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

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
opět je tu polovina března a my s prvním číslem letošního roku slavíme již třetí narozeniny Fondu.
V poslední době se na nás valí i dobré zprávy. Vypadá to, že se chýlí do zdárného konce kauza tisku jízdenek pro pražský Dopravní podnik. Padla již první obvinění, mezi jinými i pro Ivo Rittiga a členy spolupracující advokátní kanceláře MSB Legal, a to nejen za zmíněné jízdenky, ale i za neoprávněné nakládání
s utajovanými skutečnostmi.
Soudní spory běží bohužel i v případech našich oceněných oznamovatelů. Soud nepravomocně rozhodl
v kauze Opencard, že mezi viníky patří i Jiří Chytil, který pomáhal policii s jejím rozkrýváním. Uvedený rozsudek nenabyl právní moci a Jiří Chytil se proti němu odvolal. Není bez zajímavosti, že lidé, kteří uvedený
projekt schvalovali, skončili pouze jako svědci. Stejně tak se terčem trestních oznámení i další oceněný
z loňského roku, Vladimír Sitta ml., na kterého byl zacílen útok ze strany osob zainteresovaných v kauze
tisku jízdenek. Náš Fond podporuje oba oceněné i nadále v jejich boji s větrnými mlýny.

Podpora Fondu není zaměřena jen na oznamovatele korupce, ale i na projekty s protikorupční tématikou.
Za celou dobu své dosavadní existence udělil Fond nadační příspěvky přesahující částku 7 500 000 Kč.
Jednalo se o projekty z oblasti etiky, legislativy i analýzy. Jsme potěšeni, že výstupy projektů byly citovány
např. ve studiích Evropské komise o korupci ve zdravotnictví a získali rovněž několik ocenění, např. projekt Fondy EU se umístil na 1. místě v kategorii pro veřejnost v rámci soutěže Společně otevíráme data.
I nadále hodláme pokračovat v naší činnosti a to ať již oceňováním oznamovatelům nebo rozkrývání
korupčních kauz.
Rádi bychom Vám všem poděkovali za Vaši dosavadní podporu našemu Fondu.
Podrobné informace o všech kauzách, podpořených projektech a oceněných oznamovatelích naleznete
na našich webových stránkách www.nfpk.cz.

Trička nejen s tímto protikorupčním motivem je možné zakoupit na http://obchod.nfpk.cz.

