Vážený pane/Vážená paní (oslovujeme jménem)
dovolte mi prosím, Vás požádat s ohledem na blížící se volby a Vaší kandidatury na hejtmana, o
aktivní účast na projektu občanské protikorupční iniciativy Lovec Korupčníků. Tato iniciativa má
mimo jiné za úkol zmapovat důvěryhodné reakce na korupční jednání. Součástí této výzvy je i
protikorupční kodex Lovec korupčníků (v příloze), který Vám poslouží v případě, že na otázku
protikorupční iniciativy odpovíte ve shodě se zněním kodexu.
V rámci projektu Vás prosíme o jednoduchou věc – zodpovězení jedné jediné otázky:
Jak zareagujete, nabídne-li Vám někdo úplatek, nebo Vás naopak o úplatek požádá?
(nabízíme 3 možnosti odpovědi, pokud Vám žádná nevyhovuje, napište nám vlastní odpověď)
a) Přijmu
b) Odmítnu
c) Nabídku si pouze vyslechnu a pozdržím, poté neprodleně tajně oznámím policii a budu
spolupracovat s policií na získání dostatečných důkazů ke stíhání pachatele.
Prosím o zaslání Vaší odpovědi bez ohledu na Vaše jiné případné protikorupční aktivity,
kterých si velmi ceníme.
Jak odpovědět?
Odpovídáte-li jinak než c), můžete nám svou reakci zaslat standardní odpovědí na tento email.
Odpovídáte-li c), prosíme, abyste si formulář kodexu Lovce Korupčníka (viz příloha) vytisknul/la a podepsaný nám jej předal/-la jedním ze tří způsobů:




Emailem: podepsaný a vyplněný kodex naskenujte a zašlete na email
janhanak@loveckorupcniku.cz
Poštou: podepsaný kodex si vytiskněte, vyplňte a podepište a následně nám jej zašlete
na poštovní adresu Jan Hanák, Funkeho 928, 280 02 Kolín.
Osobně: na schůzce v Praze či Kolíně a okolí se zástupcem projektu, při jejímž
plánování Vám vyjdeme maximálně vstříc.

Vaší odpověď můžeme zveřejnit v plném znění bez jakýchkoliv úprav s výjimkou Vašich
kontaktních údajů a bude tak veřejně dostupná na stránkách našich protikorupčních aktivit.
V případě zájmu nám bude ctí s Vámi věcně a transparentně spolupracovat na dalších
protikorupčních oblastech, jakožto klíčovém tématu moderní politiky, bez ohledu na Vaší
politickou příslušnost.
Za Vaší odpověď velmi děkujeme.
Přejeme úspěšné volby!

