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

Novinky z Nadačního fondu proti korupci 3/2016

Martina Uhrinová, bývalá 
ředitelka Odboru 69 - „Analýza 
a hlášení nesrovnalostí“ na 
Ministerstvu financí, upozornila 
na neobvyklé a podezřelé 
jednání úředníků v kauze Čapí 
hnízdo. Vše se snažila vyřešit 
standardní cestou, kdy sepsala 
všechny poznatky a informace 
do podnětu. Ten doručila Janu 
Kněžínkovi, odpovědnému za 
prošetřování případů týkajících 
se členů vlády. Případ se snažila 

aktivně řešit i s Andrejem 
Babišem a dalšími zaměstnanci 
Ministerstva financí, nicméně 
všechny tyto snahy o vyvození 
odpovědnosti byly zastaveny. 
V současné době je zařazena 
„mimo výkon služby“. Naopak 
úřednice, která vyzvídala 
informace o možném prošetřování 
kauzy u Evropského úřadu pro boj 
proti podvodům (OLAF), v pozici 
ředitelky dříve zmíněného Odboru 
69 Martinu Uhrinovou vystřídala.

Jiří Kotek již 25 let neohroženě 
upozorňuje na korupci 
a klientelismus v Karlových Varech. 
Za své nekompromisní a rázné 
postoje si vysloužil na dvě desítky 
trestních oznámení na svoji osobu, 
vinících jej z nejrůznějších trestných 
činů. Svým působením a na základě 
žalob, které inicioval, získaly Karlovy 
Vary zpět nejméně 110 milionů korun. 
Byl to právě on, kdo dostal na světlo 
světa záznam z nechvalně proslulé 
„karlovarské losovačky“, kde 
pověřená osoba dvakrát za sebou 
po dobu přes třicet sekund usilovně 
po hmatu hledala jakýsi lísteček 
se jmény uchazečů o miliardovou 
veřejnou zakázku na výstavbu 
multifunkční arény.

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
Již po šesté udělil Nadační fond proti korupci Ceny za odvahu. 
Jejich letošními nositeli se stali paní Martina Uhrinová a pan Jiří Kotek. 
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Za celou dobu své existence ocenil 
Nadační fond proti korupci již 14 
oznamovatelů a podpořil je částkou 
přesahující 2 500 000 Kč. 

Prvními oceněnými byli pánové 
Libor Michálek a Ondřej Závodský. 
V témže roce je následovala paní 
Renata Horáková. V roce 2012 
Fond ocenil Jakuba Klouzala, Věru 
Ježkovou a Martina Konečného. 
O rok později pak Jiřího Chytila 
a Vladimíra Sittu mladšího. Čtvrtý 
ročník přivedl do rodiny pány 
Františka Mráčka a Leo Steinera. 
Rok 2015 pak Janu Průškovou 
a Lukáše Wagenknechta. 

A posledními členy rodiny se stali 
právě paní Martina Uhrinová a pan 
Jiří Kotek.

Nominovat oznamovatele na 
Cenu za odvahu může v průběhu 
roku prakticky kdokoliv, stačí 
nás jen oslovit e-mailem poštou, 
popř. telefonicky a seznámit nás 
s příběhy konkrétních osob.

Kromě oceněných oznamovatelů 
jsme podpořili dalších 10 projektů 
ostatních neziskových organizací 
a společností či fyzických 
osob částkou dosahující téměř 
1 000 000 Kč.

Rádi bychom Vám poděkovali 
za Vaši neutuchající podporu 
a doufáme, že ji neztratíme ani 
v roce následujícím.

A v neposlední řadě bychom Vám 
chtěli popřát Krásné Vánoce a jen 
to dobré v roce 2017!!!

Podrobnosti ke všem výše 
zmíněným aktivitám, naleznete na 
našem webu www.nfpk.cz. 


