
  

TRANSPARENTNÍ 
ORGANIZACE
Příspěvek na konferenci CESTA 
Financování politických stran a
 regulace politických kampaní

Jakub Michálek – Piráti
jakub.michalek@pirati.cz

6. října 2011



  

MOTIVACE
● Proč je správné požadovat transparenci?

● Omezuje korupci a plýtvání díky snadné kontrole
● Zlepšuje vztahy v organizaci – prostředí důvěry
● Motivuje ostatní, aby do organizace vkládali vlastní 

prostředky (dary apod.)
● Transparentní organizace je možná pouze díky moderním 

technologiím (počítače a sdílení informací přes Internet)
● O transparenci se více mluví, 

než se používá, je čas to změnit!



  

POJMOVÉ ZNAKY
● Transparentní organizace 

● Dokumenty na Internetu 
– veškeré dokumenty dostupné podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím) – vnitřní předpisy, rozhodnutí, …
– otevřené formáty a propojení

● Transparentní účet
● Transparentní účetnictví s doklady
● Transparentní výběrová řízení
● Nezávislé mechanismy pro kontrolu a

vymahatelnost vnitřních předpisů



  

DOKUMENTY NA INTERNETU
● Spisová služba – http://piratopedie.cz/rp:start



  

DOKUMENTY NA INTERNETU



  

DOKUMENTY NA INTERNETU
● Transparence musí být zajištěna vnitřními předpisy
● Dostupné na http://piratopedie.cz/rules:start



  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
● Transparentní účet je bankovní účet klienta, který 

v reálném čase zveřejňuje banka nezávisle na klientovi
● Transparentní účet umožňuje vyhledávání a historii
● Transparentní účty nezasahují do osobních údajů
● Maximální transparence – jiné peníze než na 

transparentním účtu nejsou přípustné (žádné pokladny 
nebo hotovostní platby)



  

 ✔ transparentní účet

http://ucet.piratskastrana.cz



  

http://www.top09.cz/podporovatele/financni-podpora/

 ✘ takhle NE!
● za celý srpen 9 transakcí 
● existují další tajné účty
● chybí garance nezávislosti



  

TRANSPARENTNÍ ÚČETNICTVÍ
● Jednotný a veřejný postup

pro žádání o peníze
● Žádosti jsou v reálném čase 

zpracovávány, uchovává se 
historie všech změn

● Všechny žádosti jsou 
zveřejněny na webové adrese

http://piratopedie.cz/
fo:spisy:start



  

TRANSPARENCE ZA 6 MINUT



  

... A  ZVEŘEJNÍME!



  

● Účetní výkazy jsou každý 
měsíc zpracovány a 
umístěny na Internet

● Účetnictví obsahuje členění 
podle analytických účtů

● Informovanost o výdajích 
jednotlivých organizačních 
složek

TRANSPARENTNÍ ÚČETNICTVÍ



  

TRANSPARENTNÍ 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

● Politické strany hospodaří 
s veřejnými penězi

● Pokud nejsou schopny 
vypisovat transparentní 
výběrová řízení pro stranu, 
těžko to dokážou pro stát

● Rovné šance pro 
účastníky a veřejné 
informování

 

● Piráti pořádali svobodnou 
soutěž o grafický manuál, 
kam se přihlásilo 
8 účastníků.

● Na návrhy soutěže se 
nesmí vztahovat copyright

● Může je využívat každý



  

VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA
● Musí obsahovat všechny 

sponzory pol. strany
● Posílá se poslanecké 

sněmovně, kde je uložena 
v knihovně

● Na protest proti tomu Piráti 
zveřejnili všechny výroční 
finanční zprávy na webu

● Úřad pro ochranu 
osobních údajů potvrdil, že 
je zveřejnění oprávněné

http://www.pirateleaks.cz



  

„Okopírovali jsme nápad na 
transparentní úřad... Nějak 
se nám to zase nepovedlo.“

„Kam zmizela radnice?“


