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

Protikorupčník
Novinky z Nadačního fondu proti korupci

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
prázdniny jsou za rohem a i z toho důvodu Vám přinášíme další díl
našeho prázdninového čtení.
Tentokrát se bude naše publikace
věnovat jedné z hlavních postav
polistopadového vývoje Václavu
Klausovi. Kniha s názvem Václav
Klaus – stopy a odkaz pragmatika
bez přívlastků přináší pohled na
celou jeho kariéru, včetně kariéry
předlistopadové. Čtenář se tak může
dozvědět méně známé skutečnosti
ze života Václava Klause, může
si však také připomenout dění
divokých let devadesátých na
půdorysu názorů a deklarovaných
postojů tehdejšího vysokého

politického činovníka a premiéra.
Podrobněji je také zmíněna
Klausova-Nečasova amnestie z ledna
2013, která Klausovo působení
„symbolicky“ uzavřela.
Kniha je k dispozici jak v papírové
podobě, tak i elektronické, včetně
formátů do čteček EPUB a MOBI.
Jako obvykle si o papírovou verzi
můžete zažádat prostřednictvím
e-mailu info@nfpk.cz a rádi Vám ji
zdarma zašleme, případně si ji u nás
můžete vyzvednout osobně.
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Pokud byste měli zájem
i o předchozí publikace Miroslav
Kalousek – 20 let jeho úřednických
a politických her či Chapadla
justiční chobotnice v České
republice a jejich dosah, určitě si
o ně také napište.
Rádi bychom Vás také informovali
o spolupráci s internetovým
deníkem Neovliní.cz, jehož
šéfredaktorkou je známá
investigativní novinářka Sabina
Slonková. Všechny projekty, které
jsme v rámci této spolupráce
podpořili, se týkají klíčových
hráčů tuzemské politiky
posledních dvaceti let. Vrátíme
se i k nevyjasněným případům
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spojeným s Václavem Klausem
a Milošem Zemanem. Také se
zaměříme na aktuálně jednoho
z nejmocnějších politiků Andreje
Babiše.
Na dalším projektu, který jsme
podpořili, jsme spolupracovali
s Centrem nezávislé investigace.
Společný tým nově analyzoval
195 nominací do dozorčích rad
státních firem, které provedla
Sobotkova vláda v letech 20142016. Více než čtvrtinu nominací
obsadili zástupci politických stran.
Vládnímu výboru pro personální
nominace se především nepodařilo
vyřešit případy nominací osob
s problematickou minulostí.
Výborem tak bez složitého

vysvětlování prošel například
exhejtman Stanislav Eichler, který
působil v soukromé společnosti
čerpající dotace z „jeho“ kraje,
Ludmila Petráňová ze společnosti
Eltodo (spojované médii
s nestandardními zakázkami)
a solární společnosti Lumen
Energy či Miroslav Šefara svého
času odvolaný z Ředitelství
vodních cest za nechvalně známý
zvedací most v Kolíně předražený
o 350 milionů korun. Kompletní
výsledky analýza naleznete na
našem webu, viz www.nfpk.
cz/_userfiles/soubory/tiskovky/
TZ_2016_06_08_CNI_priloha.pdf.
Od 1. července 2016 byl na adrese
smlouvy.gov.cz spuštěn veřejný

registr smluv. Došlo tak k největší
pozitivní změně v přístupu státu
k občanům od přijetí informačního
zákona v roce 1999. V prvním
“testovacím” roce ještě nebude
za nezveřejnění smluv státu hrozit
postih neplatnosti. Není však ještě
jasné, zda zákon o registru nebude
během těchto prázdnin poslanci
prošpikován rozsáhlými výjimkami.
Tak nám všem držte palce!
Jsme rádi, že neztrácíme Vaší
podporu a děkujeme za ni!!!
Podrobnosti ke všem výše
zmíněným aktivitám, naleznete na
našem webu www.nfpk.cz.

