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Status našich projektů:
Vymáháme informace o kontrolách prováděných Českou obchodní
inspekcí, podali jsme žalobu u Městského soudu v Praze

Česká obchodní inspekce odmítá poskytovat informace o prováděných kontrolách a
výsledcích těchto kontrol. Vyhotovili jsme právní analýzu sporu, která poukazuje na porušení
zákona ČOI. Proto jsme podali v rámci projektu „Veřejně přístupné informace“ správní
žalobu na ministerstvo průmyslu a obchodu jako nadřízený orgán ČOI. Pokud soud uzná naše
argumenty, v praxi by to znamenalo, že se veřejnost v budoucnu bude moci dozvědět, které
subjekty ČOI kontrolovala a s jakým výsledkem. Informace např. o prodejcích vadných
pohonných hmot by tak neměly být před veřejností utajovány.
Národní bezpečnostní úřad částečně vyhověl naší žádosti a poskytl naší
organizaci bezpečnostní standardy NATO C-M(2002)49

O problematiku NBÚ a bezpečnostních prověrek se zajímáme od roku 2002. Považujeme
tento úřad za strategický a klíčový, neboť NBÚ např. prověřuje státní úředníky, kteří
rozhodují o významných veřejných zakázkách v režimu utajení na ministerstvu obrany a
prověřuje firmy, politiky a úředníky, kteří v případě vydání osvědčení o bezpečnostní
způsobilosti tímto dokumentem prokazují svou důvěryhodnost.
Získali jsme od NBÚ bezpečnostní standardy NATO C-M(2002)49 upravující základní postupy
při provádění bezpečnostního řízení. Bezpečnostní standardy NATO byly naší organizaci
poskytnuty za účelem zpracování odborné studie k novele zákona o ochraně utajovaných
informací, určené senátorům výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Podle zákona
nejsme oprávněni standardy zveřejnit či poskytnout jiné osobě. Domníváme se, že stávající
omezení v zákoně, vztahující se k neklasifikovaným dokumentům NATO, jsou v rozporu
s ústavním pořádkem České republiky.
Součástí standardů jsou další podrobnější prováděcí předpisy, které NBÚ zatím odmítl
poskytnout. Ve sporu dále postupujeme podle zákona o právu na informace.

Průzkumem mezi poslanci a senátory Parlamentu jsme zjistili, že poslanci a senátoři nejsou
seznamováni se zněním bezpečnostních standardů NATO, ačkoli má Česká republika podle
mezinárodních závazků povinnost implementovat jejich znění do národní legislativy,
kterou se dále řídí Národní bezpečnostní úřad, který odpovídá např. za bezpečnostní
prověrky významných úředníků a politiků. Poslanci se při hlasování o zákonu o ochraně
utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti zatím vždy spoléhali pouze na
argumentaci zpravodaje novel zákona, poslance Jana Klase, který má však sám bezpečnostní
prověrku vydanou v rozporu se zákonem. To NBÚ dlouhodobě odmítá řešit a tvrdí, že
k novému projednání případu poslance nemá oporu v zákoně. Zákon přitom schvalují
poslanci a senátoři pouze na základě stanoviska legislativní rady vlády a doporučení Jana
Klase, který je v tomto případě v příkrém střetu zájmů.
Skrze spolupráci se senátním výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se snažíme
rizika v novele blíže objasnit všem poslancům a senátorům, kteří o novele rozhodují a budou
rozhodovat po volbách. Novela je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně ve druhém
čtení a je pravděpodobné, že zákon bude schválen až po volbách v květnu 2010. Poslanec Jan
Klas již ve volbách nekandiduje.
Připravujeme zprávu nejenom k novele zákona, ale chceme poukázat také na přetrvávající
závažná bezpečnostní rizika vyplývající z některých postupů NBÚ, které jsou v rozporu
s bezpečnostními standardy a také na úskalí vyplývající z deklarovaného úmyslu vlády
prověřovat úředníky v souvislosti s rozhodováním o veřejných zakázkách.
Zprávu předložíme nové vládě a Parlamentu po parlamentních volbách. Zpráva bude
přístupná veřejnosti.

Projekt „Transparentnost dotací v ČR“

V květnu se uskuteční tisková konference k zakončení projektu, pozvánky budou rozesílány
médiím a hostům. Všechny výstupy projektu budou po tiskové konferenci zveřejněny.
Projekt „Transparentnost dotací v ČR“ podpořilo Velvyslanectví Spojených států amerických.

Připravujeme podání podnětů k Evropskému úřadu pro boj proti podvodům
OLAF

U několika nákladných projektů realizovaných privátními subjekty a podpořených ze
strukturálních fondů EU jsme zaznamenali podezřelé indicie poukazující na možné zneužití
veřejných prostředků. V těchto případech připravujeme podání podnětu k Evropskému
úřadu pro boj proti podvodům – OLAF, který má kompetence provést náležitou kontrolu celé
procedury přidělení dotace. S podrobnými informacemi seznámíme veřejnost v květnu 2010
prostřednictvím tiskové konference k projektu „Transparentnost dotací v ČR“.

Nadace VIA podpořila část projektu „Veřejně přístupné informace“
zaměřenou na zprůhlednění hospodaření Správy účelových zařízení ČVUT

SÚZ ČVUT je studenty dlouhodobě podezírána z neefektivního hospodaření. Organizace
Růžový panter se rozhodla studenty podpořit a v rámci projektu chce od SÚZ ČVUT vymoci
všechny potřebné informace, které umožní vhled do hospodaření této veřejné instituce. SÚZ
vybírá od studentů desítky miliónů korun např. za pronájem kolejí. Není zřejmé, jak je
s těmito prostředky dále nakládáno. Koleje chátrají, mají velmi zastaralé a nevyhovující
vybavení, studenti si stěžují i na nekvalitní stravování v menzách. Cena za ubytování na koleji,
přepočtena na metr čtvereční, odpovídá ceně pronájmu luxusního bytu v centru Prahy.

V rámci projektu Veřejně přístupné informace jsme vymohli informace o
veřejné zakázce na vytvoření webu ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo za web zaplatilo částku Kč 1.773.000 bez DPH. Podle IT odborníků má však web
podstatně nižší hodnotu. ( http://www.mzcr.cz ) O této zakázce spolurozhodoval v komisi
např. Fares Shima - ředitel odboru informatiky ministerstva zdravotnictví a výkonný ředitel
občanského sdružení Becario, které spoluzaložil Mirek Topolánek.
http://ww.tyden.cz/rubriky/domaci/davaji-becariu-penize-ale-mluvit-nechteji_26583.html
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/spolek-prodava-vstupenky-na-golf-spremierem_26426.html
Fares Shima také zasedá v řídícím výboru občanského sdružení CACIO, které sdružuje IT
odborníky, a to i z veřejných institucí. Sdružení odmítlo odpovědět na náš dotaz, z jakých
zdrojů jsou financovány jeho aktivity.
http://www.cacio.cz/ridici-vybor/
Organizace nyní připravuje podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu k začlenění kontroly veřejných
zakázek na ministerstvu zdravotnictví do kontrolních akcí NKÚ.

Do projektu „Veřejně přístupné informace“ jsme dále zařadili







Parlament ČR (zajištění informací o práci výborů a komisí, informací o přístupu
poradců a lobbistů do kuloárů Poslanecké sněmovny a Senátu, informací o
zahraničních služebních cestách poslanců a senátorů)
Magistrát Hl. Města Prahy (zajištění informací o právních službách, informací o
kontrolních zprávách ke stavbě tunelu Blanka)
firmu Lesy ČR (zajištění informací o veřejných zakázkách)
Úřady regionálních rad regionů soudržnosti (zajištění informací o smlouvách se
subjekty, které čerpají dotace z fondů EU, informací o vyhodnocení efektivity
projektů)

V rámci projektu jsme zaznamenali, že zákon o právu na informace je pro veřejnost stále
složitější. Stávající znění zákona vymáhání informací nezjednodušilo, naopak jej
zkomplikovalo, což je v rozporu se zájmem společnosti. Zákon nutí veřejnost nastudovat i
některá ustanovení správního řádu, přičemž na ně ani konkrétně neodkazuje. Zástupci
veřejnosti jsou nuceni zajistit si ve složitějších kauzách právního zástupce, aby vůbec mohli
dostát povinnostem vyplývajících z tohoto zákona a např. měli šanci obstát s kauzou před
soudem. Veřejnost může být složitými procedurami odrazována, což by nemělo být smyslem
tohoto zákona, takový zákon je nevyhovující. Budeme se proto výhledově snažit prosadit
jeho změnu.
Facebook
LinkedIn

www.ruzovypanter.cz
Nevládní protikorupční organizace Růžový panter je občanské sdružení, které se profesionálně
zabývá problematikou korupce. Sdružuje výhradně odbornou veřejnost a klade si za cíl
především zprostředkovávat veřejnosti informace o fungování veřejné správy, testovat
funkčnost veřejné správy v oblasti demokratických standardů, případně doporučovat legislativní
a systémové změny pro zkvalitnění procesů veřejné správy. Organizace podporuje a vítá
protikorupční aktivity soukromých společností, zejména v oblasti veřejných zakázek a státních
dotací.

Naše sdružení má hrazeno zpracování některých konkrétních projektů z grantů a od
soukromých dárců. Avšak běžný provoz, převážnou část projektu „Veřejně přístupné
informace“, „Problematika NBÚ“ a další projekty hradí členové sdružení z vlastních
prostředků. Snažíme se o profesionální přístup ke všem našim aktivitám, avšak vedení celé
agendy včetně právních služeb a řízení projektů je velmi náročné realizovat a rozvíjet ve
volném čase bez zajištění nezávislého financování. Proto nám bude velkou ctí, pokud se
rozhodnete finančně podpořit naši práci. Děkujeme.

Chcete nás podpořit?

Číslo účtu: 2793773001/5500

Organizaci a její projekty podpořili:
W.A.G. a.s.
JAX, k.s.
Velvyslanectví Spojených států amerických
Nadace VIA
senátoři výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Události březen/duben 2010:



Miloslav Vlček se rozhodl kvůli aféře se státní dotací rezignovat
na funkci šéfa Poslanecké sněmovny, na svůj poslanecký mandát a už nebude
kandidovat v květnových parlamentních volbách.
 http://domaci.ihned.cz/c1-42838950-konec-miloslava-vlcka-jak-spadnout-na-dno-zasedmnact-dni
 http://domaci.ihned.cz/c1-42815760-vlcek-konci-jako-sef-snemovny-i-poslanec-vevolbach-uz-kandidovat-nebude
 http://hn.ihned.cz/c1-42268800-nic-nevim-nic-si-nepamatuju-staci
 http://domaci.ihned.cz/c1-42475950-miliony-ktere-stat-poslal-soukromemu-hoteluuz-neni-po-kom-vymahat



Tendr Českého statistického úřadu (ČSÚ) na generálního dodavatele informačních
technologií za 462 milionů korun bez daně pro sčítání lidu v roce 2011 může
pokračovat. Veřejnou zakázku provázelo důvodné podezření z korupce. Korupce se
ale nepotvrdila, tendr je prý v pořádku.
 http://domaci.ihned.cz/c1-42755000-korupce-se-nepotvrdila-pulmiliardovy-tendrna-scitani-lidi-je-v-poradku



Protikorupční policie zadržela ředitele Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad Jiřího Trnku. Spolu s ředitelem Jiřím Trnkou zadrželi policisté
také vedoucího odboru implementace programu České Budějovice Martina Půlpytla.
 http://www.mediafax.cz/krimi/3009468-Protikorupcni-policie-zadrzela-rediteleUradu-Regionalni-rady-regionu-soudrznosti-Jihozapad-Trnku



V kauze konkurzního soudce Jiřího Berky padly u táborského
krajského soudu tresty od 6,5 do devíti let. Berka byl odsouzen na devět let. Stejný
trest soud udělil i konkurznímu správci Danielu Thonatovi a také Vladislavu Větrovci,
který byl údajnou hlavou skupiny.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=665183
 http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/soud-poslal-soudce-berku-na-devet-let-dovezeni_164559.html



Někdejší starosta Brna - Žabovřesk Aleš Kvapil (ODS), zadržovaný ve
vazbě kvůli podezření z korupce, byl propuštěn z vazby na kauzy 4 miliony Kč.
 http://brno.idnes.cz/podezrely-brnensky-exstarosta-slozil-4-miliony-vysetrovanbude-na-svobode-16b-/brno-zpravy.asp?c=A100416_094922_brno-zpravy_jag



Soud: Psát o spojení Langera s Mrázkem je v pořádku.
 http://zpravy.idnes.cz/mafra-se-nemusi-langerovi-omluvit-za-clanky-spojujiciho-s-mrazkem-1dz-/domaci.asp?c=A100315_133627_domaci_js
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=663307



Sněmovní bezpečnostní výbor vyslechl expolicistu Karla Tichého k policejního spisu
Krakatice o údajném prorůstání zločinu a politiky. Tichý vypovídal přes dvě hodiny,
členové výboru následně přijali tři usnesení: v tom prvním konstatují, že informace od
Karla Tichého jsou velmi závažné a ukazují na propojení organizovaného zločinu a
veřejného života. Druhé usnesení vyzývá bývalého ministra vnitra Ivana Langera
(ODS), aby zvážil své postavení ve veřejném životě. Ve třetím usnesení se členové
výboru obracejí na policejního prezidenta Oldřicha Martinů, který byl jednání
přítomen, aby při dalších podobných případech zamezil únikům informací
z operativních policejních spisů.
 http://www.ct24.cz/domaci/84698-byvaly-policista-tichy-konecne-promluvil-kekrakatici-poslancu-dorazila-jen-pulka/



Razie kvůli projektu Opencard, při níž protikorupční služba vtrhla na pražský
magistrát, má zatím jeden konkrétní výsledek. Do hledáčku kriminalistů se dostal
pracovník odboru informatiky Petr Kolbek, vedoucí oddělení strategického rozvoje a
ekonomického řízení.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=663044



Na někdejšího čelního politika Aleše Řebíčka (ODS) poslal stát, konkrétně
ministerstvo financí, protikorupční policii.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=664400



Nejnovější údaje Evropské komise daly za pravdu týdeníku Economist ve sporu s
energetickou společností ČEZ. Česká elektřina skutečně patří k nejdražším v Evropě,
navíc během krize zdražila o třetinu. Britští novináři napsali: "ČEZ za poslední rok
vykázal rekordní čistý zisk 52 miliard korun, což je o 6,3 miliardy víc než čistý zisk čtyř
největších českých bank. To je dobrá zpráva pro stát jako držitele akcií, ale špatná
zpráva pro běžného spotřebitele, který platí vzhledem ke své kupní síle jednu z
nejvyšších cen za elektřinu v celé Evropě."
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=666592



Prachatická radnice ztratila kontrolu nad nejkrásnějšími pozemky ve městě. Starosta
a jihočeský volební lídr ODS Jan Bauer je vložil do společnosti, která tam slíbila
postavit Lázně svaté Markéty. Ale ani po devíti letech tam žádné lázně nejsou a
město ztratilo na projekt vliv.
 http://zpravy.idnes.cz/prachaticky-starosta-slibil-mestu-lazne-misto-toho-muztratil-pozemky-1nd-/domaci.asp?c=A100331_211909_domaci_vel
 http://zpravy.idnes.cz/bojovnice-s-korupci-toskansko-a-prachatice-podezrelespojuje-podnikatel-hasler-gdn-/domaci.asp?c=A100401_125534_domaci_ban



V okolí ekologické elektrárny na biomasu se vyskytují podezřelé saze. V útrobách
elektrárny se skrývá kotel na spalování mazutu. Elektrárna přitom dostala téměř
stomilionovou dotaci na to, aby vyráběla čistou energii. Také udělení samotné dotace
bylo sporné.
 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/



Začátkem roku se do mezinárodní arbitráže se společností Diag Human přihlásily dvě
firmy - jedna švýcarská a jedna z karibského ostrova Svatý Vincent a Grenadiny. Jejich
majitelé jsou neznámí a dohromady usilují o víc než tři miliardy korun od českého
státu. Zahraniční právník, který do arbitráže přihlásil karibskou firmu, je klientem
advokátní kanceláře jednoho z rozhodců - Milana Kindla.
 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210452801240013-reporteri-ct/
 http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/spis-k-diag-human-poslal-kuzelmisto-soudu-kindlovi/454386&id_seznam=4806



Starosta Prahy 5 Milan Jančík podepsal bez souhlasu zastupitelstva smlouvu s firmou,
která má pro radnici vybírat dlužné nájmy za desítky milionů korun. Firma však
městské části neplatí, jak bylo dohodnuto. Milan Jančík se snažil před zastupiteli
zatajit varovné zprávy auditora.
 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210452801240013-reporterict/obsah/107678-smlouva-milana-jancika-za-desitky-milionu/



Americká banka Goldman Sachs, obviněná v USA z rozsáhlých podvodů na klientech a
ze střetu obchodních zájmů, se musí hájit také v Británii. (Goldman Sachs patřila v ČR
mezi hlavní klienty České konsolidační agentury. Pro banku pracuje jako poradce
bývalý ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý.)
 http://hn.ihned.cz/c1-42748310-lstivou-hru-goldmana-uz-vysetruji-i-britove



Pražský zastupitel za Prahu 1 Jiří Láryš (ODS), který loni v září na frekventované silnici
řídil podle policie pod vlivem drogy, o řidičák nepřišel, nedostal ani jeden trestný bod.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=666509



Bývalého ředitele Národního bezpečnostního úřadu a státního podniku Čepro
Tomáše Kadlece a jeho náměstka v Čepru Alexandera Houšku opět šetří policie. Jde o
příběh z doby, kdy vrcholil pokus uprchlého Radovana Krejčíře vyvést z Čepra miliardy
korun. Na účtu tehdejšího šéfa společnosti Tomáše Kadlece se pak ocitly dva miliony.
Na Kadlecovo konto je osobně vložil Krejčířův spolupracovník a Krejčíř se následně z
Jihoafrické republiky k penězům přihlásil. Kadlec několikrát změnil výpověď a
nakonec tvrdil, že jde o půjčku od Houšky. Ten to však popřel.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=665190



Případ podezřelých studií na právnické fakultě v Plzni má další příklad, jak jsou dnes
propojeni někdejší studenti a bývalé vedení. Podle informací Aktuálně.cz, tři tituly z
této školy má vedoucí právního oddělení v Karlových Varech, která navrhla, aby
advokátní kancelář bývalého děkana plzeňské fakulty Milana Kindla zastupovala
město.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=663741



Jihočeský poslanec Jan Špika z ODS při březnovém projednávání novely zákona o
podpoře obnovitelných zdrojů energie s největší pravděpodobností porušil zákon o
střetu zájmů. Hlasoval pro pozměňovací návrh, který nahrával firmě Lumen, s níž má
úzké vazby. A především o svém možném střetu zájmů před projednáváním předlohy
ve sněmovně neinformoval, což zmiňovaný zákon výslovně požaduje.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=665859



Předseda ČSSD Jiří Paroubek jednal v půli května 2006 coby premiér s lobbisty
rakouské zbrojovky Steyr.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=662115



Kontroverzní starosta Prahy 5 Milan Jančík získal za tisíc korun soukromou firmu.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=661268



Ministerstvo financí prověří půlmiliardovou zakázku na přístroje pro nemocnice
Ústeckého kraje. Podle informací Aktuálně.cz jde o pokus úřadu předejít kontrole
protikorupčního úřadu z Bruselu. "Mimořádný audit bude zahájen v průběhu měsíce
března," potvrdil Jakub Haas z tiskového oddělení.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=662172



Protikorupční policie odložila kauzu, v níž někteří politici čelili podezření, že byli
ochotni přijmout peníze za to, že se pokusí změkčit novelu loterijního zákona.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=665003



Případ spekulanta s pozemky, který se týká stavby obchvatu České Lípy. Půdu pod
ním, celých 430 tisíc metrů čtverečních, koupil v letech 2004 a 2005 obchodník s
pozemky Lukáš Plechatý. Dal za ně 4 miliony korun. Ředitelství silnic a dálnic od něj
letos koupilo kvůli obchvatu desetinu z nich, a to za 20 milionů korun. Plechatému
navíc zůstaly rozsáhlé strategické pozemky podél budoucí silnice.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=663670



Kdo zvítězí v rekordním státním tendru na odstranění ekologických škod bude zřejmě
jasné až na podzim.
 http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=663072

K odběru newsletteru se můžete registrovat na našem webu. Přejete-li si odebírání newsletteru zrušit, zadejte
znovu Váš e-mail do registračního formuláře na webu organizace a postupujte podle pokynů.
Pozn. Formátování zprávy se může v některých prohlížečích zobrazovat odlišně.

