

???

II.

Služby celkem

2

116

0

???

III.

Osobní náklady celkem

3

539

0

???

IV.

Daně a poplatky celkem

4

0

0

???

V.

Ostatní náklady celkem

5

2

0

???

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

6

0

0

???

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

7

0

0

???

VIII.

Daň z příjmů celkem

8

0

0

???

9

668

0

???

Číslo
řádku

Činnosti
hlavní

hospodářská

NÁKLADY CELKEM
B.

součet ř. 1 až 8

VÝNOSY

Celkem

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

10

0

0

???

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

11

0

0

???

III.

Aktivace celkem

12

0

0

???

IV.

Ostatní výnosy celkem

13

0

0

???

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

14

0

0

???

VI.

Přijaté příspěvky celkem

15

312

0

???

VII.

Provozní dotace celkem

16

356

0

???

17

668

0

???

18

0

0

???

19

0

0

???

VÝNOSY CELKEM
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

součet ř. 10 až 16
ř. 17 – 9

???

Vydání Výroční zprávy podpořila Nadace Karla
Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla

Podpořeno Ministerstvem vnitra ČR v rámci
dotačního programu Prevence korupčního jednání.

U Nisy 362/6
460 07 Liberec 3
E-mail: info@kpkp.cz
Tel. 7 77 749 346, 774 490 514

kpkp.cz/podporte-nas

