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

Protikorupčník
Novinky z Nadačního fondu proti korupci 1/2012

Milí přátelé,
Nadačnímu fondu proti korupci je přesně rok, byl zaregistrován 15. března 2011. I za tak krátkou dobu se mu 
už ale podařilo posunout boj proti zlodějům v České republice od slov k činům. Poukazuje totiž na korupční 
jednání stylem padni komu padni. Rozkrývá rafinované propletence podezřelých smluv, vedoucích až 
k mocným kmotrům. Tím si na jedné straně vytváří nepřátele, na druhé straně sympatizanty a stále nové 
podporovatele, díky kterým může pokračovat ve své práci.

Co konkrétně fond vykonal:
   Popsal modely vyvádění peněz z Dopravního podniku hlavního města Prahy, včetně účasti konkrétních 
osob, které se s vysokou pravděpodobností podílely na tunelování DPP; zásadním způsobem tím urychlil 
odchod Martina Dvořáka z funkce ředitele DPP.

  Identifikoval možné finanční zdroje a způsoby „podnikání“ vlivného lobbisty Iva Rittiga.

   Podal trestní oznámení na Petra Hulinského, po němž následovaly zásadní změny v pražské politice: 
za pár dnů Hulinský odstoupil z čela pražské ČSSD a změnila se politická mapa Prahy.

   Podal trestní oznámení na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka a jeho náměstka Vladimíra 
Šišku kvůli podezřelému zavádění nových informačních systémů v jejich úřadě.

   Předal Cenu za od vahu třem odvážlivcům, kteří upozornili na korupci: Liboru Michálkovi (500 000 Kč), 
Ondřeji Závodskému (100 000 Kč) a Renatě Horákové (300 000 Kč).

   Udělil granty šesti protikorupčním projektům, např. Centru aplikované ekonomie a občanskému sdružení 
Naši politici na projekt Konexe, který analyzuje vazby mezi politiky a zadavateli veřejných zakázek.

   Představil paragrafové znění zákona o veřejných zakázkách, včetně požadavku úplného odkrytí 
vlastnické struktury firem, jež získaly veřejnou zakázku (tzv. „svléknutí firem donaha“).

  Důsledně prosazoval zrušení anonymních listinných akcií.



Co fond chystá na rok 2012:
   Zpracovávat podněty od lidí a zveřejňovat další případy závažné korupce, včetně jmen těch, kteří stojí 
za jednotlivými rozkrádačkami a tunely.

   Podávat trestní oznámení v kauzách, kde je vážné podezření na korupci a jiné druhy 
hospodářské kriminality.

   Předat Ceny za odvahu lidem, kteří navzdory rizikům odvážně upozorňují na případy korupce; 
předání plánujeme na 9. prosince, kdy se slaví mezinárodní den boje proti korupci.

  Přidělovat granty protikorupčním projektům.

  Zastávat se lidí postižených korupcí.

   Založit klub podporovatelů složený z těch podnikatelů, kteří se rozhodli odstranit zdejší prokorupční 
klima a otevřít prostor férovému podnikání.

  Podílet se na prosazování účinné protikorupční legislativy.

Kdo tvoří správní radu Nadačního fondu proti korupci:
Karel Janeček (předseda), Jan Kraus, Stanislav Bernard, Karel Randák, Radim Jančura 
(v únoru 2012 nahradil Tomáše Sedláčka).

Možnost podpořit fond:
V roce 2011 fond podpořilo svými dary v celkové výši 8 900 000 Kč na tisíc dárců. Chcete-li se i vy podílet 
na letošní činnosti fondu, kterému jde o efektivní omezování korupce a rehabilitaci etických hodnot v životě 
společnosti, můžete poslat svůj dar na jeden ze dvou účtů Nadačního fondu proti korupci: 
800 111  008/0300 (ČSOB), 800 111 008/5500 (transparentní účet u Raiffeisenbank) nebo nás kontaktovat 
na e-mailové adrese info@nfpk.cz.

Z došlé pošty:
„Vnímáme korupci jako jeden z největších problémů naší země a proto jsme doslova nadšeni, že Nadační fond pro boj korupci 
vznikl. Oslovili jsme fond s nabídkou pomoci už v březnu 2011, od té doby jsme stále v kontaktu. Hmatatelných výsledků  
přibývá, věci se dávají do pohybu a my smekáme před tím, co se týmu NFPK a spolupracujícím neziskovkám podařilo za pou-
hých pár měsíců. Naši podporu nevnímáme pouze v materiálním slova smyslu, ale zejména jako vyjádření morální podpory. 
Každý, komu záleží na naší zemi, by měl Nadačnímu fondu proti korupci fandit a pomáhat!“

Za tým Alza.cz obchodní ředitel Martin Drdúl

Budeme rádi, když nás navštívíte na www.nfpk.cz, kde najdete podrobné informace o naší činnosti.

Správní rada NFPK při prezentaci korupční kauzy, zleva: Karel Janeček, Jan Kraus, 
Karel Randák, Radim Jančura a Stanislav Bernard


