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

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
s letošním třetím číslem Protikorupčníku jsme si opět dali trochu načas, jelikož jsme Vás chtěli informovat o aktualizované
podobě projektu Wanted.
Původní podobu projektu Wanted jsme prezentovali již v prosinci 2011, tedy před dvěma lety. Projekt byl tehdy zacílen na osoby
pohybující se v nejvyšších patrech politiky, ať již se jednalo o prezidenta, ministry či jejich náměstky. V podobě z letošního října
jsme Wanted rozšířili i do nižších struktur řízení státních orgánů a orgánů samosprávy, neboť právě tyto struktury ve většině
případů korupce a klientelismu prakticky zajišťují ‚bezproblémové‘ vyvedení veřejných prostředků k určenému subjektu.
Jsme si vědomi toho, že odhalením korupčníka se lidé vystavují značným rizikům a z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že odměnu navýšíme až na dva miliony korun českých. Přesně znění veřejného příslib je k dispozici na webových stránkách fondu www.nfpk.cz/wanted.
Chcete-li podpořit projekt Wanted, sdílejte informace na sociálních sítích. V případě zájmu Vám zašleme letáky, pohlednice
a samolepky Wanted.
V průběhu tohoto roku byly či budou ještě prezentovány výstupy některých projektů, které nadační fond finančně podpořil. V září
byly na workshopu představeny nové funkcionality webového portálu FondyEU.eu. Jedná se o komplexní databázi projektů, které
byly podpořeny evropskými dotacemi. Autory a řešiteli projektu jsou kolegové z občanského sdružení Naši politici. Přestože byl
zmíněný projekt podpořen v řádu několika desetitisíců korun, jsou informace v databázi ucelenější a přehlednější než v databázích oficiálních.
Tento týden budou rovněž představeny výsledky řešení projektu Komplot s kompy kolegů z Acta Non Verba, o.p.s. Cílem bylo
zmapování cen za výpočetní techniku na jednotlivých institucích. Asi nepřekvapí, že budou úřady, které na nákup techniky vynakládají několikanásobně vyšší finanční prostředky. O konkrétních číslech a hlavně úřadech Vás budeme samozřejmě informovat
prostřednictvím e-mailu.
Rovněž se v tomto týdnu uskuteční další, a snad již poslední, kolo řízení proti Karlu Randákovi. Ten je spolu s další obviněnou
obžalován pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji, kterého se měli společně dopustit zveřejněním informací
o výši platu Jany Nagyové, bývalé vrchní ředitelky Sekce kabinetu bývalého předsedy vlády Petra Nečase. Bývalý premiér by se
měl osobně uvedeného řízení účastnit jako svědek.

Rádi bychom tímto poděkovali všem našim podporovatelů, kteří nám stále 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.
Máte-li zájem o zaslání materiálů a bannerů podporujících projekt Wanted, kontaktujte nás prosím na info@nfpk.cz.
Více informací o činnosti fondu naleznete na www.nfpk.cz.

