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Tisková zpráva IPUR z 29. června 2021 

Setkali jste se s korupcí nebo arogancí veřejné správy? Obraťte se na nás! 

Možná patříte k těm vzácným lidem, kteří věří, že krást se nemá, a když nějaký 

pokus o korupci zaznamenali, nechtějí o něm mlčet. Za kým ale jít? Máme pro Vás 

řešení: Institut pro udržitelný rozvoj (IPUR) je připraven Vám pomoci. 

Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje 

všechny vrstvy společenského života. Boj proti ní často závisí na prvním odvážném 

kroku těch, kteří se s korupcí setkali, a bohužel šance na vyřešení korupčních 

případů nezřídka končí právě v tomto momentě. Tedy tak, že onen první krok není 

učiněn. 

Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním 

jednáním státní správy či samosprávy a nevíte, kam se v podobném případě obrátit 

nebo nemáte důvěru v oficiální místa, jsme tu pro vás.  Protikorupční činností se 

zabýváme déle než 15 let a máme zkušený tým lidí, kteří ví, jak vám pomoci. Je 

jasné, že vše musí proběhnout diskrétně, aby vás odvaha zbytečně neohrozila. Pro 

první kontakt můžete zvolit e-mail info@ipur.cz a detaily probrat až na osobní 

schůzce. 

Pomůžeme Vám zorientovat se v problému, zda se jedná o korupci, zda je případ 

vhodné nahlásit a kam. 

Zajistíme Vám informační i právní pomoc. 

Pomůžeme Vám sehnat zbylé a potřebné informace k případu. 

Zajistíme bezpečnou anonymitu vás i vašich blízkých. 

Pomůžeme Vám v komunikaci s veřejnou správou, například při snaze domoci se dat 

a informací. 

Vaše podněty zanalyzujeme a zpracujeme. Budeme vás o všem informovat. 

Můžeme váš problém medializovat. Postaráme se o to, aby nezapadnul. 

V IPUR máte silného a zkušeného partnera, ročně se na nás obrátí řádově desítky 

lidí s podněty a žádostí o pomoc. Nebojte se být jedním z nich. 

Jiří Římánek, ředitel IPUR, k tomu říká: „Poradenství nabízíme běžným občanům, 

kteří jsou vystaveni korupčnímu jednání na úřadech, ale také podnikatelům, kteří se 

setkávají se sofistikovanější formou korupce, která po nich může být vyžadována 

například při jejich snaze čestně získat veřejnou zakázku. Rovněž zaměstnanci státní 

správy a samosprávy mohou být ve svém zaměstnání vystaveni korupčnímu tlaku, 

který nechtějí akceptovat.“ 

Poradenství je realizováno za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR v rámci 

dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadace OSF v rámci programu 
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Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit 

neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. 

V případě dotazů se neváhejte ozvat:  

redakce@nasliberec.cz, 773 464 373 

 

Tisková zpráva byla vydána v rámci projektu „Společně a efektivně proti korupci 2020 - 2021“. 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské 

společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu 

občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České 

republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. 

V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. 

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování 

ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce 

s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a 

dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska.“ 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The 

programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds 

capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, 

equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to 

minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support 

CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee 

of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from 

EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute 

towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in 

Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation 

between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It 

supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech 

Republic.” 

 

Projekt je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního 

jednání“. 
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