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

Milí přátelé a podporovatelé,
rádi bychom Vám popřáli krásné vánoční svátky a poklidný nový, a pokud možno bezkorupční, rok. Zároveň bychom Vám chtěli 
poděkovat za Vaši dosavadní podporu, kterou jste nám vyjadřovali v tomto roce. Budeme velmi rádi, pokud nás budete podporo-
vat i v roce 2013 a samozřejmě i v dalších letech.

Níže naleznete rekapitulaci naší činnosti v tomto roce.

Kauzy roku 2012
NFPK rozkryl kauzu informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zároveň podal trestní oznámení na minis-
tra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele pro podezření ze 
spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informace a postavení v obchodním styku, přijetí 
úplatku a dalších. Výsledkem bylo odvolání Vladimíra Šišky a odstoupení ministra Jaromíra Drábka.

Fond rovněž upozornil na podezřelou státní investici do modernizace tepelné elektrárny Prunéřov. Státní podnik ČEZ a. s. 
zmodernizuje za 25 miliard korun tepelnou elektrárnu Prunéřov. Smlouvy jsou uzavřeny.  Potíž je v tom, že v zemi chybí uhlí na 
provoz elektrárny. Podezřelá investice bude proto pro stát hodně ztrátová. 

NFPK předložil na své tiskové konferenci závažné skutečnosti, dokládající nestandardní působení AK ŠACHTA & PARTNERS 
při poskytování služeb Nemocnici Na Homolce či její dceřiné společnosti mj. v souvislosti s pronájmem zdravotnických skladů 
v areálu NNH soukromému subjektu - společnosti ALSEDA s.r.o. Za společnost ALSEDA jednala AK ŠACHTA & PARTNERS, která 
má vztah k osobě lobbisty Iva Rittiga. NFPK rovněž doložil závažné skutečnosti majetkového charakteru k rodině  
MUDr. Vladimíra Dbalého.

PF 2013



Nadační fond i nadále pokračoval v odhalování podezřelých zakázek v Dopravním podniku Praha. Zakázka na bezpečnostní 
systém pro DPP byla zkonstruována tak, aby skrze ni mohlo odtéct z DPP kolem 100 miliónů korun. Klíčovou roli v tom hrála 
společnost AMUXALO CORPORATION LIMITED, která byla účelově vložena do celého obchodu a kterou zastupoval David Michal 
z advokátní kanceláře Šachta & Partners, pracující pro lobbistu Iva Rittiga.

Cena za odvahu 2012
NFPK udělil v tomto roce tři Ceny za odvahu. Prvním nositelem se stal Jakub Klouzal, který poukázal na nestandardní procesy 
v oblasti veřejných zakázek na Ministerstvu zahraničí ČR. Druhou oceněnou se stala paní Věra Ježková, která upozornila na 
zmařenou investici ČEZu. Posledním nositelem Ceny za odvahu v roce 2012 se stal Martin Konečný, který splnil povinnost, 
kterou mu ukládá trestní zákoník, a obrátil se na protikorupční policii, když od své pacientky zjistil, že „pro ni byla zakoupena 
milost a byl zaplacen několikamilionový úplatek prezidentovi a jeho poradcům“.

Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu a budeme rádi, pokud nám ji zachováte i v letech budoucích :).

Tisková konference u příležitosti  předání Ceny za odvahu NFPK panu MUDr. Martinu Konečnému


