
KOUPILI BYSTE SI HLÍDACÍHO PSA OD MÍSTNÍHO ZLODĚJE?

Představte si, že si chcete koupit psa na hlídání svého domu. Vyhlásíte výběrové řízení, do kterého přijdou tři 
nabídky. Nejlevnější nabídka je kupodivu od místního zloděje, který prodává svého vlastního psa. Koupíte si ho?



Pokud vás napadne, že takového psa by si koupil jen blázen, máte pravdu. Každému dojde, že kdyby vás chtěl 
zloděj vykrást, jeho bývalý pes by na něj asi neštěkal a za podrbání za ušima nebo za buřtík by ho klidně nechal 
vybílit váš dům.
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Podobně to ale někdy funguje u stavebních zakázek. Takzvané „tédéíčko“, tedy TDI - technický dozor investora, 
má hlídat zájmy investora, tedy toho, kdo stavbu platí, a to tak, aby dodavatel, tedy stavební firma, investora 
neošidil na kvalitě prací, materiálu apod. TDI má být na stavbě takový „hlídací pes“.



Jak to ale často funguje v praxi? U těch největších zakázek se velká firma tajně domluví se spřízněným TDI, že 
zakázku „udělají společně“. TDI pak nabídne obci, městu, kraji nebo jinému zadavateli za své služby velmi nízkou 
cenu, aby zakázku získalo. Ve skrytu však bude pracovat pro stavební firmu. Stačí jen někdy přivřít oči. Oběma 
se to bohatě vyplatí. Naopak investorovi se levné TDI prodraží.
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Někteří politici a úředníci takové jednání kryjí, protože nechtějí jít do střetu s místními mocnými, případně 
dostanou také „svého buřtíka“. Systém je propracovaný, nevymýšlejí ho žádní hloupí lidé, ale ti nejchytřejší. 
Zejména u vybraných velkých zakázek – tam, kde to „stojí za to“.
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Co s tím? Politiky, kteří chtějí tento systém změnit, stavební firmy buď uplatí, nebo zdiskreditují nebo je donutí 
přivřít oči. Ve stavebních zakázkách jde o největší peníze, proto je zde i největší korupce. Aby se to změnilo, je 
potřeba nejprve pochopit, jak systém funguje.



Tento materiál byl realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“
a Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. 

Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem 
podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování 
ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce 

mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision 
making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights 

including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size 
and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is �nanced from 

EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening 
of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and bene�ciary states through �nancial 

contributions in speci�ed priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.”


