
 
 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

Krajského protikorupčního pracoviště o.p.s.  

za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Vážení přátelé, 

dostává se Vám do rukou již čtvrtá výroční zpráva naší organizace Krajské protikorupční pracoviště (KPKP). Dovolte mi na začátek několik slov, 

kterými bych shrnul minulý rok. Podobně jako předchozí roky jsme se věnovali informování našich spoluobčanů o korupci, klientelismu, jednotlivých 

kauzách, kterými žije náš region i naše město. V době, kdy píšeme tyto řádky, je již rozběhlá kauza kolem dopravního podniku v Liberci. 

Aniž bychom v úvodním slově chtěli být nějak zbytečně konkrétní, jsem přesvědčen, že lze bez nadsázky říci, že je to celkem ukázkový příklad, a to 

nejen co do korupčních praktik, které veřejný život v Liberci stále více či méně svazují. Nejde jen o zneužívání desítek a stovek svěřených milionů, 

o prorůstání byznysu a politiky či o konkrétní trestnou činnost.  

Na kauze dopravního podniku je také velice významná ještě jedna věc. Celé roky se pomocí našeho webu, články a analýzami snažíme veřejnosti i 

politické reprezentaci ukázat, co se zde dělo a děje. Nakolik se dopravní podnik, pomocí některých veřejných funkcionářů, stal doslova 

penězovodem pro firmu, která sice ukrývá své skutečné vlastníky v daňových rájích, ale o to delší prsty má mezi politiky. 

Podobně jako v jiných případech dostávalo se nám za naši činnost urážek, lží, pomluv a dehonestací. Letos na jaře policie provedla v dopravním 

podniku mohutný zátah, v jejích sítích skončili manažeři soukromých firem, funkcionáři dopravního podniku i politici a vypadá to, že mnohým 

z těch, co nás uráželi, začíná docházet, že jsme měli v lecčem pravdu. 

Nejde ale jen o jakýsi pocit zadostiučinění, to vůbec ne. Jen na tomto případě chceme ukázat, že naše práce, často vysilující, neohodnocená a 

únavná, má přeci jen smysl. Protože na varovných příkladech, na které upozorňujeme – jako je příběh libereckého dopravního podniku – se můžou 

příští generace nastupujících správců veřejného pořádku naučit, že korupce se prostě nevyplácí. 



 
 
Činnost v roce 2017 

V roce 2017 jsme se nadále věnovali těm nejdůležitějším kauzám našeho města i 

kraje. Zvláštní pozornost jsme věnovali obrovskému problému, který na krajské i 

městské úrovni představuje autobusová doprava a její outsourcing. Celé 

problematice se věnujeme systematicky několik let a nastínili jsme ji v úvodním 

slově. V současné době město Liberec i Liberecký kraj chystá (znovu)zřízení 

vlastního veřejného dopravce, což je krok, který jen potvrzuje naše letitá slova. 

Naši pozornost v roce 2017 upoutal i nepotismus, který se rozbujel v Liberci na 

úřadě Libereckého kraje. Naše čtenáře jsme často jako první informovali o zřizování 

lukrativních postů placených z veřejných financí tu pro přítele hejtmana, tu pro 

kamaráda primátora, a to dokonce i v moment, že dotyčný neměl na takové funkce 

patřičné vzdělání ani praxi. 

Jako první jsme informovali i odsouzení bývalého městského tajemníka pro trestné 

činy související s ohýbáním veřejných zakázek. Tajemník sice musel z funkce 

odstoupit, ale nadále na radnici, na jiném výnosném místě, pracuje. 

Velký prostor jsme dali i informování liberecké veřejnosti o problematice hazardu, 

protože naprosto skandální lobbistická mašinerie, která se v první půlce roku 2017 

rozjela za jeho návrat do Liberce (byl zakázán před Vánoci 2016) a kde se angažovali 

někteří liberečtí politici, nemá jen tak někde obdoby.  

Byli jsme první, kdo přinesl zprávu o podivném přístupu stavebního úřadu, který 

aniž by informoval kohokoliv, navýšil počet bytů o desítky v případě výstavby 

sídliště v památkové zóně, které provádí místní stavební gigant po léta známý 

svými dlouhými prsty do politiky. Podobně se nám podařilo odhalit několik černých 

staveb na území města. 

Zajímal nás ale i pohled zvenčí a vyzpovídali jsme řadu protikorupčních aktivistů a 

odborníků z českého veřejného života. Vytvořili jsme i několik videí, která se 

věnovala nejdiskutovanějším a nejpalčivějším problém města pod Ještědem. 

Obliba našeho webu je pořád značně vysoká a díky sociálním sítím stále roste. 

Denně se čtenáři jednotlivých článků počítají minimálně na stovky, častokrát ale 

spíše na jednotky tisíc. Naše práce i letos byla zaznamenána celostátními deníky či 

televizemi. 

Podpořené projekty v roce  2017 

Společně a efektivně proti regionální korupci 2017 

Donátor: MVČR – 400 000 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. 

Orgány společnosti 

Ředitelka: Mgr. Daniela Fialová 

Správní rada: 

Mgr. Jaroslav Tauchman (předseda správní rady) 

PhDr. Lenka Opočenská 

Dozorčí rada: 

Michaela Vysekalová (předsedkyně správní rady) 

Věra Strouhalová 

Ivana Jablonovská 

Přílohy: 

Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 

Účetní závěrka 2017 

Příloha DPPO 2017 



 
 
 

ROZVAHA (BILANCE) pro nevýdělečné organizace 
ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/2016 

 

AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Stav 
k prvnímu dni 

účetního 
období 

Stav 
k posled. 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 
0 0 

B. Krátkodobý majetek celkem                   

součet ř. 7 až 10 
6 42 241 

I. Zásoby celkem 7 0 0 

II. Pohledávky celkem 8 0 0 

III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem 

9 
27 13 

IV. Jiná aktiva celkem 10 15 228 

AKTIVA CELKEM                                                                               

ř. 1 + 5 
11 42 241 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PASIVA 
Číslo 
řádku 

Stav 
k prvnímu dni 

účetního 
období 

Stav k posled. 
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 42 241 

I. Rezervy celkem 16 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 17 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 18 42 241 

IV. Jiná pasiva celkem 19 0 0 

PASIVA CELKEM                                                                           

ř. 12 + 15 
20 42 241 

 

 
  



 
 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 
ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/2017 

 
 
 
 
 

A. NÁKLADY 
Číslo 
řádku 

Činnosti 
Celkem 

Hlavní Hospodářská 

I.  
Spotřebované nákupy a 
nakupované služby 

1 176 0 176 

II. Osobní náklady celkem 2 468 0 468 

III. Daně a poplatky celkem 3 2 0 2 

IV. Ostatní náklady celkem 4 1 0 1 

V. 
Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 

5 0 0 0 

VI. 
Poskytnuté příspěvky 
celkem 

6 0 0 0 

VII. Daň z příjmů celkem 7 0 0 0 

NÁKLADY CELKEM                                     
součet ř. 1 až 8  

8 647 0 647 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B. VÝNOSY 
Číslo 
řádku 

Činnosti 
Celkem 

Hlavní Hospodářská 

I.  
Tržby za vlastní výkony a 
za zboží celkem 

9 0 0 0 

II. 
Změny stavu vnitro-
organizačních zásob 
celkem 

10 0 0 0 

III. Aktivace celkem 11 0 0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 12 0 0 0 

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

13 0 0 0 

VI. Přijaté příspěvky celkem 14 247 0 247 

VII. Provozní dotace celkem 15 400 0 400 

VÝNOSY CELKEM                                     
součet ř. 10 až 16  

16 647 0 647 

C. 
Výsledek hospodaření 
před zdaněním           ř. 17 - 
9 

17 0 0 0 

D. 
Výsledek hospodaření po 
zdanění 

18 0 0 0 

 
  



 
 
 

Příloha k účetní závěrce roku 2017 
 
I. Základní údaje 

 
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 
 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.12.2017 
 
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. 
 
III. Doplňující údaje k výkazům 

 
1. Dlouhodobý majetek 
V roce 2017 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku. 
Společnost nemá dlouhodobý majetek. 
 
2. Pohledávky a závazky 
Organizace neeviduje k 31.12.2017 závazky a pohledávky. 
 
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 2017: 1 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016: 2 

 
z toho členů řídících orgánů 
 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2017: 0 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 2015: 1 

 
Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů  

2017 v tis. Kč 2016 v tis. Kč 

Osobní náklady na 
zaměstnance 

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady na 
zaměstnance 

Osobní náklady 
na členy řídících 
orgánů 

381 101 441 162 

 
Členům statutárního orgánu v roce 2017 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, 
záruky ani jiná plnění. 
 
6. Zástavy a ručení 
Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 
Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 
 
7. Výnosy 
Společnost neměla v roce 2017 hospodářskou činnost. 
 
8. Přijaté dary a dotace 

V roce 2017 byly přijaty následující dotace a dary od krajů, měst a obcí: 

Poskytovatel Částka 

Ministerstvo vnitra ČR 400000 

  

Celkem 400000 

 
Kromě výše uvedených dotací a darů byly v roce 2017 přijaty granty a dary od 
nadací, právnických a fyzických osob. Granty a dary přijaté v roce 2017 využila 
organizace v plné výši. 
 
V roce 2017 byly přijaty zejména následující granty a dary (uvedeny dary nad 
10 000 Kč): 
 

Poskytovatel Částka Komentář 

   

   

 
9.  
10. Veřejná sbírka 
Organizace v roce 2017 neměla veřejné sbírky. 
 
11. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
Organizace v roce 2017 nevykonávala hospodářskou činnost. 
 
12. 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 22. 3. 2018 
Sestavil: Zdeňka Benešová 
Statutární orgán: Mgr. Daniela Fialová 


