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

Novinky z Nadačního fondu proti korupci 3/2017

Jiří Komárek se nebál za svého 
šéfa veřejně postavit a otevřeně ve 
veřejném zájmu hovořit o možném 
podezření na únik informací z okolí 
policejního prezidenta Tomáše 
Tuhého. Vzhledem k absolutní 

ztrátě důvěry ve vedení policejního 
prezidenta a ministra vnitra se 
následně rozhodl odejít na vlastní 
žádost od policie, poté mu byl 
snížen plat a nakonec byl i obviněn, 
což znamenalo odepření výsluhy 

za dlouhodobý služební poměr. 
Fond se proto rozhodl mu pomoci 
zprostředkovat nabídku právní 
pomoci.

Nedlouho po tiskové konferenci 
připravil Nadační fond proti korupci 
v rámci své vzdělávací činnosti nový 
dlouhodobý projekt Protikorupční 
akademie, který je určen zejména 
studentům středních a vysokých 
škol a občansky aktivní veřejnosti 
v regionech. 

V průběhu jednotlivých setkání se 
posluchači dozví informace, které 

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
počátkem října Fond podpořil bývalého ředitele ostravské expozitury 
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřího Komárka. 
Plukovník Komárek byl jedním z nejvýraznějších a nejhlasitějších kritiků 
překotné a problematické policejní reorganizace, jejímž cílem bylo dle 
jeho názoru paralyzovat činnost úspěšného protikorupčního útvaru 
a odstranit jeho ředitele Roberta Šlachtu.
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přímo souvisí s aktivním přístupem 
k dění jak na komunální, tak i na 
celonárodní úrovni. Seznámí 
se se základními možnostmi 
získávání informací (zákon č. 
106/1999 o svobodném přístupu 
k informacím), komunikací s orgány 
činnými v trestním řízení (např. jak 
správně podat trestní oznámení), 
komunikací s orgány státní správy 
(podnět na ÚOHS či další státní 
úřady). Dále získají informace jak 
správně postupovat v případě, že se 
stanou svědkem korupčního jednání 
(spolupráce s policií, možnosti 
pořizování audio/video záznamů, 
oznamování korupce).

Jelikož jednou z hlavních cest, 
kterou mizí finanční prostředky 
státu i obcí, bývají veřejné zakázky, 

zaměřil se Nadační fond proti 
korupci v rámci Protikorupční 
akademie na osvětu i v této 
oblasti. V rámci setkání bude 
možné se dozvědět, kde a jakým 
způsobem je možné kde konkrétně 
bývá „zakopán pes“, jaké finty se 
používají a jak následně postupovat 
v případě, že dojde ke zjištění 
nesrovnalostí.

Posluchač získá i základní informace 
jak o legislativě, která má přímou 
vazbu na veřejné zakázky, tak 
i zákony, které souvisí s činností 
Nadačního fondu proti korupci 
(ochrana oznamovatelů, registr 
smluv apod.).

Kvapem se nám rovněž blíží konec 
roku a s ním spojené udílení 

Cen za odvahu. Máte-li ve svém 
okolí osobnost, která by si podle 
Vašeho názoru ocenění zasloužila, 
neváhejte nás kontaktovat.

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.


