Přehled kauz a argumentů dokládající, že výstupy NFPK citelně zasahují Andreje Babiše
Název
Podpora a ocenění dřívějšího
prvního náměstka Andreje
Babiše ‐ Lukáše Wagenknechta

Ocenění zaměstnankyně
Ministerstva financí Martiny
Uhrinové, která musela
z ministerstva odejít

Silná finanční podpora portálu
Neovlivni.cz se zacílením na
analýzu kauz Andreje Babiše
NFPK ostře kritizuje střet zájmů
Andreje Babiše v médiích.

Finanční podpora a spolupráce
při projektu „Pavučiny byznysu
Andreje Babiše“

Popis kauzy
NFPK podpořil, ocenil a do dnešního dne spolupracuje s Lukášem
Wagenknechtem, který zastával funkci prvního náměstka ministra financí
Andreje Babiše. NFPK již dříve spolupracoval s Lukášem Wagenknechtem
na kauzách pražského Dopravního podniku. Tato statečná osoba se začala
zabývat citlivými kauzami v oblasti IT a to bez ohledu na to, že se týkaly i
dalších ministrů ANO. Lukáš Wagenknecht ušetřil nemalé veřejné peníze a
nakonec musel z Ministerstva financí odejít.
NFPK ocenil a podpořil dřívější zaměstnankyni Ministerstva financí
Martinu Uhrinovou, která upozornila na závažné skutečnosti nejen v kauze
Čapí hnízdo. Její podřízená při spolupráci s náměstkem Andreje Babiše se
pokoušela zajistit informace z prošetřování Čapího hnízda z Evropského
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Neměla ovšem k tomu
kompetence. Martina Uhrinová se tuto skutečnost dozvěděla tak, že ji
kontaktoval samotný OLAF, následně začala tuto věc aktivně řešit, až
nakonec přišla o své místo.
NFPK finančně podpořil portál Neovlivní.cz, který vede známá
investigativní novinářka Sabina Slonková. Prostředky byly zacíleny na
mocenské skupiny v ČR s nemalým důrazem na působení Andreje Babiše a
jeho střet zájmů.
Problematice fungování médií se NFPK pravidelně věnuje a zveřejňuje
speciální mapu vlastnictví médií. Zástupce NFPK se rovněž účastní diskusí
na toto téma. V této souvislosti nechybí poměrně ostrá kritika na adresu
Andreje Babiše z důvodu jeho vlastnictví mediální skupiny MAFRA a to
zvlášť po nedávné kauze, která významně přispěla k ústavní krizi.
Projekt Pavučiny byznysu Andreje Babiše přinesl celou řadu výstupů a
spolupracoval na něm NFPK, který navíc tento projekt financoval.
Úspěšnost tohoto projektu dokladuje umístění v Česko‐slovenské ceně
veřejnosti nominace na novinářskou cenu 2016 či řada mediálních výstupů
včetně pozvání na DVTV.

Odkaz na médium
http://www.nfpk.cz/oznamovatele/4198

http://www.nfpk.cz/oznamovatele/4748

http://www.nfpk.cz/neovlivni‐cz

http://www.nfpk.cz/glosy/janusz‐
konieczny/4586

http://hlasovani.novinarskacena.cz/

Ostrá kritika Hnutí ANO
Andreje Babiše kvůli rozcupání
rejstříků konečných vlastníků.

NFPK ostře kritizoval novelu
k registru smluv, jejíž hlavním
autorem bylo ANO.

NFPK aktivně se zabýval kauzou
Čapího hnízda.

Kumulace funkční Radmily
Kleslové

Zhoršení zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob

Kauza elektroodpadů

NFPK se intenzivně věnuje problematice dokládání vlastnických struktur u
příjemců veřejných peněz. Parlamentní strany nakonec byly evropskou
směrnici donuceny tuto problematiku řešit, nicméně přijaly zcela
nefunkční řešení rejstříku konečných vlastníků, jelikož bude neveřejný,
neúplný a celkově pravděpodobně ani není v souladu s evropskou směrnicí
proti praní špinavých peněz. Kolem tohoto protikorupčního opatření se
spustil silný lobbistický boj a bylo za něho odpovědné právě Ministerstvo
financí Andreje Babiše, které bylo jeho gestorem.
Když už se zdálo, že novela registru smluv bude konečně schválena ve
funkční podobě po tom, co ji vrátil Senát zpět Poslanecké sněmovně, tak
na konci května 2017 parlamentní strany přišly s novou novelou, kterou by
bleskově ve zkráceném řízení schválilo a přináší celou řadu zbytečných a
nesmyslných výjimek – například pro Státní hmotných rezerv, která uzavírá
smlouvy s Agrofertem. Hlavním autorem této novely je ANO. Udělení
těchto výjimek kritizoval NFPK.
NFPK se aktivně zabýval kauzou Čapího hnízda, ve které přímo figuroval
Andrej Babiš. Tuto kauzu NFPK komentoval pro Českou televizi, Český
rozhlas a zveřejnil dokonce v den mimořádného jednání Poslanecké
sněmovny k této kauzy podrobné hodnocení této kauzy v takzvané
„mimořádné glose“.
NFPK v médiích kritizoval řadu poradenských smluv tehdejší
místopředsedkyně ANO Radmily Kleslové a celkově kumulaci funkcí.
Případ následně pokračoval nátlakem ze strany Radmily Kleslové na
Lukáše Wagenknechta a nakonec Radmila Kleslová musela rezignovat na
svoje funkce.
Hnutí ANO silně podporovalo novelu zákona k zákonu o odpovědnosti
právnických osob, která tento zákon výrazně oslabila. Nutno zde dodat, že
aktuálně obviněnou firmou byla společnost Agrotec patřící do koncernu
Agrofertu. NFPK tyto snahy ostře kritizoval svými mediální výstupy.
NFPK se dlouhodobě zabývá kauzou elektroodpadů, za kterou je
odpovědné Ministerstvo životního prostředí. NFPK v této aktivitě
pokračuje i v době, kdy ministrem životního prostředí je ministr z řad hnutí
ANO.

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/babisovi‐
lide‐jdou‐proti‐aktivistum‐nechteji‐ukazat‐
konecne‐majitele‐firem‐1318052

http://www.denik.cz/z_domova/registr‐smluv‐
vlada‐podpori‐navrh‐poslancu‐a‐ulevi‐dvaceti‐
firmam‐20170529.html

http://www.nfpk.cz/aktuality/4362

http://www.lidovky.cz/radmila‐kleslova‐
rezignovala‐d2c‐/zpravy‐
domov.aspx?c=A150922_165448_ln_domov_ELE

http://www.nfpk.cz/glosy/janusz‐
konieczny/4217

http://www.nfpk.cz/kauza‐elektroodpady

Kauza kupčení s mandáty

Kauza Horského hotelu

NFPK podpořil zastupitele Mostu, kterému bylo nabízeno (mimo jiné ze
strany hnutí ANO), aby se stal přeběhlíkem a podpořil konkurenční strany ‐
zároveň by získal zajímavé funkce a byt.
NFPK podal společně s místní organizací Prahy 10 trestní oznámení v kauze
Horského hotelu, za kterou je odpovědné vedení Prahy 10, které v té době
z pozice starostky vedla Radmila Kleslová z Hnutí ANO. K případu vznikly
mediální výstupy a tento případ je dál prošetřován.

http://www.nfpk.cz/pozitivni‐priklady‐12/4795

http://www.nfpk.cz/clanky/4379

