
Protikorupčník
Novinky z Nadačního fondu proti korupci 4/2013

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

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,

v tomto čísle Protikorupčníka bychom Vás rádi souhrnně informovali, co vše proběhlo v loňském roce v našem fondu.

Za celý letošní rok jsme podpořili celkem 11 projektů v celkové výši přesahující 2 300 000 Kč. Jednalo se o všechny typy 
projektů: legislativní analýzy, podporu oznamovatelů, vydání několika velmi zajímavých knih a samozřejmě i investigativní 
projekty. Výstupy některých z nich již byly publikovány, jako např. projekty FondyEU.eu či Komplot s kompy. U některých budou 
výsledky až počátkem následujícího roku, v případě víceletých až ke konci nadcházejícího roku. Všechny informace budou 
samozřejmě zveřejňovány na našich webových stránkách.

Nadační fond proti korupci v letošním roce opět udělil Ceny za odvahu. Nositeli cen v hodnotě několika set tisíc korun se stali 
pánové Jiří Chytil a Vladimír Sitta mladší. 

Příběh Jiřího Chytila je příběhem osobní statečnosti s hořkým pokračováním. Někdejší úředník pražského magistrátu pomáhal 
v kauze Opencard coby utajený svědek v letech 2009 a 2010 vyšetřovatelům rozplétat nitky kolem politického pozadí  
problematické zakázky firmě Haguess. Po změně vyšetřovatelů ovšem dohoda padla a Chytil byl spolu s dalšími čtyřmi úředníky 
obžalován.

Případ Vladimíra Sitty mladšího je úzce spjat s kauzou pražského Dopravního podniku. Sitta se společně se svým otcem 
odmítli podílet na tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy a přišli o svoji rodinnou firmu. Vladimír Sitta ml. již od 
července 2009 upozorňoval na nekalosti v společnosti Neograph, založenou jeho otcem a dědem. Policie ovšem nepodnikla 
výraznější kroky a Sitta byl po zveřejnění kauzy odstraněn z vedení druhým spolumajitelem.

Zároveň nám přibylo i několik Pozitivních příkladů, na kterých ukazujeme, že je správné upozornit na korupci ve všech možných 
úrovních nejen státní správy. Některé z příkladů nepřímo souvisí i s kauzami našeho fondu. 

Jsme rádi, že nám takovéto příklady přibývají a pokud byste věděli o někom dalším, určitě nás neváhejte kontaktovat.

PF 2014



Závěrem bychom Vám všichni z  klidné vánoční svátky a pokud možno co nejméně korupční 
rok 2014.

Děkujeme za Vaši podporu, která pro nás znamená opravdu hodně!

Podrobné informace o všech kauzách, podpořených projektech a oceněných oznamovatelích naleznete na našich webových 
stránkách www.nfpk.cz.

fondu rádi popřáli krásné a


