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

Novinky z Nadačního fondu proti korupci 1/2017

Počty nám zajisté půjdou velmi 
dobře. Za celou dobu naší 
činnosti se nám podařilo ušetřit 
ze státního rozpočtu více než 
2 000 000 000 korun. Další 
stamilióny korun jsme ušetřili 
i soukromým subjektům. Fond 
podpořil více jak 76 projektů 
v celkové výši přesahující 
11 500 000 korun, z toho na 
podporu 14 oznamovatelů šlo 
celkem 2 710 435 Kč.

Už se také těšíme na náš oblíbený 
předmět Analýzu. I v letošním roce 
plánujeme rozkrývání korupčních 
kauz. Počátkem letošního roku 
jsme obdrželi pozitivní zprávu, kdy 
policie navrhla podání obžaloby 
v kauze poškozeného Dopravního 
podniku hl. m. Prahy. Kauza 
souvisí mimo jiné se zakázkami 
na tisk jízdenek. Na tuto kauzu 
jsme upozornili před téměř 
šesti lety. Podání žaloby se týká 

18 obviněných, mezi nimiž by měl 
být podle médií i lobbista Ivo Rittig. 
S ním se aktuálně soudíme právě 
v této kauze. Dalším úspěchem 
byl i policejní zásah v Krajské 
nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, 
který se uskutečnil i na základě námi 
podaného trestního oznámení.

Může se zdát, že vyšetřování 
dlouho trvá. Je ale třeba 
si uvědomit, že kauzy jsou 
konstruovány velmi sofistikovaně. 
A vyšetřování dalších kauz určitě 
nepomohla ani loňská překotná 
policejní „reforma“, při které 
došlo k rozštěpení fungujících 
vyšetřovatelských týmů.

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
Nadační fond proti korupci slaví dne své 6. narozeniny a může tedy 
započít se školní docházkou.  
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Mezi naše další oblíbené 
předměty určitě bude patřit 
i Legislativa, kterou v letošním 
roce hodláme rozvinout. Tým 
Nadačního fondu proti korupci 
posílil právní specialista se 
zaměřením na veřejné zakázky. 
Právě ve veřejných zakázkách 
dochází k největším únikům 
finančních prostředků. Počátkem 
letošního roku vydal Fond Manuál 
transparentnosti veřejných 
zakázek, který je určen široké 
veřejnosti. Konkrétně těm, kteří 
s veřejnými zakázkami pracují, ale 
nemají odborné právní vzdělání. 
Stejně tak je možné se na Fond 
obrátit s žádosti o konzultaci 

ke konkrétní veřejné zakázce. 
Tyto konzultace poskytuje NFPK 
zdarma a budeme jen rádi, pokud 
se na nás obrátíte prostřednictvím 
e-mailu info@nfpk.cz nebo nám 
zavoláte na 226 209 047.

V sedmém roce našeho fungování 
Vám představím i další nové 
zajímavé projekty, ale to se nechte 
překvapit J.

Díky našim podporovatelům získal 
Nadační fond proti korupci na 
svou činnost ohromující částku 
blížící se 50 000 000 korun. 
Valná většina z této závratné sumy 
byla vynaložena na právní služby 

oznamovatelům a analytickou 
činnost Nadačního fondu proti 
korupci.

Moc rádi bychom Vám i tímto 
poděkovali za Vaši neutuchající 
podporu a doufáme, že ji 
neztratíme ani v roce letošním.

Veškeré prostředky jsou 
samozřejmě čerpány v souladu se 
statutem Nadačního fondu proti 
korupci. 

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


