
Výroční zpráva 2015



Mgr. Jaroslav Tauchman
předseda správní rady

Milí přátelé,

již podruhé se Vám dostává do rukou 
výroční zpráva Krajského protikorupčního pracoviště, o.p.s. 
Snad nebude znít moc neskromně, když si dovolím tvrdit, 
že uplynulý rok byl rokem velice úspěšným.

KPKP se podařilo zavést jako respektovanou organizaci, 
za kterou stojí nezpochybnitelné výsledky. Naše práce 
se několikrát dostala do celostátních médií, to když 
byla veřejnost seznámena s kauzami, na kterých 
tým KPKP pracoval. Ale i v regionu si získáváme 
řadu příznivců a ještě větší odměna než mediální 
sláva je nám důvěra lidí, zaměstnanců, podnikatelů 
i aktivistů, kteří se na nás s důvěrou obracejí.

Vedle pozitivních reakcí musí KPKP pochopitelně čelit 
i nenávistným a lživým útokům, ale většinou poznání, 
odkud jsou směřovány, celkem jasně vypovídá o tom, co je 
jejich příčinou. Většina z těchto dehonestačních pokusů 
vůči nám je z řad těch, kterým jsme „šlápli na kuří oko“, 
ale s tím jsme vždy počítali a počítáme i do budoucna.

Jsem přesvědčen, že za necelé dva roky existence 
KPKP dokázalo, že je potřebnou organizací, která sice 
každý rok bojuje po finanční stránce o své přežití, ale má 
dost sil na vedení podobných bojů na všech frontách.

Vždy když máme někde mluvit o naší protikorupční 
činnosti tak se nás lidé ptají, co se Vám povedlo? A chtějí 
slyšet konkrétní měřitelné údaje. Ty se ale mnohdy dají těžko 
spočítat, může se například jednat o nevyplacené dotace 
na problematické projekty jako je projekt na rekonstrukci 
kostela Máří Magdaleny v Liberci nebo dotace na 2. etapu 
chrastavských lázní, kde mohly být finanční prostředky 
ve výši 172 milionů použity na smysluplnější projekty.

To co se ale měří velmi obtížně, je stav naší společnosti 
v oblasti korupce. Podle indexu vnímání korupce, kterou 
každoročně sestavuje Transparency International, Česká 
republika v roce 2015 poskočila o 16 míst dopředu, což 
může být následkem důslednějšího přístupu státních 
orgánů k vyšetřování a trestání korupce, změny ve státním 
zastupitelství a medializace některých významných 
kauz. Svou roli, také nesporně sehrál tlak neziskových 
organizací a iniciativ, který se odrazil i v legislativě. 
Řada aktivních lidí se začala angažovat v komunální 
politice a začali se měnit zaběhnuté systémy.

Doba, kdy byla korupce součástí společenské 
normy, se postupně mění. Na této pozitivní změně 
mají nesporný podíl aktivní občané a neziskové 
organizace, což je důvod, proč tuto práci děláme. 
Veřejné prostředky pak mohou být použity na projekty 
sloužící široké veřejnosti, ne jen pár vyvoleným.

Mgr. Daniela Fialová
ředitelka organizace

 v roce 2015



V roce 2015 jsme navázali na naši předchozí činnost, 
jak v mladém KPKP, tak na roky předešlé ve Čmeláku. I loňský 
rok za námi chodili občané, kteří reálně byli nebo se cítili být 
postiženi korupčním a klientelistickým chováním, nadále jsme 
provozovali web www.nasliberec.cz, který je bezesporu hlavním 
médiem o korupci i veřejném dění v našem městě i regionu.

Rok 2015 byl také mimořádně úspěšný co do velkých korupčních 
kauz. Nadále jsme se například podrobně věnovali zakázce na dopravní 
obslužnot v Libereckém kraji a sledovali a přinášeli nové informace 
o kauze Centra geotermální energie, která pravděpodobně vyústí 
ve velký proces s úředníky, manažery stavební lobby a politiky, 
kde se ukáže, jakým způsobem je nakládáno s evropskými dotacemi.

Velkým úspěchem bylo odkrytí podezřelých praktik ohledně čerpání 
evropských dotací a role někdejšího šéfa krajské ČSSD Roberta Duška. 
Tato kauza nakonec vyústila v policejní obvinění a konec kariéry 
zmíněného politika. Úspěšní jsme byli i v jiné kauze, kdy jsme dokázali, 
jak kontroverzní český fotbalový boss Miroslav Pelta skrze luxusní 
zájezdy nakupuje krajské politiky, kteří pak rozhodují o dotacích, 
ze kterých má prospěch jeho klub. Podobně úspěšná byla i kauza, 
která ukázala, jak se v Libereckém kraji nadále rozdávají trafiky 
v podobě ředitelských míst v domovech důchodců a dalších.

Práce na některých kauzách je zdlouhavá, ale většinou přináší 
výsledky, které stojí za to. Pro malou organizaci není jednoduché 
čelit sofistikovanému systému odborníků, právníků i soukromých 
médií, ale o to podstatnější je v tomto úsilí vydržet.

Společně se Čmelákem – Společnost přátel přírody z.s. 
provozujeme a denně aktualizujeme stránku www.nasliberec.cz, 
kde zveřejňujeme články, komentáře, ankety aj. V roce 2015 
jsme uveřejnili na našem webu 394 příspěvků. Naším hlavním 
redaktorem je Jaroslav Tauchman. Ostatními autory článků, 
jsou zastupitelé, odborná veřejnost a občané. V roce 2015 jsme 
pokračovali zejména ve spolupráci s publicisty Oldřichem Szabanem, 
Egonem Wienerem a od října 2015 spolupracujeme s nezávislým 
novinářem a publicistou Janem Šebelkou. Vedle provozování této 
stránky jsme v dubnu 2015 uspořádali veřejnou debatu, zaměřenou 
především na téma whisteblowingu a jeho konkrétních příkladů.

Poskytujeme poradenství občanům, kteří se ocitli 
v situacích ovlivněných korupcí a klientelismem. 
V roce 2015 jsme poskytli 39 poradenství zaměřených 
především na řešení menších kauz oznamovatelů.

Informování veřejnosti

Poradenství občanům

Kauzy



Společně a efektivně 
proti regionální korupci 2016
donátor: MVČR – 600 000 Kč

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

Bez veřejnosti to 
v Liberci už nepůjde
donátor:  Nadace Karla Janečka ve spolupráci 

s Fondem Otakara Motejla (Nadace OSF) – 26 145 Kč 
(čerpání v roce 2015)

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.

Zapojení veřejnosti do 
komunikace s libereckou radnicí
donátor:  Nadace OSF Fond Otakara Motejla – 31 152 Kč 

(čerpání v roce 2015)

Projekt zaměřený na zapojení veřejnosti do komunikace 
s libereckou radnicí, zejména prostřednictvím 
pravidelného informování o činnosti liberecké radnice 
a zastupitelstva. Pravidelně zveřejňujeme plánované 
body jednání zastupitelstva a následně hodnotíme jeho 
průběh – to vše prostřednictvím webu www.nasliberec.cz.

Crowdfundingová kampaň
donátor: Nadace OSF Fond Otakara Motejla – 10 000 Kč

Projekt zaměřený na crowdfundingovou kampaň k projektu 
Zapojení veřejnosti do komunikace s libereckou radnicí.

Ředitelka
Mgr. Daniela Fialová

Správní rada
Mgr. Jaroslav Tauchman (předseda správní rady)
PhDr. Lenka Opočenská
Ing. Karolína Hrbková (do 17. 4. 2015)

Dozorčí rada
Ing. Vladimír Opatrný 
(předseda dozorčí rady, do 20. 4. 2015)
Michaela Vysekalová 
(předsedkyně správní rady, od 10. 6. 2015)
Věra Strouhalová
Ivana Jablonovská

Podpořené projekty Základní údaje



Zhodnocení základních údajů 
v účetní závěrce za rok 2015
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 2015 činily 879 000 Kč. 
Výdaje organizace činili 879 000 Kč.

Struktura zdrojů v roce 2015
Ministerstvo vnitra ČR   600 000 Kč
Nadace Karla Janečka 
a Fond Otakara Motejla (Nadace OSF)   26 145 Kč
Fond Otakara Motejla (Nadace OSF)   41 152 Kč
Úřad práce Liberec   37 032 Kč
Soukromé dary právnických fyzických osob   150 671 Kč
Vedlejší hospodářská činnost   24 000 Kč
Zdroje celkem   879 000 Kč

Struktura výdajů v roce 2015
Osobní náklady   680 000 Kč
Služby (nájem, telefony, provoz webu aj.)   161 000 Kč
Spotřební materiál   31 000 Kč
Ostatní náklady   7 000 Kč
Náklady celkem   879 000 Kč

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

Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. 12. 2015

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.

Hospodaření Příloha k účetní závěrce roku 2015



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

7. Výnosy
Společnost měla v roce 2015 výnosy za 
pronájem prostor ve výši 24 000 Kč.

8. Přijaté dary a dotace
V roce 2015 byly přijaty následující dotace 
a dary od krajů, měst a obcí:

Poskytovatel Částka

Ministerstvo vnitra ČR 600 000

Celkem 600 000

Kromě výše uvedených dotací a darů byly v roce 2015 přijaty 
granty a dary od nadací, právnických a fyzických osob. Z gran-
tů a darů přijatých v roce 2015 využila organizace granty a dary 
v celkové výši 855 tis. Kč. Granty a dary přijaté v roce 2015 ve 
výši 21 tis. nebyly v roce 2015 využity a byly převedeny do roku 
2016 prostřednictvím výnosů příštích období.

V roce 2015 byly přijaty zejména následující 
granty a dary (uvedeny dary nad 10 000 Kč):

Poskytovatel Částka

Nadace Open Society 35 000

9. Veřejná sbírka
Organizace v roce 2015 neměla veřejné sbírky.

10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Společnost v roce 2015 pronajímala část svých pronajatých 
prostor. Tržby za pronájem prostor se rovnaly zaplacenému 
nájemnému. Základ daně je tedy nula.

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. 2016
Sestavila: Zdeňka Benešová
Statutární orgán: Mgr. Daniela Fialová

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.

III. Doplňující údaje k výkazům
1. Dlouhodobý majetek
V roce 2015 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého 
majetku. Společnost nemá dlouhodobý majetek.

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.

5. Osobní náklady
Průměrný počet zaměstnanců:

Průměrný počet 
zaměstnanců v roce 2015

Průměrný počet 
zaměstnanců v roce 2014

2 1

z toho členů řídících orgánů:

Průměrný počet řídících 
pracovníků v roce 2015

Průměrný počet řídících 
pracovníků v roce 2014

1 0

Osobní náklady na zaměstnance, 
z toho na členy řídících orgánů:

2015 v tis. Kč 2014 v tis. Kč

Osobní náklady 
na zaměstnance

Osobní náklady 
na členy 
řídících orgánů

Osobní náklady 
na zaměstnance

Osobní náklady 
na členy 
řídících orgánů

561 148 448 131

Členům statutárního orgánu v roce 2015 nebyly 
poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění.



ve zjednodušeném rozsahu
ke dni: 31. 12. 2015
(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 471/2008 Sb.

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

AKTIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem součet ř. 2 až 5 1 0 0

I. 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 5 107 23

B. Krátkodobý majetek celkem součet ř. 7 až 10 6 0 0

I. Zásoby celkem 7 0 0

II. Pohledávky celkem 8 99 15

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 8 8

IV. Jiná aktiva celkem 10 0 0

AKTIVA CELKEM ř. 1 + 6 11 0 107

PASIVA Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem součet ř. 13 a 14 12 0 0

I. Jmění celkem 13 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem 14 0 0

B. Cizí zdroje celkem součet ř. 16 až 19 15 107 23

I. Rezervy celkem 16 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 17 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 18 23 2

IV. Jiná pasiva celkem 19 84 21

PASIVA CELKEM ř. 12 + 15 20 107 23

Rozvaha (bilance)
pro nevýdělečné organizace



ve zjednodušeném rozsahu
ke dni: 31. 12. 2015
(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 471/2008 Sb.

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

A. NÁKLADY Číslo
řádku

Činnosti Celkem

hlavní hospodářská

I. Spotřebované nákupy celkem 1 31 0 31

II. Služby celkem 2 137 24 161

III. Osobní náklady celkem 3 680 0 680

IV. Daně a poplatky celkem 4 0 0 0

V. Ostatní náklady celkem 5 7 0 7

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 6 0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 7 0 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem 8 0 0 0

NÁKLADY CELKEM součet ř. 1 až 8 9 855 24 879

B. VÝNOSY Číslo
řádku

Činnosti Celkem

hlavní hospodářská

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 10 0 0 0

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 11 0 0 0

III. Aktivace celkem 12 0 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 13 0 24 24

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 14 0 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 15 165 0 165

VII. Provozní dotace celkem 16 690 0 690

VÝNOSY CELKEM součet ř. 10 až 16 17 855 24 879

C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 17 – 9 18 0 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 0 0 0

Výkaz zisku a ztráty
pro nevýdělečné organizace



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.  777 749 346, 774 490 514 kpkp.cz/podporte-nas


