PROTIKORUPČNÍ

LINKA 199
CHRÁNÍME VEŘEJNÝ ZÁJEM I VÁS

Pracujete v instituci hospodařící s veřejnými
prostředky?
Máte důvodné podezření a konkrétní indicie,
že na vašem pracovišti dochází ke korupci?
Obáváte se to oznámit svým nadřízeným?
Nebo jste korupci oznámili a váš podnět byl
bez výsledků?
Pokud odpovídáte ano, volejte protikorupční linku 199.
Rádi Vám poradíme, poskytneme kompletní protikorupční
poradenství a případně i právní servis. Váš zájem zůstat
v anonymitě je pro nás samozřejmostí!
Vláda ČR rozhodla o zřízení nezávislé protikorupční linky 199,
aby chránila nejen veřejný zájem, ale i Vás. Nevládní nezisková
organizace Oživení, o. s., zajišťuje provoz linky 199 bez
povinnosti poskytovat konkrétní informace státu.
Vaše informace prověříme, navrhneme Vám možnosti postupu
a případně sehrajeme prostředníka mezi Vámi a příslušnými
státními orgány.

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ PODNĚTŮ
NA PROTIKORUPČNÍ LINCE 199
Korupce ve stavebním
řízení:

Nehospodárné nakládání
s nemovitým majetkem:

Na linku 199 se obrátil žadatel o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby. V rámci žádosti
o závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany
přírody a krajiny byl po stavebníkovi požadován
úplatek ve výši 150 tisíc Kč za zpracování odborného
posudku, který by zajistil kladné rozhodnutí a souhlas
úřadu se zásahem do krajinného rázu. Volajícímu byl
poskytnut právní rozbor jeho situace a podpora
v probíhajícím správním řízení. Pracovníci linky rovněž
nabídli možnost zprostředkovat kontakt s policií –
– Útvarem pro odhalování korupce a finanční
kriminality.

Obec zveřejnila záměr prodat pozemek obce
a přihlásili se dva zájemci o koupi. Dle schválených
interních zásad obce mělo zastupitelstvo v takovém
případě vypsat soutěž o nejvyšší nabídku kupní ceny.
Zastupitelstvo obce však rozhodlo, že pozemek prodá
za nejnižší možnou cenu tomu zájemci, jehož nabídka
byla nižší. Výběr zájemce ani nízkou kupní cenu
zastupitelstvo ve svém rozhodnutí nijak neodůvodnilo.
Neúspěšný zájemce o koupi pozemku se obrátil
na linku 199. Na základě jeho podkladů byl podán
podnět ke kontrole obce na Ministerstvo vnitra.
Na vědomí byl podnět ke kontrole zaslán rovněž
samotné obci, která následně odložila uzavření
napadené kupní smlouvy na daný pozemek.
Protikorupční právní poradna nabídla neúspěšnému
uchazeči podání žaloby na neplatnost smlouvy
pro případ, že by obec prodala pozemky uchazeči
s nižší nabídkou.

Netransparentní zadávání
veřejných zakázek:
Středočeský kraj vyhlásil veřejnou soutěž o návrh
„ekonomické architektury prevence sociálních služeb“,
ve které chtěl vybrat prostředníka – v tomto případě
nedůvěryhodnou společnost s ručením omezením –
– na přerozdělování stovek milionů korun
z evropských dotací na podporu sociálních služeb
v tomto regionu. Na základě získaných informací
od neúspěšných uchazečů a vyžádané hodnotící
zprávy k této zakázce, se protikorupční právní
poradně podařilo spoluprací s investigativní
novinářkou a pomocí včasně podaného podnětu
na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, vyvinout
na úřad Středočeského kraje tlak, na jehož konci stálo
rozhodnutí hejtmana nepodepsat smlouvu
s vítězem soutěže. Naopak Středočeský kraj
zmanipulovanou zakázku zrušil a prostředky
ministerské dotace byly přerozděleny standardním
způsobem.

Nezákonné odmítnutí
poskytnutí informací
a nehospodárné chování:
Případu netransparentního prodeje Masarykova
nádraží se protikorupční poradna věnuje dlouhodobě
a spolupracuje na něm se současnými i bývalými
zaměstnanci Českých drah (ČD). Dosud se podařilo
získat návrhy smluv související s prodejem nádraží,
které byly schváleny dozorčí radou ČD a které jsou pro
ČD, potažmo pro stát, velice rizikové
z hlediska hospodárnosti. Existují přesvědčivé
indicie, že podepsané smlouvy se výrazně liší od těch
schválených, ale České dráhy odmítají poskytnout
kopie podepsaných originálů. Protikorupční právní
poradna proto podala na ČD žalobu na neposkytnutí
informací.

I v případě, že nebude váš podnět uzavřen uspokojivým
způsobem, může pomoci odhalit systémové problémy
a být impulsem k vytvoření účinných protikorupčních
opatření např. formou nových legislativních úprav.
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