PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2014

Rok 2014 byl na školení pro investigativní novináře bohatý. To
bylo dáno jednak politickou situací na Ukrajině a v Rusku, a jednak
prohlubující se spoluprací s Bakala Foundation (bývalé Zaostřeno).

ŠKOLENÍ

ACHILLOVA DATA 2 A 3
Cílem tohoto tříměsíčního kurzu je seznámit účastníky se základními nástroji, aktuálními trendy a metodami investigativní žurnalistiky, které budou moci následně využít při vlastní práci. Do kurzu se hlásily malé
týmy aspirujících investigativních novinářů, kteří po intenzivním úvodním školení pracovali společně se
svými mentory na vlastní kauze (na vlastních kauzách).
V únoru poté proběhlo slavnostní zakončení kurzu Achillova data II, kde jsme vyhlásili nejúspěšnější
studentské investigativní týmy.
Hned na podzim následně odstartovala Achillova data III. Pokračování kurzu se tentokrát rozšířilo i na
Slovensko, a obecné téma podzimního ročníku představovalo zdravotnictví. Zájem o kurz byl jak v případě
Achillových dat II, tak Achillových dat III obrovský na straně českých i slovenských studentů,
což je pro nás jasným znamením, že podpora přeshraničních projektů tohoto typu má smysl.

ŠKOLENÍ BRIDGE
Koncept intenzivního mezinárodního kurzu investigativní a datové žurnalistiky pak Zaostřeno spolu
s Prague Freedom Foundation a Columbia Global Centers Turkey zopakovalo v létě na dvoutýdenní letní
škole s názvem Bridge.
ČCIŽ zde mělo přednášku o globálním obchodu s drogami a praní špinavých peněz, která byla studenty
velmi dobře hodnocena.

ŠKOLENÍ PRO LIDSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
ČLOVĚKA V TÍSNI
V roce 2014 jsme také vedli několik školení pro Lidskoprávní oddělení Člověka v tísni.
Během krátkého setkání s libyjskou novinářkou Hanan AlMgawab, která byla Reportéry bez hranic
oceněna jako Information Hero, jsme se bavili hlavně o tom, jak se jako novinář bránit šikaně ze strany
státu, jak minimalizovat rizika spojená s novinářskou prací, a jak obecně fungují nezávislé mediální
iniciativy.
Během druhého, třídenního školení jsme se společně s novináři z Východní Ukrajiny snažili zmapovat
možné investice lidí z vlády Viktora Janukovyče v České republice a na Slovensku.

ŠKOLENÍ PRO IREX EUROPE
Zatímco náplň školení pro novináře z Ukrajiny jasně vyplynula ze situace, školení pro skupinu editorů
z Ruska mělo trochu jiné, obecnější zaměření. Během několikadenního školení jsme se zaměřili hlavně
na nástroje užitečné pro datovou a investigativní žurnalistiku, zejména pak na ty, které jsou bezplatně
přístupné online.

ŠKOLENÍ PRO CENTRUM DOHODY
Podobně jako školení ruských editorů vypadal i půldenní workshop pro školicí a konzultační společnost
Centrum dohody, která do Prahy přivezla skupinu ukrajinských editorů a investigativních novinářů.

PŘÍRUČKA MAFIÁNA
Většina školení začíná „Úvodem do problematiky“, což je v případě investigativní žurnalistiky popis
a vysvětlení toho, jak se legalizují výnosy z trestné činnosti, a proč bych se jako novinář měl zaměřit právě
na tuto část organizovaného zločinu.
Vzhledem k tomu, že jde o poměrně komplexní problematiku, vytvořili jsme takzvanou Příručku mafiána,
kde popisujeme základní pilíře praní peněz a principy, které jsou pro tuto činnost využívány.

HACKS/HACKERS! POPRVÉ V PRAZE
Hacks/Hackers není školení v pravém smyslu slova, ale spíš živelné setkání setkání novinářů a technologických hračičků. Úplně první Hacks/Hackers v české republice se uskutečnilo v dubnu a jako ČCIŽ jsme
ho pomáhali spoluorganizovat.
Nešlo o žádnou čirou geekovinu: hacks je slangový výraz pro žurnalisty (původně hanlivý: něco jako šmok
v češtině), a akce si dala za cíl spojit dohromady dva původně dost odlišné světy: média a technologie.
Hacks/Hackers je mezinárodní novinářská komunita, která má dnes již desítky místních poboček a tisíce
jednotlivých členů na čtyřech kontinentech. Jejím posláním je vytvořit síť novinářů a technologických
inovátorů, kteří budou přetvářet budoucnost médií a informací.
Co přineslo první setkání v Česku? Premiérový meeting byl trochu oťukávací. Chtěli se potkat s lidmi
s podobnými zájmy a pobavit se o tom, co by od dalších večerů očekávali, o čem by rádi mluvili nebo slyšeli. Mezi prezentéry byla Pavla Holcová, která mluvila o vizualizacích, Francesco Occhipinti ukázal,
co vše lze vytvořit s d3 a dataři z IHNED.cz povídali o tom, co používají, na co naráží a jak funguje či
nefunguje spolupráce s redakcí.

MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE

OCCRP
Pro ČCIŽ je tradičně naprosto klíčové partnerství s mezinárodní sítí investigativních novinářů Organized
Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Mimo spolupráci na velkých projektech, kdy jednotlivá
centra mapují vlastnictví bank nebo infrastruktur, se Pavla Holcová navíc stala i členkou správní rady
OCCRP. Kromě bližšího vhledu do práce OCCRP to znamená možnost ovlivňovat směřování jedno
z největších a nejdůležitějších uskupení investigatvních novinářů v Evropě.
S OCCRP jsme v roce 2014 spolupracovali na projektu mapování vlastnictví internetu v Evropě. Výsledkem by kromě vlastnické interaktivní mapy a série článků o kontroverzních či slabých místech českého
internetu měla být i mobilní aplikace, která uživatelům ukáže, kdo je skutečným poskytovatelem jejich
internetového připojení, a na kolik vysoké je riziko, že vlastník může zneužít vaše data sdílená přes jeho
internetové připojení.
Podobný koncept mapování vlastnictví je použit i u dalšího projektu pod hlavičkou OCCRP, který mapuje
vlastnictví bank. Banky jsou tradičně nejdůležitějším a nejcitlivějším článkem z řetězce legalizace výnosů
z trestné činnosti. Jsou to totiž instituce, které jako jedné mohou zabránit (nebo jak ukazuje kauza
Swissleaks usnadnit) praní špinavých peněz. Projekt, který ČCIŽ koordinovalo, je téměř dokončen, finální
texty jsou v procesu editace.

INVESTIGATHON
Investigathon je nový koncept spolupráce mezi investigativními novináři z celého světa. Základní idea
pochází z modelu Hackathonu – programovacího maratonu, kdy spolu během krátkého, ale intenzivního
času spolupracují programátoři, občanští aktivisté a novináři na vytvoření aplikace nebo na zpracování
ohromných objemů dat. Investigathon je pak zaměřen na intenzivní spolupráci novinářů napříč kontinenty, kteří během intenzivní spolupráce mapují vybraný fenomén.
V případě projektu OCCRP, který jsme koordinovali, šlo o téma
praní peněz nákupem luxusních nemovitostí v Londýně a New Yorku.
V New Yorku proběhl jednodenní workshop, kdy jsme spolu s americkými novináři pracovali s místním
katastrem, různými národními obchodními rejstříky a regionální znalostí politických poměrů, korupce
a podsvětí na vytipování staveb a developerských projektů, které jsou k praní peněz používány.
V Londýně pak jde o téměř roční projekt s mnohem konkrétnějším zadáním: zjistit, jak funguje a je propojený londýnský realitní trh, zakladatelé skořápkových firem a profesionální bílí koně s ruským
podsvětím, korupcí a tunelováním státních firem.

INTERNATIONAL CENTER
FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM
V dubnu jsme jako ČCIŽ byli osloveni, jestli bychom nechtěli spolupracovat s International Center for
Investigative Journalism (ICIJ) na článku, který mapuje, jak se přes nákup realit na Manhattanu legalizují
výnosy z trestné činnosti. Při spolupráci na tomto článku jsme poprvé narazili na jméno Petra Sisáka, který
se nám od té doby promítá v každé druhé kauze.
Tato spolupráce pak pokračovala v roce 2015, kdy se nám jako jedinému českému médiu podařilo získat
kompletní přístup do databáze Swissleaks.

UKRAJINA
Události na Ukrajině silně poznamenaly i práci, které jsme se v ČCIŽ věnovali. Kromě seminářů pořádaných
pro ukrajinské novináře (jeden organizovaný Centrem dohody a druhý, třídenní, organizovaný Člověkem
v tísni), jsme se zapojili i do mapování investic a majetku Viktora Janukovyče a jeho nejbližších spolupracovníků v České a Slovenské republice.
Yanukovychleaks – Viktor Janukovyč se při svém rychlém odchodu z Ukrajiny snažil zničit důležité dokumenty vhozením do jezera ve své rezidenci. Ukrajinští novináři a dobrovolníci těchto 23 776 dokumentů
zachránili, zrestaurovali a následně analyzovali. Do České republiky poslali dvě jména spojována s firmami, přes které by se údajně měli prát špinavé peníze z Ukrajiny, především z Ukrajinského ocelářského
průmyslu. Výsledkem naší práce představuje krakatice nevídaných rozměrů.

Výsledky této analýzy jsme předali naším kolegům z OCCRP, kteří se kauzou bývalého ukrajinského
prezidenta zabývají. O schéma projevil zájem také Finanční analytický útvar Ministerstva financí.

SLOVENSKO
Pro organizovaný zločin se Československo (podobně jako Jugoslávie) nikdy nerozpadlo. Je proto
logické, že nejbližšími partnery ČCIŽ jsou různá média a organizace právě ze Slovenska. V roce 2014 jsme
podávali společné grantové projekty se dvěma organizacemi: Aliancia Fair Play, kdy projekt byl zaměřený
na „state capture“, a s Mono.sk, kdy projekt byl zaměřený na zneužívání evropských dotací ze strukturálních fondů.
Ze slovenských médií jsme navázali spolupráci s Trenem a .týždněm, dále s novináři Zuzanou Petkovou,
Janem Kuciakem, Evou Kubániovou, Tomášem Czwitkovicsem a Markem Vagovičem. Spolupracovali jsme
společně na kauzách ohledně útoků slovenského soudce Štefana Harabina na slovenská média,
na mapování vlastníků internetu a vlastnictví bank.

ZÁKON O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

KAUZA „SVOBODNÝ PŘÍSTUP K DATŮM
Z ČESKÉHO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU“
Pro normální lidi „sto šestka“, pro byrokratickou mašinérii Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Jediná zbraň „obyčejného člověka“, ale i občanských iniciativ a dalších organizací proti úzkostlivé mlčenlivosti tzv. povinných subjektů ve válce o informace. Přesněji by Vám tento zákon měl garantovat přístup k informacím, které jsou drženy státem. Bohužel zde existuje mnoho výjimek, kdy takové
informace nelze poskytnout. Ve výsledku se ze snahy získat informace může stát velký boj. Do jednoho
takového boje jsme se také pustili.
Větrné mlýny roztočila žádost z roku 2013, kdy pro usnadnění novinářské práce Tomáš Němeček požádal
Ministerstvo spravedlnosti o poskytnutí kopií všech informací, které do data žádosti obsahoval obchodní
rejstřík. Ano, ten, co je online, a každý si v něm může vyhledávat, číst a stahovat. A to ve strojově čitelné
podobě, tedy formátu, který umožňuje počítačové zpracování dat. Tato žádost byla zaslána 6. srpna 2013.
Mohla to být dávná minulost, kdyby Ministerstvo spravedlnosti postupovalo podle zákonů České republiky.
Odpověď byla celkem překvapivá, ministerstvo prostě neví, jak tyto informace dát dohromady, ale přislíbilo zpřístupnit informace v rámci projektu „Partnerství pro otevřené vládnutí“. Tento slib se ale nikdy
nenaplnil. Celkově Ministerstvo spravedlnosti ČR překročilo lhůty pro vyřízení o více než 150 dnů, a tři
stížnosti a urgence, které byl pan Němeček nucen ministerstvu zaslat, vypovídají o neochotě orgánu o
jakoukoli součinnost, kvůli které se tento případ na čas uložil k ledu.

OCENĚNÍ

ČCIŽ SPOLEČNĚ S KHADIJOU ISMAILOVOU VĚNOVALO PENÍZE
Z GLOBAL SHINING LIGHT NA PODPORU VĚZNĚNÉHO
ÁZERBÁJDŽÁNSKÉHO NOVINÁŘE
Tým investigativních novinářů, jehož členkou byla i zakladatelka ČCIŽ Pavla Holcová a momentálně
vězněná ázerbájdžánská novinářka Chadídža Ismailová, získal prestižní cenu Global Shining Light Award.
Částku 1000 dolarů, kterou získal za své články mapující korupci uvnitř ázerbájdžánské vlády, věnoval rodiě
vězněného ázerbájdžánského novináře Avaze Zeynaliho.

ČCIZ ZÍSKALO CENU EVROPSKÉ UNIE ZA
INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKU
Pavla Holcová, zakladatelka ČCIŽ, získala spolu se svou kolegyní z OCCRP Cenu Evropské unie za investigativní žurnalistiku. Oceněn byl článek „The Landlord Spy“, který odhaluje tajné majetky šéfa makedonské
tajné policie Sašo Mijalkova v České republice.

ČCIŽ V POROTĚ NOVINÁŘSKÉ CENY
Nadace Open Society Fund Praha pořádala v minulém roce již 4. ročník soutěže Novinářská cena. Pavla
Holcová, zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku zasedla v porotě v kategorii psané
žurnalistiky – Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek.

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
k 31.12.2014
Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

( v celých tisících Kč )

České centrum pro investigativní
Nezamyslova 726/5
Praha 28
128 00

IČO
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

01680081

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA
a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

6

I.

Zásoby celkem

7

II.

Pohledávky celkem

8

1

14

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

IV.

Jiná aktiva celkem

10

1

Aktiva celkem

11

14

13

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
a

b

209

18

III.

PASIVA

Stav k poslednímu
dni
účetního období
2

3

191

209
Stav k poslednímu
dni
účetního období
4

A.

Vlastní zdroje celkem

12

I.

Jmění celkem

13

II.

Výsledek hospodaření celkem

14

9

79

B.

Cizí zdroje celkem

15

5

130

I.

Rezervy celkem

16

II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

1

12

III.

Krátkodobé závazky celkem

18

4

26

IV.

Jiná pasiva celkem

19

Pasiva celkem

20

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Telefon:

9

79

92
14

209

Okamžik sestavení:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 31.12.2014
Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )

České centrum pro investigativní žur
Nezamyslova 726/5
Praha 28
128 00

IČO
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

01680081

Činnosti
Označení

Název ukazatele

Číslo
řádku

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

36

36

II.

Služby celkem

3

70

70

III.

Osobní náklady celkem

4

23

23

IV.

Daně a poplatky celkem

5

3

3

3

3

135

135

186

186

20

20

206

A.

V.

Ostatní náklady celkem

6

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

7

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

8

VIII.

Daň z příjmů celkem

9

Náklady celkem

10

Výnosy

11

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

12

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

13

III.

Aktivace celkem

14

IV.

Ostatní výnosy celkem

15

V.

16

VI.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

VII.

Provozní dotace celkem

18

Výnosy celkem

19

206

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

71

71

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

71

71

B.

Odesláno dne:

Razítko:

17

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za zaúčtování:

Telefon:

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA R. 2014

I. Obecné údaje
Název úč. jednotky:
Sídlo:
IČO:					
Datum vzniku:			
Statutární orgán:			
Zakladatel:				
Vklad do vlastního jmění:		

České centrum investigativní žurnalistiky, o.p.s.
Nezamyslova 726/5, Praha 2			
01680081				
27.6.2013
Pavla Holcová, ředitelka
Pavla Holcová
0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v r. 2013: 0
- z toho členů statutárních orgánů: 0
Výše ostatních osobních nákladů v r. 2014: 23 tis. Kč
- z toho osobní náklady vynaložené na členy stat. orgánů: 0 Kč
II. Informace o použitých úč. metodách, zásadách a zp. oceňování
Účetní jednotka vede účetnictví podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních
standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle §19 odst. 1 zákona o účetnictví je
31.12.2014.
Pro přepočet údajů v cizích měnách na Kč je používán denní kurz ČNB.
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí software a jsou archivovány v souladu s §31 a §32
ZoÚ v příručním archívu účetní jednotky.
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
- hmotný majetek zatížený zástavním právem, příp. věcným břemenem: účetní jednotka
nemá
- souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: 0
- souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: 0
- závazky kryté podle zástavního práva: účetní jednotka nemá
- závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: účetní jednotka nemá
- položka rozvahy B.III. Krátkodobé závazky: zahrnuje závazek vůči finančnímu úřadu z titulu
daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou ve výši 3 tis. Kč

IV. Přehled o přijatých a poskytnutých darech
V r. 2014 obdrželo České centrum investigativní žurnalistiky finanční dar ve výši 20 tis Kč,
žádné dary nebyly poskytnuty.
V. Daň z příjmu právnických osob
Při výpočtu daně byl proveden odpočet dle § 20, odst.7 zákona o daních z příjmů pro veřejně
prospěšné poplatníky, základ daně byl snížen o 73.132 Kč, což představuje úsporu na dani
z příjmů ve výši 13.895 Kč. Prostředky získané úsporou daňové povinnosti budou použity ke
krytí nákladů hlavního poslání
v souladu s ustanoveními zákona o dani z příjmu.

VI. Významné události po datu účetní závěrky
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné události, které by
měly významný vliv na informace obsažené v této účetní závěrce.

Praha, 30.3.2015

Statutární orgán:

Pavla Holcová, ředitelka

