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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)



 

TRANSPARENTNÍ ORGANIZACE
1.Dokumenty na Internetu 

● veškeré dokumenty dostupné podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím

● otevřené formáty a propojení
● vnitřní předpisy jsou veřejně známy a nezávisle 

vymáhány

2.Transparentní účet

3.Transparentní účetnictví s doklady

4.Transparentní výběrová řízení



 

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



 

1. DOKUMENTY NA INTERNETU



 

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



 

VÝROČNÍ FINANČÍ ZPRÁVY
● Musí obsahovat 

všechny sponzory 
● Každý rok se posílají 

poslanecké sněmovně
● Zde uloženy v knihovně
● Na protest proti 

nedostupnosti na 
Internetu Piráti zveřejnili 
všechny zprávy na webu

● ÚOOÚ potvrdil legalitu

http://www.pirateleaks.cz



 

2. TRANSPARENTNÍ ÚČET
● Transparentní účet je 

bankovní účet klienta, 
který v reálném čase 
zveřejňuje banka 
nezávisle na klientovi

● Transparentní účet 
umožňuje vyhledávání a 
historii



 

2. TRANSPARENTNÍ ÚČET
● Zveřejnění osobních 

údajů na transparentním 
účtu je v souladu se 
zákonem, protože 
zasláním peněz na 
transparentní účet dárce 
se zveřejněním souhlasí 
(Úřad pro ochranu 
osobních údajů) 

● Zlaté pravidlo 
transparentního účtu: 
„Jiné peníze než na 
transparentním účtu 
nejsou přípustné“ 

● Žádné pokladny nebo 
hotovostní platby



 

 ✔ transparentní účet

http://ucet.pirati.cz



 

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

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



 

3. 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



 

ŽÁDOST O PROPLACENÍ
● Vyplnění žádosti o 

proplacení trvá 6 minut
● Výdaj musí být schválen 

a mít oporu v rozpočtu
● Po vyplacení musí být k 

žádosti přiložen doklad
● http://piratopedie.cz/

fo:spisy:form



 

ŽÁDOST JE IHNED ZVEŘEJNĚNA



 

3. TRANSPARENTNÍ ÚČETNICTVÍ
● Účetní výkazy jsou 

každý měsíc zpracovány 
a umístěny na Internet

● Účetnictví obsahuje 
členění podle 
analytických účtů

● Informovanost o 
výdajích jednotlivých 
organizačních složek



 

4. TRANSPARENTNÍ VÝBĚRKA
● 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



 

KONTAKT A REFERENCE
● Jakub Michálek

jakub.michalek@pirati.cz
● Česká pirátská strana

U Botiče 1390/3
140 00   Praha 4

● Tel.: +420 272 049 445
Web: www.pirati.cz
E-mail: info@pirati.cz
Datová schránka:
b2i4r6j

● Autor obrázku na 
titulní stránce: 
AlfredSin, www.flickr.com

● Copyleft Pirátská strana, 
2011. Všechna práva 
vyhlazena. Sdílejte, 
upravujte a nechte sdílet 
za stejných podmínek. 
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