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

Protikorupčník
Novinky z Nadačního fondu proti korupci

Vážení podporovatelé Nadačního fondu proti korupci,
rádi bychom Vám poděkovali za dosavadní podporu, kterou stále
vyjadřujete našemu fondu a popřáli příjemné prožití vánočních svátků
a jen to dobré do nového roku 2016.
Nadační fond proti korupci udělil v tomto roce nadační příspěvky
převyšující částku 1 000 000 korun a podpořil tak jak skupiny, tak
i jednotlivce v jejich protikorupčním úsilí. Některé z projektů jsme Vám
podrobněji představili v minulých číslech Protikorupčníka. Informace
k těm zbývajícím naleznete na našem webu.
U příležitosti Mezinárodního dne
proti korupci jsme 9. prosince
2015 udělili již popáté Ceny za
odvahu. Ty jsou určeny občanům,
kteří se nebojí upozornit na
korupci, bez ohledu na osobní
následky. Jejich letošními nositeli
se stali Jana Průšková a Lukáš
Wagenknecht.
V příběhu Jany Průškové jde
o princip, nastavení hodnot,
etiku a morálku. Je to příběh

o zneužití postavení i o podivném
postoji a postupu orgánů
činných v trestním řízení. Všichni
bohužel víme, že ke zneužívání
postavení a finančních prostředků
dochází jak ve veřejných, velkých
institucích, tak i v malých obcích
a různých organizacích, kde se
hospodaří nejen s veřejnými
financemi. Na tento stav
doplácíme všichni a přitom to
změnit můžeme. Je potřeba na
konkrétní případy kolem nás co
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nejvíce viditelně poukazovat.
Mnohdy to vyžaduje odhodlání
a odvahu. Tak tomu bylo
i v případě Jany Průškové, která
před časem nastoupila do Kruhu
přátel Severáčku jako manažerka.
Druhý oceněný Lukáš Wagenknecht
je expertem v oboru auditora
a příkladem poctivého úředníka.
Je auditorem, který během své
praxe ve veřejném sektoru odhalil
již několikeré závažné pochybení
hospodaření ve veřejných
institucích. Za to mu namísto
poděkování bylo vyhrožováno. Za
svůj poctivý přístup a upozornění
na finanční nesrovnalosti byl již
několikrát příslušnými institucemi
potrestán odvoláním, či ztrátou
svého pracovního místa. Nikdy se
ale nenechal od svého poctivého
přístupu odradit, nikdy se nenechal
zastrašit.
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Jsme moc rádi, že se podařilo
Poslaneckou sněmovnou protlačit
jednoduchý a vysoce efektivní
protikorupční nástroj – registr
smluv. Boj to byl napínavý. Už se
skoro zdálo, že bude přijat senátní
návrh, který z původního návrhu
udělal prakticky jen cár papíru.
Nakonec vše dobře dopadlo a zákon
o registru smluv byl přijat ve
sněmovní verzi.
Nesmíme zapomenout ani na
jednání Vrchního soudu v Praze,
který dne 16. prosince 2015 potvrdil
předchozí rozhodnutí Městského
soudu v Praze, kterým byl zamítnut

návrh advokátní kanceláře MSB
Legal na zrušení Nadačního fondu
proti korupci. Vrchní soud rovněž
potvrdil, že boj proti korupci je
obecně prospěšnou činností a že
Nadační fond proti korupci plní účel,
ke kterému byl zřízen. Můžeme tedy
pokračovat v naší činnosti i nadále.
Již počátkem ledna nás však čeká
další soud, tentokrát ve sporu
Ivo Rittig vs. Nadační fond proti
korupci, kdy Ivo Rittig podal žalobu
na ochranu osobnosti o odstranění
následků neoprávněných zásahů
proti Nadačnímu fondu proti
korupci v kauze Předražených

jízdenek Dopravního podniku hl.
m. Prahy. V září 2014 vrátil Senát
Vrchního soudu v Praze v čele
JUDr. Romanou Vostřejšovou případ
zpět Městskému soudu a požaduje
doplnění zdůvodnění jeho rozsudku.
Držte nám tedy palce i v roce
následujícím!!!
Podrobnosti ke všem výše
zmíněným aktivitám, naleznete na
našem webu www.nfpk.cz.
Ještě jednou bychom Vám rádi
poděkovali za Vaši dosavadní
podporu. Děkujeme!!!

