Výroční zpráva 2013
Zásadní události ve WB
• vznik www.whistleblower.cz
• člen mezinárodní sítě
• spolupráce s Transparency
International

Úvodní slovo předsedy

• poskytnuté poradenství

Vážení čtenáři,
uplynulý rok byl pro naše občanské sdružení rokem úspěšným a to z několika
důvodů. Prvním a nejdůležitějším důvodem bylo interní nastavení kritérií
k posuzování důvěryhodnosti podnětů.
Naše organizace obdržela
v minulém roce desítky podnětů, převážně elektronickou formou. Z toho
pouze šest bylo vyhodnoceno jako podněty způsobilé pro další analýzu a ty
byly vyvěšeny na našich web stránkáchv rubrice Monitor.
Každý podnět je zde veden pod evidenčním číslem a je u něj uvedeno, kdy
byl přijat a jak s ním bylo naloženo, tedy zda byl vyhodnocen jako způsobilý
či ne nebo jestli byl předán dále k vyřízení, např. příslušnému orgánu veřejné
správy či Policii České republiky. Taková informace má sloužit
oznamovatelům, a to zejména těm, kteří preferují anonymitu, jako zpětná
vazba, tj. mohou sledovat, co se dál s jejich podnětem děje, aniž by do
tohoto procesu museli aktivně vstupovat.
Druhým důvodem ke spokojenosti byla naše rozvíjející se spolupráce
s Transparency International a s Útvarem pro odhalování korupce a finanční
kriminality Policie České republiky.
A konečně třetím důvodem k radosti bylo přijetí naší organizace za člena
mezinárodního společenství, zabývajícího se whistleblowingem s názvem
Whistleblowing International Network (WIN Network). Českou republiku tak
v této síti zastupuje WB o.s..

• rozhovor s nejznámějším
whistleblowerem Milanem
Michálekem

„UŽ NEMUSÍTE DÉLE
MLČET.
Dáme Vaší frustraci
formu a pomůžeme
Vám znovu nalézt
sebeúctu a smysl
pracovního života.
ODLOŽTE SVŮJ STRACH“

Poradna
V sekci monitor na našich stránkách je evidovaných 6 případů za rok 2013.
Za tím se skrývá mnoho hodin práce na analýze podnětů a na jejím základě
navrhnutí možností jak dále s případem pracovat. Krom nich evidujeme
další desítky podnětů, které však nedošly do fáze stanovené pro uvedení v
sekci monitor. Věnujeme totiž maximální pozornost posouzení, aby naše
organizace nebyla využita k nekalé soutěži mezi soutěžiteli o veřejnou
zakázku, stejně jako k pokusům neúspěšných kandidátů do obecních voleb,
kteří cestou oznámení chtějí dosáhnout pomsty na těch, kteří byli úspěšní.
Tyto pokusy jsme zaznamenali a nekompromisně s nimi naložili. Poradenství
stálo a i přes rozšiřování činností, bude vždy stát v centru zájmu jako služba
pro všechny odvážné pracovníky nejen ve veřejné správě.
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Pokud spatřujete v našich
aktivitách smysl a chcete
nás
podpořit,
můžete
přispět jakoukoliv částkou
na č. účtu: 2900240076/2010
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Spolupráce s Transparency Int. a UOKFK PČR

www.whistleblower.cz

V roce 2013 jsme navázali užší
spolupráci
s organizací
Transparency Internacional v
rámci projektu na podporu
oznamovatelů korupce a
jiného
nekalého
jednání
v České
republice
financovaného z programu
"Prevence
korupčního
jednání
2013"
V několika
případech
s nimi
byl
konzultován
postup
při
nakládání
s podnětem,
v jednom
případě
došlo
k postoupení
věci
jejich
Poradně. Taktéž jsme rádi, že
můžeme
konstatovat,
že
s naším vydatným přispěním
Transparency Int. na sklonku
minulého
roku
spustila
specializované web stránky
pro oznamovatele korupční

činnosti, které lze najít na
www.whistleblower.cz. Stránky
nabízejí nezávislé kontaktní
místo, jehož prostřednictvím je
možné podat oznámení o
korupčním či jiném závažném
protiprávním jednání, získat
informace
o
možnostech
dalšího postupu a případně
dlouhodobou právní pomoc.
Pokud
jde
o
spolupráci
s Útvarem
pro
odhalování
korupce a finanční kriminality
Police
ČR,
činnost
naší
organizace se z jejich strany
setkala s pozitivní odezvou a
spoluprací nad konkrétními
podněty,
která
v jednom
případě
skončila
trestním
oznámením pro podezření ze
spáchání dotačního podvodu.

Mezinárodní síť
Jak již bylo uvedeno v Úvodním slově, WB o.s. se stalo
českým zástupcem v mezinárodní organizaci WIN
Network, o jehož činnosti se lze více dozvědět na
web stránkách http://whistleblowingnetwork.org/.
Koordinátorem celého projektu je Anna Myers, která
pracuje pro Public Concern At Work, londýnskou
organizaci s bohatými a dlouholetými zkušenostmi v
této oblasti. Díky členství ve WIN Network se
zastoupením většiny zemí EU, ale i USA, Jižní Afriky a
Indie, jsme v každodenním a aktuálním kontaktu se
vším, co se ve světě na poli whistleblowingu
odehraje. Díky tomuto informačnímu zázemí Vás
v blízké budoucnosti chceme informovat v daleko
širším záběru o zajímavých případech a příbězích
whistleblowerů z celého světa, např. případ Horvát
z Maďarska na sklonku minulého roku, pokus srbských
kolegů z NGO Pišťjalka o sepsání a předložení
srbského zákona o whistleblowingu na základě vzoru,
který jim byl poskytnut americkým členem WIN
Networku
Thomasem
Devine
z Government
Accountability Project nebo o zřízení hot line pro
oznamovatele daňových podvodů v Kanadě.
Budování mezinárodní sítě a informování o
mezinárodním dění je jednou z top priorit našeho
sdružení do dalších let.
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www.whistleblowingnetwork.org
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WB o.s.
U strže 1006/12
Praha 4 - Krč
PSČ 140 00

E-mail:
wbos@wbos.cz
poradna@wbos.cz
podatelna@wbos.cz

Web:
www.wbos.cz

www.wbos.cz
Internetové
stránky
wbos.cz
jsou pro sdružení stěžejním nástrojem
fungování,
klíčový
prostředek
komunikace, a proto jsme rádi za
pozitivní vývoj v návštěvnosti. V sekci
Novinky se snažíme přinášet zajímavé
a aktuální články k našim tématům.
Za opravdu zajímavý považujeme
námi
pořízený
rozhovor
s
nejznámějším
whistleblowerem
v české kotlině senátorem Liborem
Michálkem. V sekci E-pranýř se také
objevily nové příspěvky, které by
svým obsahem neměli jen tak
zapadnout.

„Pakliže budou ve vedení státních
institucí lidé, kteří budou
pronásledovat zaměstnance za to, že
upozorní na nekalosti na pracovišti,
tak ty pak žádný zákon na ochranu
oznamovatelů korupčního jednání
nespasí“ řekl Libor Michálek

Budoucnost organizace
Hledíme
do
budoucnosti
optimisticky, podařilo
se
rozjet
organizaci na čistě dobrovolnické
bázi bez finanční podpory v zádech
se zajímavými výsledky, které jsou
uvedeny v této výroční zprávě. To
vše s výsledkem hospodaření za rok
2013: z účasti v projektu jsme obdrželi
příjem
45
000
Kč,
provozní
výdaje činily 4 523 Kč. Zároveň však
vnímáme
současné
fungování
za brzdu dalšího rozvoje a zároveň
výzvu pro rok 2014. Chceme hledat

cesty pro rozšíření týmu o odborníky
s
vnitřní
motivací
k veřejněprospěšné činnosti, hledat možnosti
zapojení do projektů, i přes princip
dobrovolnictví
profesionalizovat
fungování
organizace,
vytvořit
dlouhodobou strategii směřování
organizace,
prosazovat
snahu
ukotvení ochrany whistleblowingu v
českém právním řádu a v prvé řadě
být dobrou službou pro české
whistleblowery.

Tým WB o.s.
U strže 1006/12
Praha 4 - Krč
PSČ 140 00
Whistleblower
Veřejná správa ČR
Druh ohrožený
PSČ: podatelna@wbos.cz
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