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

Vážení podporovatelé NFPK,
v poslední době k nám doputovaly jen ty dobré zprávy ke kauzám, které Nadační fond proti korupci jako první rozkryl. Ať už se
jedná o kauzu Dopravního podniku hl. m. Prahy nebo o kauzu zavádění nových informačních systémů MPSV.
Pro úplný přehled si Vám dovolujeme rekapitulovat průběh výše zmíněných kauz.

Kauza IS MPSV:
• 2. 3. 2013 - Policie nově stíhá dalších deset lidí z úřadů a soukromých firem. Mezi stíhanými jsou bývalí i současní pracovníci MPSV. Policie je podezírá z porušení povinností při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení
předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.
• 25. 2. 2013 - Antimonopolní úřad zrušil Drábkovu miliardovou zakázku na systém pro výplatu dávek.
• 8. 2. 2013 - Krajský soud v Brně dne 8. února 2013 vyhověl žalobě STUDENT AGENCY proti nečinnosti ÚOHS v řízení o návrhu
na zákaz plnění ze smlouvy.
• 16. 11. 2012 - ÚOHS udělil pokutu ve výši tři miliony korun ministerstvu vnitra, které ztratilo originální smlouvy na poskytování licencí k produktům společnosti Microsoft.
• 3. 10. 2012 - Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek oznámil, že rezignuje k 31. 10. 2012.
• 1. 10. 2012 - Protikorupční policie zasáhla - Protikorupční policie odvedla z MPSV dva vysoce postavené úředníky. Kvůli podezření ze spáchání trestného činu podplácení obvinila podle serveru ministrova náměstka Vladimíra Šišku a ředitele odboru
informatiky Milana Hojera.

• 14. 8. 2012 – MV ČR ztratilo dokumentaci k uvedené veřejné zakázce z roku 2008 – Originální dokumentace je nutná pro
rozhodnutí ÚOHS o zastavení plnění pochybné zakázky za 2 miliardy korun!
• 26. 6. 2012 - Další pochybná zakázka ministra Drábka – NFPK přinesl informace o možném vyvedení přibližně 70 milionů
korun veřejných prostředků z MPSV soukromým osobám.
• 1. 6. 2012 - Společnost STUDENT AGENCY, s.r.o. podala tento týden trestní oznámení na Jana Lízala, ředitele Odboru veřejných zakázek ÚOHS. Důvodem je podezření, že zneužil pravomoci úřední osoby, když místo prošetření kauzy možné korupce
na MPSV absurdním způsobem zpochybňuje toho, kdo na tuto možnou korupci poukázal.
• 3. 4. 2012 - NFPK chce státu ušetřit stamiliony - Chceme zastavit velmi problematické zavádění nových informačních systémů MPSV. Inicioval proto návrh k ÚOHS na zrušení smlouvy a jejích dodatků se společností Fujitsu Technology Solutions s. r. o.
• 27. 2. 2012 – NFPK podává trestní oznámení na J. Drábka, V. Šišku a neznámého pachatele.

Kauza DPP:
• 27. 2. 2013 - Bývalý generální ředitel pražského dopravního podniku Martin Dvořák byl obviněn z porušování povinností při
správě cizího majetku. Spolu s ním byli obviněni další tři lidé, včetně bývalého radního pro dopravu Radovana Šteinera (ODS).
• 17. 8. 2012 - Protikorupční policie zasahuje v pražském Dopravním podniku.
• 15. 8. 2012 - Pražský dopravní podnik podal trestní oznámení kvůli nevýhodným smlouvám.
• 15. 2. 2012 - Tisková konference NFPK na téma zakázky na bezpečnostní systém pro DPP.
• 9. 1. 2012 - Primátor rozhodl, že jízdenky pro DPP bude tisknout Státní tiskárna cenin.
• 17. 12. 2012 - Převzetí společnosti Neograph druhým z akcionářů Janem Janků za přítomnosti advokátů z kanceláře
Šachta a Partners.
• 15. 12. 2011 - rezignace ekonomického ředitele DPP Ivo Štiky.
• 6. 12. 2011 - Tisková konference NFPK na téma Předražených jízdenek pro DPP.
• 5. 12. 2011- Odvolání Martina Dvořáka z pozice generálního ředitele DPP.
Podrobné informace o naší činnosti naleznete na našich webových stránkách www.nfpk.cz.
Děkujeme všem donátorům za dosavadní podporu! Velmi si jí vážíme.
Činnost NFPK můžete podpořit jak finančním darem prostřednictvím účtů 800 111 008/5500 a 800 111 008/0300,
tak i materiální podporou nebo nákupem triček prostřednictvím e-shopu NFPK.

