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„Nebát se a nekrást, a ne nakrást si a nebát se."

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
a máme tu poslední číslo Protikorupčníka v letošním roce, který utekl neuvěřitelně rychle. Shrneme tedy celý letošní 
rok: co se událo, jaké projekty jsme podpořili a komu jsme udělili Ceny za odvahu.

V roce 2014 jsme podpořili 14 projektů za téměř 1 000 000 korun. Jednalo se zejména o právní pomoc jednotlivým 
oznamovatelům korupce. Dále pak podpora směřovala dalším nevládním neziskovým organizacím, jako např. 
Acta Non Verba, o.p.s. s jejich projektem Porovnání cen za ostrahu objektů ve veřejné správě s cílem odhalit 
korupci nebo občanskému sdružení Naši politici a jejich projektu Transparentní radnice 2014 - Informovaností 
k efektivní kontrole. Nesmíme zapomínat ani na Rychlé granty, na kterých spolupracujeme s Nadací VIA. 

Nelze opomenout ani vzdělávací projekt CoZaTo - o nemoci jménem korupce obecně prospěšné společnosti 
BrodemUB, který byl nominován na Cenu Bílé lilie. 

Výsledky těchto projektů budou prezentovány v prvním pololetí nadcházejícího roku a již teď se na ně moc těšíme. 
Určitě se i Vy dozvíte spoustu nových, zajímavých informací. Pravda, asi nebudou úplně pozitivní.

Dalším tematickým okruhem naší činnosti je i podpora legislativní činnosti. Tam je, jak sami víte, stále co dělat a napravovat.



V neposlední řadě jsou nadační příspěvky určeny i k podpoře oznamovatelů. Letos jsme udělili dvě Ceny za odvahu. 
Jejich nositeli se stali pánové Leo Steiner a František Mráček. Leo Steiner upozornil na machinace v Regionálním 
operačním programu Severozápad. František Mráček zase poukázal na nestandardní praktiky při hospodaření 
s prostředky Středočeského kraje.

Výstupy jednotlivých projektů budou zveřejňovány v průběhu roku 2015 na našich stránkách www.nfpk.cz/granty, 
informace k Cenám za odvahu naleznete na www.nfpk.cz/oznamovatele. 

Pracujeme i na dalších kauzách, jejichž nedílnou součástí je i podávání trestních oznámení. Tyto kauzy zveřejňujeme 
vždy až v okamžiku, kdy jsou všechny informace prověřeny a doplněny o další relevantní údaje. Naše trestní oznámení 
mívají nezřídka rozsah několika desítek, někdy i stovek stran v přílohách. Fond i nadále upřednostňuje variantu, kdy 
shromážděný a vyhodnocený důkazní materiál předáváme orgánům činným v trestním řízení k zahájení takových 
kroků, které povedou k usvědčení korupčníka. Dáváme tak přednost řádnému vyšetření jednotlivých případů policií 
před zveřejněním a medializací. 

Trestní oznámení jsme nepodávali nejen my na korupčníky, ale i oni na nás. V letošním roce pokračovaly soudní spory 
z loňského roku. Ať je to již spor s Ivem Rittigem nebo s advokátní kanceláří MSB Legal. Tyto spory budou probíhat 
i v roce 2015. Tak uvidíme…

I nadále hodláme pokračovat v naší činnosti a to ať již oceňováním oznamovatelům nebo rozkrývání korupčních kauz 
i v roce 2015. Podrobné informace o všech kauzách, podpořených projektech a oceněných oznamovatelích naleznete 
na našich webových stránkách www.nfpk.cz.

Držte nám palce v naší činnosti, jsou potřeba!
Rádi bychom Vám všem rádi poděkovali za Vaši podporu našemu Fondu v tomto roce a budeme rádi, pokud nám 
i Vám vydrží i v roce nadcházejícím :). 


