
Protikorupčník
Novinky z Nadačního fondu proti korupci 3/2012

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

Milí přátelé,
Nadační fond proti korupci nepřestává upozorňovat na korupční jednání, pomáhá whistleblowerům – oznamovatelům korupce 
a prosazuje účinnou protikorupční iniciativu. Od posledního vydání Protikorupčníka jsme prezentovali novou kauzu týkající se 
hospodaření Nemocnice Na Homolce, podpořili několik velmi zajímavých projektů a zapojili se společně s dalšími neziskovými 
organizacemi do provádění analýz návrhů zákona o úřednících a zákona o financování politických stran.

Co konkrétně fond vykonal v období červenec – říjen 2012:
  Zveřejnil důkazy, které dokládají tunelování Nemocnice Na Homolce (NNH) a další související informace z doby působení 
MUDr. Vladimíra Dbalého coby ředitele NNH.

  Podpořil protikorupční projekty v celkové výši přesahující 800 000 Kč, zejména pak

•  Transparentní volby 2012 občanského sdružení Naši politici, jehož cílem bylo dlouhodobé zvýšení informovanosti občanů 
o jejich politických zastupitelích i aktivizace občanské společnosti v regionech, kde proběhly krajské a senátní volby.

•  Rychlé granty s protikorupční tématikou, které NFPK realizuje ve spolupráci s Nadací VIA. Rychlé granty chtějí povzbudit 
místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva.

  Provedl analýzu návrhů zákona o úřednících (ve spolupráci s Ekologickým právním servisem, Oživením a Transparency 
International) a zákona o financování politických stran (společně s Ekologickým právním servisem, Transparency 
International, Oživením, Zeleným kruhem a Inventurou demokracie).

  Přijal několik set podnětů od lidí z celé České republiky, kteří se na NFPK obrátili jak osobně, tak e-mailem či telefonicky.



Podpora fondu:
Ve třetím čtvrtletí letošního roku jsme přijali několik stovek darů od občanů i firem. Mezi nejvýznamnější dárce se zařadil 
pan Ondřej Fryc, ředitel společnosti MALL.CZ, který NFPK daroval milion korun, a společnost Kofola ČeskoSlovensko.  
Přispěla i řada drobných dárců. Všech darů si velmi vážíme a děkujeme za ně.

Pokud chcete podpořit činnost našeho fondu, můžete zaslat svůj dar na některý z našich bankovních účtů: 
800 111 008/0300 (ČSOB) a 800 111 008/5500 (transparentní účet u Raiffeisenbank) nebo si koupit prostřednictvím 
našeho e-shopu některé z triček s protikorupčními motivy.

Z došlé pošty:
„Zatímco jiní jenom kecají, nadační fond koná. Obdivuji odvahu pana Janečka i dalších z fondu jít s kůží na trh. Navenek 
to vypadá, že jdou proti všem. Křičí potrefené husy a křičí i všichni ti chytráci, že se stejně nic nezmění... Samo sebou, že se 
s hospodskými řečmi nic nezmění. Ale pak je tady i mlčící většina, která Janečkovi a jeho melody boys fandí. K nim patřím i já 
a nahlas říkám: Nakopejte ty zjedy do zadku a vyžeňte je na okraj společnosti. Pokud se nepodaří je zavřít, tak je skandali-
zujte, aby se báli vystrčit hlavu z baráku. 

Nenechte se znechutit a šlapte do toho. Držím vám palce!

 Ondřej Fryc

Podrobnější informace o činnost fondu naleznete na webových stránkách www.nfpk.cz.
 


