
ČESKÉ CENTRUM PRO INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKU

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2016



©
ČESKÉ CENTRUM  
PRO INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKU
INVESTIGACE.CZ 
JAN INDRA
2017



Obsah
Úvodem

1
Základní informace

3
Vydali jsme

5
Další činnost

12
Příloha

20



Rok 2016 pro nás byl v mnoha ohledech 
přelomový. Prošli jsme zátěžovým testem známým 
jako kauza Panama Papers, dostali se na českou 
mediální mapu, přestěhovali jsme se, vyhlásili 
veřejnou sbírku a změnili se nám členové správní 
a dozorčí rady.

Některé chyby nás posunuly dál. Ty projekty, 
které se podařilo dotáhnout, nám pomohly se 
stabilizovat a zefektivnit práci. Některé projekty 
jsme museli zastavit, protože ohrožovaly životy 
našich kolegů v zemích jako je Ázerbájdžán, 
Tádžikistán nebo Kuba. A na některých projektech 
pořád pracujeme, protože věříme, že nakonec 
se ke všem těm chybějícím kouskům mozaiky 
dostaneme.

V roce 2016 jsme kromě okamžiků euforie 
postupně procházeli i okamžiky frustrace, kdy 
jsme pochybovali nejen o samotné podstatě 
naší práce, ale i o tom, jestli její výsledky vůbec 
někoho zajímají. Tyhle okamžiky jste nám 
pomohli překonat právě Vy.

Díky všem, co o naši práci mají zájem. A zvláštní 
díky všem, co o naši práci mají nejenom zájem, 
ale dokáží jí i vyjádřit podporu. Ať už finanční, 
tak i symbolickou: od sdílení našich článků na 
sociálních sítích po nabídky pomoci a konzultací. 
Bez Vás by naše práce nebyla možná.

Díky.

Pavla Holcová 
Jan Indra 

Steffi Černá

tým ČCIŽ

Úvodem
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Cílem Českého centra pro investigativní 
žurnalistiku je šířit povědomí o kvalitní 

investigativní žurnalistice, 
školit investigativní novináře a přinášet 
do regionu střední Evropy nové trendy 

a inovace, které se týkají moderní 
žurnalistiky a investigace.
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2015 2016

 1443

546

514
citací  

v médiích 
za rok 2016 

podle agentury 
Media Tenor

„“
897

nových 
odběratelů naší 

facebookové 
stránky

20 136
nejvyšší čtenost v roce u původního 

článku ze série Panama Papers

Pár čísel roku 2016
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Panama Papers
Zpráva, že projekt Panama Papers získal Pulitzerovu cenu, 
mě zastihla ráno v pyžamu jak otevírám ledničku. Bylo  
to téměř přesně rok od vypuknutí celé kauzy. Kauzy, která 
nejen pro mě a pro mé a kolegy z Českého centra pro 
investigativní žurnalistiku znamenala ve všech ohledech 
zatěžkávací zkoušku. Zatímco ve světě nás díky spolupráci 
na několika velkých novinářských projektech už spousta 
investigativních novinářů znala, v Česku o nás skoro nikdo 
nevěděl.

Panama Papers byl jeden z největších celosvětových 
novinářských projektů. Realizovat ho by ale nebylo možné 
bez spolupráce stovek malých nezávislých novinářských 
center po celém světě. Mezinárodní konsorcium 
investigativích novinářů (ICIJ), které celý projekt 
koordinovalo, upřednostnilo spolupráci s lidmi a redakcemi, 
které už zná a může jim věřit – nehledě na velikost jejich 
rozpočtu nebo počet zaměstnanců.

Jako České centrum pro investigativní žurnalistiku jsme byli 
přizváni ke spolupráci na podzim roku 2015. O  samotném 
projektu se ale začalo mluvit už mnohem dřív, přibližně  
v době, kdy byl zveřejněn podobný únik informací,  
na kterém jsme s Mezinárodním konsorciem 
investigativních novinářů (ICIJ) také spolupracovali: 
Swissleaks.

V momentě, kdy skandál Swissleaks propukl, byla jedna  
z představitelek ICIJ Marina Walker v Praze na konferenci, 
která se týkala budoucnosti žurnalistiky a jejího 
financování. Jeden večer jsme se nad vínem bavily o tom, 
jestli projektů jako Swissleaks bude spíš přibývat nebo 
ubývat. Marina nebyla nijak konkrétní, ale z toho, co říkala, 
bylo jasné, že další projekt bude velký a náročný.
O několik měsíců později mi e-mailem přišla prosba, jestli 
bych neudělala krátký profil toho, co se ví o firmě Mossack 

Fonseca a jejím působení v Česku. Samotnou  
mě překvapilo, že firma Mossack Fonseca nejenže 
měla v České republice partnery, ale i přímo pobočku 
pojmenovanou Mossack Fonseca CZ, která byla na poli 
offshoreových řešení mimořádně aktivní.

Na podzim jsme pak dostali přístup do kompletní databáze 
Panama Papers. Šlo o jedenáct a půl milionu dokumentů, 
které jsou označeny pouze jako číselné řady a na první 
pohled nedávají smysl. Statisíce stran v různých digitálních 
formátech, které dokládají zakládání, udržování a rušení 
obchodních společností v jurisdikcích, jako jsou Panama, 
Seychely, Niue, Vanuatu, Britské Panenské ostrovy, Samoa 
nebo Hong Kong.

Přibližně 90 procent těchto dokumentů se zabývá 
správou a spoluprací mezi jednotlivými buňkami právní 
kanceláře Mossack Fonseca a pro nás jako novináře byly 
téměř nepoužitelné, protože přinášely jen velmi banální 
příběhy o upomínkách nezaplacených faktur, špatně 
pochopených zadáních a emailech odeslaných bez přílohy. 
Tyto dokumenty ve většině případů neobsahovaly žádný 
výbušný materiál jako bankovní transakce, nevysvětlovaly 
finanční triky a schémata a často ani neuváděly takzvaného 
„Ultimate Beneficial Owner“ – tedy člověka, který reálně  
z těchto firem profituje.

Na Panama Papers jsme pracovali hned s několika týmy: 
českým, slovenským a kubánským.

Jen Česka se týkalo přibližně 250 000 dokumentů. Další 
tisíce dokumentů, které se sice na první pohled Česka 
netýkají, ale při bližším prozkoumání korelují s tím,  
co se v Česku odehrávalo, spadají pod švýcarské  
a lucemburské pobočky Mossack Fonseca.

• Pulitzerova cena v kategorii „Explanatory Reporting“

• Gold Barlett & Steele Award v kategorii „Investigativní žurnalistika“

•  Investigace roku, Data Journalism Awards

...a mnoho dalších
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Takzvané české dokumenty z Panama Papers neodhalily 
žádný větší skandál. Česká pobočka Mossack Fonseca totiž 
měla inteligentní a zároveň velmi paranoidní vedení, což 
mělo na informace, které se daly v dokumentech objevit, 
dost zásadní dopad. A pro nás jako český tým novinářů  
to znamenalo zeď. Pavel Petrovič, jeden ze zakladatelů 
české pobočky Mossack Fonseca, totiž nevěřil,  
že by panamské ústředí bylo schopné ochránit data před 
únikem, a tak se rozhodl, že žádná data do centrálního 
systému i přes mnohé urgence nenasdílí. A tak zatímco 
kolegové z Ekvádoru, Islandu nebo Ruska vytahovali 
na světlo jména prominentů, my jsme otevírali stovky 
dokumentů, které sice měly obsahovat jména majitelů 
offshoreových firem, místo toho ale jen suše oznamovaly: 
„No data found!“

Z důvodu, že většina slovenských transakcí šla přes české 
zřizovatele offshoreových struktur, na tom byly slovenské 
dokumenty podobně. Slovenský tým se ale projevil  
o poznání akčněji. Kvůli jedné z kauz, ke které sice 
existovala spousta nepřímých důkazů, ale žádný ten 
naprosto neprůstřelný, poslali slovensko-kanadského 
novináře proslaveného slovenskou kauzou Gorila Toma 
Nicholsona na Bahamy, aby se pokusil zjistit, jestli jedna 
z opulentních bahamských vil nebyla postavena za peníze 
složitě vyvedené ze slovenské zdravotní pojišťovny Dôvera.

Nejzajímavější příběhy ale přinesly dokumenty, které se 
týkaly Kuby. S rozpadem socialistického bloku a sovětského 
přátelství se rozpadla i kubánská ekonomika. Na Kubě 
začaly chybět nejen hygienické potřeby jako pasta  
na zuby, vložky, toaletní papír nebo mýdlo, ale i základní 
potraviny. Lidé se snažili přežívat na základě přídělových 
potravinových lístků a laciném rumu. Ve vší vážnosti začaly 
kolovat recepty na řízek v dvojobalu z banánové slupky nebo 
jek namočit karton tak, aby chutnal jako kuřecí.

Kubánští playboyové si do vlasů místo brilantiny dávali olej, 
který na prudkém karibském slunci neskutečně smrděl. 
Porazit krávu na maso byl trestný čin se sazbou až pět let 
ve vězení. A jak mi vyprávěla kolegyně z Kuby, když začala 
chodit do školy, nebyla na Kubě zrovna k dostání guma  
do kalhot. Každé ráno ve škole mívali nástup v hnědožlutých 
školních uniformách, aby zasalutovali bustě Che Guevary  
a připomněli si, že za vše vděčí kubánskému socialismu. 
Skoro všichni si museli kalhoty přidržovat rukou, jinak  
by jim spadly. Což by mohlo být považováno jako nedostatek 
respektu k revolucionářům.

S rozpadem ekonomiky musela vláda samozřejmě něco 
dělat – a tak vytvořila paralelní ekonomiku, kdy z každého 
exportního i importního dolaru z rumu, tabáku, turismu 
i antikvit šla minimálně polovina rodině Castrů a jejich 
nejbližšímu okruhu přátel z kubánské armády.  Vláda zřídila 
státní podnik, který přímo spolupracoval s bahamskou  
a panamskou pobočkou firmy Mossack Fonseca. S řízením 
celé stínové ekonomické struktury paradoxně komunistické 
vládě pomáhal prominentní švýcarský právník  

se šlechtickým titulem Albert-Louis Dupont Willemin. Tento 
systém vybudovaný v devadesátých letech funguje dodnes, 
v současné době mu šéfuje Luis Alberto Rodríguez López 
Calleja, což je zeť kubánského prezidenta Raúla Castra.

Během prvních dnů, kdy kauza Panama Papers propukla,  
mi mezi sedmou ráno a půlnocí bez přestávky zvonil telefon. 
Zájem nás těšil, na druhou stranu byl vyčerpávající. Střídaly 
se ve mně dva pocity, kdy jsem měla chuť na všechny křičet, 
ať už mě nechají na pokoji, že odcházím pracovat  
do McDonaldu, a chvíle, kdy jsem byla hrdá na to,  
že i velké novinářské projekty se dají dělat téměř s nulovým 
rozpočtem a malou skupinou skvělých lidí.

Kromě mě byla v týmu Eva Kubániová, které měla  
na starosti zmapovat co se z kauzy Panama Papers týká 
Slovenska. Honza Indra kontroloval, jestli to co píšeme, 
odpovídá dokumentům, které máme k dispozici a k tomu 
se snažil stručně vysvětlit složitou spleť vztahů a schémat 
okolo české pobočky Mosscak Fonseca. A Steffi Černá 
analyzovala stovky a stovky dokumentů a vybírala ty, které 
dávaly aspoň nějaký smysl.

Druhý den posílil náš pražský tým kolega a kamarád ‚ 
ze Slovenska Jáno Kuciak. Balil se tak narychlo, že v redakci 
zapomněl nejenom kartáček na zuby, ale i peníze. Do týmu 
vnesl optimismus a přesvědčení, že to co děláme, má smysl.

Třetí den, zatímco jsem v improvizované kanceláři u mě  
v obýváku hlídala neteř Almu, která vesele pobíhala mezi 
krabicemi od pizzy a prázdnými lahvemi od piva, se narodil 
můj synovec Ferdinand. Do konce života mi tak bude 
připomínat, jak stará je kauza Panama Papers.

Dva týdny po propuknutí kauzy jsem odletěla do Karibiku 
založit kubánský tým. Pět dní jsem věnovala tomu, abych 
týmu osmi kubánských novinářů, kteří se za celý svůj život 
setkali pouze s oficiální verzí socialistické ekonomiky  
a centrálního plánování, vysvětlila, jak funguje kapitalismus 
ve své nejtvrdší podobě – od vyhýbání se placení daní přes 
praní peněz a odklánění zisků. Dalších pět dní jsme měli  
na to zmapovat, jak se Kuba a její ekonomika otiskla  
v Panama Papers.

Na podzim se zdály všechny dokumenty z Panamy 
zmapované a vyčerpané. Vyčerpaná jsem byla i já  
a při spojení Panama Papers se mi svíral žaludek a snažila 
jsem se tvářit, že se mě to netýká. Devět měsíců  
od globálního deadlinu na publikaci kauz spojených  
s Panama Papers byli Jürgen Mossack a Ramón Fonseca 
obviněni z praní peněz a zatčeni.

Pavla Holcová
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Panama Papers na Hit Hitu

Jednou z cen 
kampaně a zároveň 

jejím uzavřením 
byl srpnový 

Panamský večírek..

Kč vybráno116 257 

130 lidí přispělo
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PANAMA PAPERS

Pokud se chcete o kauze 
Panama Papers dozvědět víc, 
přečtěte si naši závěrečnou 

zprávu o této kauze (ke stažení 
je dostupná na našem webu).
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Zbraně
Od července do listopadu se ČCIŽ věnovalo 
obchodu se zbraněmi, konkrétně pak vývozu 
českých a slovenských zbraní do konfliktních 
zón na Blízkém východě. V červenci jsme se ve 
spolupráci s OCCRP a BIRN (Balkan Investigative 
Reporting Network) zaměřili na seznam 68 letů,  
z nichž 50 prokazatelně (a zbytek pravděpodobně) 
přepravovalo zbrojní materiál do tří zemí 
podporujících syrské rebely – Saúdské Arábie, 
Jordánska a Spojených arabských emirátů.

Pro Česko i Slovensko je Saúdská Arábie  
v posledních letech největším odběratelem 
vojenského materiálu. Česko za poslední tři roky 
vyvezlo vojenský materiál v celkové hodnotě 
miliard korun, Slovensko pak vydalo licence 
na export materiálu v hodnotě několik desítek 
milionů eur.

Saúdskoarabská armáda ale vyřazené 

československé zbraně nepotřebuje. Patří mezi 
nejlépe a nejmoderněji vybavené armády  
na světě. Kde přesně armádní materiál z Česka  
a Slovenska končí, není jasně prokazatelné. 
Experti na obchod se zbraněmi se ale shodují  
v tom, že pravděpodobnými příjemci armádního 
materiálu jsou rebelové v Sýrii a v menším 
množství i válečné oblasti v Jemenu a Libyi.

V listopadu jsme poté zkoumali případ 
Vojenského opravárenského podniku 015 Nováky. 
Ten měl údajně znehodnotit rakety, které pak 
skončily v rukou bojovníků Islámského státu.

Hlavní článek této série s názvem „Blízkovýchodní 
bomba kšeft byl jedním ze tří finalistů 
Novinářské ceny v kategorii „Nejlepší analyticko-
investigativní příspěvek“. Anglická verze článku 
poté získala ocenění Nezávislého sdružení 
srbských novinářů (NUNS).

grafika: OCCRP
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Arménci

ČCIŽ se dlouhodobě 
zajímá o aktivity 
arménských občanů  
v České republice, kteří 
mohou být napojení  
na organizovaný zločin. 
Na konci uplynulého 
roku jsme tak 
pokračovali v mapování 
arménské stopy v České 
republice.

Česká republika  
a zejména Praha se 
totiž stávají bezpečným 
přístavem pro arménské 
politiky . Jejich rodinní 
příslušníci zde zakládají 
firmy a nakupují 
nemovitosti. Jsou mezi 
nimi ministři  
i starostové.
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Další 
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Od února do května jsme společně s Bakala 
Foundation tradičně spolupracovali už na čtvrtém 

ročníku Achillových dat. Jde o tříměsíční kurz určený 
týmům studentů žurnalistiky a mediálních oborů, jeho 

cílem je seznámit účastníky se základními nástroji, 
aktuálními trendy a metodami in-depth žurnalistiky 

v souvislostech, které budou moci následně využít při 
vlastní práci. Pavla byla nejen spoluorganizátorkyní, 

ale i lektorkou.

20. února

Pavla mluvila 
o mezinárodní 

novinářské spolupráci 
na protikorupčním 
festivalu Pucung, 
organizovaným 

v Košicích Nadací 
Zastavme korupci.

5. února

Pavla byla hostem 
Lucie Výborné  

na Radiožurnálu

Únor

foto: rozhlas.cz/Prokop Havel

foto: tabacka.sk

foto: bakalafoundation.org
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V květnu byla Pavla 
hostem pořadu TV 
Nova Střepiny, kde 

s moderátorkou 
Markétou Fialovou 

mluvila o balkánském 
organizovaném 
zločinu v Česku.

V květnu Pavla pro londýnský Institute for War and 
Peace Reporting školila kubánské nezávislé novináře 

na karibském ostrově Trinidad. Kromě teoretické části 
se školení zaměřilo i na to, co Panama Papers  odhalují 

o Kubě a její paralelní ekonomice, na které profituje 
zejména vládnoucí rodina Castrů a lidé blízcí armádě.

V červnu Pavla přednášela pro skupinu 
nezávislých novinářů z Běloruska 

pro neziskovou organizaci Občanské 
Bělorusko. Tématem přednášky 

bylo zejména snaha o investigativní 
žurnalistiku v diktatuře.

V červenci na největším slovenském 
hudebním festivalu Pohoda Pavla 

debatovala ve stanu Nadace Zastavme 
korupci o kauze Panama Papers, 
slovenském kontextu celé kauzy 

obecně i problematice offshoreových 
destinací.

Květen – červenec

foto: tn.nova.cz

foto: Pavla Holcová
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V srpnu Pavla 
byla hostem Letní 
žurnalistické školy, 

kde přednášela najen  
o Panama Papers,  

ale i o práci 
investigativního 

novináře  
a organizovaném 

zločinu.

LŽŠ K. H. Borovského

foto: Matúš Kamenický

foto: Matúš Kamenický
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V srpnu jela Pavla opět školit pro Institute for War and Peace Reporting kubánské 
nezávislé novináře, tentokrát do Mexika. Kromě teorie základů investigativní žurnalistiky 

jsme mapovali i další kubánské kauzy z dokumentů Panama Papers, jako například 
obchodní aktivity dcery a švagra současného prezidenta Kuby Raúla Castra.

Školení v Mexiku

foto: Pavla Holcová
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Pavla letěla na konferenci do Miami, která 
se týkala nezávislých médií v represivních 

režimech a krizových oblastech.  Konferenci 
pořádal Institute for War and Peace Reporting 
a Pavla debatovala spolu s novináři z Mexika, 
Kuby, Venezuela, Salvadoru a Velké Británie 
o malých mediálních projektech, základech 
bezpečnosti práce novinářů a investigativní 

žurnalistice.

26. září se uskutečnil 
druhý ročník neformální 

konference Network, 
kladoucí si za cíl propojit 
experty z různých oborů 

usilujících o zlepšení 
podmínek ve společnosti. 
ČCIŽ se na akci částečně 

podílelo.

Pavla přednášela pro 
společnost Media 

Tenor. Přednáška byla 
pro tiskové mluvčí 
a týkala se práce 
investigativních 
novinářů a kauzy 
Panama Papers.

Září

grafika: wikipedia.org

grafika: network.fair-play.sk
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Vyhlásili jsme vítěze 
projektu „Odhal novú 
gorilu“. Tento kurz pro 

studenty  
a mladé novináře  

se zájmem  
o investigativní 

žurnalistiku jsme 
pořádali společně  
s Aliancí Fair Play  

a OCCRP. 

Na slovenském festivalu 
Move – postavme 

Slovensko na nohy 
– Pavla debatovala 
spolu s novinářem 

Markem Vagovičem 
o slovenských 

investigativních kauzách 
s přesahem do Česka, 
napojení byznysu na 

politiku a přeshraniční 
spolupráci.

Říjen

14. října se Pavla s Honzou v Praze zúčastnili summitu 
News Impact, pořádaného organizacemi European 

Journalism Centre (EJC) a Google News Lab ve 
spolupráci se společností Sourcefabric. V poslední 

části summitu Pavla přednášela o práci ČCIŽ na kauze 
Panama Papers.

grafika: facebook.com/moveslovensko

grafika: kurzy.fair-play.sk
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V rámci Multimediálního dne na 
Masarykově univerzitě Pavla 2. 
prosince debatovala společně  

se Sabinou Slonkovou, Matúšem 
Kostolným, Markem Wollnerem 
a Robertem Maleckým na téma 

„Existuje ještě investigativní 
žurnalistika? A má nějakou 

budoucnost?“

V prosinci jela Pavla přednášet  
na konferenci investigativních 

novinářů do Arménie. Přednáška 
pojednávala o rodinách arménských 

politiků, kteří v Česku podnikají, 
dopadení takzvaného vora-v-zakoně 

Andranika Soghoyana a postupech při 
používání mezinárodních databází k 

hledání a ověřování informací.

Listopad – Prosinec

Na konferenci Media Forum pro novináře  
z celého světa, organizované fondem Media 

Development Investment Fund, Pavla 
debatovala o investigativní žurnalistice 

a jejím financování spolu s Justinem 
Arensteinem z JAR nebo Sheilou Coronel  

z Colombia School of Journalism.

V listopadu letěla Pavla do Varšavy,  
kde spolu s novináři z Maďarska, Polska 
a Slovenska založili mediální iniciativu 
V-square. Ta má za cíl propojit novináře  

ze zemí Vyšegrádské čtyřky, aby mohli lépe 
spolupracovat na projektech, které se týkají 
tohoto regionu. Jedním z prvních projektů 

je mapování ruského vlivu v regionu V4.

foto: Pavla Holcová
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Příloha









Investigativně hladoví budeme i v roce 2017


