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

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,

a máme tu opět čas pro třetí číslo Protikorupčníka v tomto roce. Jelikož se nám kvapem blíží komu-
nální, a někde i senátní, volby, rádi bychom Vás seznámili s průvodcem, který byl vydán v rámci projektu  
Rekonstrukce státu.

Jak nenaletět v říjnových volbách? Přečtěte si průvodce protikorupčního voliče Rekonstrukce státu!

I před komunálními volbami mnoho stran slibuje větší transparentnost měst a obcí. Přitom dva zákony, které 
k tomu mohou náramně pomoci, už tlí v Parlamentu přes dva roky. 

Rekonstrukce státu, platforma, které jsme členem, celý rok parlamentní strany sledovala. Již dnes najdete 
na jejím webu hodnocení, jak politici (ne)prosazovali svoje protikorupční sliby. Hodnocení také pošleme do 
více než 2,5 milionu domácností. Ani to však nemusí jako motivace stačit, pokud se o výsledky nebudou lidé 
aktivně zajímat.

Řekněte o hodnocení svým přátelům i nepřátelům, kolegům i kolegyním, strýcům,  
tetkám i domácím mazlíčkům! Stačí, aby na www.rekonstrukcestatu.cz/rokpote zadali  

svůj e-mail a hodnocení jim přiletí rovnou do pošty!



A abychom nezůstali jen u voleb, byť je to samozřejmě téma důležité, shrneme zde naši činnost za tři čtvrtiny roku. 
V rámci naší činnosti jsme doposud podpořili formou nadačních příspěvků projekty za více než 600 000 Kč. Jsou 
mezi nimi opět Rychlé granty, které jsou realizovány ve spolupráci s Nadací VIA. Jedná se o protikorupční projekty, 
které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme jimi povzbudit 
místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. Podrobnosti o tomto typu podpory 
naleznete na našem webu http://www.nfpk.cz/granty. 

V prosinci plánujeme rozšířit řady našich oceněných oznamovatelů. Stane se tak u příležitosti Mezinárodního dne 
boje proti korupci. Zatím si ale jména oceněného nebo oceněných whistleblowerů necháme pro sebe :). Pokud 
byste i Vy měli náměty ona ocenění, rozhodně nás neváhejte kontaktovat.

Jak jste zcela jistě zjistili, naše webové stránky doznaly mnoha změn. Nejedná se pouze o grafickou podobu, ale 
zejména o obsahovou. Jdou zde podrobně popsány jednotlivé kauzy včetně přehledných „pavoukových“ grafů. 
Nejnovějším přírůstkem do rodiny našich případů je ŘSD, resp. problematika mobilních svodidel.

V poslední době nás těší pozitivní zprávy o práci policie a státních zastupitelství. Doufejme, že se vše podaří dotáhnout 
do zdárného konce.

Nás čekají ještě soudní spory. První z nich se týká žaloby Ivo Rittiga na náš Fond. Vrchní soud v Praze vrátil případ 
zpět Městskému soudu v Praze. Druhým soudním sporem je žaloba MSB Legal na zrušení Fondu a tam nás soudní 
jednání teprve čeká.

I nadále hodláme pokračovat v naší činnosti a to ať již oceňováním oznamovatelům nebo rozkrývání korupčních 
kauz. Podrobné informace o všech kauzách, podpořených projektech a oceněných oznamovatelích naleznete na 
našich webových stránkách www.nfpk.cz.

Držte nám palce v naší činnosti, jsou potřeba!

Rádi bychom Vám všem rádi poděkovali za Vaši dosavadní podporu našemu Fondu. Pokud máte naše tričko, 
nezapomeňte nám poslat Vaši fotku :). Rádi ji zveřejníme na našem webu.


