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PŘEDMLUVA
Příběh, který píšete i vy
Když jsem v roce 2013 zakládala České centrum pro investigativní žurnalistiku, přišlo mi to jako dobrý nápad.
Byla jsem plná energie i skvělých nových nápadů, jak
zapojím české novináře do světového dění, oni z toho
budou mít exkluzivní informace i fantastická odhalení
a já z toho budu mít radost. Byla jsem naivní.
V roce 2013 nebyl o mezinárodní, a natož pak globální mediální projekty zájem. Češi řešili Klausovu amnestii, nástup Miloše Zemana na prezidentský post,
únos českých turistek v Balúčistánu nebo brněnskou
AZ Tower. Na mezinárodní spolupráci nezbýval čas
ani energie, nebyla chuť a možná chyběla i motivace.
A tak jsme kousek po kousku vytvářeli portál investigace.cz, zapojovali se do mezinárodních projektů, budovali důvěryhodnost i značku nového média. Dělali
jsme to se studenty, zdarma a ve volném čase. Šlo to
pomalu, ale nechtěli jsme to vzdát.
A pak přišla kauza Panama Papers. Díky tomu, že jsme
se od začátku orientovali na mezinárodní spolupráci,
jsme jako jediní z České republiky dostali přístup do
databáze celé aféry. V rámci celosvětové investigativní
žurnalistiky jsme začali platit za seriózního partnera,
na kterého je spolehnutí.

Bylo to však i depresivní období, protože velká část novinářské obce měla
za to, že práci bychom měli „přenechat profesionálům“ nebo bychom
měli „předat dokumenty právě jejich redakcím“.
Zároveň to ale bylo období velké vzpruhy. Protože to bylo poprvé, kdy jste
se k nám přidali vy, naši partneři. A příběh jste začali psát s námi.
Byli jste tu, když jsme právě kvůli Panama Papers čelili osmi žalobám.
Postavili jste se za nás, když nám zavraždili kolegu a kamaráda Jána
Kuciaka a slovenská policie mi zabavila telefon. Neopustili jste nás, když
jsme byli skoro na dně. Psali jste nám, jestliže se vám něco líbilo, ale i když jste
s námi nesouhlasili. Podpořili jste nás, když jsme spoluzakládali partnerské investigativní centrum na Slovensku.
Vaše podpora má mnoho forem, všechny jsou pro nás důležité a na všech
jsme závislí. Bez vaší pozornosti by naše práce neměla cenu, nikdo by nás
nečetl, nikoho bychom nezajímali. Mohli jsme se na vás obrátit, když nám
úřady vyhrožovaly pokutou deset milionů eur, pokud neprozradíme náš
zdroj. Bez vašeho zastání bychom byli jednoduše na odstřel. Bez vašich
darů bychom zároveň nebyli schopni zaplatit nájem, udělat rozhovor se
zdrojem, koupit si kávu. Všechny naše úspěchy, všechny naše mezinárodní ocenění jsou tak i oceněním vás, našich partnerů.
Příběh investigace.cz totiž píšete s námi, ten příběh píšete i vy.

Pavla Holcová, zakladatelka a ředitelka
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CO JSME PUBLIKOVALI

Uplynulý rok vstoupil do dějin jako rok celosvětové pandemie spojené s covidem-19. Na světě se však i nadále kradlo, korumpovalo, praly se špinavé
peníze, organizovaný zločin bujel a rozplétaly se případy, které přinejmenším
na Slovensku otřásly celou společností. Tomu všemu a samozřejmě i událostem
souvisejícím s covidem-19 jsme se věnovali. Následující výběr připomíná ty nejdůležitější kauzy, které investigace.cz publikovala v roce 2020.
Loňský leden jsme odstartovali téměř každodenními zprávami z jednání slovenského Specializovaného soudu v Pezinku, kde začal proces s obviněnými
z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Více než sto novinářů ze Slovenska i zahraničí tam sledovalo nejvýznamnější justiční kauzu ve slovenské historii. Rozsudek padl až v září. Do té doby jsme přímo z místa procesu informovali o všech důležitých svědectvích a důkazech, které se u soudu objevily.
V průběhu roku 2020 pak na povrch vycházely kauzy, které šokovaly Slovensko.
Marian Kočner měl pod palcem vrcholné členy slovenské justice, zasahoval
do soudního rozhodnutí dle své libosti, korumpoval soudce a měl úzké kontakty na další zločince. Nebyl ale sám. Během podzimu se slovenské věznice
začaly plnit zvučnými jmény z řad justičních a policejních elit. V poutech
skončili ti, kteří se měli starat o naplňování spravedlnosti. Příslušníci elitního policejního útvaru Národní kriminální agentura
(NAKA) si několikrát přišli pro prominenty z oblasti soudnictví,
policie i byznysu. Samotné názvy policejních akcí jednoduše vystihly stav, ve kterém se slovenský státní aparát ocitl. Zkorumpované soudce smetly Bouře a Vichřice. Na vysoké policejní
funkcionáře dolehly Boží mlýny a Očistec. Ve slovenském
příběhu ale nechyběl ani Jidáš a Gorila. Koncem roku
už bylo zatčených tolik, že jsme pro vás připravili
časovou osu s přehledem těch nejdůležitějších jmen
a policejních akcí.

Ázerbájdžánská kaviárová diplomacie
Korupce však neminula ani české politiky. V únoru 2020 investigace.cz zjistila, že poslankyni Věře
Procházkové (ANO) a pravděpodobně i senátoru Jaroslavu Doubravovi (severočeši.cz) hradila náklady na pozorování voleb v Ázerbájdžánu
tamní ústřední volební komise. V Ázerbájdžánu
se konaly předčasné volby, ve kterých více než dvě
třetiny poslaneckých křesel získala strana Nový
Ázerbájdžán (YAP), ovládaná rodinou Alijevů.
Od rozpadu Sovětského svazu jim právě tato strana
pomáhala kontrolovat moc v zemi. Čeští „nezávislí“ pozorovatelé ale neshledali na průběhu voleb
nic podezřelého – na rozdíl od OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě),
jež věrohodnost volebních výsledků ihned zpochybnila. Ázerbájdžánský parlament dokonce zaslal
Poslanecké sněmovně ČR seznam čtyř vybraných
poslanců, kteří měli na průběh voleb v jihokavkazské zemi dohlížet. Dva z pozvaných poslanců – Jaroslav Holík (SPD) a Květa Matušovská
(KSČM) – se nakonec vydali do Baku soukromě,
neboť organizační výbor sněmovny žádost
ázerbájdžánského parlamentu zamítl. Kdo jejich
cestu organizoval a platil, není jasné. Indicie

vedou k nedůvěryhodné české nevládní organizaci
European Council on Democracy and Human Rights a ázerbájdžánské ambasádě v Praze.
S Ázerbájdžánem souvisela i další naše kauza, neboť tamní podnikatelská elita si oblíbila jižní Čechy. Při příjezdu do obce Hůrka se
naskytne krásný pohled na Lipno. Daleko méně
krásný pohled už ale nabízí kus oplocené plochy
vv Hůrce, kde všeobecnému nepořádku vévodí
hromada štěrku. Chátrající vojenskou ubytovnu
nazývanou Volareza (Vojenské lázeňské
a rekreační zařízení), jež na tomto místě stávala, koupila a v srpnu 2018 nechala zbourat firma
ALPS, s. r. o. Demolice proběhla v rámci slibované výstavby nového moderního hotelu za
150 milionů korun. Jenže o dva roky později se
kromě plotu na pozemku nic nepostavilo. Na zbytku zdí se tak ve větru pořád kýve rozbité zrcadlo
a bývalý sklep je stále zaplavený vodou.

Jak se dařilo zločincům v čase koronaviru?
Tématem číslo jedna se po celém světě loni stala pandemie koronaviru. Mimo jiné jsme se tuto událost snažili zasadit i do kontextu organizovaného zločinu, jenž v časech společenské nejistoty a chaosu
přímo kvete. V investigace.cz jsme proto vytvořili seznam oblastí, které
vnímáme jako mimořádně náchylné ke zneužití v době krize. První na
seznamu se octnula korupce ve veřejných zakázkách. Ani ne půl roku
poté jsme s kolegy z OCCRP vydali velký přehled evropských zemí
a jejich výdajů za ochranné pomůcky. Česká vláda nebyla v chaotickém
nakupování rozhodně sama, jedno šokující prvenství však získala. Za
FFP2 respirátory byla ochotná zaplatit přes tisíc korun za kus (včetně
DPH), což je v průměru desetinásobek ceny, za kterou tyto respirátory
nakupovaly další evropské země.
Druhé místo na našem „korona seznamu“ obsadili online podvodníci.
Jejich aktivity v krizové situaci zesílily, protože velká část společnosti musela zůstat doma a s okolím komunikovala pouze prostřednictvím internetu nebo mobilu. Někteří z těchto podvodníků jsou obchodníci se strachem a prodávají nefunkční léky nebo alternativní léčebné prostředky,
které ale neobsahují žádné účinné látky. Podvodné telefonáty, jež z nic
netušícího zákazníka vytáhnou peníze, pro změnu znějí jako klišé, na
které už snad nemůže nikdo naletět. Opak je však pravdou a „továrny
na podvody“ nejenže stále existují, ale i prosperují. Podvodníci si své
oběti našli i v České republice a nabízeli jim investice do kryptoměn,
akcií, zboží, cizích měn a podobně. I přes svou různorodost měly tyto
finanční vklady jednoho společného jmenovatele – údajně velice vysokou návratnost. Stačilo vložit pouze pár stovek dolarů a během několika
málo týdnů mohl mít člověk i desetitisíce. Začátek byl pro všechny potenciální klienty více méně stejný – založit si účet u příslušné společnosti, poslat první vklad a očekávat další instrukce.

Online podvodníci ale svou taktiku zkoušejí i na nejzranitelnějších skupinách
společnosti – na seniorech nebo nemocných lidech. Příkladem může být
Ladislav Vydra, pražský důchodce. Po operaci oka téměř ztratil zrak
a doktoři mu nedávali mnoho šancí na výraznější zlepšení. Naopak
Andrzej z Polska má zase vážné problémy se sluchem a rád by se vyhnul
naslouchátku. Oba sedli na lep reklamě na zázračné, ale ve skutečnosti podvodné zdravotnické prostředky. Prodej údajných zdravotnických
výrobků seniorům se však zdaleka netýká jen Polska a Česka.
Jak investigace.cz zjistila spolu se svým polským partnerem Fundacja Reporterów,
podvod nesoucí rysy organizovaného
zločinu, probíhá na čtyřech kontinentech a zanechal za sebou tisíce obětí
v minimálně jedenácti zemích Evropské
unie od Rumunska až po Belgii. Podvodník, kterého naši reportéři vystopovali
v polské vesnici, se přitom skrýval za nastrčenými firmami v Panamě, Singapuru
a na Komorských ostrovech.

Andrej v konfliktu
Český premiér Andrej Babiš byl po celý
rok v hledáčku médií hlavně kvůli protipandemickým opatřením. Loni na jaře ale
přijeli evropští komisaři na návštěvu Prahy
kvůli něčemu jinému – Babišovu střetu zájmů. Začátkem dubna 2020 pak delegace
dokončila návrh závěrečné zprávy ze své
cesty k břehům Vltavy. Resumé vyznělo jednoznačně: v Česku neexistuje žádný
funkční mechanismus, jenž by řešil střet
zájmů při čerpání evropských dotací. Neuralgickým bodem se v tomto směru stal
koncern Agrofert, který Babiš budoval
jako jeho jediný majitel od 90. let minulého
století a jenž zahrnuje více než 250 firem z
různých oborů, například chemie, potravinářství, zemědělství či lesnictví. Právě do
Agrofertu tečou masivní dotace, skoro dvě
miliardy korun ročně.

Koupím staré vagony, zn.: draze!
„Od chvíle, kdy jsem si
přečetl tu smlouvu, nejezdím vlakem,“
říká v našem článku právník Ostravských opraven
a strojíren Karel Ležatka. „Je jen otázka

času, kdy se stane nějaké neštěstí.“

Právník má na mysli smlouvu firmy ČD Cargo,
dcery stoprocentně státních Českých drah, uzavřenou v roce 2018 se slovenskou společností SMK.
Cargo jí prodalo pět set nákladních vagonů, momentálně si je pronajímá a nakonec je možná odkoupí zpátky. Vše bez výběrového řízení. SMK tak

může inkasovat víc než miliardu korun. Na oplátku
se slovenská firma ve smlouvě zavazuje, že staré vagony zmodernizuje. A právě technické detaily, jak má
modernizace proběhnout, Ležatku vyhnaly z vlaku.
Ze smlouvy totiž vyčetl, že mohou být použity i podvozky, jež kvůli své nespolehlivosti a nebezpečnosti nemají na trati dávno co dělat.

„Vagony s takovými podvozky jsou na
kolejích zcela nelegálně,“ říká. „Měly by
být okamžitě znehybněny.“
Co se skrývá za příběhem staronových vagonů ČD
Cargo?
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MEZINÁRODNÍ
PROJEKTY
Banky a praní peněz
Co by to bylo za rok bez světového skandálu
v praní peněz? Z amerického Úřadu pro prevenci finanční kriminality FinCEN (obdoba českého Finančního analytického úřadu,
FAÚ) unikly utajované dokumenty, které popisují, jak banky na celém světě selhávají v prevenci praní peněz. K dokumentům se dostali
novináři z Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (ICIJ), jehož partnerem je investigace.cz. Společně s ostatními kolegy jsme tak mohli analyzovat takzvané SARs
(Suspicious Activity Reports) čili zprávy
o podezřelých platbách, které musí banky,
obchodující v dolarech, hlásit americkému FinCEN. Na skoro rok a půl dlouhém projektu
spolupracovalo přes čtyři sta novinářů z osmdesáti zemí celého světa. Investigace.cz byla
jediným českým zástupcem.

Podezřelé platby ale nejsou výlučně americkou
záležitostí. Díky uniklým bankovním dokumentům,
jež má redakce k dispozici, jsme například objevili
pochybného majitele jihočeských zámků. Jmenuje se
Sergej Majzus a žije na českém venkově, kde chová hospodářská zvířata a vaří vlastní pivo. Na první
pohled vesnická idylka. Ještě před pár lety však firma tohoto ruského podnikatele a majitele tuzemských zámků suverénně proplouvala mezi žraloky
finančního trhu a nebála se jít vstříc vysokému riziku.
Majzus zbohatl při obchodování s cizími měnami
přes internet a za prodej dvou svých firem si v Česku
pořídil tři zámky. Přes české účty Majzusových firem
ale léta protékaly podezřelé platby. K čemu jsme se
dopátrali, si můžete přečíst v článcích pod heslem
FinCEN Files.

Mrtvý tygr, drahý tygr

Stopy bílého prášku

Před více než dvěma lety Česko šokovala kauza Berousek. Známý
cirkusák na českém venkově množil tygry, které pak zabíjel a jejich části
prodával na černém trhu. Takovéto množírny ale existují dál a z tygřích
těl se připravují prostředky pro tradiční čínskou medicínu. A nejsou jen
výsadou Česka. Spolu se slovenskými a polskými kolegy jsme pátrali po
tom, jak fungují komerční množírny ve střední Evropě a proč ve světovém
nelegálním byznysu s tygry hraje Česko tak důležitou roli. I díky našemu
článku, na který se odvolal slovenský europoslanec Martin Hojsík, se na
Slovensku ledy pohnuly. Tamní ministerstvo životního prostředí zastavilo
k prvnímu prosinci vývoz tygrů a dalších kočkovitých šelem. Důvodem
se stalo nelegální obchodování s těmito zvířaty, na které jsme v článku
upozornili. Naopak osud českého oddělení CITES zaměřeného právě
na ochranu ohrožených druhů nadále zůstává nejistý. Jeho zaměstnanci
z České inspekce životního prostředí (ČIZP) opustili své pracoviště,
takže oddělení de facto zaniklo. ČIZP plánovalo oddělení zrušit, což se po
intervencích politiků nakonec nestalo. Všichni zaměstnanci přesto pracoviště opustili. Jak nám řekla dlouholetá šéfinspektorka
Pavla Říhová:

„Na zaprášené periferii Limy,
hlavního města Peru, stojíme před
vězením a přemýšlíme, jak se dostat
dovnitř. Chtěli bychom navštívit jednoho z klíčových baronů globálního
byznysu s kokainem, Zorana Jakšiće.
Na pomyslném mocenském žebříčku drogového kartelu Grupo America je druhým v pořadí. Peruánská
i srbská média o Jakšićovi píší jako
o běsném mafiánovi s očima násilníka, který pašoval kokain po tunách,
vraždil a utíkal z vězení.“

„Vedení inspekce vytváří tak nepříjemné
pracovní podmínky,
že už se tu prostě pracovat nedá.“

Těmito slovy začíná naše série o balkánském drogovém
kartelu Grupo America. Nejsou to žádní zelenáči. Na
kontě mají pět tun zabaveného kokainu, jednu vraždu,
kdy tělo oběti pomalu rozřezali motorovou pilou
v bazénu, atentát na policejního prezidenta a uříznutou hlavu bývalého člena mafie, jež ležela dva týdny
v mrazáku. Rozhodli jsme se udělat rozhovor s druhým
nejvýše postaveným členem tohoto gangu Zoranem
Jakšićem, který v peruánském vězení Miguel Castro Castro tráví svůj pětadvacetiletý trest za obchodování s drogami. Drogový gang Grupo America měl
své lidi i v Česku a na Slovensku. Kšeftovali tady s kokainem a k desítkám cestovních dokladů, jež Zoran Jakšić
používal, patřil i slovenský cestovní pas, občanský průkaz a kartička zdravotního pojištění. Právě tato kombinace dokladů přesvědčila španělskou policii o tom, že
před nimi nestojí Jakšić, nýbrž Štefan H. ze Slovenska.
Celou sérii najdete pod heslem Grupo America.
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ŽHAVÉ NOVINKY INVESTIGACE.CZ

V roce 2020 jsme na naší webové stránce rovněž
uvedli několik novinek. Loňského března tak Česko
nezasáhla pouze pandemie, ale i nový formát investigace.cz pod jménem #zesvěta. Přehled novinek
z organizovaného zločinu, někdy vtipných, jindy
šokujících, každý pátek představoval Lukáš Nechvátal v live videu na sociálních sítích. Aby zprávy
o mafiánech nikdo nezmeškal, celý souhrn jsme publikovali pod stejným názvem i na webu.

Audiovizuální svět jsme dále atakovali podcasty vlastní produkce s názvem Odposlech
investigace.cz. Na nejnovější kauzy se redaktorů investigace.cz ptá Nikola Klepáčková v roli
moderátorky. Díky těmto rozhovorům můžete naší
práci nahlédnout pod pokličku a zjistit, jak se na takové kauze pracuje. Pokud se jedná o velké a komplexnější příběhy, Nikola a Lukáš je pro snadnější orientaci zjednodušeně převyprávějí. Podcasty najdete
ve všech mobilních podcastových aplikacích nebo si
je přehrajete z našeho webu v sekci Podcasty.

Nelenili jsme ani v datové sekci.
Abychom ukázali, že data jsou
náš svět, podívali jsme se rovnou
na majetkové poměry jedné z nejvlivnějších osob v České republice. Premiér Andrej Babiš má
totiž ve své gesci kromě vlády také
stovky firem. V přehledné databázi Impérium AB je máme
všechny hezky seřazené, dokonce
i v anglické jazykové mutaci.
Nejen novináři, ale každý z vás
se může podívat, jak to vypadá
v Babišově byznysovém impériu.
Databáze vznikla jako podklad
zejména pro novináře, kteří se zajímají o propojení Babišových aktivit podnikatele a politika.

Ke konci loňského roku jsme jako první
české médium spustili platformu Securedrop, nástroj na bezpečné předávání
důvěrných informací. Vycházeli jsme
z toho, že na začátku každé kauzy většinou
stojí nějaký zdroj. Často se jedná o odvážné
lidi, kteří se rozhodnou, že se již nechtějí
podílet na něčem, s čímž morálně nesouhlasí – takzvaní whistlebloweři. Politici
označují whistleblowery za „nepřátele lidu“
nebo „odporné zrádce“ (Donald Trump,
2019), pro nás jsou to ale hrdinové a jejich
ochranu vnímáme jako naprosto klíčovou.
Securedrop proto zabezpečuje komukoli,
kdo má přístup k internetu, aby v naprosté
anonymitě a zcela bezpečně nasdílel dokumenty, kterými se tým investigace.cz
bude následně zabývat.

Naším datovým klenotem ale nadále zůstává takzvaná „Kočnerova knižnica“.
Koncem roku 2019 investigace.cz získala kopii policejního spisu z případu vraždy
novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Neuvěřitelných 57 terabajtů dat jsme za pomoci datových expertů z OCCRP (Organized
Crime and Corruption Reporting Project) proto „roztřídili a uklidili“ do čitelných
dat, která jsme si ovšem nenechali pro sebe. Založili jsme takzvanou „Kočnerovu
knižnicu“ a ke spolupráci na projektu přizvali významné slovenské redakce. Za
zpřístupnění a technické zprovoznění obrovského množství dat získala naše partnerská mediální organizace OCCRP slovenskou novinářskou cenu za rok 2019.
V článku Jak jsme porcovali slona naši datoví kolegové z OCCRP vysvětlují,
jak náročné bylo pracovat s takovým bezprecedentně velkým balíkem dat. Začátkem roku 2020 spolupráce v Kočnerovej knižnici začala naplno a díky obsahu této
„knihovny“ vznikly desítky článků. Jeden z nich byl výjimečný. Za sérii článků
o slovenském oligarchovi Norbertu Bödörovi a jeho schránkových firmách jsme
obdrželi slovenskou novinářskou cenu za nejlepší investigativní příspěvek roku
2020. Na článku také spolupracovali kolegové z Aktuality.sk, z deníku SME
a z Nadácie Zastavme korupciu.
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AKCE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI

Začátkem loňského února ještě málokdo předpokládal, že koronavirus s námi zůstane další měsíce a podstatně omezí veřejný
život. Podařilo se nám „být vidět“ alespoň v online prostoru, některé akce jsme však stihli i osobně. V prostorech pražské redakce jsme ve společnosti našich podporovatelů a přátel sledovali
poslední únorový večer roku 2020 výsledky slovenských parlamentních voleb. Proč pro nás byly volby v cizí zemi tak důležité?
Měly reflektovat náladu ve společnosti po vraždě našeho kolegy
a kamaráda Jána Kuciaka. Pro podporovatele, kteří se na tento večer dostavili nejen ze Slovenska, jsme připravili občerstvení
a několik krátkých diskuzí. Komunita našich online podporovatelů se tak mohla s redaktory investigace.cz setkat osobně.
Navzdory loňské pandemii jsme nezanedbali ani náš vlastní rozvoj a strategii do budoucna. Začátkem léta 2020 jsme zamířili
do moravské Lednice a během tří pracovně intenzivních dnů
jsme zhodnotili svou dosavadní činnosti, probrali interní záležitosti i vize do budoucna. Setkání řídil Petr Návrat a díky jeho
nápadům jsme investigaci.cz posunuli zase o kus dál.
Jeden z nápadů, který se zrodil právě na Moravě, byla vánoční
kampaň podpořená známými osobnostmi z řad našich čtenářů
a podporovatelů. Aby toho nebylo málo, rozjeli jsme hned dvě
kampaně současně.

V první jsme představili Klub neprůstřelných – klub našich
pravidelných měsíčních podporovatelů. Do této akce jsme zapojili
Tomáše Etzlera, Davida Klimeše a Daniela Prokopa. Klub
se stal důležitou součástí naší fundraisingové strategie, jelikož se jedná o dlouhodobé budování komunity našich podporovatelů a péči
o ni.
Druhá kampaň Vezmu si to na triko byla čistě předvánoční záležitostí. Název jsme zvolili tak, abychom v lidech probudili myšlenku, že
za námi a tématy, které zpracováváme, stojí. A že bez jejich podpory
investigace.cz ani její kauzy nebudou. Vybrali jsme pět nejoblíbenějších grafik od naší grafičky Lenky Matouškové, které reprezentují
témata, jimž se jako redakce věnujeme, a ty jsme natiskli na trika
z organické bavlny. Kampaň nám pomohli rozšířit Ladislav
Zibura a Karel Kovy Kovář a my jsme se tak postarali o zajímavé
vánoční dárky s příběhem pro řadu našich čtenářů a podporovatelů.
Pandemie nepandemie, školili jsme a sami jsme byli školeni
i v roce 2020. Naše fundraiserka Veronika Divišová se zúčastnila
pětidenního výběrového kurzu Media Management pořádaného
Centrem pro mediální studia při Stockholm School of
Economics v Rize. Kurz byl zaměřený na důležitá témata, jakými
jsou například ekonomické modely nezávislých médií, rozvoj organizace, leadership a další.
Veronika a manažerka pro komunikaci Nikola se zúčastnily školicího
a mentoringového programu, který zajišťuje Nadace OSF v rámci programu Stronger Roots. Program nám pomáhal zejména
v oblasti marketingu, rozvoje brandu a fundraisingu. K dispozici jsme
měli také zkušeného mentora Filipa Hrubého, tiskového mluvčího České spořitelny. Velice nám pomáhají i odborné konzultace, například v oblasti optimalizace péče o dárce či nastavení webu.
Pavla Holcová zase školila mladé novinářské talenty ze slovenských
Hospodárskych novín. Bavili se o trendech v investigativní žurnalistice a zvládli i několika praktických cvičení.

ON
Koho zajímal náš názor

Pavla Holcová se společně s hercem Jiřím
Macháčkem setkali v talkshow Operitiv
v prostorách jedinečného coworkingového místa v centru Prahy – v budově Opero. Pavla se
dále zúčastnila sedmého ročníku Hackerské
konference pořádané společností Paralelní
Polis. Investigace.cz také byla jedním z účastníků akce Korzo národní neboli vzpomínkového dne k výročí 17. listopadu 1989. Loni
jsme si sametovou revoluci a možnost pracovat ve svobodných médiích připomněli pouze
v online prostoru.

Hlasy našich redaktorů zazněly i v podcastech
českých médií. V březnu o kauze ukrajinského
call centra, které okradlo tisíce lidí po celém
světě, vyprávěl Filipovi Titlbachovi Lukáš
Nechvátal ve Studiu N.

O tom, kdo jsou a jak pracují investigativní
novináři, diskutovala Pavla Holcová společně
s dalšími významnými českými novináři v bonusovém dílu Českého podsvětí v podcastu
Seznam Zprávy.
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Pavla se zúčastnila pražské konference Media
Point, kde přednášela o balkánském drogovém gangu Grupo America, působícím v Jižní
Americe. Rovněž představila fungování unikátního projektu Kočnerova knižnica.

Na Slovensku se Pavla zúčastnila dvou dalších
akcí. Živého vystoupení na akci Ťažký týždeň
v Žiline, kde s komikem Jánem Gorduličem
diskutovala o složitých investigativních tématech s humorem a nadsázkou. Pavla rovněž
přednášela v Sokratovom inštitúte, který je
zaměřený na vzdělávání mladých lidí a řešení
společenských problémů formou spolupráce.

Velvyslanectví Nizozemska v Bratislavě ve spolupráci s Aktuality.sk pořádalo konferenci
World Press Freedom, na které Pavla mluvila o výzvách, jimž musí čelit nezávislá investigativní centra ve střední Evropě.

Pavla také přijala pozvání Lenky Kabrhelové
do Vinohradské 12, aby lépe popsala mezinárodní kauzu FinCEN Files, na níž investigace.cz spolupracovala. Největší světové banky
měly profitovat z finančních transakcí, které
umožnily zločincům prát špinavé peníze. Kauze
FinCEN Files se nevyhnulo ani Česko.

Diskutovali jsme i ve světě
Tematice praní peněz se naše redakce věnuje intenzivně
a dlouho. A nejen v Česku. Hostem panelové diskuze
pořádané Evropskou komisí o problematice boje proti
praní špinavých peněz a financování terorismu na evropské úrovni byla i Pavla Holcová.
Zúčastnila se také debaty při příležitosti Mezinárodního
dne boje proti korupci organizované The Foreign
Policy Centre. Diskutovalo se o selhání Velké Británie
v boji proti ekonomickému zločinu, jenž ohrožuje nejen
britskou ekonomiku, ale také investigativní novináře po
celém světě. Pavla o hrozbách organizovaného zločinu
a korupce besedovala i v události Global Initiative
against Transnational Organized Crime.
Loňský rok se nesl i ve znamení osvobozujícího rozsudku
v případě vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Světová média rozsudek pečlivě sledovala a po jeho vyřčení některá z nich vyzpovídala i Pavlu. Rozhovor na téma
vraždy Jána Kuciaka tak poskytla americkému Voice of
America nebo německému Deutsche Welle.
V druhé půlce roku 2020 nás také potěšily výsledky
ratingu médií vyjadřujícího míru dodržování základních
novinářských norem, který pravidelně provádí Nadační
fond nezávislé žurnalistiky. Mezi českými publicistickými weby jsme získali pomyslné „druhé místo“
s ratingem A.
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52%

DOPAD NAŠÍ PRÁCE

nárůst
publika

35 241

V roce 2020 zavítalo na náš web 215 706 návštěvníků (což je
52% nárůst oproti předchozímu roku) ze 162 zemí světa, kteří
si otevřeli celkem 606 226 stránek. Dohromady na webu investigace.cz strávili 34 774 hodin. Nejvíce čtenářů bylo opět jako
v loňském roce z České republiky (72 %), poté ze Slovenska
(16 %).
Nejčtenějšími kauzami za rok 2020 byly Babiš prodal Kočnerovi firmu – za korunu, Kočnerovy kauzy: Jak tahal za
nitky Slovenska, Koronavirus: Zásilka z Číny není nezištná pomoc, Cesta bolesti a krve: Svědectví z Běloruska,
Grupo America 1: Radiografie jednoho kartelu a FinCENFiles: Česko.
Naše podcasty za svůj půlrok existence získaly ke konci roku 2020
celkem 35 241 poslechů. Dosud nejvíce poslouchanými epizodami jsou #1 Továrna na podvody – rozhovor, #2 Kočnerova knižnica a soud v Pezinku – rozhovor a #9 Grupo
America 1: Radiografie jednoho kartelu.
V neposlední řadě je třeba zmínit i naši videotvorbu. Nejsledovanějším videem za rok 2020 se stalo video Pilsen Steel: Pod
nadvládou Ruska, které získalo 56 tisíc zhlédnutí. Druhým
nejúspěšnějším bylo Kuciak a Kočner: Články, vraždy,
rozsudek. Toto video vidělo 37 tisíc lidí.

první spuštěná databáze

56 000

poslechů našeho
podcastu za rok 2020
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1

zhlédnutí mělo naše
nejsledovanější video
za rok 2020

to, co děláme, má smysl
prestižních
novinářských
ocenění

vloupání do redakce

34 774
tolik hodin dohromady
strávili lidi v roce 2020 na
našem webu
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nárůst
pravidelných
dárců

144 %

Ne každá naše práce se ale dočkala pozitivního přijetí. Ohlasy
jsme vyvolali u slovenského Úradu na ochranu osobných
údajov (ÚOOÚ), který nás ještě ke konci roku 2019 vyzval,
abychom prozradili zdroj, jenž nám poskytl nahrávku týkající
se Dobroslava Trnky a Mariana Kočnera. V případě, že
zdroj neprozradíme, vyhrožovala tato slovenská instituce pokutou 10 milionů eur. Redakce investigace.cz na zastrašování
nepřistoupila. Ochrana našich zdrojů je pro nás prioritou.
Slovenská média Aktuality.sk a SME zveřejnila informaci, že
motivem k této reakci nemusela být pouze snaha o dodržování
předpisů v čele slovenského Úradu na ochranu osobných údajov totiž v tom čase stála bývalá novinářka Soňa
Pötheová, která v minulosti pracovala pro Mariana Kočnera.
Tato forma zastrašování ale naštěstí nepřišla v pořádku ani slovenskému veřejnému ochránci práv a jeho kolegům z KVOP
(Kancelária verejného ochrancu práv). Ti začali zkoumat, co
a proč se vlastně stalo a jestli na celé záležitosti náhodou neměl
zvláštní zájem někdo jiný. Zejména proto, že šéfka ÚOOÚ
Kočnera obdivovala a pravidelně si s ním psala.
Od KVOP nám později přišel dopis, z něhož mimo jiné vyplývá,
že ÚOOÚ netušil, že České centrum pro investigativní žurnalistiku, kterému odeslal svou výzvu na pražskou adresu, nesídlí
na Slovensku, ani že Marian Kočner je vyšetřovaný slovenskou policií (Kočner je ve vazbě od června 2018). KVOP proto požádala ÚOOÚ, aby z těchto zjištění vyvodil disciplinární
odpovědnost. Soňa Pötheová tak byla z funkce předsedkyně
Úradu na ochranu osobných údajov odvolána.

Nepříjemná překvapení nás pronásledovala i nadále. Jednoho letního rána jsme zjistili, že z redakce zmizely dva notebooky a tři externí harddisky Pavly Holcové. Ihned nás začala napadat
spousta otázek – kdo a proč potřeboval dva starší
počítače? Proč zmizely jen Pavliny věci? A jak
se do redakce zloděj dostal? Oba počítače byly
zašifrované, stejně jako oba harddisky. Pokud
šel zloděj po našich datech, nedostane se k nim.
Pokud šel po technickém vybavení, asi zůstal
zklamaný. Počítače byly de facto neprodejné.
Krádež jsme nahlásili policii. A jelikož se zázraky
dějí, pár dní poté se nám jeden disk vrátil. Nalezl
jej pohozený na pískovišti ve Strašnicích mladý
muž a vrátil nám ho. Další ukradené věci se zatím nepodařilo objevit.
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ÚSPĚCHY

Rok 2020 byl pro tým investigace.cz zcela výjimečný a nejhojnější, co se týče ocenění. Devítičlenné redakci se podařilo získat nominace
na Novinářskou cenu, a to ve dvou zemích. V kategorii Cena za
inovativní online žurnalistiku bylo nominováno video Lukáše
Nechvátala popisující vytunelování dříve úspěšné české firmy Pilsen Steel ruskými institucemi. Kromě nominace v hlavní kategorii jsme
byli nominováni i na Česko-slovenskou novinářskou cenu veřejnosti za časovou osu, která detailně zachycuje nejdůležitější momenty před
i po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Podrobný interaktivní
text jsme vypracovali společně s Laurou Kellöovou ze slovenské redakce
Aktuality.sk, kde novinář Ján Kuciak před svou smrtí pracoval.
Tento text zaujal i porotu slovenské novinářské ceny a získal dvě ocenění – Cenu za inovativní žurnalistiku a také speciální cenu slovenské
Asociácie tlačených a digitálnych médií. Hlavní kategorii Nejlepší
investigativní článek pak k naší radosti obdržel text z produkce Kočnerovy knižnice – Bödörov svet – finačná schéma schránkových firiem
Norberta Bödöra, na kterém s námi spolupracovali Investigatívne centrum Jána Kuciaka, Aktuality.sk a Nadácia Zastavme korupciu.
Ocenění ale přišla i ze zahraničí. Pavla Holcová a Eva Kubániová dostaly cenu WJP Anthony Lewis Prize za článek Svět podle Kočnera,
který zmapoval působení kontroverzního slovenského podnikatele. Za naše
dvě další kauzy Ruská pračka značky Troika a Továrna na podvody,
na nichž jsme spolupracovali s OCCRP, jsme získali ocenění IJ4EU Impact Award.
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DĚKUJEME ZA POMOC A PODPORU

V roce 2020 byla naše práce financována především z příspěvků nadací a partnerských organizací a dále z darů od veřejnosti a firem.
K naší práci také významně přispěla pomoc řady spolupracovníků
a partnerů. Na tomto místě bychom proto chtěli vyjádřit velký dík
všem podporovatelům. Důvěry a spolupráce všech partnerů a spolupracovníků si velmi vážíme.

Granty a dary
Za příspěvky v roce 2020 bychom chtěli poděkovat Digital Defenders
Partnership, IJ4EU, Open Society Initiative for Europe, Nadačnímu
fondu nezávislé žurnalistiky, Nadačnímu fondu rodiny Orlických
a National Endowment for Democracy.
Finanční podporu jsme také získali díky projektovým partnerstvím s našimi
mezinárodními partnery. Velký dík za dlouhodobou partnerskou spolupráci
a technickou i finanční podporu patří síti Organized Crime and Corruption Reporting Project.
Prostřednictvím jednorázových darů nás v roce 2020 podpořilo celkem 151
dárců z řad našich čtenářů. Pravidelně měsíčně naši práci ke konci roku 2020
podporovalo 115 lidí.
Děkujeme za finanční dar firmě General Bytes, s. r. o.
Za významnou dlouhodobou podporu a přátelskou pomoc děkujeme firmě
Ecomail.cz, s. r. o.
Děkujeme také firmě Czech Credit Bureau za podporu naší práce.

Projektová partnerství

Spolupracovníci

Důležitým partnerstvím je pro nás členství
v International Consortium of Investigative Journalists.

Děkujeme:

Děkujeme za projektovou spolupráci našim
partnerům:
Átlátszó
Direkt36
Fundacja Reporterów
Investigatívne centrum Jána Kuciaka
Prague Civil Society Center

Dáše Adámkové za účetní služby,
Martině Šlesingerové za účetní a ekonomické poradenství,
Kamilovi Koubovi za odborné poradenství,
Tomáši Němečkovi za právní poradenství,
Vendule Pazderové za korektury,
Zuzaně Švíbkové za korektury,
Arpádu Soltészovi za přátelství a spolupráci,
Jakubu Stupkovi za přátelství a dlouhodobou podporu organizace,
Laure Kellöovej a Petrovi Bárdymu z Aktuality.sk za spolupráci
Deníku N za spolupráci
našim bývalým kolegům Jakubu Šimákovi a Markovi
Martinovskému
Lindě Veselé za odborné konzultace
Filipovi Hrubému za mentoring
Petru Návratovi za mentoring
Tomáši Etzlerovi za spolupráci
Ladislavu Ziburovi za spolupráci
Davidu Klimešovi za spolupráci
Karlovi Kovymu Kovářovi za spolupráci
Dádovi Němečkovi za podporu s vizuální identitou
Kamilu Koubovi za přátelství, podporu a poradenství
Janu Tlapákovi a Šimonu Herrmannovi za přátelství, opravy
kol a poradenství
Členům správní rady Markétě Dobiášové a Danielu Prokopovi
Členům dozorčí rady Marii Němcové, Petrovi Janskému
a Liboru Pavlíčkovi
In Memoriam
Filip Láb
Júlia Babuščáková

Tým investigace.cz tvořili v roce 2020
Hana Čápová, redaktorka
Veronika Divišová, fundraising
Jaroslav Formánek, editor
Pavla Holcová, ředitelka
Nikola Klepáčková, markeťačka
Eva Kubániová, redaktorka
Nina Kodhajová, analytička
Marek Martinovský, redaktor
Lenka Matoušková, grafické práce
Lukáš Nechvátal, redaktor
Jakub Šimák, redaktor
Zuzana Šotová redaktorka
Jan Tlapák, webový administrátor
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA R. 2020
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. 2020: 1 - z toho členů statutárních orgánů: 0,25
Výše osobních nákladů v r. 2020: 291 tis. Kč
- z toho osobní náklady vynaložené na členy stat. orgánů: 80 tis. 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 31.12.2020.
Pro přepočet údajů v cizích měnách na Kč je používán denní kurz ČNB.
Organizace účtuje o nákladech, výdajích, příjmech a výnosech příštích období, tzn. časově rozlišuje příjmy a výdaje mezi účetními
obdobími, dolní hranice pro částky časového rozlišení není stanovena.
O přijatých darech určených na podporu činnosti organizace je účtováno jako o tvorbě účelového fondu. Vynaložené náklady
jsou kryty zúčtováním fondu buď v okamžiku ukončení příslušného projektu, pokud nastane v průběhu účetního období, nebo
nejpozději k rozvahovému dni. Zůstatek fondu může být použit na krytí nákladů hlavní činnosti v následujících obdobích.
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 A.1 Jmění celkem je zůstatkem účtu 911-Fondy ve výši 1 361 tis. Kč
- položka rozvahy B.III Krátkodobé závazky zahrnuje závazky vůči finančnímu úřadu z titulu daně z příjmu fyzických osob ve výši
10 tis. Kč a dále vůči orgánům zdravotního a sociálního pojištění ve výši 29 tis. Kč. Žádný z těchto závazků není po lhůtě splatnosti.
IV. Přehled o přijatých a poskytnutých darech
Přijaté příspěvky na úhradu nákladů činily v r. 2020 6 148 tis. Kč, na krytí nákladů hlavní činnosti bylo použito 8 652 tis. Kč (včetně
zůstatku fondů k 1.1.2020). Zůstatek účtu 911 Fondy k 31.12.2020 ve výši 1 361 tis. Kč je určen ke krytí nákladů neziskových
projektů v dalších obdobích.
V. Výsledek hospodaření a daň z příjmů
Výsledek hospodaření za r. 2020 je zisk ve výši 129 tis. Kč, daň z příjmů po uplatnění snížení základu daně podle §20 odst. 7 zákona
o daních z příjmů je nulová.
VI. Významné události po rozvahovém dni
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné události, které by měly významný vliv na účetní závěrku
za r. 2020.
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