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

Protikorupčník
Novinky z Nadačního fondu proti korupci

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
jsme rádi, že s námi zůstáváte i nadále.
Prázdniny nejsou ještě ani v polovině, a tak jsme si pro Vás připravili další
díl z naší prázdninové edice – tentokrát se týká klientelismu a nepravostí
v české justici. Publikace nese název Chapadla justiční chobotnice
v České republice a jejich dosah.
Na případech, pokrývajících období
posledních patnácti let, jsou
ilustrovány snahy nejen politiků
a lobbistů ovlivňovat chod české
justice a současně ochota některých
vysoce postavených soudních
funkcionářů, soudců či státních
zástupců takovým snahám vyhovět.
Stručně jsou zmíněny i současné
problémy v insolvenčních řízeních.
Publikace je k dispozici jak
v elektronické podobě (pdf), ve
formátech do čteček (epub,mobi),

tak i v tištěné podobě. Pokud máte
o ni zájem, rádi Vám ji ZDARMA
zašleme. Kontaktujte nás na adrese
info@nfpk.cz.
I v našich kauzách se pořád něco
děje, což je samozřejmě dobře.
Koncem června polici začala
stíhat 14 lidí, kteří podle ní prali
špinavé peníze v souvislosti se
zakázkami Dopravního podniku hl.
m. Prahy. Jistě nepřekvapí, že mezi
obviněnými jsou lobbista Ivo Rittig,
jeho právníci či exředitel dopravního
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podniku Martin Dvořák. Potěšilo
nás, že dle obžaloby dodal Nadační
fond proti korupci klíčový důkaz,
který ukazuje, že peníze z Olea, ale
například i pražského dopravního
podniku tekly k Rittigovi.
Od počátku roku jsme podpořili
zatím šest zajímavých projektů.
U těch prozatím posledních, které
řeší v rámci Centra nezávislé
investigace občanské sdružení Naši
politici se již brzy seznámíte s velmi
zajímavými výstupy. Prozatím je ale
potřeba všechny získané informace
řádně zanalyzovat .
V rámci projektu CoZaTo sdružení
Brodem, který pokračoval i v tomto
roce se kolegům podařilo v průběhu
školního roku 2014/2015 navštívit
25 škol (gymnázia, střední odborné
školy, základní školy, státní,
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soukromé i církevní ústavy), 59 tříd
(od osmáků až po maturanty),
přednášet v rámci 106 vyučovacích
hodin, procestovat čtyři kraje
a najet cca 2600 kilometrů autem
a vlaky.

Moc rádi podporujeme takovéto
projekty!

Miroslav Mareš v rámci svého
projektu tolik necestoval, zaměřil
se na jedno město - Jihlavu, která
denně přichází o statisíce korun
na ušlém příjmu z provozování
vodovodů a kanalizací.

I nadále samozřejmě budeme
pokračovat v našich dalších
činnostech a to ať již oceňováním
oznamovatelům nebo rozkrývání
korupčních kauz. Podrobné
informace o všech kauzách,

Pokud byste měli zájem se zapojit
do některého z těchto projektů,
neváhejte nás kontaktovat.

podpořených projektech
a oceněných oznamovatelích
naleznete na našich webových
stránkách www.nfpk.cz.
Držte nám palce v naší činnosti
i letos, jsou potřeba!

