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fondem. Věnoval se roli Janouška,
Hrdličky a Rittiga v podezřelých
transakcích s restitučními nároky.
Podle verze prověřované ÚOOZ
existuje podezření, že Hrdlička
či Janoušek poskytli svým
prostředníkům finance k financování
některých zrestituovaných
pozemků. Ivo Rittig pak měl
profitovat především z kontaktů,
které tehdy měl ve vedení Státního
pozemkového úřadu (SPÚ).

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
rádi bychom Vám v tomto čísle opět představili výstupy dalších projektů,
které jsme podpořili. Tentokrát se jednalo o investigativní činnost našich
kolegů z Centra nezávislé investigace (CNI).
První projekt s názvem Jak se staví
sen se věnoval zajímavé „bytové
problematice“.
Ministr Jan Mládek si pořídil svůj
současný byt od firmy Leonardo
Investment ovládané anonymní
společností z Panenských ostrovů.
Za jejím vznikem stála kontroverzní
panamská společnost Mossack
Fonseca sledovaná zahraničními
novináři kvůli své nestandardní
klientele.
To expremiér Mirek Topolánek
si letos v březnu koupil byt
v Praze Dejvicích o rozloze
přesahující 400 metrů čtverečních.
Prodávajícím byl vlivný advokát

Jan Šťovíček, který má spolu se
svým bratrem Petrem Šťovíčkem
blízko ke konečným majitelům
některých nestandardně
zrestituovaných pozemků
vydávaných Státním pozemkovým
úřadem. Tomu přitom Petr
Šťovíček do začátku roku 2014
šéfoval, zatímco Jan Šťovíček
dělal poradce na ministerstvu
zemědělství, které SPÚ zřizuje.
Advokát Šťovíček prodal byt Mirku
Topolánkovi neobvyklým způsobem
umožňujícím utajit cenu prodeje.
Bývalý premiér odmítá okolnosti
koupě luxusního bytu komentovat.
Ruka ruku myje byl dalším
projektem CNI podpořeným naším

Ani naše vlastní kauzy nespí.
V listopadu minulého roku jsme
upozornili na podivnosti kolem
30-letého pronájmu areálu
Polikliniky Pod Marjánkou, jehož
vlastníkem je hlavní město Praha.
Skandálně nevýhodnou nájemní
smlouvu se společností Comitia
Medical (letos přejmenované na
Poliklinika Marjánka) uzavřel v roce
2010 za Městskou část Praha 6
její tehdejší starosta Mgr. Tomáš
Chalupa. Fond odvodil, že na
základě uzavřené smlouvy se
Městská část připravila o 185 až
300 milionů korun ve prospěch
soukromé společnosti. Nové vedení
Městské části nyní hodlá smlouvu
vypovědět a umožnit tak Městské
části polikliniku dále svépomocí
provozovat a rozvíjet. Držíme palce!
V souvislosti s trestním stíháním
prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc.,
známého také z Drábkovy a Šiškovy
kauzy informačních systémů
na úřadech práce, bylo znalci
Smejkalovi počátkem října letošního
roku pozastaveno právo výkonu
činnosti znalce. Podnět k tomuto
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pozastavení činnosti jsme podali
v loňském říjnu. Profesor Smejkal
vypracoval pro MPSV, vedeného v té
době Jaromírem Drábkem, znalecký
posudek, na jehož základě se MPSV
rozhodlo zadat veřejnou zakázku
přibližně miliardového objemu v tzv.
jednacím řízení bez uveřejnění,
a to přímo společnosti IBM Česká
republika. Zakázka se měla týkat
zlepšení adresnosti a účelovosti
vyplácení dávek z pojistných
i nepojistných systémů. Znalec
Smejkal ve svém posudku došel
k závěru, že řešení společnosti IBM

Česká republika je natolik jedinečné,
že je pro získání veřejné zakázky
v podstatě jedinou možností.
Tím mimo jiné znemožnil např.
konání hospodářské soutěže mezi
jednotlivými zájemci o veřejnou
zakázku.
Neusínáme na vavřínek ani
v oblasti legislativy. Aktuálně je na
programu zákon o registru smluv.
Bohužel v současné době je do
něj napasováno již dost výjimek
a uvidíme, co všechno se nám ještě
změní, až bude kolečko ukončeno.

Rovněž se nám kvapem blíží
i Mezinárodní den boje proti
korupci, který spadá na 9. prosince.
I letos plánujeme udělit Cenu/
Ceny za odvahu. Podrobnosti
o letošním laureátovi/laureátech se
dozvíte v následujícím čísle našeho
Protikorupčníka.
Podrobnosti ke všem výše
zmíněným aktivitám, naleznete na
našem webu www.nfpk.cz.
Děkujeme za Vaši dosavadní
podporu!!!

