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

Novinky z Nadačního fondu proti korupci 2/2017

Jak víte, naše čtení rozhodně 
není nikdy veselé. Tentokrát 
jsme se zaměřili na problematiku 
poradců našich premiérů 
od vzniku České republiky. 
Nezapomněli jsme na žádného. 
V knize Vám tak budou 
představeni poradci Václava 
Klause, Miloše Zemana, Vladimíra 
Špidly, Stanislava Grosse, Jiřího 
Paroubka, Mirka Topolánka, Petra 
Nečas a Bohuslava Sobotky.

Kniha je opět, stejně jako 
ostatní publikace z let minulých, 
k dispozici na našem webu 
v elektronické podobě (včetně 
formátů EPUB a MOBI do čteček). 
Samozřejmě si ji u nás můžete 
objednat i v tištěné podobě na 
adrese info@nfpk.cz a my Vám ji 
rádi zašleme. Nově je k dispozici 
i na e-shopu společnosti Alza.cz, 
která je naším dlouhodobým 
podporovatelem již od vzniku 

NFPK.  Elektronická verze je 
k dispozici za 10 Kč s tím, že 
veškeré finance jdou na podporu 
činnosti Nadačního fondu proti 
korupci. Děkujeme!!! V blízké 
době budou knihy k dispozici 
i na webu Kosmas.cz. Zde půjde 
na podporu naší činnosti část 
z uvedené sumy 10 Kč.

Jak jste s největší 
pravděpodobností zaregistrovali, 
Vrchní soud v Praze v polovině 
června pravomocně odsoudil 
bývalého náměstka na 
Ministerstvu práce a sociálních 
věcí Vladimíra Šišku ke čtyřem 
letům vězení za to, že zneužil 

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
Nadační fond proti korupci vydal krátce před prázdninami již čtvrtý díl 
edice prázdninového čtení k vodě s názvem Premiéři v rukách poradců 
aneb kdo komu vládne.   
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svou pravomoc a sjednal 
společnosti Fujitsu Technology 
Solutions výhodu při zadání 
veřejné zakázky. Skončila tak 
jedna větev kauzy nefunkčních 
informačních systémů MPSV, 
které se Nadační fond proti 
korupci od počátku intenzivně 
věnoval.  Jedná se tak o první 
kauzu Fondu, která skončila 
pravomocným rozsudkem. Nyní 
je na Ministerstvu financí, aby 
škodu ve výši 282 000 000 korun 
vymáhalo po Vladimíru Šiškovi.

Další kauzy našeho Fondu 
jsou stále ještě v řešení soudů, 
respektive padly zatím jen 
nepravomocné rozsudky. Věříme, 
že do konce roku, že některé 
z nich podaří uzavřít. Některé 
nové kauzy naopak budou 
veřejnosti ještě představeny.

Jak víte, v oblasti veřejných 
zakázek jsme se nyní zaměřili na 
administrátory veřejných zakázek. 
Výsledkem byla analýza jednoho 
z administrátorů, společnosti 
Compet Consult, jejíž výsledky 
jsou k dispozici na našem webu.

Nesmíme zapomenout ani na 
soutěž Otevřeno x Zavřeno, ve 
které občané hodnotí veřejnou 
správu v naší zemi za to, jak je 
k nim otevřená nebo zavřená. 
I v letošním roce se sešlo hodně 
zajímavých nominací. Konkrétní 
příklady, a zejména ty pozitivní, 
účinkují jako katalyzátor a někdy 
jako rozbuška. Motivují více 
než metodiky, spory a formální 
postupy. Za ty roky díky této 
soutěži a veřejnému oceňování 
dobrých i špatných příkladů 
se ve veřejné správě zabydlel 

pojem otevřenosti či chcete-
li transparentnosti jako cosi 
samozřejmého.

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

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. 


