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

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
s dalším číslem Protikorupčníku jsme čekali trochu delší dobu, jelikož jsme Vám chtěli přinést aktuální informace ze soudních
sporů, které jsou proti našemu fondu, resp. jeho členům, vedeny.
Sledujeme žalobu na Karla Randáka, který byl obviněn z neoprávněné manipulace s osobními údaji. Té se měl dopustit předáním výplatních pásek bývalé vrchní ředitelky na Úřadu vlády Jany Nagyové. Řešíme rovněž i žalobu, kterou proti fondu vede
Ivo Rittig, jeden z hlavních aktérů posledních událostí spojených s razií ÚOOZ na Úřadu vlády ČR a rovněž také hlavní postava
v kauze pražského Dopravního podniku.
Ve středu 26. června proběhlo hlavní líčení za účasti Karla Randáka a dvou svědkyň z Úřadu vlády. Nebyla přítomna ani hlavní
aktérka Jana Nagyová, která je momentálně ve vazbě za zneužití vojenské rozvědky, ani jeden ze svědků bývalý premiér
Petr Nečas. U soudu vyšlo najevo, že inkriminované výplatní pásky a manipulace s nimi není na Úřadu vlády nijak evidována
a probíhá velmi chaoticky. V průběhu soudního řízení došlo k několika velmi úsměvným situacím, obzvlášť v okamžiku, kdy státní
zástupkyně četla obžalobu, ve které je uvedeno, že Janě Nagyové se zveřejněním výplatních pásek zhoršila pověst a došlo k poškození na její cti... Soudní líčení bylo odročeno a další jednání se uskuteční 15. července.
Hned o den později se konalo soudní líčení ve věci obžaloby, kterou na fond podal Ivo Rittig ve věci ochrany osobnosti o odstranění následků neoprávněných zásahů. Újma měla být Ivo Rittigovi způsobena prezentací materiálů na tiskové konferenci dne
6. prosince 2011, kdy bylo jeho jméno spojeno s kauzou machinací v Dopravním podniku Praha. Soudce městského soudu
v Praze Tomáš Novosad rozhodl, že „byl prokázán řetězec jednotlivých smluv, které vedly až k osobě Ivo Rittiga“ a žalobu na
nadační fond soud v 1. kole zamítl v plném rozsahu s tím, že žalobce je povinen uhradit žalovanému veškeré náklady spojené se
soudním řízením.

Za kauzou Předražené jízdenky Dopravního podniku hlavního města Prahy stál lobbista Ivo Rittig, jak bylo uvedeno výše.
Právě on byl pravděpodobně konečným příjemcem částky sedmnáct haléřů za jízdenku, což činilo bezmála sedm miliónů korun
ročně. Pravdivost tohoto výroku nadačního fondu potvrdil i soudce Novosad.
Aby společnost Neograph, a. s. získala zakázku na dodání jízdenek Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, musela roku 2007 přistoupit na podmínku, že vztah mezi ní a dopravním podnikem bude zajišťovat zprostředkovatelská firma Cokeville Assets Inc.
z Britských Panenských ostrovů. Té se společnost Neograph zavázala platit 17 haléřů za jeden lístek. Nic za to přitom nedostávala. V praxi to probíhalo tak, že dopravní podnik zaplatil 34 haléřů za jeden lístek společnosti Neograph, a. s., a ta z této
částky předala 17 haléřů firmě Cokeville Assets Inc. Mezi ní a lobbistou Ivo Rittigem přitom existuje konzultační a poradenská
smlouva. Je tedy pravděpodobné, že konečným příjemcem 17 haléřů za jízdenku byl právě on. Celou akci připravila skupina lidí
z prostředí advokátní kanceláře Šachta & Partners, v. o. s., která zajišťuje právní služby Ivo Rittigovi.
Není rovněž bez zajímavosti, že v den konání soudního jednání v sídle společnosti MSB Legal (dříve Šachta & Partners) zasahovala protikorupční policie. Dle informací policie uvedená akce souvisela s další kauzou, kterou rozkryl fond, která se týkala
nevýhodných pronájmů konsignačních skladů Nemocnice Na Homolce.
A aby toho nebylo málo, dařilo se nám i v dalším případu – MPSV. Policie zaslala státnímu zástupci návrh na obžalobu bývalého
náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku a bývalého ředitele odboru informatiky na MPSV Milana Hojera.
Důvodem obžaloby je zneužití pravomoci veřejného činitele a podplácení.
Nadační fond proti korupci inicioval návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na zrušení smlouvy na zavádění
nových informačních systémů MPSV a jejích dodatků se společností Fujitsu Technology Solutions s. r. o. Dvoumiliardová
zakázka na nové informační systémy proběhla bez výběrového řízení. Pravděpodobně byla přitom ze strany Ministerstva práce
a sociálních věcí zneužita dřívější smlouva o strategické spolupráci, respektive rámcová smlouva mezi Ministerstvem vnitra ČR
jako centrálním zadavatelem a společností Microsoft, respektive Fujitsu Siemens Computers s. r. o.
Rádi bychom tímto poděkovali všem našim podporovatelům a sympatizantům, kteří nám neustále přibývají, a pevně věříme,
že i nadále přibývat budou.
Chcete-li se i vy podílet na 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 využít platebního portálu na www.nfpk.cz/cz/podporte-nas,
případně nás kontaktovat na e-mailové adrese info@nfpk.cz.

Tato trička si můžete zakoupit v našem internetovém obchodě na obchod.nfpk.cz, a přispět tím na boj proti korupci.
Více informací o činnosti fondu naleznete na www.nfpk.cz.

