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Úvodní slovo

D

ebatu o tom, jaký
(a jestli vůbec nějaký)
dopad má investigativní žurnalistika, považujeme
my, investigativní novináři,
za zbytečnou. A to je špatně.
Naše články totiž nebývají
ani atraktivní, ani jednoduché. Bývají „jen“ důležité.
Jen
za
poslední
rok
se na základě námi zpracovávaných kauz vrátilo do
státní kasy okolo miliardy
korun. Spousta lidí si uvědomila, že dodávat zbraně
na Blízký východ není dobrý nápad. Tamní situace
je
natolik
nepřehledná, že nakonec asi nikdo
není
překvapený,
že česká munice je jedna
z nejoblíbenějších mezi bojovníky Islámského státu.

ku si legálně nemohl vydělat.
Dobře napsané investigativní kauzy také bývají základním kamenem pro orgány
činné v trestním řízení. Když
jsme s mezinárodním týmem
novinářů pracovali na kauze takzvaných Magnitského
schémat, netušili jsme, jakou radost děláme Preetu
Bhararovi, tehdy nejvyššímu
prokurátorovi na Manhattanu. Ten mimo jiné vyšetřoval praní peněz přes nákup
realit v New Yorku. Jedním
z podezřelých byl i Denys
Kacyv, příjemce peněz vytunelovaných z ruského státního rozpočtu přes podvodné finanční schéma, které
popsal umučený právník Ser-

gej Magnitsky.
„Spousta naší práce je
založena na tom, co odhalili
novináři,“ řekl Bharara při
jedné příležitosti. „Chtěl bych
povzbudit každého, kdo si to
může dovolit, aby investoval
do investigativní žurnalistiky. Jsou to dobře vynaložené
peníze,“ dodal.
Díky všem, kteří do nás
investovali.
Peníze,
čas,
důvěru. Nepovažujeme to za
samozřejmé.

Pavla Holcová,
ředitelka

Investigativní novináři také
často suplují práci mezinárodních vyšetřovacích týmů.
Když české úřady zkoumají
podezřelé platby z autoritářských zemí, jako je třeba
Ázerbájdžán, potřebují silné ázerbájdžánské policejní
partnery. Ti se do spolupráce ale nehrnou, protože by
tak často měli vyšetřovat své
nadřízené. My jako novináři
to máme o poznání jednodušší. Zvedneme telefon
a do pár hodin už víme,
že tajemný ázerbájdžánský
investor je šéfem protikorupční jednotky a na miliardové investice do realit v Čes-
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Název

České centrum pro investigativní
žurnalistiku, o. p. s.
ZHLÉDNUTÍ WEBU

Identifikační číslo
Právní forma
Ředitelka
Správní rada

01680081

00:03:32

UNIKÁTNÍ
ZHLÉDNUTÍ WEBU

PRŮMĚRNÝ ČAS
STRÁVENÝ U ČLÁNKU

2606

1 569

(+80,6%)

Pavla Holcová
Ondřej Kundra
Filip Láb
Markéta Dobiášová

Dozorčí rada

Marie Němcová
Mgr. Libor Pavlíček
Petr Janský, Ph.D.

Zakladatelka

Pavla Holcová

Sídlo

36 475

Obecně prospěšná společnost

69 668

PUBLIKOVANÝCH
SLOV

POČET TO SE MI LÍBÍ
NA FACEBOOKU

POČET FOLLOWERŮ
NA TWITTERU

Twitter
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Na Zderaze 1275/15
Nové Město
120 00 Praha 2

14,2 %
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Ruská pračka na peníze
B

ěhem ledna roku 2017
jsme za pomoci Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky spustili půlroční projekt,
souhrnně nazvaný „Ruská
pračka na peníze“. Projekt vycházel z případu zavražděného ruského právníka Sergeje

Magnitského, který poukázal
na vyvádění peněz z ruského
státního ozpočtu prostřednictvím skořápkových firem
rozesetých po celém světě.
ČCIŽ se jako partner OCCRP
podílelo na analýze uniklých
dat týkajících se ruských fi-

nančních toků, a vedle souhrnného přehledu nabídlo
i dílčí příběhy jednotlivých
aktérů jednoho z největších
schématů sloužícího k praní
peněz v posledních letech.

Na období leden–červen byl ČCIŽ udělen grant ve výši 238 000 korun
na realizaci projektu „Ruská pračka na peníze“. Poskytovatelem grantu
byl Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

„

Shrnutí projektu na webu NFNZ

Č

eské centrum pro investigativní žurnalistiku (ČCIŽ) pod vedením
Pavly Holcové rozkrývalo
roli České republiky a Slovenska ve vyvádění peněz
pocházejících z ruského
organizovaného zločinu.
Tým ČCIŽ přispěl k postupnému ozřejmení vlastnických struktur firem, které
se na tomto procesu podílejí, a zmapoval jejich napojení na politiku. V rámci

projektu se dále zaměřilo
na analyzování struktury
nezákonných praktik ruské finanční správy a po-

licie, na které před svou
smrtí upozornil Sergej
Magnitskij. V hledáčku organizace byla také Evropsko-ruská banka a První
česko-ruská banka. Obě
instituce se dlouhodobě
podílejí na financování
kontroverzních osob a obchodů.

DATA Z PRAČKY
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Alexandr Grigorjev
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, VYHÝBÁNÍ SE
PLACENÍ DANÍ, ÚPLATKY,
ZPRONEVĚRY,
FALEŠNÉ PŮJČKY, CELNÍ PODVODY

PUBLIKOVANÝCH TEXTŮ

175

RUSKÝ
ROZPOČET

“

ARCHITEKTI SYSTÉMU

RUSKÁ
ZEMSKÁ
BANKA

Vjačeslav
PLATON

Sergej
MAGIN

alias
dvouprocentní Serjoža

Alexandr
GRIGORIJEV

RUSKO
MOLDAVSKÉ SOUDY,
FALEŠNÉ SMĚNKY

Vjačeslav Platon

GLOBÁLNÍ
PRAČKA

ANALYZOVANÝCH
TRANSAKCÍ
PROŠLÝCH ČR

TRASTA
KOMERZBANKA

MOLDINCOMBANK

Alexej Krapivin

37,9

bankovní účty
8%

České firmy
a reálné podnikání

20%

Prostředníci a
speditéři

27%

OBJEM ANALYZOVANÝCH
TRANSAKCÍ
(V MIL. DOLARŮ)
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>1%

Fyzické osoby

RUŠTÍ STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI
A JIM BLÍZCÍ PODNIKATELÉ

České firmy
s ruskými vlastníky

45%
Offshoreové
firmy
s českým bankovním účtem
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IRSKO
Dryscott overseas

VELKÁ BRITÁNIE
Alaro bussines LP
Caldon Holdings
Griden developments
Kedassia
Kenovetco
PR-Vert System
Ronida Invest
Seabon limited
Stamtrade Services
Tenby Services
Treegold development
Valemont properties
Westburn properties

KYPR
Crystalord

NOVÝ ZÉLAND
Denison
Chester NZ

8

VYDALI JSME

VYDALI JSME

foto: Vidmantas Balkūnas / 15min.ltfoo

Škoda Transportation má problémy,
Litevci vyšetřují její převody peněz

Je česká státní správa
„rukojmím“ Microsoftu?

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 12. 01. 2017

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 18. 04. 2017

POČET SLOV: 1260

POČET SLOV: 1855

Škoda Vagonka platila miliony korun britské firmě, u
níž není dohledatelné, kdo
ji vlastní. Bankovní transakce, které byly oficiálně
vykazovány
jako
platby
za „organizační a technickou podporu“ při zakázce
na
dodávku
vlaků
do
Litvy,
vyšetřují
v současné době litevské úřady.
V prosinci 2016 zasahovali litevští finanční policisté
z útvaru FNTT v ústředí Litevských železnic – největší litevské státní firmě. Část

9

peněz skončila na účtu britské společnosti, která je podezřelá z legalizace výnosů
z trestné činnosti neboli praní peněz, odtud pak podle
tvrzení FNTT peníze doputovaly k top managementu Litevských železnic.
Jak se nám s litevskými kolegy z 15min.lt podařilo dopátrat, jednou ze sporných
plateb je i 1,8 milionu euro
(téměř padesát milionů korun) od firmy Škoda Vagonka.
Škoda

Vagonka,

je součástí holdingu Škoda
Transportation, se zavázala,
že Litevským železnicím
dodá dvouposchoďové vlaky a zajistí jejich servis.
Za to měla Vagonka dostat
zaplaceno 111 milionů euro
(přibližně 3 miliardy korun).
Litevští vyšetřovatelé mají
za to, že částka 1,8 milionu
euro může být provize za
zprostředkování kontaktů.
V této souvislosti však ke dni
uzávěrky tohoto textu nikdo
nebyl obviněn.

která

INVESTIGACE.CZ

Drtivá většina české veřejné
správy je závislá na výrobcích softwarového gigantu
Microsoft – a nijak zvlášť jí
to nevadí. V sousedním Německu se z této dominance
začíná stávat politické téma.
V rámci spolupráce s novináři z Investigate Europe jsme
se zaměřili na vztah mezi
státní správou a Microsoftem
ve vybraných zemích Evropy.
Adam Golecký, technický ředitel sdružení nix.cz (národního propojovacího uzlu na
celosvětovou internetovou
strukturu) a odborník na

útoky hackerů říká: „Windows jsou operační systém
s největším množstvím zranitelností. To je dáno tím,
že Windows se díky svému
vysokému tržnímu podílu
staly vyhledávaným cílem
útoků: pro útočníka je větší
motivace hledat slabé stránky tam, kde může předpokládat, že zranitelnost se bude
týkat velkého počtu potenciálních obětí.“
Oficiální informace o podílu
Microsoftu na českém trhu
není dostupná: tisková mluvčí českého zastoupení firmy
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Lenka Čábelová na tento dotaz odmítla odpovědět. Podle
expertních odhadů by mohl
být celkový podíl Microsoftu na českém trhu přibližně
dvoutřetinový. V samotné
státní správě je ale odhadem
asi 95 procent úřadů závislých na licencích od Microsoftu – od operačních systémů Windows na jednotlivých
počítačích až po serverová
řešení. Microsoft přes své
obchodní partnery ovládá
technickou páteř všech ministerstev, policie, parlamentu, většiny radnic, katastru
a mnoha dalších úřadů.
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zdroj: investigace.cz

Potěmkinovy kanceláře

Další dodávky českých zbraní do syrské války

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 02. 06. 2017

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 12. 09. 2017

POČET SLOV: 734

POČET SLOV: 997

Europoslanci dostávají 4 342
eur měsíčně na financování
kanceláře ve své domovské
zemi. V mnoha případech
se tyto kanceláře ale nedají najít ani na mapě, ani
na místě určení.
Každý poslanec Evropského
parlamentu dostává tzv. všeobecné náhrady (General Expenditure Allowance – GEA).
Ty stojí Evropskou unii ročně
okolo 40 milionů eur čili přibližně miliardu korun. Dávka slouží na provoz národních kanceláří europoslanců.
Jenže čerpání příspěvků

11

už Evropská unie nijak nekontroluje, takže je extrémně
snadné je zneužívat.
Tým novinářů ze zemí Evropské unie se během několika měsíců snažil zmapovat,
jak se příspěvek využívá
a nakolik je jeho čerpání průhledné. Z celkového počtu
748 oslovených europoslanců třetina (249) buď odpověděla, že žádnou kancelář
nemá, odmítla poskytnout
adresu domovské kanceláře,
anebo novinářský tým údajnou kancelář na uvedené adrese nenašel.

Čeští europoslanci patří k využívání příspěvku na provoz
domovské kanceláře k lepší
skupině. Na dotazy odpověděla více než polovina českých europoslanců, přibližně
čtvrtina z nich byla ochotná
se s námi o čerpání náhrad
dál bavit.
Nejhorší situace byla v Polsku a Bulharsku, kde se nenašel jediný poslanec Evropského parlamentu, který by byl
ochoten se s novinářským
týmem bavit.

INVESTIGACE.CZ

Oficiální stanovisko českého
ministerstva zahraničí říká:
„V roce 2016 jsme neudělili žádnou exportní licenci
na vojenský materiál do Sýrie.“ A přesto se tam zdejší
zbraně a munice dostaly.
Z veřejně dostupných dokumentů jsme zjistili, že americké ministerstvo obrany
nakoupilo ve středoevropském regionu zastaralé AK47, granátomety, minomety
a další sovětskou vojenskou
techniku téměř za půl miliardy dolarů (přibližně 12,5
miliardy korun). Tu pak pře-

dalo dál do Sýrie – přičemž
obchodním partnerům nepravdivě sdělovalo, že uživateli budou Američané.
České ministerstvo zahraničí ke zjištění, že čeští zbrojaři jen od září 2015 dodali
do Sýrie zbraně za 1,7 miliardy korun, nejprve sdělilo,
že se k „čistě spekulativním
informacím“ nebude vyjadřovat. Když jsme tiskovému oddělení ministerstva
poskytli dokumenty, které
prokazují, že zbraně z Česka
nakoupené americkou vládou jsou opravdu používány
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v Sýrii, oficiální reakce byla
následující:
„Odpovědnost za dodávky
pro konečné uživatele v USA
je plně v kompetenci daných
konečných uživatelů v USA,
a to i v případě možných dodávek v rámci programů zahraniční vojenské pomoci.
ČR tyto programy podporuje,
jelikož cílí k posílení mezinárodní bezpečnosti (včetně EU
a ČR) včetně boje proti ISIL a
dalším teroristickým organizacím po celém světě (…).“
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zdroj: OCCRP.org
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Ázerbájdžánský laundromat

Muž, který chtěl prodat svět (Rusům)

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 04. 09. 2017

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 25. 10. 2017

POČET SLOV: 2 897

POČET SLOV: 1 551

Dánským
novinám
Berlingske se podařilo získat
seznam bankovních převodů, které dokazují využívání
tajných fondů vládních elit
v Ázerbajdžánu. K dispozici má 2,5 miliardy eur (přes
66 miliard korun). Spolu
s OCCRP a dalšími partnery
jsme zjišťovali, kde peníze
končí.

jiné byly za nákup šperků
a luxusních hodinek.

Na českých účtech skončilo
6 372 489 amerických dolarů, tedy přes 130 milionů
korun. Některé ze 117 plateb
šly přímo na české účty ázerbájdžánských prominentů,

Česká republika je zemí s 13.
největším objemem peněz
v rámci schématu, ve kterém figuruje 43 zemí. Řadí ji
to ještě před Německo, Švýcarsko nebo Francii. Nejvíc

V české větvi nejvíc vyniká
jediná rodina – Nagijevovi.
Ali Nagijev je zástupcem ředitele ázerbájdžánské protikorupční jednotky. Jeho
synové a obchodní partneři
v Česku už proinvestovali
přes miliardu korun.

peněz ze schématu skončilo
zpět v Ázerbájdžánu, Velké
Británii a na Novém Zélandu.
Z plateb v rámci schématu
ale neprofitovali jen cizinci,
na své si přišli i ázerbájdžánští političtí prominenti.

V rámci projektu jsme
publikovali tři texty: Jak
Ázerbájdžán
korumpoval
evropské
politiky,
Ázerbájdžánská
koupel
v českých lázních a Smrt
v Jateční ulici.

INVESTIGACE.CZ

Přestože kauza Alexandra
Usovského vyznívá jako fraška, je zásadní. Stala se prvním
detailně zdokumentovaným
případem toho, jak Moskva
praktikuje svoji zahraniční
politiku. Odhaluje zdroje financování a vysvětluje, kdo
se zodpovídá hybatelům
kremelské propagandy a jak
Rusko dokáže využívat radikální nacionalisty.
Takzvaný Usovského skandál vypukl na jaře roku 2017.
Na stránkách InformNapalm
se objevily tisíce mailů, faktur a dokumentů Alexandra

Usovského, které nabídly
vhled do toho, jak jsou v zemích Visegrádské čtyřky financovány protiukrajinské
skupiny penězi z Ruska.

obdržel v hotovosti v Moskvě.
O celé transakci by se nikdo
nedozvěděl, nebýt Usovského nutkání se okamžitě pochlubit na Facebooku.

Usovskij posílal peníze proruským aktivistům v Česku,
Maďarsku, Polsku a na Slovensku a snažil se ovlivňovat veřejné mínění v regionu
ve prospěch Putinova režimu. Štěstí se na Usovského
usmálo v roce 2013, když našel sponzora v Moskvě, který
mu poskytl grant v hodnotě
sto tisíc eur (přibližně dva
a půl milionu korun). Peníze

Jeho mecenášem se stal Konstantin Malofejev, ruský byznysmen známý jako podporovatel šíření ruského vlivu
ve světě. A také jako ten, kdo
pomohl Marine Le Pen vyřešit její finanční problémy. Teď
už Usovskému zbývalo dořešit poslední problém – sehnat
kontakty v Česku, Polsku,
na Slovensku a v Maďarsku.
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Regionální příchuť, ale pořád stejný guláš
… uvařený z fake news a propagandy

Válka slov

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 26. 10. 2017

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 26. 10. 2017

POČET SLOV: 1 593

POČET SLOV: 1313

Ruská propaganda posiluje.
Zkoumali jsme obsah, sbírali, porovnávali a analyzovali
metadata, studovali sémantiku. Výsledek je jasný – ruská
propaganda postupně obsadila pozice v internetovém
prostoru v návaznosti na
to, jak Viktor Janukovyč odmítl asociační dohodu mezi
Evropskou unií a Ukrajinou
a začaly takzvané „Euromajdanské protesty“. „A od té
doby stabilně posiluje, aspoň
podle našich předběžných
průzkumů několika milionů
článků v českém, anglickém
a německém jazyce,“ po-

tvrzuje František Vrabel
z firmy Semantic Visions, která se dlouhodobě věnuje analýze velkých objemů článků
z internetových médií ze sémantického hlediska.
Takzvané fake news nebo
alternativní weby mají podobnou stavbu. Jde o obsahovou matici, která se dá velmi
zjednodušeně rozdělit na čtyři hlavní témata: geopolitika,
životní prostředí, zdraví a dieta/strava. Percentuální poměr jednotlivých témat se liší
podle země a jazyka, ve kterém je obsah webu tvořený.

Česká republika se na rozdíl
od polského a maďarského
nacionalismu snaží přilákat
své čtenáře úplně jiným způsobem. Na české obyvatelstvo totiž místo vzbuzovaní
lásky k vlasti a utužování se
ve vlastní výjimečnosti platí
levné recepty, triky na hubnutí a babské rady, jak vyléčit
rakovinu. Na webech se tak
vedle zpráv o tom, co chce
Evropská unie zakázat a jak
neziskové organizace pašují
do Evropy migranty z Afriky,
objevují i články o tom, jak
se řeší škodlivost očkování či
globální oteplování.

Projekt podpořila nadace Open Society Fund Praha. Některé texty vznikly v rámci
spolupráce investigativních novinářů z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska Vsquare.
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Vladimir Putin dne 5. prosince 2015 schválil novou
ruskou doktrínu informační
bezpečnosti. Bývalý vedoucí
generálního štábu, armádní
generál Jurij Balujevski prohlásil, že informační válka
se teď stává prioritou. Informace, zveřejněné v ten
správný okamžik, mířící na
ty správné lidi a dané do toho
správného kontextu, budou
vždy silnou zbraní... zbraní
hybridní války.
Odhadem jen asi 5 % článků,
které tvoří a šíří takzvané
prokremelské weby, se vůbec

nezakládají na pravdě. Zbytek, kterému se odborně říká
„hybridní materiál”, jsou informace s reálným základem,
jen nasvětlené, dobarvené
a kontextualizované přesně tak, aby podpořily určitý
pohled na svět. K tomu propaganda používá několik nástrojů. Tím prvním a nejdůležitějším jsou emoce, protože
se jimi dá lehce ovlivňovat
veřejná debata. Symbolem
emoční manipulace se stalo
prohlášení „pravda to není,
ale mohla by být“. Podle Kamila Basaje z polské Nadace
pro bezpečný kyberprostor,

která se mimo jiné šířením
fake news zabývá, posilují
emoce psychologický aspekt
sdělení, které se pak stává
přesvědčivější:
„Právě kvůli takové manipulaci se sdělení stává pro příjemce mnohem nebezpečnější. Emocionální odezva také
umožňuje stimulovat úroveň
povědomí příjemce. Často
to vyžaduje jen několik jednoduchých nástrojů: barvy,
zvuky, dovedně používané
sugestivní techniky, ilustrace
a vizuální prvky.”

Projekt podpořila nadace Open Society Fund Praha. Některé texty vznikly v rámci
spolupráce investigativních novinářů z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska Vsquare.
ČESKÉ CENTRUM PRO INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKU
VÝROČNÍ ZPRÁVA
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1,4

Pět nejvytíženějších daňových rájů
Paradise Papers*

TB dat

 
9 469
8 784

 

Nový únik informací přichází ze dvou
offshoreových společností: Appleby a Estera.

1950–2016

Uniklé informace získal německý list
Süddeutsche Zeitung, který ho následně
sdílel s Mezinárodním konsorciem
investigativních novinářů a jeho partnery.

13 400 000

rozpětí dat

dokumentů

Počet registrovaných společností

 

*

 
 

180
zemí
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Bermudy

Kajmanské
Britské
ostrovy panenské ostrovy

Ostrov
Man

Paradise Papers

Češi v Paradise Papers

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 05. 11 . 2017

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ: 05. 11. 2017

POČET SLOV: 646

POČET SLOV: 1 448

Únik 13,4 milionů důvěrných
dokumentů přináší nová odhalení o tom, jak hluboce je
systém daňových rájů propojen se světem politiky, osobního bohatství i korporátních gigantů jako Apple, Nike
nebo Uber, kteří se vyhýbají
daním čím dál sofistikovanějšími účetními operacemi.
Nejsou ale jediní: offshoreové pavučiny vedou i k americkému ministru Wilburu
Rossovi, anglické královně
nebo hlavnímu fundraiserovi kanadského premiéra Justina Trudeaua.

Zdrojem uniklých dat jsou
dvě offshoreové společností:
Appleby a Estera. Součástí
balíku uniklých informací
jsou také data z 19 obchodních rejstříků z míst, které
slouží jako neuralgické body
globální šedé ekonomiky.
Uniklá data stejně jako v případě Panama Papers získaly
německé noviny Süddeutsche Zeitung a sdílely je s Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů. To
vytvořilo pracovní tým 382
novinářů ze 67 zemí světa.
ČCIŽ opět bylo součástí tohoto týmu.

Téměř 7 milionů záznamů se
týká období od roku 1950 do
roku 2016. Záznamy obsahují e-maily, smlouvy a často i
bankovní záznamy týkající
se 25 tisíc firem spojených s
lidmi ve 180 zemích světa.

Není možné přesně stanovit,
kolik je v Paradise Papers
Čechů, protože značná část
českých podnikatelů, kteří
offshoreové služby využívají,
uvádí svoji adresu trvalého
pobytu v zahraničí.
Probírat se dokumenty z posledního masivního úniku
informací z firmy Appleby
je z velké části jako procházet zažloutlé stránky novin
z přelomu tisíciletí. Ze zpravodajského záhrobí se vynořují kauzy jako Viktor Kožený a Česká námořní plavba,
Kajmanské fondy, České pivo

INVESTIGACE.CZ

registrovaných
společností

2 292
1 493



25 000

Všech pět daňových rájů dohromady zahrnuje
91 procent registrovaných společností
vyskytujících se v Paradise Papers.

856
Rychtářství
Jersey

382
novinářů
zdroj dat: ICIJ

a IPB nebo Appian.
„Offshoreové
podnikání
v podstatě znamená v jedné
zemi žít a ve druhé podnikat. Ačkoli se jedná o legální
a mezinárodním společenstvím podporovaný způsob
podnikání, jeho snadná dosažitelnost a zneužitelnost láká
organizovaný zločin. Žádný
ze zločinců se samozřejmě
dobrovolně nepřizná ke krácení daní či praní špinavých
peněz a jejich argumentace
při obhajobě se stále opakuje. Nejčastěji argumentují
tzv. daňovou optimalizací,

ČESKÉ CENTRUM PRO INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKU
VÝROČNÍ ZPRÁVA

která je legální, nicméně finančně často prokazatelně
nevýhodná. Další je odchod
do stabilního právního prostředí, což nemusí odpovídat realitě. Jediný opravdový
důvod, který je zároveň pro
vyšetřující orgány velmi často ‚neprůstřelný‘ je ochrana
soukromí. Anonymita je totiž zaklínadlo offshorového
podnikání a bez občasných
‚úniků informací‘ bychom se
o některých dokumentech
jen stěží dozvídali.“
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Nové rubriky

Kabinet kuriozit

Tetování a ruský organizovaný zločin – občanka vyrytá do kůže

Novinky

10 nejmafiánštějších názvů firem
Letní narco hitparáda

Kapesní revoluce ve jménu Ruska
Dozvuky Ázerbájdžánského laundromatu
Ázerbájdžánská militarizace Nachičevanu
Vyšetřování investigativních novinářů končí u Soudního dvora EU
Zemřel investigativní novinář Jürgen Roth
Evropská unie sestavila černou listinu daňových rájů

Z vězeňského života narcos

K: „Z, máš tu návštěvu!“
P: „Nikoho nečekám.“
K: „Kdo si?“
P: „Já… já jsem Pavla. Z Evropy. Jsem z Prahy…“
Z: „Co chceš?“
P: „Jsem novinářka a chtěla bych s tebou udělat rozhovor o tvém případu.“
Z: „Novináře nesnášim. Rozhovory nedávam!“
P: „Aha. Hmm… Tak si třeba můžeme povídat jenom tak.“
Najednou se dveře otevřou a Z mě zve dál.
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DALŠÍ AKTIVITY

Založení iniciativy V-Square
V březnu roku 2017 jsme společně s novináři
z Maďarska, Polska a Slovenska založili novou
investigativní iniciativu s názvem „V-Square“. Cílem
iniciativy je přinášet kvalitní investigativní produkci
a hájit nezávislý tisk v regionu Visegrádské čtyřky.
Členy projektu jsou České centrum pro investigativni
žurnalistiku (ČR) , Fundacja Reporterów (Polsko),
Atlatszo (Maďarsko) a Aktuality.sk (Slovensko).

DALŠÍ
AKTIVITY

V

„VSQUARE.ORG IS AN INDEPENDENT, CROSSBORDER JOURNALISM INITIATIVE DEDICATED
TO IMPROVING THE QUALITY OF INVESTIGATIVE
REPORTING AND INDEPENDENT PRESS IN THE
VISEGRAD REGION.“

ČESKÉ CENTRUM PRO INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKU
VÝROČNÍ ZPRÁVA
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DALŠÍ AKTIVITY

DALŠÍ AKTIVITY

Účastnili jsme se
How to Destroy Democracy: An urgent conversation
Novinářská cena Slovenska (Pavla v porotě)

BŘEZEN

International Journalism Festival (Perugia, Itálie)

DUBEN

Future Media Lab Brusel

KVĚTEN

Výroční zasedání OCCRP v Rize
Konference Regional Press Development Institute (Kyjev)
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LEDEN

ZÁŘÍ
PROSINEC
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ÚČETNÍ DOKUMENTY

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )

Účetní jednotka doručí:

České centrum pro investigativní žurnalistiku
Na Zderaze 1275/15
Praha 2
120 00

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

01680081

Označení

Činnosti
Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

3

A. III.

Osobní náklady

4

A. IV.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

A. VI.

7

A. VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
Poskytnuté příspěvky

A. VIII.

Daň z příjmů

9

B.

Výnosy

11

B. I.

Provozní dotace

12

B. II.

Přijaté příspěvky

13

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

14

10

10

B. IV.

Ostatní výnosy

15

576

576

B. V.

Tržby z prodeje majetku

16

1

Náklady celkem

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Sestaveno dne:

668

5

1

1

6

19

19

688

688

103

103

10

Součet B.I. až B.V.

17

689

689

ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

18

1

1

ř. 18 - ř. 9

19

1

1

31.03.2018

Právní forma účetní jednotky

668

8

Součet A.I. až A.VIII.

Výnosy celkem

ÚČETNÍ
DOKUMENTY

Číslo
řádku

TEXT

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

vzdělávací činnost

ČESKÉ CENTRUM PRO INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTIKU
VÝROČNÍ ZPRÁVA
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ÚČETNÍ DOKUMENTY

ÚČETNÍ DOKUMENTY

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

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2017
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

01680081

a
A.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

Označení

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA R. 2017

České centrum pro investigativní žurnalistiku
Na Zderaze 1275/15
Praha 2
120 00

b
Dlouhodobý majetek celkem

c
Součet A.I. až A.IV.

1

2

1

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5
Součet B.I. až B.IV.

Stav k posled. dni
účetního období

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

7

B. II.

Pohledávky celkem

8

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

202

B. IV.

Jiná aktiva celkem

10

2

2

11

204

795

Aktiva celkem

Součet A. až B.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

PASIVA

Označení

b

a

204

6

c

793

Stav k posled. dni
účetního období

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

13

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

14

72

74

B.

Cizí zdroje celkem

15

132

59

B. I.

Rezervy celkem

16

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

18

132

47

204

795

B. IV.

Součet A.I. až A.II.

795

Součet B.I. až B.IV.

Jiná pasiva celkem
Součet A. až B.

31.03.2018

Právní forma účetní jednotky

736
662

12

19

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

72

12

20

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

vzdělávací činnost

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

České centrum pro investigativní žurnalistiku,
o.p.s.
Na Zderaze 1275/15, Praha 2
01680081
27.6.2013
Pavla Holcová, ředitelka
Pavla Holcová
0

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v r. 2017: 0
- z toho členů statutárních orgánů: 0
Výše ostatních osobních nákladů v r. 2017: 0 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 31.12.2017.
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
IV. Přehled o přijatých a poskytnutých darech
Přijaté příspěvky na úhradu nákladů činily v r. 2017 103 tis Kč, žádné dary
nebyly poskytnuty. Do výnosů bylo dále zúčtováno celkem 567 tis. Kč z účtu 911
Fondy za účelem krytí nákladů neziskových projektů. Zůstatek účtu 911 Fondy k
31.12.2017 ve výši 662 tis. Kč je určen ke krytí nákladů neziskových projektů v
dalších obdobích.
Praha, 31.3.2018
Statutární orgán:
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Pavla Holcová, ředitelka
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