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Bojovnice s korupcí: Toskánsko a Prachatice 
podezřele spojuje podnikatel Hasler 
1. dubna 2010  13:43 

Podle Ivety Jordanové z protikorupční organizace Růžový panter není náhoda, že 
lichtenštejnský podnikatel Markus Hasler, známý z toskánské kauzy, dvakrát pomohl 
různým lidem spřízněným s ODS. Jednou pronajal vilu Marku Dalíkovi, podruhé 
investoval do projektu lázní v Prachaticích. 

 
Lichtenštejnský byznysmen Markus M. Hasler (uprostřed), který Mirkovi Topolánkovi pronajímal vilu v Monte 
Argentáriu. | foto: archiv Týdne.cz 

"Nikdo věrohodně nevysvětlil jak se Hasler do projektu lázní dostal. Nevěřím na 
takové náhody," uvedla Jordanová z organizace Růžový panter, která zpracovává 

http://www.idnes.cz/


projekt, jak se v Česku přidělují evropské dotace a s MF DNES na přípravě článku 
spolupracovala. 

Starosta slíbil městu lázně 
Místo toho mu ztratil nejkrásnější pozemky 

Nepřijde vám, že starosta ve vztahu k těm pozemkům úplně nehájil zájmy 
města? 
Nehájil a nehájí. Pokud někam město vloží majetek a starosta potom sdělí 
novinářům, že ho nezajímá, co se s tím majetkem děje, to je samo o sobě podezřelé 
a v příkrém rozporu s výkonem funkce veřejného činitele, který se má ze zákona 
chovat jako dobrý hospodář. Takový přístup by si nedovolil žádný solidní podnikatel. 
Když město někam vloží svůj majetek, tak má povinnost se o něj starat, to by mělo 
být samozřejmostí. 

Ty pozemky nabyly tu hodnotu po letech... 

A město především ztrácí svůj vliv v té firmě. Dokonce jeho zástupcům ani nevadí 
neprůhledná vlastnická struktura a podezřelé toky peněz. Do firmy vstoupil Markus 
Hasler. Ten, který údajně pronajal vilu v Toskánsku Marku Dalíkovi ke společné 
dovolené s předsedou ODS Topolánkem a místopředsedkyní Poslanecké sněmovny 
Talmanovou. 

Lichtenštejnská firma, kterou Hasler zastupuje, lázním půjčila peníze a vstoupila do 
společnosti jako akcionář. Nyní prý už akcie zase nevlastní, není to ale možné 
dokázat a nikdo nechce na rovinu říct, z čeho a zda-li je vůbec úvěr splácen. Ten byl 
podle tvrzení jednatele Ladislava Marka navíc použit i na výplaty manažerů. Lázně 
však nevydělávají a chtějí získat téměř sto milionů z veřejných zdrojů. Na můj vkus 
se Markus Hasler poněkud podezřele objevuje v různých vztazích se špičkami ODS. 

Není pro tu firmu do budoucna handicapem, že má nevyřešené vlastnické 
vztahy z minulosti? 
Problém je v dotacích a v přístupu města, protože tady už jde o veřejné peníze. 
Někteří podnikatelé a především politici si bohužel neuvědomují, že pro to, aby 
někdo vyvolený mohl podnikat díky dotacím, někdo jiný musí platit daně. Zákony jsou 
velmi děravé a obávám se, že zcela úmyslně. Dotaci může klidně získat i 
neprůhledná firma a jak je vidět, tak i firma, která nemá s konečnou platností 
vypořádané vlastnické vztahy. 

U banky je její věc, jestli půjde do rizika. U poskytování dotací by mělo být jedním z 
kritérií skutečný veřejný zájem, nezpochybnitelná solidnost žadatele a čitelná 
vlastnická struktura. Hodnotitelé projektů financovaných z veřejných peněz by měly 
brát v potaz celou řadu aspektů. 

Pravidla by měla být nastavena nekompromisně a jasně. V jihozápadním regionu 
Česka je obecně v systému přidělování dotací skandální nepořádek. Nesmíme 
opomenout, že hlavní manažeři Úřadu regionální rady skončili nedávno ve vazbě 
kvůli podezření z korupce. Jak potom může veřejnost důvěřovat takovému 
rozhodování? 

Autor: Jakub Pokorný 
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Hasler, který pronajal Dalíkovi italskou vilu, má v 
Česku hodně aktivit 
7. srpna 2009  9:08 

Markus Manfred Hasler z Lichtenštejnska, který pronajal Marku Dalíkovi italskou vilu, 
v níž pak trávil dovolenou Mirek Topolánek, má v Česku mnoho aktivit. Hasler je 
podle celosvětové databáze firem, z níž údaje poskytla MF DNES exkluzivně firma 
Dun & Bradstreet, například ředitelem lichtenštejnské společnosti Elana Anstalt. 

 
Lichtenštejnský byznysmen Markus M. Hasler (uprostřed), který Mirkovi Topolánkovi pronajímal vilu v Monte 
Argentáriu. | foto: archiv Týdne.cz 

Ta má podíly ve třech tuzemských firmách: BPA sport marketing, Redemptor a 
Hendon. Všechny tyto firmy jsou spojeny se jménem podnikatele Antonína Charouze. 

Hendon například vlastní firmu, jejíž název je přímo A. Charouz. "Já jsem v těch 
firmách pouze zaměstnanec. Jméno pana Haslera znám, ale nevím, komu firmy, v 
nichž vystupuje, patří," reaguje Charouz. 

varovalo nás i pár slušných lidí z ČSSD 
Přečtěte si rozhovor s Markem Dalíkem 
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Firma Elana Anstalt sídlí v Lichtenštejnsku na stejné adrese jako další společnosti 
řízené Haslerem včetně té, která jedná za Raben Anstalt vlastnící italskou vilu. 

Charouz podniká hlavně v prodeji aut, ale je i velkým prodejcem jachet. Do skupiny 
Charouz Group patří firma, která provozuje například i autopůjčovnu Sixt. A ta 
Topolánkovi půjčila na dovolenou v Itálii džíp. 

Hasler podle údajů Dun & Bradstreet figuruje celkem v 17 společnostech, z toho 
většina je v Lichtenštejnsku, zbytek ve Velké Británii, Rakousku a Maďarsku. 

Růžový panter: Vazby s nedůvěryhodnými lidmi 

Nevládní protikorupční organizace Růžový panter poukázala na to, že v tuzemsku 
pro firmy kolem Haslera pracují další Češi, kteří mu dohazují investice. Hasler podle 
Růžového pantera zastupoval lichtenštejnskou firmu Rilon, která měla zájem 
investovat do prachatické společnosti Léčebné centrum sv. Markéty. 

"Na Markuse M. Haslera mají přímou či nepřímou vazbu nedůvěryhodné osoby a 
jejich firmy," tvrdí Růžový panter. Organizace zvažuje, že podá podnět Švýcarsku, 
aby prověřilo transakce firem z této kauzy přes svoji zemi a Lichtenštejnsko kvůli 
podezření z praní špinavých peněz. 

Za nepříliš důvěryhodnou osobu považují Markuse M. Haslera ve Vojenském a 
špitálním Řádu svatého Lazara, do kterého chtěl proniknout. 

"Setkal jsem se s ním dvakrát v roce 2004, ale získali jsme informace, že to není 
důvěryhodný člověk a že měl kvůli svému podnikání problém s úřady v USA. Tak 
jsme se s ním hodně rychle rozešli," řekl MF DNES Ondřej Vanke, vicekancléř 
českého velkopřevorství Řádu svatého Lazara. 

Otazníky nad dovolenou v Itálii 
Řadu otazníků vyvolává už čtrnáct dnů dovolená expremiéra a předsedy ODS Mirka Topolánka. 

Trávil ji v luxusní vile v Itálii, v přímořském letovisku Monte Argentario. Dosud přitom 

nevíme, komu vila ve skutečnosti patří a proč byli právě zde šéfovi ODS nablízku lobbisté a 

kapitáni byznysu. Stejně tak není stále jasné, kdo přesně si najal špiony, aby se o Topolánkově 

dovolené v Itálii dozvěděla před volbami také veřejnost. 

 

Komu patří vila? 

Je to klíčová otázka pro celou kauzu. Vila, kde trávil Topolánek 

dovolenou, je v katastru napsána na lichtenštejnskou společnost 

Raben Anstalt, ale to je zjevně jen krycí společnost, která má 

utajit skutečného vlastníka. Za Raben Anstalt vilu kupoval 

privátní bankéř J&T Ondřej Popelka, ale údajně jen pro klienta, 

jehož banka dosud neprozradila. Tvrdí, že vlastníkem není český 

občan. Pokud banka říká pravdu, vila nepatří Dalíkovi ani 

Topolánkovi. J&T také tvrdí, že vila v letovisku není její.Pokud 

neprolomí bankovní tajemství, pravý vlastník může nakonec zůstat 

skryt. 

 

Zvláštní sestava 
V Toskánsku se sešla zajímavá sestava. Kromě Topolánka tu byl 

šéf ČEZ Martin Roman, lobbista Vladimír Johanes, exministr 

dopravy Aleš Řebíček, plzeňský podnikatel a konkurzní správce 

Petr Šikoš či místopředseda ČSSD Milan Urban. Mihl se tu i 



lobbista Roman Janoušek. Politici a podnikatelé se sešli krátce poté, co v parlamentu hlavně 

poslanci ODS a ČSSD protlačili pro ČEZ výhodný zákon o emisních povolenkách. ČEZ i J&T 

zajímá také rozhodnutí politiků o limitech těžby uhlí. Urban i ostatní účastníci popírají, že by 

šlo i o "námluvy" pro velkou koalici. 

 

Podivná smlouva 
Pronájem toskánské vily Markem Dalíkem za 30 tisíc eur podle 

Dalíka a ODS dokládá smlouva, kterou strana zveřejnila tento 

týden, ale která vyvolává další otazníky. Především smlouva 

působí tak, jako kdyby nevznikla v Lichtenštejnsku, ale byla 

psána nejprve česky a až pak překládána do angličtiny. Data jsou 

ve smlouvě psána tak, jak se to v angličtině nepoužívá (např. "15. 

June 2009"), i jméno Marka Dalíka je ve smlouvě dlouze, s čárkou 

nad i, což by u smlouvy vznikající v cizině nebylo obvyklé, a v 

některých místech je text psán s českým slovosledem ve větě. 

 

Role firmy J&T 

Až příliš často se kolem Topolánka pohybuje finanční skupina 

J&T, která se podílela na koupi vily v letovisku Monte 

Argentario lichtenštejnskou společností Raben Anstalt. To 

zařizoval bankéř J&T. Slovensko-česká finanční skupina "měla 

prsty" i v jiné Topolánkově italské dovolené, na niž letěl tehdy 

ještě předseda české vlády do vily 

italského premiéra Silvia 

Berlusconiho tryskáčem J&T. Firma se zajímala třeba o privatizaci 

pražského letiště a vlastní třeba i fotbalovou Spartu, pomáhala 

půjčkou při podnikání tehdejší partnerce Marka Dalíka. 

 Dalíkovo "mlžení" 
S Markem Dalíkem stojím a padám, vyjádřil se jednou Mirek 

Topolánek. Teď by měl s velkým znepokojením sledovat, jak v 

tom Dalík "bruslí" při vysvětlování pronájmu 
vily v Toskánsku. Dalík třeba před novináři prohlašoval, že není 

špion, a tak vůbec nemohl vědět, když si vilu pronajímal, komu 

patří. Jenže ve stejný den, kdy to Topolánkův přítel řekl, zveřejnila 

ODS dokument – smlouvu o pronájmu vily mezi Dalíkem a 

Raben Anstalt. A v té je hned v první větě prvního odstavce 

napsáno, že "pronajímatel deklaruje, že je jediným vlastníkem 

nemovitosti"... 

 

Setkání tří jachet 

V přístavu v Toskánsku vedle sebe v jednu chvíli stály tři jachty s českou vlajkou, jedna patří 

exministru dopravy Aleši Řebíčkovi, další dvě si Marek Dalík a 

lobbista Vladimír Johanes půjčili od firmy Radka Mašína, jehož 

zákazníkem byl i dnes uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř. 

Fotografie tří jachet s českou vlajkou vedle sebe v italském 

přístavu byla sice jen drobným detailem v "toskánské aféře", ale 

politici a byznysmeni, kteří byli u jachet vyfoceni, už teď nemohou 

tvrdit, že šlo jen o náhodné setkání lidí, kteří o sobě navzájem 

nevěděli. 

 

Jak to bylo s letadlem 
Z dovolené v Itálii Topolánek přiletěl tryskáčem společnosti 

Travel Service a ODS zveřejnila fakturu, že za cestu zaplatila 150 

tisíc korun. "Letadlo neletělo z Prahy do Itálie, letělo z jiné 

destinace a za hodinu letu tohoto typu letadla si účtujeme 85 až 90 
tisíc korun," vysvětluje mluvčí Travel Service Vlaďka Dufková, 

jak se ODS podařilo stlačit cenu dolů. Žádný soukromý sponzor 

https://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?foto1=JB2cf11f_smlouva.jpg.JPG


se podle ní na zaplacení letadla nepodílel. Zajímavé je, že ještě minulý týden mluvčí strany 

nic nevěděl o tom, že strana pro Topolánka sehnala letadlo, ale pak ODS vytáhla fakturu. 

 

Topolánkovy výdaje 

Šéf ODS to s informacemi o své dovolené v Toskánsku 

"nepřehání". Po návratu z Itálie uspořádal sice mimořádnou 

tiskovou konferenci, na níž řekl, že vilu měl v pronájmu jeho 

přítel Marek Dalík a že on za svůj pobyt ve vile zaplatí 3 300 eur 

(přibližně 86 tisíc korun) a za jachtu dalších asi 30 tisíc korun, ale 

protože zatím nepředložil žádné doklady, zůstalo to jen v rovině 

tvrzení. "Není obvyklé, aby dva přátelé, kteří se na něco skládají, o 

tom spolu sepisovali smlouvu," říká mluvčí ODS Martin Kupka. 

Topolánek určitě neutratil za let domů, o to se postarala ODS. 

 

Kdo objednal fotky? 
Fotografie z Topolánkovy dovolené nabídl MF DNES bývalý šéf 

rozvědky Karel Randák (na snímku). Jasné však není, kdo si je 

objednal. Možností je více – šéfa ODS mohla nechat špehovat 

ČSSD, která to popírá. ODS tvrdí, že Randák pracuje pro 

socialisty, a připomíná kauzu Savoy, v níž byli sledováni 

prezidentův kancléř Petr Weigl a lobbista Šlouf. Nebo může jít o 

boj uvnitř ODS, kde chce někdo oslabit Topolánka. Další možností je osobní msta Randáka, 

který přišel o funkci. A vyloučit nelze ani to, že si fotky objednal někdo z byznysu, aby 

poškodil ČEZ a J&T. 

Autoři: Jana Klímová, Josef Kopecký 
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Na veřejně prospěšné účely předloni nejvíce odvedla Sazka 

Praha - Sazka sázková kancelář předloni odvedla na veřejně prospěšné účely nejvíce ze všech 

provozovatelů loterií a podobných her, celkem 413 milionů korun. Druhá byla s odstupem společnost 

Synot Tip a třetí provozovatel kasin Bonver Win. Vyplývá to z dat odboru Státní dozor nad sázkovými 

hrami a loteriemi ministerstva financí. Čísla za loňský rok ještě nejsou k dispozici. Nicméně novela 

loterijního zákona tuto povinnost odvádět prostředky na veřejně prospěšné účely od 1. ledna 2012 

zrušila, místo toho zavedla 20procentní daň na příjmy ze hry. Sazka sázková kancelář, která 1. 

listopadu 2011 převzala loterijní byznys po zkrachovalé Sazce, v roce 2011 nejvíce přispěla 

sportovcům, kteří od ní získali celkem 408,6 milionu korun. Kulturní akce podpořila 3,6 milionu korun, 

na zdravotní účely dala 2,34 milionu a půl milion korun nasměrovala do sociální oblasti. Druhým 

největším přispěvatelem na veřejně prospěšné účely z výnosů z hazardu byla předloni společnost 

Synot Tip, která provozuje jak kurzové sázky, tak i technické hry (k nim patří například videoloterijní 

terminály, elektromechanické rulety či internetové kurzové sázky - pozn. red.). Celkem tímto 

způsobem odvedla asi 360 milionů korun. Třetí v tomto žebříčku, společnost Bonver Win specializující 

se na provozování heren, barů a kasin, na veřejně prospěšné účely poslala 257 milionů korun. Z čísel 

lze odhadnout, jak velký podíl na hazardním trhu ta která společnost má. První místo Sazky sázkové 

kanceláře je způsobeno její naprostou dominancí na loterijním trhu. Z provozovatelů her povolených 

ministerstvem financí totiž naopak zaujímala předloni první místo na trhu společnost Synot Tip s 

podílem 5,8 procenta na vložených částkách. Jde však jen o část peněz, které tímto způsobem musely 

společnosti rozdělit. Většina zisku jim zůstala. Tento systém navíc provázela velká podezření, protože 

podpořené projekty si vybíraly společnosti samy. Například Bonver Win poslala podle Hospodářských 

novin 20 milionů korun sdružení Vivacitas z Valašského Meziříčí, které vzniklo jen o necelý rok dříve, 

nemělo ani internetové stránky a o své činnosti nijak neinformovalo. Bonver Win poslala také 30 

milionů na provoz klubu společnosti SBM Europe, přestože ta se podle obchodního rejstříku nevěnuje 

veřejně prospěšné činnosti. Podezřelá byla podle nevládní protikorupční organizace Růžový panter 

také dotace 245,5 milionu korun, kterou Nadaci Děti kultura sport poskytla společnost Synot Tip. Ta 

věnovala také 12,5 milionu korun Občanskému sdružení Safari muzeum Hostín, přičemž "safari" je 

podle Růžového pantera soukromou uzavřenou oborou. I kvůli těmto neprůhledným transakcím se 

způsob odvodu zisků z hazardu od loňského roku změnil. Češi předloni v loteriích, kurzových sázkách, 

kasinech i na hracích automatech prosázeli celkem 126,8 miliardy korun, na výhrách se jim vrátilo 

95,7 miliardy korun. Zbylých 31,1 miliardy korun tvořily příjmy ze hry, z nichž 3,54 miliardy odvedli 

provozovatelé loterií a podobných her na veřejně prospěšné účely. Po odečtení správních a místních 

poplatků jim na účtech zůstalo zhruba 24 miliard korun. Autor: ČTK  

Organizace chystá stížnost na MO kvůli vyznamenáním pro politiky 

Datum: 24.11.2009 14:40:00 

Praha 24. listopadu (ČTK) - Nevládní protikorupční organizace Růžový panter chystá stížnost na 

ministerstvo obrany. Příčinou je nedostatečné zdůvodnění, proč ministr obrany Martin Barták 

vyznamenal osm politiků a státních úředníků Záslužným křížem třetí třídy, sdělila ČTK Iveta Jordanová 

z Růžového pantera. Záslužný kříž obdrželi například vedoucí úřadu vlády Jan Novák, vedoucí 

Kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl, předseda sněmovního branného výboru Jan Vidím nebo 

ředitel BIS Jiří Lang. Organizaci Růžový panter vadí, že vyznamenání staví politiky na roveň s hrdiny 

odboje, válečnými veterány a účastníky misí. 



Stejný řád předal Barták i řediteli hradního protokolu Jindřichu Forejtovi, řediteli Národního 

bezpečnostního úřadu Dušanu Navrátilovi, předsedovi sněmovního zahraničního výboru Janu 

Hamáčkovi a prvnímu náměstku ministra zahraničí Tomáši Pojarovi. 

"Databáze ministerstva obrany neobsahuje přesně formulované zásluhy u každé osoby," řekl ČTK 

mluvčí MO Jan Pejšek. Rozkaz ministra obrany, který vyznamenávání upravuje, však výslovně uvádí, 

že "návrhy na udělení vojenských resortních vyznamenání... musejí obsahovat řádné zdůvodnění k 

jejich udělení". Stejný rozkaz pak ukládá náčelníkovi Generálního štábu, aby evidoval osoby a 

jednotky, kterým byla resortní vyznamenání udělena. "Neumět odůvodnit, co ona spolupráce reálně 

znamenala, to je už trapné," dodala Jordanová. 

Vyznamenaní řád obdrželi za "významné zásluhy o rozvoj resortu ministerstva obrany", napsalo MO v 

tiskové zprávě. Stejnou odpověď obdržela i organizace Růžový panter. "S odpovědí MO nejsme 

spokojení a kvůli neposkytnutí řádného zdůvodnění, za jaké konkrétní skutky udělil ministr obrany 

Záslužné kříže, budeme podávat stížnost podle zákona k nadřízenému orgánu... V tomto případě to 

paradoxně bude buď ministr obrany, nebo vláda," sdělila ČTK Jordanová. 

Záslužný kříž ministra obrany České republiky je třetím nejvýznamnějším vojenským resortním 

vyznamenáním. Je udělován od roku 1997. Vyznamenání se uděluje například za záchranu lidských 

životů, statečnost a úspěšné splnění bojových povinností. Lze je však udělit i za zásluhy o rozvoj 

resortu obrany. Od vzniku Záslužného kříže jej obdrželo více než 2400 lidí. Podle informací MO není s 

řádem spojena žádná finanční odměna. Barták ocenění předal 10. listopadu u příležitosti Dne 

veteránů. 

Tomáš Tománek pba 

Růžový panter: ČOI zveřejnila závadná solária, chceme vědět proč 

Datum: 2.11.2009 16:41:00 

Praha 2. listopadu (ČTK) - Česká obchodní inspekce zveřejnila názvy solárií, ve kterých její pracovníci 

letos na jaře zjistili závadné trubice, ačkoliv dosud jména kontrolovaných firem odmítala 

spotřebitelům poskytnout. Upozornila na to nevládní protikorupční organizace Růžový panter, která v 

minulosti za nezveřejňování pokutovaných čerpacích stanic pohonných hmot ČOI kritizovala. Růžový 

panter proto požádal ČOI o informace, proč provozovatele závadných solárií tentokrát zveřejnila. 

ČOI letos na jaře v osmi z deseti kontrolovaných solárií zjistila vyšší intenzitu záření, než povolují 

normy. Inspekce nejprve podle Růžového pantera nechtěla jejich provozovatele zveřejnit, nakonec 

tak ale učinila. "ČOI zásadním způsobem změnila svůj postoj, což organizace plně podporuje a vítá," 

sdělila dnes ČTK předsedkyně správní rady Růžového pantera Iveta Jordanová. 

Jordanová ale zároveň upozornila na to, že ČOI buď změnila svůj právní názor na zveřejňování 

informací o výsledcích kontrol a bude je i nadále poskytovat, anebo v případě solárií učinila výjimku 

ze zaběhnuté praxe. "S plným vědomím, že porušuje zákon," podotkla Jordanová, podle které Růžový 

panter zastává názor, že ČOI má povinnost zveřejňovat jména a názvy kontrolovaných firem včetně 

výsledků kontrol. 



Mluvčí ČOI Tomáš Vozáb dnes ČTK řekl, že vedení inspekce se k žádosti Růžového pantera vyjádří v 

nejbližších dnech. ČOI na svých internetových stránkách rozhodnutí zveřejnit výsledky měření v 

soláriích včetně názvu kontrolovaných firem zdůvodnila zvýšeným rizikem ohrožení zdraví 

spotřebitelů. 

Růžový panter nyní od ČOI požaduje informaci o ustanovení právního předpisu, které inspekci 

umožnilo zveřejnit názvy kontrolovaných solárií včetně výsledků kontrol. "Organizace bude dále 

požadovat sdělení názvů kontrolovaných subjektů, které v rámci kontroly solárií v dubnu 2009 

nepřekročily maximální přípustné hodnoty vyzařování," dodala Jordanová. 

Podle Jordanové by zveřejňování výsledků kontrol mohlo firmy přinutit k větší odpovědnosti při 

dodržování zákonů a norem. "Zároveň se zvýší důvěra občanů ve veřejnou správu a význam 

preventivního působení, které je jedním z hlavních principů prováděných kontrol a tedy i důvodem 

vzniku a významu ČOI, jejíž provoz je hrazen z veřejných financí," uvedla. 

beh vju 

Zachariáš a Tomažič z práv v Plzni dobrovolně odejít nechtějí 

Datum: 12.10.2009 19:32:00 

-------------------- 

Plzeň 12. října (ČTK) - Bývalý děkan právnické fakulty v Plzni Jaroslav Zachariáš ani někdejší proděkan 

Ivan Tomažič nechtějí z fakulty dobrovolně odejít. Oba to dnes řekli pověřenému šéfovi fakulty Jiřímu 

Pospíšilovi. Ten je přesvědčen, že by aktéři plagiátorské kauzy měli školu opustit. Vyzval k tomu i 

nedávného proděkana Milana Kindla. Kindl dnes rezignoval na šéfa katedry občanského práva. 

"Jsem učitel, který chce učit. Nejsem advokát, nejsem ani ten, který má majetkové prospěchy. Mám 

jeden byt v paneláku, dvě děti, čtyři vnoučata, jedno auto. To je vše, co mám," řekl dnes novinářům 

Tomažič, jehož dizertační práce byla opsaná. Prý nechá rozhodnutí o svém setrvání na fakultě na 

Pospíšilovi. 

"Nedohodli jsme se na žádném způsobu řešení. Pro zlepšení prestiže naší fakulty by ale bylo dobře, 

aby aktéři naší prvotní plagiátorské aféry ze školy odešli. V následujících dnech ve vedení 

rozhodneme, jak budeme dál postupovat," okomentoval to Pospíšil. Potvrdil, že dopoledne obdržel 

rezignaci Kindla na post šéfa katedry občanského práva. "Podle mých informací pan Kindl velmi 

výrazně uvažuje o tom, že z fakulty odejde," dodal Pospíšil. S Kindlem ale Pospíšil nejedná přímo, 

komunikuje skrze kolegy, kteří s ním jsou v kontaktu. 

Zachariáš zatím Pospíšilovi nepředal listinnou agendu fakulty. Bývalý ministr už v neděli řekl, že počká 

do úterý a jinak se jí "zmocní" sám. K převzetí bude zřejmě potřebovat souhlas rektora. 

Pospíšil také řekl, že do středy se na internetu fakulty objeví seznam studentů, kteří získali malý 

doktorát na plzeňských právech po roce 2006. "Tady je problém, že v roce 2006 byla novela 

vysokoškolského zákona, jež umožňuje zveřejňovat tyto věci na veřejně dostupných nosičích, jako je 

třeba internet. Rok 2006 tak byl zlomový," řekl. 



Fakulta dnes požádala ministerstvo školství, aby zanalyzovalo, zda podle nějakého jiného ustanovení 

může zveřejnit i studenty, kteří titul získali před rokem 2006. "Do konce týdne k tomuto dostaneme 

zprávu," dodal. Stejně tak požádal o posudek, zda je možné zveřejnit seznam "rychlostudentů", tedy 

jména a délku studia asi 400 lidí. "Do pátku bychom měli mít i jasné informace jak postupovat 

ohledně možného odebírání titulů," dodal. 

Nevládní protikorupční organizace Růžový panter dnes upozornila také na personální změny ve 

vedení soukromé Vysoké školy Karlovy Vary, jejíž někteří studenti byli mimo výběrové řízení přijímáni 

na plzeňskou fakultu. Na škole v Karlových Varech se získává právnický bakalářský titul, magistra si 

pak studenti dodělávají v Plzni. Na karlovarské škole působí i Kindl. 

Podle Růžového pantera ovládá karlovarskou školu prostřednictvím firmy IURIS Praha Ondřej 

Vislocký, který stejně jako Barbora Horáková drží každý 50 procent akcií společnosti. Není ovšem 

jasné, odkdy a jak k nim přišli, napsala organizace v prohlášení zaslaném ČTK. Růžový panter 

upozorňuje na to, že z posledních let chybějí klíčové informace o firmě. 

Růžový panter uvedl, že několik dnů před odhalením údajného plagiátorství na plzeňské fakultě byla 

vyměněna správní rada karlovarské školy a změny se předtím odehrály také ve statutárním orgánu 

Karlovarského vzdělávacího institutu, s.r.o., který karlovarskou školu založil. Nejasnosti jsou podle 

Růžového pantera i v případe firmy IURIS Praha, která sídlí na stejné adrese jako advokátní kancelář 

Kindl a partneři - právě ta listiny ohledně převodu obchodních podílů vždy zajišťovala. 

Eva Barborková pnp hš mol 

ČOI zjistila u pump velmi nekvalitní PHM,jméno firmy nezveřejnila 

Datum: 22.5.2009 12:34:00 

Praha 22. května (ČTK) - Česká obchodní inspekce odhalila v dubnu u několika čerpacích stanic jedné 

společnosti velmi nekvalitní pohonné hmoty. ČOI to oznámila na svých internetových stránkách 

www.coi.cz. Jméno firmy, která tyto čerpací stanice provozuje, ČOI ale opět nezveřejnila s 

odůvodněním, že by porušila zákon. 

Rozhodnutí ČOI nezveřejňovat názvy pokutovaných čerpacích stanic již dříve kritizovaly mimo jiné 

zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová a protikorupční organizace. Naopak ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČOI podpořilo. 

Závažné nedostatky odborníci v dubnu odhalili v sedmi vzorcích automobilového benzinu a šesti 

vzorcích motorové nafty, přičemž 12 z nich bylo odebráno u čerpacích stanic jedné společnosti. 

"Jednalo se o hrubé odchylky od jakostních norem pohonných hmot, které pravděpodobně 

napovídají o neoprávněné manipulaci s palivem," stojí ve zprávě ČOI, podle které vzorky nesplňovaly 

více jakostních ukazatelů. 

Mluvčí ČOI Kamila Juhaňáková dnes ČTK řekla, že ČOI jméno provozovatele čerpacích stanic nemůže 

zveřejnit. Podobně ČOI postupovala už loni, kdy kvůli prodeji nekvalitních pohonných hmot udělila 

rekordní milionovou pokutu síti čerpacích stanic. "Brání v tom (zveřejnění jména) nejen zákon o 

kontrole, ale i jiné zákony, mezi nimi zákon o ochraně osobních údajů a v neposlední řadě i zákon 

nejvyšší, tedy Ústava ČR," sdělila již dříve ČTK ústřední ředitelka ČOI Jana Příhodová. Upozornila, že 



stát v minulosti kvůli poskytnutí jména pokutované čerpací stanice médiím musel této firmě zaplatit 

několik milionů korun odškodného. 

MPO na začátku letošního roku rozhodlo, že ČOI jména těchto stanic zveřejnit nemusí. Tehdejší 

ministr průmyslu a obchodu Martin Říman uvedl, že od pokutovaných prodejců pohonných hmot by v 

případě zveřejnění jejich jmen hrozily žaloby o poškození dobrého jména a náhradu ušlého zisku. 

Utajování jmen nepoctivých prodejců kritizovala Seitlová, podle které tak ČOI nezákonně odpírá 

spotřebitelům důležité informace. Televize Prima pak letos na jaře podala na MPO žalobu, v níž se 

domáhá zveřejnění údajů o pokutovaných čerpacích stanicích. K "odtajnění" jména pokutované 

společnosti vyzval ČOI i odborník na přístup občanů k informacím Oldřich Kužílek a protikorupční 

organizace Růžový panter. 

Jména pokutovaných sítí čerpacích stanic se tak veřejnost může dozvědět až tehdy, pokud se jejich 

provozovatel s výsledkem správního řízení nesmíří a případem se bude zabývat Nejvyšší správní soud, 

který svá rozhodnutí zveřejňuje. 

Kvalita pohonných hmot u tuzemských čerpacích stanic se v dubnu zhoršila. Z odebraných 279 vzorků 

pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 23, tedy 8,2 procenta. ČOI již v březnu u 

tuzemských čerpacích stanic zjistila o něco více nevyhovujících vzorků pohonných hmot než v lednu a 

únoru. Za celý loňský rok neprošlo testy 5,6 procenta odebraných PHM. 

beh jw 

Růžový panter: Řada sněmovních komisí a podvýborů téměř nepracuje 

Datum: 2.4.2009 13:39:00 

-------------------- 

Praha 2. dubna (ČTK) - Většina komisí a podvýborů, které zřídila Poslanecká sněmovna, jednala v 

loňském roce nejvýše dvakrát, letos zatím ani jednou. Nebo také informace o své činnosti na 

webových stránkách sněmovny vůbec nezveřejňují. Tyto podvýbory a komise stojí přitom daňové 

poplatníky kvůli odměnám pro předsedající poslance ročně víc než deset milionů korun. Uvádí no 

nevládní protikorupční organizace Růžový panter. 

Jako jeden z příkladů uvádí Růžový panter podvýbor pro ochranu spotřebitele, kterému předsedá 

nezařazená poslankyně Věra Jakubková. Ten podle webových stránek zasedal loni jen jednou, letos 

ještě ani jednou. Jakubková ale ČTK řekla, že podvýbor se již letos jednou sešel a další jeho jednání se 

má odehrát v dubnu. Ještě v roce 2007 se podle ní podvýbor scházel každé dva měsíce. Loni ale jeho 

činnost podle ní poznamenala situace ve sněmovně, kdy musela se svou nezařazenou kolegyní Olgou 

Zubovou zvládat ve dvojici práci, kterou má v jiných klubech na starosti mnohem víc lidí. 

Podle tiskové zprávy zasedaly loni nejvýše dvakrát například podvýbory pro strategie a koncepce, pro 

kontrolu hospodaření ve veřejné správě, pro legislativu, pro lidská práva nebo třeba podvýbor pro 

problematiku civilizačních onemocnění a závislostí. 



Tisková zpráva uvádí jako další příklad komisi pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu, 

které předseda občanský demokrat Jan Klas. Tato komise loni zasedala jen jednou, a to aniž by za celý 

rok projednala výroční zprávu NBÚ, kterou má tento úřad komisi podle zákona předkládat. 

Klas se ale hájí tím, že ze strany Růžového pantera jde o neznalost věci. "My jsme zasedali v tomto 

volebním období čtyřikrát a komisi nelze hodnotit podle toho, kolikrát zasedá," řekl ČTK. Zdůraznil, že 

kontrola činnosti NBÚ se odehrává nepřetržitě a není třeba komisi tak často svolávat. Členové komise 

se navíc shodli, že její jednání budou utajena. "Kdybych chtěl vykazovat činnost, tak můžu zasedat 

každý měsíc jednou, to nemůže být problém, ale u kolegů bych nepochodil, kdybych takhle řídil 

komisi," dodal Klas. 

Vedení těchto orgánů, které sněmovna zřizuje, aby se zabývaly určitou oblastí, přitom pobírají ke 

svému platu zvláštní odměny. Předseda komise dostává navíc 27.016 korun, předseda podvýboru 

13.508 korun a místopředseda podvýboru 6754 korun měsíčně. Základní plat poslance je 61.400 

korun. 

"Za přidělené odměny by poslanci měli buď adekvátně pracovat nebo zákon upravit takovým 

způsobem, aby každý měsíc nepobírali vysoké částky za nicnedělání," uvádí Růžový panter. Současně 

sněmovnu vyzval, aby posoudila účinnost všech svých komisí a podvýborů a případně zrušila ty z nich, 

které nevykazují přiměřenou prospěšnou činnost. 

nlm mal 

Sdružení chtělo znát výdaje na volby, ČSSD a ODS je neposkytly 

Datum: 13.10.2008 17:11:00 

Praha 13. října (ČTK) - Vládní ODS i opoziční ČSSD nereagovaly na výzvu nevládní protikorupční 

organizace Růžový panter a neposkytly jí informace o svých výdajích na kampaň před krajskými 

volbami. Sdružení o tom dnes informovalo ČTK s tím, že další sněmovní strany, kterými jsou KSČM, 

KDU-ČSL a zelení, tak učinily v neúplné podobě. Z několika oslovených politických subjektů podle 

Růžového pantera požadované informace zaslaly pouze neparlamentní sdružení SNK ED a Nezávislí 

starostové pro kraj. 

"Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostředky, není možné je (údaje o financování) tajit," řekla 

ČTK Iveta Jordánová, která nevládní sdružení zastupuje. Doplnila, že o chybějící informace chce 

sdružení požádat znovu. 

Sdružení politickým stranám zaslalo několik otázek. Nejprve chtělo vědět, jaké jsou výdaje stran, 

včetně prostředků ze státního rozpočtu, pro všechny kraje dohromady. Speciálně se také zajímalo o 

to, kolik činí rozpočet ve Středočeském a Zlínském kraji, které sdružení vybralo jako zástupce 

největších a nejmenších krajů v Česku. Růžový panter chtěl také přesně vědět, kolik v těchto krajích 

strany zaplatí mimo jiné za billboardy, plakáty, volební tiskoviny a další propagační materiály. 

Občanští demokraté jako jediní podle organizace na žádost o zaslání údajů vůbec nereagovali. ČSSD 

je naopak odmítla poskytnout. Za důvěrné informace podle Růžového pantera strana považuje i výši 

prostředků, které na volby použije ze státního rozpočtu. 



Lidovci za kampaň zaplatili celkově 24 milionů korun, z čehož 20 milionů korun bylo ze státního 

rozpočtu. Konkrétní údaje o jednotlivých položkách ze dvou krajů však KDU-ČSL zatím neuvedla s tím, 

že by je mohla zneužít politická konkurence. 

Komunisté poskytli pouze některé informace. Celkově na kampaň vyčlenili přes 16 milionů korun. 

Neuvedli však, jakou část činí peníze plynoucí ze státního rozpočtu. Na kampaň ve Zlínském kraji 

zamířilo asi 700.000 až 750.000 korun, z toho 250.000 bylo ze státního rozpočtu. Největší část výdajů 

tvořily podle sdružení plakáty a další tiskoviny. Pro Středočeský kraj komunisté počítali s rozpočtem 

asi 1,2 milionu korun. Další podrobnosti však nesdělili. 

Zelení na kampaň určili prostředky ve výši 12,5 milionu korun. Celkové výdaje však budou podle 

strany vyšší o krajské prostředky, dary a půjčky, jejichž výši chtějí zelení sdělit až po volbách. Strana 

také neupřesnila, kolik peněz plyne ze státního rozpočtu. Zelení na kampaň ve Středočeském kraji 

naplánovali asi 1,3 milionu korun a ve Zlínském více než 900.000. Ve Středočeském kraji strana 

nejvíce zaplatila za tiskoviny, ve Zlínském za dárkové předměty. 

SNK ED na volby vyčlenili 13 milionů korun, z čehož 11 milionů bylo ze státního rozpočtu. Nezávislí 

starostové pro kraj zaplatili asi 3,8 milionu korun. 

Politické strany letos na kampaň před krajskými i senátními volbami daly více peněz. ODS při spuštění 

kampaně v září počítala s výdaji zhruba ve výši až 60 milionů korun. V podobné výši se pohybují i 

plánované výdaje sociálních demokratů. 

Někteří představitelé zelených v září hovořili o tom, že volby můžou stranu stát až 20 milionů korun. 

Přesný rozpočet pro volby prý neměli lidovci. Regiony si totiž měly kampaň platit z peněz, které 

dostávají z centra průběžně. Každý rok dostávají 20 milionů korun, se kterými hospodaří. Komunisté 

chtěli na centrální volební kampaň podle dřívějšího vyjádření místopředsedkyně Věry Žežulkové dát 

15 milionů korun. Některé předvolební aktivity však měly financovat i krajské stranické organizace. 

pja mkv hš 

Praha 7. listopadu (ČTK) - Protikorupční organizace Růžový panter chce zlepšit přezkoumatelnost 

prověrek, které vydává Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Tento úřad nyní nemůže odebrat 

osvědčení pro styk s utajovanými informacemi, pokud je vydal neoprávněně. Rozhodnutí o vydaných 

bezpečnostních prověrkách nemůže ani přezkoumávat bez zjištění nových okolností, které by 

přezkum umožnily. Senátorům z bezpečnostního výboru to dnes řekla šéfka organizace Růžový 

panter Iveta Jordanová. 

Obrátila se na senátory kvůli tomu, že u poslanců, kteří novelu zákona o ochraně utajovaných 

informací projednávají, se svými návrhy nepochodila. Senátoři se proto rozhodli prostřednictvím 

místopředsedy výboru Tomáše Jirsy (ODS) celou věc s poslanci ještě probrat dříve, než by sněmovna 

novelu schválila a předložila horní komoře. 

Jordanová uvedla, že v některých případech NBÚ vydal prověrky v rozporu se zákonem a 

bezpečnostními standardy NATO. Tato osvědčení jsou ale podle ní stále platná. NBÚ podle ní o 

problému s přezkoumáváním prověrek ví, ale bagatelizuje jej. Ředitel NBÚ Dušan Navrátil se ohradil 

proti tvrzení, že by jeho úřad plně nerespektoval bezpečnostní standardy NATO či EU. Opak podle něj 

potvrdila řada inspekcí vykonaných těmito organizacemi. 



O udělení prověrek rozhodovali pracovníci NBÚ, kteří sami měli "pochybné prověření" a museli úřad 

opustit, podotkla Jordanová. Konkrétně jmenovala bývalého bezpečnostního ředitele NBÚ Martina 

Hejla nebo Pavla Konečného, který prověřoval osoby z bezpečnostních složek státu. "To je člověk, 

který je gambler, je opravdu naprosto bezpečnostně nezpůsobilý," uvedla Jordanová o Konečném. 

Připomněla také policejní odposlechy o kontaktech Hejla se zavražděným kontroverzním 

podnikatelem Františkem Mrázkem. 

Šéf NBÚ připustil, že v letech 1999-2001 byly při dělání řady prověrek vykonány "nestandardní 

úkony". Podle Navrátila však nelze jednoznačně tvrdit, že šlo o záměrnou manipulaci. Navíc platnost 

všech osvědčení z tohoto období už skončila, podotkl Navrátil. 

Návrhy Růžového pantera na změnu zákona šéf NBÚ odmítl, podle něj "současný systém je 

objektivní". K odebrání platného osvědčení musí být podle Navrátila legitimní a zákonem popsaný 

důvod, aby se zabránilo možnému zneužití. 

Růžový panter chtěl podle své předsedkyně nabídnout své návrhy také sněmovní komisi pro kontrolu 

NBÚ, ale neuspěl. Jordanová připustila, že by důvodem mohl být i spor s předsedou komise Janem 

Klasem (ODS). "Máme za to, že je v ostrém střetu zájmů vůči NBÚ," uvedla Jordanová. Připomněla, že 

Klas v roce 2001 telefonicky sdělil tehdejšímu řediteli NBÚ Tomáši Kadlecovi obsah utajovaného 

jednání komise pro kontrolu činnosti BIS o tom, že rozvědka se rozhodla prošetřit NBÚ kvůli 

spornému udílení osvědčení. Policie ale tehdy dospěla k názoru, že tím nebyl spáchán trestný čin. 

Klas již dříve ČTK řekl, že proto celou záležitost pokládá za uzavřenou. 

Klas podle Jordanové svou prověrku získal v rozporu z bezpečnostními standardy NATO. Logicky těžko 

bude do zákona "prosazovat formulaci, která by mu potenciálně mohla nechat jeho prověrku 

odebrat," míní Jordanová. 

To, že NBÚ při udělování prověrek plně nerespektuje všechny bezpečnostní standardy NATO, si myslí 

také europoslankyně Jana Hybášková. Problémem je podle ní udělování prověrek osobám, které 

spolupracovaly s komunistickým režimem. S žádostí o pomoc a o nápravu se obrátila otevřeným 

dopisem na náměstka generálního tajemníka NATO Jiřího Šedivého. Navrátil k tomu uvedl, že "nelze 

vyvozovat bezpečnostní riziko například z pouhého faktu příslušnosti k bývalé StB". Zjištění, že je 

žadatel o prověrku veden v seznamech spolupracovníků StB, nemůže představovat překážku pro 

vydání osvědčení, NBÚ musí podle zákona zjistit a vyhodnotit konkrétní náplň této spolupráce, dodal 

Navrátil. 

Martin Horák pba 

 

 

 

Český poslanec umí vydělat za pár schůzek 
podvýboru 160 tisíc 
12. května 2009  6:21 

Čeští poslanci jsou mistry ve vymýšlení placených funkcí. Čtyři pětiny z nich nějakou 
ve Sněmovně mají. Po volbách v roce 2006 si zřídili osmnáct sněmovních výborů, 

http://www.idnes.cz/


rozčleněných do čtyřiceti podvýborů. Díky členství v těchto podvýborech si ročně k 
platu přilepší zhruba o 160 tisíc. 

 

Málokdo ví, že třeba takový zemědělský výbor má zvláštní podvýbor pro myslivost, 
rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství. 

A právě některé sněmovní podvýbory jsou ukázkou toho, jak neuvěřitelně snadno si 
mohou poslanci ke svým základním platům přivydělat zhruba 160 tisíc korun ročně. 
Většina podvýborů, jejichž předsedové a místopředsedové pobírají měsíčně 
mnohatisícové příplatky, se totiž schází jen párkrát do roka. 

"Desítky poslanců pobírají vysoké částky za práci v komisích a podvýborech, ovšem 
pravidelně ji vůbec nevykonávají. Spočítali jsme, že jejich odměny stojí ročně daňové 
poplatníky více než 10 milionů korun," řekla MF DNES Iveta Jordanová z nevládní 
protikorupční organizace Růžový panter. Právě ta na nefunkční sněmovní 
orgány upozornila. 

MF DNES proto u poslanců zjišťovala, jaké jsou výsledky jejich práce v podvýborech, 
když už se podle oficiálních zápisů zveřejněných na webu Sněmovny téměř 
nescházejí. Přestože všichni shodně tvrdili, že práce odvedli dost, žádný hmatatelný 
důkaz předložit nedokázali. 

Důvod? Zatímco ve výborech se projednávají zákony, které míří do Sněmovny, 
podvýbory jsou podle jejich předsedů jen poradním orgánem bez kompetencí. 

Poslední schůze: listopad 2007 

Jejich členové tak ani nemají co dlouze projednávat nebo schvalovat. Tak například 
"Podvýbor pro kontrolu plnění úkolů reformy Armády ČR": podle oficiálních zápisů z 
jednání na internetových stránkách Sněmovny se za tři roky od voleb sešel pouze 
jednou - v listopadu 2007. 

Sociální demokrat Martin Tesařík přesto dva roky pobíral za 
vedení podvýboru 13 508 korun měsíčně. Dnes už 
předsedou není, plně se věnuje práci hejtmana 
Olomouckého kraje. 

"Scházeli jsme se tak dvakrát za rok," přemýšlí současný 
předseda podvýboru Pavol Kubuš z ČSSD. A tvrdí, že ne ze 
všech jednání podvýboru se pořizovaly zápisy. 

"Když se náš podvýbor sejde v koutě před zasedáním výboru pro obranu a pozastaví 
se nad něčím, to je přece také jednání," říká Kubuš. 

Podvýbor pro kontrolní systémy, který vede Václava Šlajs z ČSSD, se letos se 
oficiálně sešel jednou. Stejně tak loni. 

"Je pravda, že činnost z hlediska oficialit měla být intenzivnější. Je to ale i tím, že 
podvýbor nemá skoro žádné pravomoci, je to poradní orgán. Kdo nakoukl pod 
pokličku, pochopil, že to hlavní se odehrává na výboru a ve Sněmovně," řekl MF 
DNES poslanec Šlajs. 



Ihned však dodal, že jeho podvýbor není zbytečný. "Kolikrát se před jednáním 
kontrolního výboru neformálně sejdeme a probereme určité věci. Není to oficiální 
jednání, ale pracujeme," tvrdí Šlajs. 

Mimo kontrolu 

Není více než třináct tisíc měsíčně hodně za absolvování dvou schůzí? 

"Je nutné, aby parlament věděl, co se v jakém resortu děje. A my máme za úkol 
komunikovat s generály a s velením armády, aby měli poslanci informace o 
problémech vojáků," je přesvědčen Kubuš. 

A vzpomíná, že vloni zamířili členové podvýboru na schůzku na vojenské základně v 
Přerově, kde řešili setrvání armády na letišti. 

"Nevím, zda je o tom zápis, ale reálně toto proběhlo," upozorňuje. 

Podobně mluví i předsedové dalších sněmovních podvýborů. Scházejí se prý, jen to 
nemá charakter oficiálních jednání. Problémem je, že taková zasedání nejsou 
veřejná a neexistuje tak kontrola, kdo z poslanců se jich zúčastnil a zda se vůbec 
odehrála. 

V Poslanecké sněmovně nemá placený post jen zhruba čtyřicítka poslanců z dvou 
set, a to včetně bývalých jedenácti členů Topolánkovy vlády, kteří řady "nejchudších" 
poslanců rozšířili až minulý týden. 

"Rychlý prachy" 
Podvýbor pro ochranu spotřebitele 

- předsedkyně Věra Jakubková 

- měsíční příplatek 13 508 korun 

- vloni i letos se podle oficiálních informací sešel jednou 

Podvýbor pro kontrolu reformy AČR 
- předseda Pavol Kubuš (ČSSD, předsedou od 1. 3. 2009) 

- měsíční příplatek 13 508 korun 

- vloni ani letos se podle oficiálních informací nesešli 

Finanční podvýbor 
- předseda - Radim Chytka (ODS) 

- měsíční příplatek 13 508 korun 

- vloni se podle ofic. informací sešli dvakrát, letos jednou 

Autor: Tomáš Syrovátka 

 

Do Vésky peníze jen tečou. V malé vesnici se 

daří známým Ivana Langera 

11. října 2010  15:56,  aktualizováno  15:56 

 

Rodina exministra vnitra Ivana Langera z ODS má dům v obci Véska na 

Olomoucku. Než si ho koupili, byla Véska jen malou obcí s 200 obyvateli. Teď se 

https://www.idnes.cz/novinari/tomas-syrovatka.N1089


chlubí 18jamkovým golfovým hřištěm, moderním tenisovým areálem a brzo 

přibudou dva hotely. Obec kvete díky bohatým státním dotacím. 

 

Nedá se to přehlédnout. Jakmile člověk vystoupí na návsi z auta, uvidí šipky Golf a 

Tenis. Místní domy jsou úhledně opravené. Kolem golfového hřiště a moderních 

tenisových kurtů projíždí jedna limuzína za druhou. 

Kromě dokonalého golfového a tenisového zázemí tu zanedlouho vyrostou i 

dva hotely. Jeden u tenisových kurtů, druhý s označením "klubovna s pokoji" na 

golfovém hřišti. Ubytuje se v něm 21 lidí a v restauraci se nasytí 116 hostů. 

CO SE STAVÍ NA OLOMOUCKU 

Do obce Véska na Olomoucku, kde žijí sotva dvě stovky lidí, míří dvě mnohamilionové 

dotace. Jedna na dostavbu golfového areálu, druhá na hotel - v obou případech jde o 

soukromý projekt, a výsledný zisk tak skončí v rukou majitelů. 

Dobudování golfového areálu - dotace 60 milionů korun, celková cena 124 milionů korun. 

Součástí areálu má být klubovna, pokoje pro 21 osob, restaurace pro 116 osob. Hotel u 

sportovního areálu - dotace 29 999 999,99 koruny, kapacita 34 pokojů s 68 lůžky. 

 Tenisovému areálu i hotelům pomohly státní dotace. Nejnověji zamíří do 

kapes podnikatelů evropské dotace ve výši 90 milionů korun. Podle 

Regionální rady mají peníze podpořit cestovní ruch. 

 Třicet milionů dostane na jeden hotel podnikatel a kamarád exministra vnitra 

Ivana Langera Ivan Kyselý. Tomu Langer dluží ještě 900 tisíc za půjčku na 

opravu domu. Dalších 60 milionů poputuje k majiteli golfového areálu na 

"klubovnu". 

Langer i oba podnikatelé popírají, že by měl exministr s dotacemi něco společného. 

Jenže Langer krátce zasedal v představenstvu firmy, která golfové hřiště vlastní. 

"Ivan Langer je naším členem," přiznává šéf místního golfového klubu Jan Kalabis. 

Na stavbu kurtů Langer zařídil devět milionů ze státní kasy. 

Na rozdělení peněz mají vliv regionální politici. "Za přidělení dotace se Langer na 

kraji určitě nepřimlouval. Myslíte, že by mu šla sociální demokracie na ruku?" říká 

Kyselý, jako by nevěděl, že v Olomouckém kraji vládne koalice ČSSD a ODS. 

 Véska u Olomouce. Místo kravína brzy vyroste moderní hotel. 

Je to ten Kyselý, který v roce 2000 spolupracoval s pražským developerem 

Luďkem Sekyrou na velkém obchodu, v jehož pozadí stál kmotr podsvětí František 

Mrázek. Za úvěr pro projekt u bankéřů lobboval tehdejší místopředseda Sněmovny 

Langer, kterému Mrázek přezdíval "Íčko". Langer tvrdí, že chtěl podpořit české 

podnikatele a o Mrázkově skryté účasti neměl tušení. 

Jako Šustrova Telnice 



Podobná "vesnice snů" už existuje - jihomoravská Telnice, kam posílal státní 

dotace lidovecký exposlanec Ladislav Šustr (čtěte více). Vésku často a rád 

navštěvuje bývalý vlivný místopředseda ODS Ivan Langer. V roce 2002 si tu 

koupila dům jeho matka Marie Langerová. 

MILIONY NA SOUKROMÉ HOTELY 

Kraje rozdávají evropské peníze na soukromé projekty. Za miliardy z evropských fondů 

každý rok vyrůstají hotely, restaurace, golfová hřiště či rekreační střediska. A zisky putují do 

kapes soukromníků. Není to nic nelegálního. Jenže část peněz jde ze zdejších daní a na 

projekty putují peníze i z českého rozpočtu. 

Kapitola s názvem Rozvoj cestovního ruchu je podle EU určena na vybudování skanzenů, 

muzeí, cyklostezek či rozvoj ubytovacích zařízení. V Česku se peníze využívají právě na 

podporu golfu či luxusních hotelů. Na to, že dotace putují do kapes prosperujících firem 

místo potřebným upozornila protikorupční organizace Růžový panter. Za příklad dala 

nejziskovější českou firmu ČEZ, která získala dotace za 70 milionů korun. "Řada dotací 

je rozdělována neprůhledně a navíc na takové projekty, u nichž lze jen těžko dohledat 

veřejný zájem," uvedla šéfka Růžového pantera Iveta Jordanová. 

* Další projekty: 

Golfový park ve Velkých Losinách na Olomoucku stál 60 milionů korun, přestavba 

wellness hotelu Alexandria v Lázních Luhačovice stála 100 milionů korun, přestavba 

hotelu Pohoda v Luhačovicích vyšla na 35 milionů korun 

"Teď, když odešel z politiky, tu Langera vidíme každý víkend," líčí starší dáma, 

která tlačí kolo s nákupem z místního konzumu a představí se jako paní Krejčí. 

"Tady teď bude stát nový hotel," ukazuje směrem k budově bývalého kravína, před 

nímž je nádrž s močůvkou. 

Vždyť golf si u nás může zahrát kdokoli 

Šéfové obou hřišť tvrdí, že golf i tenis si zde může zahrát kdokoliv. Jde o veřejné 

areály. "Že by tam ale místní nějak chodili, to se rozhodně říct nedá," říká starosta 

Vésky Jan Doležel. "Místní z toho moc nemají," naráží jiná obyvatelka Vésky na 

fakt, že členství v golfovém klubu stojí šedesát tisíc korun. 

Obec se podle starosty kvůli tenisovému a golfovému areálu stala satelitem 

Olomouce, zařízení lákají nové návštěvníky i obyvatele. "Je to trend, kterému se asi 

nevyhneme. Radostí z toho určitě neskáču," dodává starosta Doležel. Obci chybí 

potřebná infrastruktura. 

"Golf je dnes masový sport, dotace bude mít pro kraj větší přínos, než si kdo umí 

představit," tvrdí Kalabis. I on odmítá, že by jim s dotací pomohl Langer. 

"Spojování s ním je pro náš golfový klub noční můrou," tvrdí. Pikantní je, že z 

usedlosti Langerovy matky ve Vésce, obehnané kamennou zdí, je to na golf jen 

kousek. Stačí otevřít zadní vrata zahrady a přejít silnici. 

http://brno.idnes.cz/Brno-zpravy.aspx?Brno-zpravy.aspx


Langer, kterého po odchodu z politiky živí advokacie, na otázky MF DNES 

neodpověděl. Odmítl osobní schůzku i písemné vyjádření s tím, že už není veřejná 

osoba a nevěří novinářům. 

Ve většině dotací v rámci Regionálního operačního programu platí 85 procent 

Brusel a 15 procent česká státní kasa. Za golf a hotel ve Vésce tedy čeští daňoví 

poplatníci zaplatí zhruba 13,5 milionu korun. Za přidělení dotace nese odpovědnost 

Regionální rada vedená olomouckým hejtmanem Martinem Tesaříkem z ČSSD. 

Právě ona vybírá, kteří podnikatelé dotaci dostanou a kteří neuspějí. Na dotazy 

redakci neodpověděl a odkázal na kolegu. 

"V porovnání s okolními kraji, které mají minimálně tři veřejná golfová hřiště, 

máme takové hřiště pouze jedno," říká ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. 

"Pan Ivan Langer nemá žádný vliv na schvalování dotací," dodává. 

KYSELÝ: KAMARÁD LANGER JE VIZIONÁŘ 

Nemůže mít na váš podnikatelský úspěch nějaký vliv i váš dlužník Ivan 

Langer? Neříkejte dlužník, já říkám kamarád. Proč by měl mít vliv? 

Třeba že by se za vás na kraji přimluvil při rozdělování evropských dotací? Určitě ne. 

Jméno Ivana Langera mi v Olomouci v podnikání nepomáhá, spíše to zavírá dveře. 

Takže Ivan Langer nemá s podnikateli ve Vésce nic společného? Já myslím, že ne, to je 

jen shoda nějakých záměrů. Ivan je narozdíl ode mě vizionář, dovede předvídat a vidí 

dopředu...trošku možná to spojené je, ale dnes je to spíš naopak. 

Co znamená, že je to s ním trošku spojené? No že má na zahradě branku a dívá se na 

golfové hřiště. Místně tam působí, má tam rodiče. On jako osoba tam je. 

Autoři: Ondřej Šťastný, Tomáš Syrovátka 
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Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Možná si ještě vzpomínáte, jak před několika lety někteří památkáři zvedali obočí nad přestavbou 
kostela svatého Michala v centru Prahy. V něm společnost Michal Praha provozovala přinejmenším 
spornou show - mystérium svatého Michala, později večírky, nedávno technoparty. Národní 
památkový ústav tehdy necitlivou rekonstrukci tohoto významného objektu, provedenou právě 
zmíněnou firmou, hlasitě kritizoval. Teď Národní knihovna v Praze, správce kostela, památku prodala. 
Hádejte komu? Přímo společnosti Michal Praha. Její názor nezměnil ani protest skupiny odborníků 
památkové péče. Za mystériem svatého Michala se vydal pátrat zpravodaj BBC Martin Řezníček. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Kolem kostela svatého Michala v centru Prahy, před nímž právě stojím, projdou každý den tisíce 
turistů. Z nich si asi málokterý uvědomí, čím vším tato památka po staletí prošla. Kázal tu Jan Hus, 

http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=919
http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=1089


objekt byl středem kláštera, sídlila tu manufaktura, byly tu sklady. Teď se tu turisté mimo jiné baví 
produkcí, na níž lákají plakáty s erotickými symboly. 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka nevládní protikorupční organizace Růžový panter 
-------------------- 
My se domníváme, že pokud vůbec stát uvažoval o prodeji, tak by měl velice důsledně, pečlivě, s 
veškerou odpovědností zvážit, komu a především za jakých podmínek takovýto objekt bude prodávat. 
Pokud v tom objektu, řada let je celá řada velmi vážných problémů, od problémů stavebních až po 
problémy jaksi koncepční, problémy, který se jaksi vztahují k využití toho objektu, tak to asi není úplně 
normální, není to ten pravý subjekt, který by měl tento kostel koupit. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Domnívá se Iveta Jordanová, ředitelka nevládní protikorupční organizace Růžový panter, která se 
případem svatého Michala zabývá už několik let. Objekt byl prodán za čtyřicet šest milionů korun, což 
ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek pokládá za úspěch. Někteří památkáři přitom tvrdí, že takto 
cenný objekt pár metrů od Staroměstského náměstí má hodnotu rozhodně vyšší. Společnost Michal 
Praha uvádí, že do rekonstrukce investovala stovky milionů korun. Podle Ivety Jordanové si ale stát 
nedokázal ověřit, jakou část pohltila nepovedená rekonstrukce a jaké byly investice do komerčních 
záměrů, což by poté mělo vliv na cenu, za níž se svatý Michal prodával. Citujme slova ze znaleckého 
posudku Národního památkového ústavu ze srpna 2003, který se vyjadřoval k rekonstrukci kostela 
provedené firmou Michal Praha, tehdy nájemcem, teď majitelem kostela. 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka nevládní protikorupční organizace Růžový panter 
-------------------- 
Lze konstatovat, že předmětnou přestavbou nepochybně vznikla škoda, a to škoda kulturní, hmotná i 
morální. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Jen pro upřesnění. Kulturní škodou se dle památkového ústavu rozumí fyzické poškození památky a 
znehodnocení celého interiéru. Hmotnou pak finanční ohodnocení zničených částí a náklady na jejich 
odstranění. A morální pak pobouření části veřejnosti a ztráta důvěry občanů ve schopnost státu 
zabezpečit ochranu kulturního dědictví. Nevadilo tedy ministerstvu kultury, které smlouvu 
prostřednictvím prvního náměstka ministra Zdeňka Nováka koncem července schválilo, že Národní 
knihovna prodává kostel společnosti, která objekt takto znehodnotila. Zdeněk Novák. 
 
Zdeněk NOVÁK, náměstek ministra kultury 
-------------------- 
Ten posudek já neznám, ty formulace jsou velmi vágní, protože nevím, jaká vznikla hmotná škoda. A 
my jsme to neposuzovali z pohledu Státní památkové péče, ale z pohledu zákona o majetku státu. A 
pokud tam nastanou nějaké problémy, tak mám za to, že v té době, kdy nastávaly, byly nástroje podle 
zákona o Státní památkové péči, které mohl tedy státní ústav, nebo Památkový ústav v hlavním městě 
Praze, to, myslím, že ještě ani nebyl státní ve městě Praze, protože ho zřizovalo město Praha, 
upozornit na to, že se tam podobné věci dějou. A příslušné orgány Státní památkové péče, kterými 
byly /nesrozumitelné/ Prahy a ministerstvo kultury mohly zasáhnout tak, aby ty škody nevznikly. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Náměstek ministra kultury Zdeněk Novák, který byl mimochodem už v březnu jmenován ředitelem 
Národního památkového ústavu, jehož řízení se má ujmout příští rok. To vyvolává otázky na možný 
střet zájmů. Proti prodeji protestovala na konci června řada osobností české památkové péče. Napsali 
dopis celé vládě, poslancům a senátorům, prezidentovi i pražskému primátorovi. Tvrdí, že společnost 
Michal Praha památku stavebně zmrzačila, cituji: "Brutálním způsobem." Do dneška, jak BBC potvrdil 
bývalý ředitel Národního památkového ústavu a přední český historik umění Jiří Kotalík, nedostali 
odpověď. Podle Kotalíka je prodej špatným rozhodnutím z několika důvodů, mimo jiné i tohoto. 
 
Jiří KOTALÍK, bývalý ředitel Národního památkového ústavu, přední český historik umění 
-------------------- 



Mne na tom ještě hlavně mrzí, že když tohle nastalo, tak se to prodává i vlastně s tou kryptou, což 
nechápu, protože prodávat kosterní pozůstatky nebožtíků a nepokusit se nějakým způsobem ty věci 
právně oddělit, ačkoliv jsme na to upozorňovali mnohokrát, to mě děsí. Je tady samozřejmě další 
problém, že se nikdo neptal odborníků z památkové péče ve smyslu toho využití, nevím, jak je 
formulováno v té smlouvě. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Případ prodeje kostela svatého Michala ale vzbuzuje pozornost také z jiného důvodu. Protikorupční 
organizace Růžový panter už podala řadu trestních oznámení, která souvisejí s aktivitami bývalého 
nájemce památky, teď už majitele. Ještě jednou Iveta Jordanová. 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka nevládní protikorupční organizace Růžový panter 
-------------------- 
To první vlastně se vztahovalo k tomu, že jsme se dostali k indicii, která obzvlášť v dnešní době, si 
myslím, že je vážná, samozřejmě sama o sobě nic nedokazuje, ale je to indicie, vážná indicie, že Jerri 
Nowikovski, spolumajitel firmy Michal Praha, s. r. o., je bratrem Roberta Nowikovského, který vlastní 
firmu Jurimex Kommerz Transit, která figurovala ve švýcarském procesu s Pavlem Lazarenkem, 
bývalým ukrajinským premiérem, který byl později zatčen ve Spojených státech kvůli praní špinavých 
peněz. 
 
Martin ŘEZNÍČEK, redaktor 
-------------------- 
Podezření z praní špinavých peněz podle Ivety Jordanové vyvolává i fakt, že řada projektů 
provozovaných ve svatém Michalovi zkrachovala a stále se objevují nové, neprůhledné. Další trestní 
oznámení protikorupční organizace podala kvůli podezření z korupce. Lidé, kteří před lety o pronájmu 
kostela v různých státních institucích rozhodovali, jak uvádí Růžový panter, se nedlouho poté objevili 
ve firmách, které pronájem získaly. 
 
ROZHOVOR 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Referoval zpravodaj BBC Martin Řezníček. Ve studiu je ředitel Národní knihovny v Praze Vlastimil 
Ježek. Přeji vám hezký dobrý den, vítejte. 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
Dobrý podvečer. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Začněme stejnou otázkou, jakou v protestním dopise klade skupina odborníků, cituji doslova. Jak 
veřejnosti vysvětlíte, že se dobrovolně vzdáváte tak významné historické památky, jako je kostel 
svatého Michala, skutečně nevíte, jak ho využít? 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
Tak především mě fascinují slova skupina odborníků, to mi, nezlobte se, trochu připomíná jiný výraz, 
skupina dělníků z ČKD. Já jsem se obracel na jinou skupinu odborníků, a to ... 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Také jste použil teď to sousloví. 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
A to dokonce na odborníky, které mohu pojmenovat, protože tito odborníci, na rozdíl od těch vašich, 
podle mého soudu mandát mají. 
 



Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
To nejsou vaši odborníci, to jsou, vy zpochybňujete pana Kotalíka … 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
První náměstek ministra kultury Zdeněk Novák je designovaný ředitel Národního památkového úřadu. 
A kdyby měl proti té smlouvě nějaké výhrady, jistě by je uplatnil. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Záleží, zda nejde do té pozice za odměnu, jako náměstek ministra kultury, to teď zpochybňuju vašeho 
odborníka. 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
Dobře. Druhou skupinou odborníků jsou lidé, kteří podléhají panu Kněžníkovi, který se, pokud vím, 
stará o památky v rámci hlavního města Prahy. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Ať se nehádáme o odborníky, otázka, promiňte, otázka zněla jednoznačně, jak veřejnosti vysvětlíte, 
že se dobrovolně vzdáváte tak významné historické památky? 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
Já se musím hádat o odborníky, protože celá ta reportáž byla vedena, nezlobte se, s takovým cílem 
představit něco, co je jednoznačně špatné, s tím já nesouhlasím. Národní knihovna tenhle kostel 
nepotřebuje, nepotřebovala ho a potřebovat ho nebude. Ten původní pocit, že by snad tam mohly 
vzniknout depozitáře, to bych rád viděl odborníka, když už si s tím slovem hrajeme, kterého to 
napadlo. Navíc počátkem devadesátých let byl ten kostel ve velmi špatném stavu, téměř spadlý po 
devastačním požáru. A jestliže vláda začátkem devadesátých let usoudila, a dokonce vydala 
usnesení, že stát má prodat tento objekt v dražbě s vyvolávací cenou devatenáct milionů korun, tak to 
dnešní rozhodnutí objekt prodat vůbec nevidím jako nějaký posun někam, to je dvanáct let stará 
záležitost. Otázka samozřejmě je, jestli to, co se dělo mezi zmařenou dražbou, kde mimochodem 
nebyla povinnost skládat takovou tu nevratnou zálohu, tudíž jí vydražil kdosi, kdo nikdo ani nenavrhl 
Národní knihovně, že by měl uzavřít kupní smlouvu, tak to, co se dělo potom, proč místo dražby a 
přímého prodeje nastal ten dlouhodobý pronájem, což je princip, který já nemám rád, nemám rád 
princip odbydlete si svojí investici právě proto, v tom má Růžový panter pravdu, že vy nemáte moc 
šancí přísně sledovat prokazované investice toho nájemce, ty jsou provázány samozřejmě s dobou 
toho nájmu. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Když tedy nemáte rád dlouhodobý pronájem, proto jste se rozhodl prodat rychle? 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
Já jsem přišel do Národní knihovny v situaci, ve které Národní knihovna potřebuje peníze na 
rekonstrukci objektu Klementina. A řekl bych, že ze všech špatných řešení jsem považoval a nadále 
považuji přímý prodej tohoto objektu za nejlepší možné řešení. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Čtyřicet šest milionů, je to odpovídající cena, nebo jak odpovíte na tu námitku zpochybnění? 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 



Já se zase vracím k té vyvolávací ceně devatenácti milionů korun, to byla cena, za kterou stát byl 
ochoten ten objekt prodat před rekonstrukcí. Ten, kdo ho zrekonstruoval, nebyl stát, to byl soukromý 
investor, bývalý nájemce, nikoli současný, vlastně ještě současný nájemce, poněvadž právně ... 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Ano, cena, zase vstupuji do vaší řeči, cena nemovitostí v té době ... 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
Kdybyste mě nechal domluvit, tak malinko jenom, prosím, prosím, tak ti rozumní v té dražbě, pokud 
vím, končili někde v rozmezí sedmdesáti až devadesáti milionů korun bez rekonstrukce. K těm čtyřiceti 
šesti milionů korun musíte připočítat třicet milionů korun zaplacených na nájmu a dostanete se na 
sedmdesát šest, to je zisk pro stát. A ten já považuji za přiměřený, pokud připočítám to, že druhou 
možností bylo ponechat nájemní smlouvu až do roku 2029. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Říkáte tedy, že jste zvolil nejlepší možné řešení z mnoha špatných, která se nabízela? 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
Opravdu si to myslím, ano. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Když se podíváme na ono stanovení ceny, ta byla dána nějakými dalšími podklady, které máte k 
dispozici? 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
On dokonce existuje posudek nový, starý asi měsíc a půl, ten paradoxně říká, že hodnota kostela po 
rekonstrukci, včetně pozemku, je tržní hodnota, je sto osmdesát milionů korun, to na jedné straně. Na 
druhé straně, kdybychom se rozhodli nájemní smlouvu vypovědět před uplynutím oněch třiceti let 
zhruba, museli bychom vyplatit společnosti Michal Praha necelých tři sta milionů korun dosud 
neodbydlených, a to jsou dvě čísla, která můžete porovnávat v právním prostředí a smluvním 
prostředí, do kterého jsem vstoupil, proto ta výhodnost. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Když se podíváte na to, co provozuje firma Michal Praha, s. r. o., vám nevadí její podnikatelské aktivity 
v kostele, protože je zjevné, že jste prodali kostel svatého Michala právě této firmě? 
 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
Prodali jsme kostel svatého Michala společnosti, která byla oním dlouhodobým nájemcem, protože za 
tohoto stavu by si to za zhruba tři sta šedesát milionů korun, které by to stálo kohokoliv jiného, prostě 
nikdo nekoupil. Pokud jde o produkce, tak musím říct, že jsem si to podzemí prošel byť už v době, kdy 
ta opravdu příšerná výstava nefungovala, ale mně přišla směšná, mě teda ničím neurážela, mně tam 
přišly některé věci legrační, dělat maketu starého židovského hřbitova asi dvě stě metrů od jeho 
originálu, to je opravdu asi naprosto hloupá věc, ale podle mého soudu tam lidé přestali chodit, 
protože ta výstava nebyla dobrá. A já odmítám být ten, kdo bude posuzovat, co je dobrá a co je 
špatná umělecká produkce, pokud tam zaznělo technoparty, tak si myslím, že to je hloupost, protože 
technoparty se, pokud vím, tedy pořádá v trochu jiných podmínkách, ne v podmínkách jednoho 
malého uzavřeného kostela. 
 
Václav MORAVEC, moderátor 
-------------------- 
Končíme. Konstatuje Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny v Praze. Děkuji, že jste přišel do BBC. 
Na shledanou. 



 
Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny v Praze 
-------------------- 
Děkuji za pozvání. 

Hospodářské noviny 

20.6.2013 11:23 Organizace Růžový panter žaluje Picka. Kovandovi s Páleníkem neodebral 

hodnost  

Protikorupční organizace Růžový panter podala trestní oznámení na ministra obrany v demisi 

Vlastimila Picka. Důvodem je podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední 

osoby. 

"Ministr obrany v demisi Picek podle organizace porušil zákon, když nedegradoval 

plukovníka Pohůnka do hodnosti vojína a neseznámil vládu s důvody, proč by vláda měla 

podat návrh prezidentu republiky na odebrání hodnosti generálu Kovandovi a generálu 

Páleníkovi," informovala za organizaci Iveta Jordanová. 

Organizace upozorňuje, že Kovanda i Pohůnek, kteří jsou zapleteni do skandálu sledování 

manželky expremiéra Petra Nečase, byli pouze postaveni mimo službu. V tomto případě tak 

až do pravomocného rozhodnutí soudu budou i přes možná pochybení dostávat zhruba 

polovinu svého platu. 



 



 

 

ČEZ zveřejnil vítěze některých zakázek. 
Jejich utajování se nelíbilo Nečasovi a 
HN 
vnj, ČTK 

  

30. 6. 2012 07:46 (aktualizováno 17:57) 

 Polostátní energetický gigant ČEZ původně odmítal sdělit jména firem, kterým společnost 

zadávala veřejné zakázky za miliardy. Premiér Petr Nečas se však domníval, že k tomu 

společnost nemá pádný důvod. ČEZ nakonec některé vítěze zakázek zveřejnil. 

 

http://ihned.cz/?m=authors&article%5baut_id%5d=15315710&person%5bid%5d=15315710
http://ihned.cz/?m=authors&article%5baut_id%5d=10440900&person%5bid%5d=10440900


Energetická společnost ČEZ na svém webu zveřejnila vítěze některých 

zakázek zadaných od roku 2006 do loňského března, celkem za 5,54 

miliardy korun. Učinila tak poté, co Hospodářské noviny (HN) a server 

IHNED.CZ napsali, že státem ovládaná firma neoznámila jméno 

dodavatele u zakázek z posledních šesti let a nad nezveřejňováním 

informací o výběrových řízeních ČEZ se pozastavil premiér Petr Nečas 
(ODS). 

Hospodářské noviny napsaly, že miliardy korun ČEZ vyplatil v uzavřených 

soutěžích, do nichž nepouští všechny zájemce, a navíc ignoruje rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu, podle kterého musí ČEZ jako veřejná 

instituce informace zveřejňovat. ČEZ se hájil tím, že zákon firmě 

povinnost sdělovat informace o zakázkách nenařizuje. 

Přehled vítězů některých zakázek najdete ZDE 

Ze zakázek s dosud neznámým vítězem zveřejnil ČEZ například 
dodavatele ostrahy některých svých objektů za víc než 632 milionů korun, 

cestovních služeb za 300 milionů, elektrického vedení mezi Mírovkou na 

Havlíčkobrodsku a Hlinskem na Chrudimsku za víc než 239 milionů Kč 

nebo modernizace turbíny v Elektrárně Tisová za 227,5 milionu. Na webu 

jsou třeba i jména dodavatelů pojištění za víc než 600 milionů korun a 

poukázek na benefity pro zaměstnance za 192,4 milionu Kč. 

Nečas se diví: Nechápu, proč ČEZ odmítá prozradit, komu dával zakázky za miliardy - 

čtěte ZDE 

ČEZ se dohodl s Bruselem. Prodá uhelnou elektrárnu, aby neplatil miliardovou 

pokutu - čtěte ZDE 

HN v tomto týdnu také uvedly, že u 82 procent z 337 tendrů ČEZ rovnou 

oslovil dodavatele, a zadal tak zakázku bez ověřování, jestli by někdo jiný 

nedokázal práci provést lépe a levněji. A jen devět z tendrů bylo podle 

deníku dokonale otevřených pro všechny. Protikorupční organizace 

Růžový panter pak v pátek uvedla, že ČEZ za poslední dva roky na 

sponzorských darech mimo svou Nadaci ČEZ rozdělil více než 300 

milionů korun a odmítá zveřejnit, komu peníze putovaly. 

vnj, ČTK 

 

Kontrola: Prověrku NBÚ mohli získat i agenti 
StB 

http://www.cez.cz/edee/content/file/o-spolecnosti/pro-dodavatele/cez-zakazky-dodavatel.xls
http://zpravy.ihned.cz/c1-56311220-necas-se-divi-nechapu-proc-cez-odmita-prozradit-komu-daval-zakazky-za-miliardy
http://zpravy.ihned.cz/c1-56311220-necas-se-divi-nechapu-proc-cez-odmita-prozradit-komu-daval-zakazky-za-miliardy
http://byznys.ihned.cz/c1-56304990-cez-se-dohodl-s-bruselem-proda-uhelnou-elektrarnu-aby-neplatil-miliardovou-pokutu
http://byznys.ihned.cz/c1-56304990-cez-se-dohodl-s-bruselem-proda-uhelnou-elektrarnu-aby-neplatil-miliardovou-pokutu
http://ihned.cz/?m=authors&article%5baut_id%5d=15315710&person%5bid%5d=15315710
http://ihned.cz/?m=authors&article%5baut_id%5d=10440900&person%5bid%5d=10440900
http://www.idnes.cz/


5. dubna 2006  18:28 

Národní bezpečnostní úřad se pod vedením bývalého ředitele Tomáše Kadlece 
dopustil závažných chyb při bezpečnostních prověrkách. Vyplývá to ze zprávy o 
vnitřní kontrole. Podle ní se mohlo stát i to, že osvědčení pro práci s přísně 
utajovanými informacemi dostali bývalí agenti StB. 

 
V dobách, kdy NBÚ řídil Tomáš Kadlec, docházelo k pochybením. Ilustrační foto. | foto: Robert Zlatohlávek, MF 
DNES 

Zprávu získala protikorupční organizace Růžový panter. Podle ní potvrzuje, že 

Kadlec a další lidé z někdejšího vedení NBÚ zneužili svého postavení a s prověrkami 
manipulovali. 

Interní kontrola prověřovala, jak NBÚ postupoval při udělování prověrek v letech 
1999 až 2002. V září loňského roku byl o výsledcích vyšetřování informován premiér 
Jiří Paroubek. Sněmovní komise pro kontrolu NBÚ se s nimi seznámila začátkem 
března. 

Prověrky dostávali i agenti StB 
Kontroloři mimo jiné zjistili, že úřad lehkovážně uděloval prověrky lidem, kteří byli 
evidováni jako důvěrníci či agenti StB. Místo důkladného prověření těchto lidí se 
referenti v některých případech spokojili s informací, že jejich spis byl skartován. 
Jindy jim stačilo, že se člověk při pohovoru choval klidně a hovořil otevřeně, píše se 
ve zprávě. 

Závažné nesrovnalosti odhalila kontrola také v zápisech do spisů, vedení pohovorů a 
komunikaci se zpravodajskými službami. Spisy obsahující citlivé informace si podle 
kontrolorů zaměstnanci NBÚ prohlíželi, aniž by do příslušné kolonky uvedli své 
jméno a důvod, proč se s dokumentem chtějí seznámit. 

"Do tabulky se nikdy nezapisoval ředitel NBÚ, přestože podepisoval vyhodnocení i 
osvědčení a měl v držení celý bezpečnostní spis," píše se dále ve zprávě. 

Vedení mohlo ovlivňovat prověrky 
Ředitel NBÚ a vedoucí oddělení navíc podle dokumentu do spisů nepsali datum 
svého rozhodnutí, ani důvod, proč rozhodli jinak než referent, který prověrku 
vypracoval. 

http://www.mfdnes.cz/
http://www.mfdnes.cz/


Podle ředitelky Růžového pantera Ivety Jordanové z těchto informací vyplývá, že 

kontrolní mechanismy v NBÚ prakticky nefungovaly a vedení mohlo prověrky snadno 
ovlivňovat. "Co když to ředitel podepsal jako první? Pak asi jeho podřízení nedali 
odlišné stanovisko a už to podepsali jen formálně," řekla. 

Z dokumentu také vyplývá, že tajné služby v některých případech vyšetřovaly osoby, 
které měla prověřit jiná rozvědka. Podle Jordanové mohlo vedení NBÚ zneužívat i 
této situace. 

"Místo toho, aby nechali uchazeče kompletně prověřit, mohli se obrátit jen na tu 
tajnou službu, která o něm neměla mnoho informací," vysvětlila. 

Autoři: iDNES.cz, ČTK, miz 

Vnitřní kontrola NBÚ zjistila, že 
mohli uspět i agenti StB 
5.4.2006 

  

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)se pod vedením bývalého 

ředitele Tomáše Kadlece dopustil závažných chyb při provádění 

bezpečnostních prověrek. Mohlo se tak například stát i to, že 

osvědčení pro práci s přísně utajovanými informacemi dostali 

bývalí agenti komunistické Státní bezpečnosti (StB). Vyplývá to ze 

zprávy o vnitřní kontrole v NBÚ, kterou ČTK poskytla protikorupční 

organizace Růžový panter. Zpráva podle organizace potvrzuje, že 

Kadlec a další lidé z někdejšího vedení NBÚ zneužili svého 

postavení a s prověrkami manipulovali.  

Interní kontrola prověřovala, jak NBÚ postupoval při udělování 

prověrek v letech 1999 až 2002. V září loňského roku byl o 

výsledcích vyšetřování informován premiér Jiří Paroubek. 

Sněmovní komise pro kontrolu NBÚ se s nimi seznámila začátkem 

března. Kontroloři mimo jiné zjistili, že úřad lehkovážně uděloval 

prověrky lidem, kteří byli evidováni jako důvěrníci či agenti StB. 

Místo důkladného prověření těchto lidí se referenti v některých 

případech spokojili s informací, že jejich spis byl skartován. Jindy 

jim stačilo to, že se osoba při pohovoru chovala klidně a hovořila 

otevřeně, píše se ve zprávě. 



Závažné nesrovnalosti odhalila kontrola také v zápisech do spisů, 

vedení pohovorů a komunikaci se zpravodajskými službami. Spisy 

obsahující citlivé informace si podle kontrolorů zaměstnanci NBÚ 

prohlíželi, aniž by do příslušné kolonky uvedli své jméno a důvod, 

proč se s dokumentem chtějí seznámit. "Do tabulky se nikdy  

nezapisoval ředitel NBÚ, přestože podepisoval vyhodnocení i 

osvědčení a měl v držení celý bezpečnostní spis," píše se dále ve 

zprávě. 

Autor:Josef Kubeczka, Český rozhlas 

 

NBÚ uděloval prověrky agentům 
StB 
5. 4. 2006, 20:18 – PRAHA 

Novinky, ČTK, fia 

Bezpečnostními prověrkami, které prováděl Národní bezpečnostní 

úřad (NBÚ) pod vedením bývalého ředitele Tomáše Kadlece, mohli 

projít i bývalí příslušníci StB. Protikorupční organizace Růžový panter 

ve středu zveřejnila zprávu o výsledcích interní kontroly v NBÚ. 

Ze zprávy vyplývá, že bývalí estébáci mohli získat osvědčení pro práci 

s přísně utajovanými informacemi. 

Článek 

Zástupci Růžového pantera jsou rovněž přesvědčeni, že Kadlec a další lidé 

z někdejšího vedení NBÚ zneužili svého postavení a s prověrkami 

manipulovali. 

Interní kontrola se týkala postupu NBÚ při udělování prověrek v letech 

1999 až 2002. Výsledky vyšetřování má už od loňského září k dispozici 

premiér Jiří Paroubek (ČSSD). Na začátku března se s nimi seznámila také 

Sněmovní komise pro kontrolu NBÚ. 

Prověrkami prošli i agenti StB 

https://cesky.radio.cz/josef-kubeczka-8038546
https://www.novinky.cz/autor/novinky-302
https://www.novinky.cz/autor/ctk-304


Mezi nejzávažnějšími pochybeními, která kontroloři odhalili, figuruje 

lehkovážné udělování bezpečnostních prověrek lidem, kteří byli evidováni 

jako důvěrníci nebo agenti StB. Referenti, kteří o udělení osvědčení 

rozhodovali, se místo důkladného prověření žadatelů v některých případech 

spokojili s informací, že jejich spis byl skartován. Zpráva také uvádí, že 

některým žadatelům pro úspěch stačilo, že se při pohovoru chovali klidně a 

hovořili otevřeně. 

Ledabylá evidence manipulování se spisy 

Právě v zápisech do spisů objevila kontrola další nesrovnalosti. Spisy 

obsahující citlivé informace si podle kontrolorů zaměstnanci NBÚ 

prohlíželi, aniž by do příslušné kolonky uvedli své jméno a důvod, proč se 

s dokumentem chtějí seznámit. "Do tabulky se nikdy nezapisoval ředitel 

NBÚ, přestože podepisoval vyhodnocení i osvědčení a měl v držení celý 

bezpečnostní spis," píše se dále ve zprávě. 

Ve vyšetřovací zprávě se také píše, že ředitel NBÚ a vedoucí oddělení do 

spisů nezaznamenávali datum svých rozhodnutí, ani důvody, proč rozhodli 

jinak než referent, který měl prověrku na starosti. Ředitelka Růžového 

pantera Iveta Jordanová v tom vidí selhání kontrolních mechanismů v NBÚ. 

Vedení úřadu mohlo podle ní prověrky snadno ovlivňovat. "Co když to 

ředitel podepsal jako první? Pak asi jeho podřízení nedali odlišné stanovisko 

a už to podepsali jen formálně," zauvažovala Jordanová. 

Premiérova podivná reakce 

Zástupci organizace Růžový panter uvedli, že v polovině února, kdy ještě 

výsledky kontroly sami neznali, poslali dopis premiérovi Jiřímu Paroubkovi, 

ve kterém se ho dotazovali, zda a kdy byl s výsledky kontroly seznámen a 

jaké jsou její výsledky. 

Ve světle informací, které ze zprávy vyplývají, se premiérova reakce zdá 

Růžovému panteru zarážející. V odpovědi totiž alarmující závěry kontroly 

zcela ignoroval. Místo toho vyzdvihoval kladné hodnocení NBÚ inspekcí 

NATO, která se ale nikdy nevěnovala konkrétním bezpečnostním 

prověrkám, personální politice úřadu, ani hospodaření s majetkem. 



Předseda vlády přitom v odpovědi připustil, že s výsledkem interní kontroly 

prověrek ho seznámil osobně ředitel NBÚ vloni v září. Paroubek se v dopise 

nezmínil ani o tom, zda zjištěné problémy s ředitelem NBÚ řešil. 

Zástupci Růžového pantera také poukazují na skutečnost, že se o výsledky 

kontroly včas nezajímal ani Výbor pro obranu a bezpečnost, přestože o jejím 

průběhu informovaly sdělovací prostředky. 

Plné znění zprávy o výsledcích interní kontroly na NBÚ najdete zde. 

 

 

 

Kauza NBÚ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-

ct/206452801240007/cast/113811/ 

Napadení faulů v prezidentské kampani Miloše Zemana u NSS, rok 2013 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-

ct24/213411058060205/cast/243240/ 

 

24. sep 2004 o 16:39 deník SME, svet 

ČR: Polícia začala vyšetrovať exriaditeľa 

NBÚ 

Praha 24. septembra (TASR) Česká polícia údajne už pred týždňom začala vyšetrovať 

podozrenie, že v Česku sa manipulovalo s bezpečnostnými previerkami. 

Tie štátnych úradníkov a politikov oprávňujú oboznamovať sa s tajnými materiálmi.  

Hlavný tieň podozrenia padá na bývalého riaditeľa českého Národného bezpečnostného úradu 

(NBÚ) Tomáša Kadleca a bývalého bezpečnostného riaditeľa NBÚ Martina Hejla, ktorí pri 

vydávaní bezpečnostných previerok údajne podliehali politickému tlaku a dopustili sa tak 

zneužitia právomocí verejného činiteľa. 

O začiatku trestného stíhania informoval Český rozhlas s odvolaním sa na občianske 

združenie Ružový panter, ktoré sa venuje odhaľovaniu korupcie vo verejnom sektore. 

http://www.ruzovypanter.cz/news_detaily.php?id=537


Polícia a štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) však informácie o vyšetrovaní či trestnom stíhaní 

zatiaľ nepotvrdili. 

Podozrenie, že nie vždy NBÚ postupoval podľa rovnakých kritérií, vyvoláva niekoľko osôb, 

ktoré získali previerku na najvyšší stupeň napriek tomu, že existujú pochybnosti o ich 

minulosti a spoľahlivosti.  

Naposledy sa špekulácie objavili o Petrovi Iblovi, bývalom námestníkovi ministra vnútra, 

ktorý je dnes predsedom poslaneckého klubu ČSSD, podpredsedom výboru pre obranu a 

bezpečnosť a členom parlamentnej komisie pre kontrolu civilnej kontrarozviedky, 

Bezpečnostnej informačnej služby (BIS). 

Ibl pracoval za minulého režimu ako väzenský dozorca a údajne mal nadštandardné vzťahy s 

expozitúrou komunistickej tajnej služby, ktorá pôsobila vo väznici v Prahe-Ruzyni. V 90. 

rokoch údajne spoločne podnikal s bývalým vysokým dôstojníkom bývalej ŠtB Jaroslavom 

Vondruškom, ktorý mal pred rokom 1989 úzke väzby na sovietsku tajnú službu KGB. Ibl v 

rozhovore pre TASR podozrenie o politických tlakoch pri udeľovaní previerok ako aj o 

spolupráci s Vondruškom odmietol. Ako vysvetlil, v roku 1995 pracovali v rovnakej firme 

nezávisle na sebe. Odvtedy Petr Ibl Vondrušku nevidel a ani o ňom nepočul. 

"Nedomnievam sa, aspoň o tom neviem vylúčiť nemožno nikdy nič, žiaden politický tlak (na 

udeľovanie previerok) nebol. Myslím si, že je to skôr akási špinavá hra pred našimi voľbami, 

komunálnymi aj do Senátu," tvrdí šéf poslaneckého klubu ČSSD, o ktorom premiér Gross pri 

zostavovaní vlády chvíľu uvažoval aj ako o svojom nástupcovi na poste ministra vnútra. 

Bývalý dlhoročný riaditeľ českej kontrarozviedky BIS Stanislav Devátý informácie o 

pôsobení Ibla a dôstojníka ŠtB Vondrušku v jednej firme považuje za vážne bezpečnostné 

riziko, ktoré malo byť dôvodom pre neudelenie previerky 

Exriaditeľ NBÚ Kadlec dnes pracuje ako riaditeľ strategického štátneho podniku Čepro, ktorý 

spravuje produktovody. Kadlec obvinenia z politickej objednávky pri udeľovaní previerok 

nekomentoval, ale nové vedenie NBÚ žiadne pochybenie exriaditeľa nepripúšťa. Sporné sú 

podľa českých médií aj niektorých predstaviteľov bezpečnostných zložiek, napríklad bývalej 

pracovníčky NBÚ Jitky Šmídovej, aj ďalšie osoby, ktoré bezpečnostnú previerku pre prácu s 

tajnými materiálmi získali. Je medzi nimi Pavel Přibyl, Stanislav Slavický či Karel Srba. 

Přibyl je bývalým poradcom ministra vnútra Stanislava Grossa, niekoľko dní zastával aj post 

šéfa Úradu vlády ČR. Previerku získal napriek tomu, že v roku 1989 bol veliteľom policajnej 

jednotky, ktorá zasahovala proti demonštrantom v Prahe.  

Český veľvyslanec na Filipínach Stanislav Slavický sa v roku 1987 stal agentom 

československej komunistickej rozviedky. Jeho spis však bol skartovaný a Slavický súdne 

dosiahol rozhodnutie o neoprávnenej registrácii vo zväzkoch ŠtB. 

Bezpečnostnú previerku mal aj Karel Srba, bývalý generálny tajomník českého ministra 

zahraničných vecí Jana Kavana. Srba mal úzke kontakty s českými vojenskými tajnými 

službami. Dnes je vo výkone trestu za pokus o vraždu novinárky, ktorá poukazovala na jeho 

neadekvátne majetkové pomery a vyslovila podozrenie, že manipuloval s kontraktmi na 

rekonštrukciu českých ambasád vo svete. 



Policejní tým Vltava 
21. únor 2005 

Český rozhlas 

Jan Hrbáček 
 

Vltava - tak se teď jmenuje policejní tým Mlýn, který počátkem 

ledna zrušil Ministr vnitra František Bublan. Tým funguje dál pod 

vedením šéfa protikorupční policie Jiřího Pálky. Ten ale z nově 

založené pracovní skupiny odvolal tři policisty, kteří vyšetřovali 

podezření na manipulaci s prověrkami Národního bezpečnostního 

úřadu. Policie zatím tento krok nedokázala uspokojivě vysvětlit.  

Jan Hrbáček: Nynější premiér Stanislav Gross si za zřízení týmu 

Mlýn vysloužil řadu negativních ohlasů. Část tolik kritizovaného 

týmu ale shromažďovala například důkazy o případu možné 

manipulace s bezpečnostními prověrkami. Trestní oznámení kvůli 

podezření na nestandardní prověřování podalo před necelými 

dvěma roky Občanské sdružení Růžový panter. Teprve až v srpnu 

loňského roku se ale kauza dostala do rukou lidem z Mlýnu. 

Vyšetřovatelé Miroslav Fiala, David Kakrda a Ondřej Schramm 

začali postupně získávat indicie a důkazy, které směřovaly k 

oficiálnímu zahájení trestního řízení. V okamžiku, kdy vyšetřovatel 

Kakrda vyslechl místopředsedu Poslanecké sněmovny za ODS 

Ivana Langera, se ale začaly dít podivné věci, které 

předznamenaly odchod zmiňovaných policistů. Langer při tak 

zvaném podání vysvětlení Kakrdovi sdělil, že jej před lety oslovil 

někdejší bezpečnostní šéf NBÚ Martin Hejl s tím, že mu pomůže, 

aby jeho prověrka proběhla bez problémů. Tato informace ale 

pronikla z policejních kruhů na veřejnost a policejní vedení zasáhlo 

vskutku prapodivně. Policisty, kteří na případu pracovali, odstavilo. 

Důvod - prý sami únik informací zapříčinili, což ale dosud nikdo 

nedoložil. Při přerodu týmu Mlýn ve skupinu Vltava už ale šéf 

protikorupční policie Jiří Pálka s vyšetřovateli nepočítal. Proč? 

Mluvčí protikorupční policie Jana Moravcová odmítla důvody 

personálního kroku sdělit. 



Jana Moravcová: Jedná se v tomto případě o interní záležitost, 

kterou nebudeme jakkoli komentovat. 

Jan Hrbáček: O možné vysvětlení se pokusil místopředseda 

sněmovního výboru pro Obranu a bezpečnost za ČSSD Miloš Tyc. 

Miloš Titz: Týmy vznikají a zanikají a myslím si, že je to na celém 

světě. Ty týmy jsou účelové, a je to - měl výsledky, dáme ho 

někam jinam a lze se domnívat, že je i tam svou iniciativou, svými 

zkušenostmi ty výsledky navodí taky. 

Jan Hrbáček: Podle důvěryhodných informací Radiožurnálu ale 

odvolaní vyšetřovatelé získali mimo jiné poznatek, že některým z 

vysoce postavených policistů byla v minulosti nabídnuta podobná - 

v uvozovkách - pomoc, jako Ivanu Langerovi. Zda jí využili, bylo 

otázkou dalšího šetření, a to se teď zásadně zkomplikovalo. Jediný 

z policistů, který na případu prověrek nadále pracuje, je Miroslav 

Fiala. Ten byl převelen do dalšího týmu pod názvem Bon, který 

krátce po Langerově výslechu na popud náměstka policejního 

prezidenta Jaroslava Macháněho zřídil šéf protikorupční policie 

Pálka. Další zarážející věcí je skutečnost, že tým Bon se už 

nezabývá další rozpracovanou částí případu, a to několik let dosud 

uspokojivě nevysvětlenou nevýhodnou koupí sídla Národního 

bezpečnostního úřadu. Ta přišla státní pokladnu nakonec na 

dvojnásobek plánované pořizovací ceny, tedy téměř na miliardu 

korun. Poslance Langera tyto informace velmi zarazily.  

Ivan Langer: Je to podezřelé, a já doufám, že ti, kteří rozhodli o 

tom odvolání, si velmi pečlivě zvážili důvody toho odvolání, že jsou 

si vědomi důsledků, které v případě, když to vyšetřování nepřinese 

konkrétní a jasné výsledky ať již tak nebo tak, že ponesou plnou 

odpovědnost. Pokud se už tím Policie zabývá, tak by se měla 

zabývat nejenom samotným problémem udělování bezpečnostních 

prověrek, ale i těch pochybností, které se týkají samotného nákupu 

budovy Národního bezpečnostního úřadu.  



Jan Hrbáček: Iveta Jordanová, která za organizaci Růžový 

panter trestní oznámení kvůli prověrkám podávala, je k 

personálním změnám v policejním týmu zdrženlivá. 

Iveta Jordanová: Naše organizace se ke všem těmto věcem vyjádří 

až v okamžiku, kdy vyšetřování Policie skončí ať už sdělením 

obvinění nebo odložením. Samozřejmě že výsledky toho 

vyšetřování budeme v plné míře reflektovat. 

Jan Hrbáček: Připomeňme, že Radiožurnál před časem zveřejnil 

jména necelé dvacítky diplomatů a politiků, na jejichž podivný 

průběh prověrky poukazovala například Bezpečnostní informační 

služba. Bezpečnostní certifikát na nejvyšší stupeň utajení v 

minulosti také za záhadných okolností získali někdejší kancléř 

premiéra Grosse Pavel Přibyl nebo bývalý šéf poslanců ČSSD Petr 

Ibl. Rozhodnutí o odvolání policistů, kteří vyšetřovali podezření na 

manipulace s prověrkami Bezpečnostního úřadu a především 

nepříliš konkrétní zdůvodnění této personální změny vyvolává řadu 

otázek, především tu nejzásadnější - má Policie ještě zájem 

dotáhnout případ do konce? Nebo jej jen, až opadne zájem médií, 

chce odložit do trezoru? 

A2, 2006, Filip Pospíšil, NEUVĚŘITELNÉ PROVĚŘOVÁNÍ 

Tajemstvím obklopená svévole a beztrestnost byla narušena. Nevládní organizace 
Růžový panter v dubnu přiměla NBÚ k vydání Protokolu z interní kontroly postupu 

při provádění bezpečnostních prověrek, který úřad vypracoval již 30. června loňského 
roku a se kterým byl seznámen loni v září i premiér Paroubek. „Případ by mohl být 

precedentní, jde totiž o to, že podobné dokumenty, které jsou předmětem veřejného 
zájmu a nemohou ohrozit bezpečnost státu, by měly být zveřejňovány i v budoucnu,“ 

říká ředitelka nevládní organizace Iveta Jordanová. 

„Zdá se tedy, že Národní bezpečnostní úřad prověřuje na přání,“ napsala ve 

svém komentáři v Lidových novinách 28. 12. 2001 Petruška Šustrová. „Jak 

je možné, že Národní bezpečnostní úřad nevidí bezpečnostní riziko ve 

faktu, že Jakubík (tehdejší Grossův náměstek policejního prezidenta – 

pozn. aut.) měl společnou firmu (Eurotrustee Investigations CZ) s bývalým 

komunistickým rozvědčíkem Miroslavem Čemusem?“ podivila se. 



Jakubík na svém postu tlak médií dlouho nevydržel, jinak však vše 

pokračovalo při starém. Až na jaře 2003 musel z čela NBÚ odejít ředitel 

Tomáš Kadlec (podezřelý z podílu na manipulacích s prověrkami), poté 

letos v únoru rezignoval i další ředitel Jan Mareš kvůli podezření, že 

udržoval kontakty se členy skupiny kolem stíhaného konkursního soudce 

Jiřího Berky. Média se od přelomu roku plní informacemi o dalších 

podivných prověrkách. Zástupci BIS se dušují, že různé vlády na podezření 

okolo NBÚ upozorňovaly již třikrát. Premiéři Miloš Zeman, Vladimír 

Špidla a Stanislav Gross však prý na varování nereagovali. Poslanci dlouho 

také ne. Nakonec ale zřídili parlamentní komisi, která letos začala aféry 

projednávat. Pro nápravu situace v úřadu byl v dubnu tohoto roku narychlo 

vybrán nový ředitel Petr Hostek, který dosud působil jako zástupce šéfa 

středočeské policie. 

  

Přes dvacet tisíc „prověřených“ 

I když se některé informace ze starých zpráv BIS o nesrovnalostech při 

provádění bezpečnostních prověrek už dostaly na veřejnost, jako celek 

zůstávají zprávy tajné. Protokol z kontroly NBÚ, zveřejněný na 

internetových stránkách organizace Růžový panter, konstatuje celou řadu 

systémových i administrativních pochybení, ke kterým na úřadě v letech 

1998 až 2002 při bezpečnostních prověrkách fyzických osob docházelo. 

Kontrola se přitom týkala jen 1748 zápisů z kontrol takzvaných 

bezpečnostních spisů. Některé spisy kontrolovala komise opakovaně. Ve 

sledovaném období NBÚ prověřil celkem 24 733 lidí. Kontrola se týkala 

tedy jen zlomku uskutečněných prověrek. Jaká byla její nejdůležitější 

zjištění? 

Týkají se vyhodnocování bezpečnostních prověrek, tedy toho, zda bude 

někomu prověrka na základě shromážděných podkladů udělena či 



neudělena. „Nejsou uváděny důvody odlišného stanoviska vedoucího odd., 

ředitele odboru a Ř NBÚ (ředitel Kadlec – pozn aut.), případné 

bezpečnostní riziko není věcně popsáno a specifikováno, je nedostatečně 

zhodnoceno nebo dokonce zhodnoceno špatně. Závěry o existenci či 

o neexistenci bezpečnostního rizika nejsou odůvodněny písemnými 

podklady založenými v bezp. spise. Řada indicií nasvědčujících výskytu 

bezpečnostního rizika nebyla došetřena a referent a další osoby schvalující 

vyhodnocení bezpečnostní prověrky rozhodovali na základě nepřesně 

zjištěného skutkového stavu.“ Tedy stručněji: nelze zjistit, na základě 

jakých důvodů úřad rozhodoval, a v případech, kdy se hodnocení různě 

postavených úředníků lišila, se nikdo (nadřízený) neobtěžoval své opačné 

rozhodnutí zdůvodnit. Jaká bezpečnostní rizika byla zanedbávána 

především? „V řadě případů se referenti dostatečně nezabývali avizovaným 

poznatkem o spolupráci navrhované osoby s orgány StB (vč. VKR), 

spokojili se např. s tím, že spis nebyl dohledán, popř. s kusou informací 

VOZ, že obsah spisu byl z velké většiny skartován. Toto se objevuje nejen 

u kategorie ,kandidát tajné spolupráce’, kde je to omluvitelné, ale též 

u kategorie ,Důvěrník‘ i kategorie ,Agent‘,“ píše se v Protokolu. To 

překládat asi není potřeba, snad jen pro zapomnětlivé vysvětlit, že StB byla 

komunistická tajná policie a VKR vojenská kontrarozvědka, VOZ je pak 

Vojenské obranné zpravodajství. Právě tato zjištění považuje za 

nejzávažnější i ředitelka Růžového pantera Jordanová a dodává: „Protokol 

pouze potvrzuje podezření, která jsme mimo jiné shrnuli i v trestním 

oznámení z roku 2003. Šetření nebylo ale dodnes uzavřeno.“ 

  

Už to stejně neplatí 

K trestnímu stíhání zneužívání pravomocí pracovníky NBÚ se samotný 

úřad, kde k nepravostem došlo, staví zatím vlažně. Protokol z loňského 

roku přes zjištěné závažné nesrovnalosti tvrdí, že „podle názoru komise 



v případě administrativního zpracování bezp. spisů nedošlo k žádnému 

porušení ZOUSk (Zákona o utajovaných skutečnostech – pozn. aut.)“. 

A podle nedávného vyjádření úřadu pro kulturní týdeník A2 „ze strany 

NBÚ nebylo podáváno v souvislosti s výsledky kontroly žádné trestní 

oznámení. NBÚ je však známo, že takové trestní oznámení podala paní K. 

Jordánová (sic!) za Růžového pantera.“ Probíhající vyšetřování potvrzuje 

i tiskový mluvčí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 Julius 

Lachnitt. „Nemůžeme však sdělit rozsah a charakter vyšetřování ani 

termín, kdy bude ukončeno.“ Ředitelka Růžového pantera se ale 

pozastavuje nejen nad tím, že trestní oznámení neiniciovaly samy státní 

orgány, ale i nad údajnou špatnou spoluprací NBÚ s vyšetřovatelem. 

„Dozvěděli jsme se, že vyšetřovatel musí složitě žádat o jednotlivé stránky 

spisu. Takto bude jen těžko moci dosáhnout celkového pohledu. 

Vyšetřovatel prý také ještě oficiálně nedostal ani protokol, který naše 

organizace získala.“ NBÚ ale obvinění ze špatné spolupráce odmítá. 

Nejde jen o vyšetřování a potrestání viníků. Jde i o to, zda se i nadále 

nemohou dostávat k tajným materiálům lidé, kterým byly prověrky 

neoprávněně vydány. Jak se však uvádí ve vyjádření NBÚ: „Cílem 

kontroly nebylo… provádět revizi bezpečnostních prověrek. Vzhledem 

k tomu, že se kontrola týkala bezpečnostních prověrek provedených od 

1. 11. 1998 do 12. 7. 2002 a byla dokončena až 30. 6. 2005 a doba platnosti 

osvědčení na PT (přísně tajné – pozn. aut.) byla 5 let, u celé řady 

bezpečnostních prověrek již osvědčení nebylo platné.“ NBÚ dále 

v odpovědi ujišťuje, že tam, kde zjistil, že prověřená osoba přestala 

splňovat podmínky zákona, osvědčení zrušili. Zároveň ale „NBÚ ovšem 

nevede speciální evidenci o tom, které z nich patří do bezpečnostních 

prověrek kontrolovaných v uvedeném období“. 

Od roku 2002 je Jakubík ředitelem policie v Mostě. Zvláštní bezpečnostní 

riziko tedy přes podivné okolnosti, za nichž získal svou bezpečnostní 



prověrku, zřejmě již nepředstavuje. Pokud mají bezpečnostní složky 

v Česku obhájit smysl své existence a získat prestiž, musí dojít k rozkrytí 

celého rozsahu machinací s prověrkami a potrestání viníků. Je nutné se 

také zajímat o to, kolik podivně prověřených lidí dodnes dostává do ruky 

utajované dokumenty či působí v oblasti obchodu se zbraněmi nebo 

jaderné energetiky. Snad na ně novináři a paní Jordanová dohlédnou. 
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Adam Drda 
analytik BBC 

Práce NBÚ je nedůvěryhodná, 

její kontrola nefunguje 

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) patří bezesporu k institucím, které stojí a 
padají se svou dobrou pověstí. Manipulace s prověrkami ho ovšem o dobrou 
pověst připravuje. 

NBÚ udělováním bezpečnostních prověrek rozhoduje, který státní úředník nebo i 
podnikatel bude mít přístup k tajným informacím. Právě prověrky však byly několikrát a s 
vážnými argumenty zpochybněny. 

Pokud jde o potřebu důvěryhodnosti, NBÚ, založený v roce 1998, je v mnoha ohledech 
srovnatelný s Nejvyšším kontrolním úřadem. 

Zkusme si představit, že by tato instituce, vybudovaná legendárním poctivcem 
Lubomírem Voleníkem, kontrolovala hospodaření státních organizací, ale sama měla 
problémy s účetnictvím a její šéfové by byli podezřelí z nelegálních praktik a z toho, že 
podléhají vlivu jedné partaje. 

Na politické scéně by se patrně strhl značný poprask a výroky NKÚ by nikdo nebral moc 
vážně. 

Přitom NBÚ je přesně v takové situaci: prověrky dostali lidé s nejasnou nebo riskantní 
minulostí, zaměstnanci dávali výpovědi na protest proti práci vedení, činnost úřadu šetří 
policie. 

Vyšetřování až po roce 

Závěry NBÚ ale i tak musejí být přijímány s plnou vážností: nikdo jiný prostě Čechy 
prověřit nemůže. Policie začala dění v NBÚ vyšetřovat na podnět občanského sdružení 
Růžový panter, které se zabývá korupcí. 



Jeho ředitelka Iveta Jordanová upozorňuje, že policii trvalo více než rok, než se začala 
věcí zabývat: 

"Před rokem jsme podávali trestní oznámení na bývalého ředitele NBÚ a jeho 
podřízeného, Tomáše Kadlece a Martina Hejla, kteří se dopustili manipulací se svojí 
vlastní bezpečnostní prověrkou v tom smyslu, že se nenechali dostatečně prověřit BIS na 
nejvyšší stupeň utajení. 

"To jim ukládá zákon. Když je věcí takto zneužíváno, je tedy nasnadě otázka, jak NBÚ 
jako instituce funguje," říká Jordanová. 

V zásadě je tu jedna klíčová otázka: totiž zda Národní bezpečnostní úřad dlouhodobě 
podléhal - eventuelně podléhá - vlivu špiček sociální demokracie, jestli plnil to, co si 
ČSSD přála. 

Existuje několik důvodů, proč si to myslet. Tomáš Kadlec, který v roce 2003 rezignoval, 
pracoval v polovině 90. let v Bezpečnostní informační službě a podle týdeníku Respekt 

tehdy vynášel informace opoziční ČSSD. 

Když z úřadu odcházel, stal se (s podporou již vládnoucí ČSSD) šéfem státního podniku 
Čepro. 

Jeho nástupcem se stal Jan Mareš, jehož si ale Kadlec de facto sám vybral. 

Nedostatečný kontrolní mechanismus 

Většina pochybných prověrek, které byly za Kadlece na NBÚ provedeny, se pak týká opět 
lidí, blízkých sociálním demokratům. 

Jde přitom o bývalého náměstka policejního prezidenta Václava Jakubíka, bývalého šéfa 
úřadu vlády Pavla Přibyla, šéfa poslaneckého klubu ČSSD Petra Ibla či o různé diplomaty. 

Klíčový problém je, že NBÚ nepodléhá parlamentní kontrole - jediný, kdo nad ním 
vykonává dohled, je ministerský předseda. 

Poslanec ODS a člen sněmovní komise pro kontrolu BIS Jan Klas má za to, že právě 

způsob kontroly je třeba změnit. 

"Myslím si, že spoléhat na funkci premiéra, že stačí na kontrolu činnosti tohoto úřadu, by 
bylo neprozíravé," říká Jan Klas. 

Jak by ale kontrola úřadu měla přesně vypadat, poslanec Jan Klas zatím neví - nutno 

dodat, že ač člen ODS, nepatří k neutuchajícím kritikům NBÚ, aspoň ne v tom směru, že 
by vytrvale poukazoval na možnost zfalšovaných prověrek. 

Občas se dokonce zdá, že Klasovi mnohem víc vadí únik informací, tedy to, že bývalí 
zaměstnanci NBÚ na veřejnosti mluví o tom, že se v NBÚ dějí podezřelé věci. 

Ředitelské pravomoce 

Jan Klas ale upozorňuje na další důležitý problém, vztahující se k Národnímu 
bezpečnostnímu úřadu - totiž na výjimečné pravomoce (zakotvené v zákoně) jeho 
ředitele, který jako jediný může měnit výsledky prověrek prováděných referenty NBÚ. 



Podobným způsobem získal prověrku například policista Václav Jakubík - bývalá 
vyšetřovatelka NBÚ Jana Šmídová v roce 2001 nedoporučila, aby ji dostal, ale ředitel 
Kadlec její rozhodnutí změnil. Šmídová pak přišla o místo. 

Když se to shrne, podle stávajících pravidel sice rozhodují o prověrkách na NBÚ 
vyšetřovatelé, ale de facto je mají pod kontrolou a přímým vlivem dva lidé: ředitel úřadu 
a premiér. 

Kdo se může odvolat 

Existuje sice možnost odvolat se proti práci úřadu, ale jak říká Jana Šmídová, to funguje 
v případě, kdy někomu nebylo vydáno osvěčení a považuje a považuje to za 
nespravedlivé: 

"Pokud je to opačně, tedy pokud je prověrka udělena někomu, kdo by na ní neměl mít 
nárok, tak není žádný kontrolní mechanismus," vysvětluje Šmídová. 

Jan Klas se domnívá, že aféry NBÚ možná nejsou skutečné - a dodává, že poslanci 
nemohou nijak zkontrolovat, zda mají tyto aféry opodstatnění. Poslanci mohou pouze 
tlačit na premiéra, aby kontrolu udělal sám. 

Policii trvalo rok, než začala problém vyšetřovat - a jak se ukazuje, má se čím zabývat. 

Nejen že prověrku dostali lidé s pochybnou minulostí, jako bývalý náměstek policejního 
prezidenta Václav Jakubík nebo někdejší šéf Úřadu vlády Pavel Přibyl, ale ještě k tomu 
vyšlo najevo, že Kadlece, Hejla dalších šest lidí, mezi nimi současného Grossova 
mediálního poradce Andreje Surňaka odposlouchávala Bezpečnostní informační služba. 

Tak pak sepsala zprávu, kterou v roce 2001 předala vládě a zníž vyplývalo, že práce NBÚ 
je nedůvěryhodná. Tehdejší premiér Miloš Zeman i vicepremiér Vladimír Špidla nechali 

zprávu ležet stranou. 
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trvá zkoumání, zda se v NBÚ nemanipulovalo s udělováním prověrek 

trvá bezvýsledné zkoumání, zda se v Národním bezpečnostním úřadu 
(NBÚ) v minulosti nemanipulovalo s udělováním bezpečnostních 
prověrek. Obavy, že NBÚ manipuluje s prověrkami, existují od vzniku 
úřadu, ale 24. září 2004 se podezřením začala zabývat policie. Trestní 
oznámení tehdy podalo občanské sdružení Růžový panter, jež poukázalo 
na to, že některé osoby byly zřejmě záměrně prověřovány zpravodajskými 
službami, jež neměly o dotyčném dost informací. Jenže bývalý šéf NBÚ 

https://www.euro.cz/autori/redakce/


Tomáš Kadlec i jeho bezpečnostní ředitel Martin Hejl manipulaci vždy 
popírali a letos v dubnu policie vyšetřování pro nedostatek důkazů odložila. 
Problémových případů však přibývá (příkladem budiž třeba „prověřený“ 
estébák Pavol Mihál z českého Interpolu) a vysvětleno dodnes není ani 
angažmá exředitele NBÚ Jana Mareše a šéfa jeho sekretariátu Vladimíra 
Šiši v mafiánské „chobotnici“ kolem konkurzní kauzy Berka. 
Také máte pocit, že politici a vyšetřovatelé zavírají před minulostí NBÚ oči, 
neboť by eventuální odhalení mohla ohrozit pozici Česka v NATO? 

Šetření v NBÚ 
končí: Zločin 
neprokázán 

Sabina Slonková 

1. 4. 2007 11:00 

Vyšetřování po 3 letech končí bez výsledku. 

Infobox 

FAKTA O NBÚ: 

Národní bezpečnostní úřad vznikl v roce 1998 jako státní instituce, která uděluje lidem a firmám 

bezpečnostní prověrky. Pouze jejich držitelé jsou pak oprávněni k tomu, aby mohli pracovat s tajnými 

informacemi. 

  

Prověrky musí mít nejen policisté, vybraní úředníci či státní zástupci, ale například i firmy, které se 

ucházejí o strategické státní zakázky. 

  

Moc úřadu spočívá i v tom, že shromažďuje masu důvěrných informací o prověřovaných lidech. Pokud 

taková data (například sexuální orientace či majetkové poměry) uniknou, mohou být dotyční lidé 

vydíratelní. 

  

Úřad je také garantem pro zahraniční partnery - zejména NATO - že Česko dokáže ochránit citlivé 

informace, které dostává. 

  

https://www.aktualne.cz/autori/sabina-slonkova/l~i:author:5/


Praha - Policie přes několik silných indicií neprokázala manipulace s bezpečnostními 

prověrkami. 

Protikorupční služba podle zjištění Aktuálně.cz v těchto dnech "případ NBÚ" odložila. 

A to i přesto, že i vnitřní audit Národního bezpečnostního úřadu v minulých letech 

odhalil nestandardní postupy při udělování prověrek. Totéž svými tajnými zprávami 

dokládala i civilní kontrarozvědka, k dispozici byla rovněž svědectví bývalých 

zaměstnanců NBÚ. Také sněmovní komise pro kontrolu NBÚ avizovala nesrovnalosti 

v prověrkách udělených před rokem 2002. 

Na obvinění konkrétních lidí to ale podle policie nestačilo. 

Prověrku od NBÚ potřebují ke své práci lidé či firmy, které zacházejí se strategickými 

informacemi - včetně těch z NATO. 

 

 

Foto: Aktuálně.cz 

 

Růžový panter se nevzdává 

NBÚ čelí roky podezření, že certifikáty "prodává" za úplatky nebo prověrky "ohýbá" v 

neprospěch žadatele. A to opět za úplatek - tentokrát od konkurence. 

Nevládní organizace Růžový patner, která se zabývá bezpečnostní problematikou a 

celé vyšetřování v NBÚ před lety odstartovala, se proto s výsledky případu odmítá 

smířit. 

https://zpravy.aktualne.cz/nepouzivat/r~i:photo:120/r~i:article:392443/
https://zpravy.aktualne.cz/nepouzivat/r~i:photo:120/r~i:article:392443/
https://zpravy.aktualne.cz/nepouzivat/r~i:photo:120/r~i:article:392443/
https://zpravy.aktualne.cz/nepouzivat/r~i:photo:120/r~i:article:392443/


"Je třeba si uvědomit, že pokud bude existovat jediný nedořešený podezřelý případ, 

nemůže se Národnímu bezpečnostnímu úřadu podařit, aby byl vnímán jako úřad, který 

si zaslouží důvěru, úctu a respekt," uvedla Iveta Jordanová z Růžového pantera. 

Policie: Bránili nám ve vyšetřování 

O objektivitě vyšetřování vypovídá i skutečnost, že sama policie si v minulých letech 

stěžovala, že ji další úřady brání v práci. Zpravodajské služby odmítaly policii vydat 

dokumenty, které se vztahovaly k prověřovaným osobám. 

Vyšetřování blokoval přímo i Národní bezpečnostní úřad, který kvůli tomu vyvolal na 

úřadu vlády jednání se zástupci ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti. NBÚ 

se tehdy nelíbil rozsah vyšetřování. Nejvyšší státního zastupitelství zase rozhodlo, že 

ani policie nemá nárok na přístup do jednotlivých spisů NBÚ, u nichž má podezření, 

že prověrka neproběhla v pořádku. 

Kdyby policejní vyšetřování dospělo k závěru, že NBÚ skutečně s prověrkami 

manipuloval, byl by to citelný zásah do vzájemné spolupráce mezi Českem a NATO. 

Severoatlantická aliance předává strategické informace jen těm státům, které zaručují, 

že se data nedostanou do nepovolaných rukou. Jinak řečeno: že jejich bezpečnostní 

prověrky jsou nenapadnutelné. 

Organizace Růžový panter podala kvůli prověrkám trestní oznámení na bývalého šéfa 

NBÚ Tomáše Kadlece a jeho bezpečnostního ředitele Martina Hejla. Policii předložila 

i dokumenty, které podle organizace dokládaly, že prověrkou prošli i lidé, jejichž 

minulost byla bezpečnostním rizikem pro práci s tajnými daty. Mimo jiné šlo 

například o bývalého policejního náměstka Václava Jakubíka. 

Kadlec: Manipulace prostě nebyly 

Podezření vůči bývalému Kadlecovu vedení NBÚ zaznamenala už před lety i 

Bezpečnostní informační služba. Ve svých dokumentech určených premiérovi 



upozornila, že prověrku získali i lidé, kteří nebyli prověřeni vnitřními tajnými 

službami. Politici ale s těmito informacemi tehdy nic neudělali. 

Kadlec ani Hejl ale nebyli do dnešního dne v souvislosti s prověrkami nikdy obviněni. 

Oba dva nadto striktně jakoukoli manipulaci popírali. 

"Nic takového se za mého působení prostě nedělo. Je to nesmysl," komentoval Kadlec 

již dříve policejní vyšetřování. 

Národní bezpečnostní úřad a jeho vedení přitom neměli v minulosti potíže jen s 

prověrkami, ale i s podezřelými kontakty. Zaměstnanci úřadu i jeho špičky byli 

opakovaně přistiženi při schůzkách či telefonátech s podsvětím. 

Rezignovat tak kvůli kontaktům s lidmi z takzané Berkovy kauzy musel bývalý šéf 

NBÚ Jan Mareš. Jeho předchůdce Kadlece zase vyšetřuje policie kvůli dvěma 

milionům, které mu na účet poslal uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř. 

Peníze pro obyčejné lidi  

Kam teče zlatý déšť z bruselských fondů?  

Tomáš Sacher, Respekt, 2.- 8. srpna 2010  

S tou přihláškou neváhala Arnoštka Ženčáková ani vteřinu. „Na vsi bývá i čtrnáct velkých 

událostí do roka, a když se sál osvědčí, přibudou další. Mělo by to být srdce celé obce," 

rozpřahuje ruce v přízemí právě rekonstruované budovy starostka Vysokých Studnic, 

čtyřsethlavé vesničky nedaleko Jihlavy.  

V útrobách stavení, na které je paní Ženčáková tolik hrdá, už dnes sídlí mateřská škola a na 

podzim, kdy mají dělníci dokončit zbytek prací, se v přízemí otevře i restaurace s pódiem a 

parketem. Na toto finále, které by mělo rozhýbat život v obci, čekala paní starostka dvanáct 

let. „Peněz nemáme nazbyt, ale od chvíle, kdy jsme tu budovu dostali od bývalého JZD, jsem 

doufala, že to dáme nějak dohromady," říká a ukazuje k rozpadajícím se chodníkům a špatně 

záplatované silnici lemující obecní úřad. Kvůli vysněnému kulturnímu centru, jehož cena se 

dodnes vyšplhala na patnáct milionů, nezbývají Vysokým Studnicím v posledních letech 

peníze prakticky na žádné další investice. Radnice si dokonce musela vzít čtyřmilionový úvěr 

a za další dva miliony prodat plynárenské firmě RWE Transgas obecní plynovod.  

To všechno prý za ten velkolepý cíl stojí, nicméně v jednom ohledu paní Ženčáková neskrývá 

rozdurděnost. Jednu chvíli si totiž dělala naději, že obec opraví kulturní dům bezbolestně - za 



peníze z eurofondů. „Ty dotace se mi zdály jako skvělá šance šitá pro nás. Vždyť jsou určené 

hlavně na rozvoj oblastí a to je pro něco takového důležitější než podobné společenské 

centrum," říká starostka. Vystudovaná programátorka proto dala před čtyřmi lety dohromady 

několik místních a známých, aby vypracovali dotační žádost. Se složitými formuláři si 

nejprve nevěděli rady (jen základní manuál k vyplnění žádosti čítá téměř sto stran), s pomocí 

jihlavského úřadu a najaté profesionálky se však nakonec skutečně do boje o dotace pustila. 

Roky očekávání, kdy obec opakovaně usilovala o dotační příspěvek, jsou dnes pryč a 

o tlustém šanonu s vyplněnými formuláři se paní Ženčáková nezmíní jinak než jako 

o „ztraceném čase". „Nejde ani tak o to, že jsme peníze nezískali. Zaráží mě ta mlha, která se 

kolem celých fondů vytvořila," říká starostka na adresu brněnské centrály Státního 

zemědělského a intervenčního fondu (SZIF), který má 44 miliard evropských dotací pro malé 

obce na starosti. „Zdá se mi, jako by ty peníze zkrátka nebyly určené pro obyčejné lidi jako 

my."  

 

Jak se točí peníze z evropských fondů? Ilustrační foto Euroskop 

 

Bereme to vážně  

 

Pocit trpkosti a přesvědčení, že zdejší úředníci nepouštějí k penězům z Bruselu „obyčejné 

lidi", stojí za mimořádnou pozornost. Do Česka má v průběhu pouhých šesti let natéci více 

než sedm set miliard korun a právě regiony a tuzemské radnice z nich měly ukrojit největší 

díl. Teprve dnes navíc začíná celý program nabírat na obrátkách. Ačkoli se balík bruselských 

peněz rozdává už od roku 2007, za první tři roky Češi rozdělili jen zhruba čtvrtinu peněz, 

většinu z toho navíc zatím jen papírově. Tři čtvrtiny celé částky přijdou na řadu až nyní, a jak 

avizují úředníci ministerstva pro místní rozvoj, které má na celý systém dohlížet, „křivka 

dotací teď bude strmě stoupat".  

O to cennější potom výtky starostů a dalších lidí „odspodu" systému jsou. Jak známo, už při 

vyjednávání celé akce si Česko i přes nesouhlas Evropské komise prosadilo model, v němž 

jsou dotace na místě rozděleny do rekordních čtyřiadvaceti programů (například Irové mají 



čtyři, Španělé pouze jeden), jejichž vyřizování se navíc rozstrkalo do regionů po celé zemi. 

Právě díky tomu se měly podle tvrzení zdejších politiků bruselské peníze dostat k těm 

skutečně potřebným. To je možná pravda, teď jde však o to, aby správce těchto „detailně" a 

daleko od centra rozdělovaných peněz držela na uzdě rovněž „detailní" kontrola - tedy dohled 

veřejnosti v místě, kde se peníze porcují.  

Ve stejné chvíli, kdy se naplno spouští bruselský zlatý déšť, se totiž kromě hlasu neúspěšných 

žadatelů objevují i další alarmující zprávy o riziku, které s sebou tato bezprecedentní masa 

peněz přináší. Na povrch dnes vyplouvá i stále více informací o spletitých 

politickopodnikatelských strukturách, které se kolem rozdělování dotací vytvořily. Češi už 

mají dokonce první případy tunelování eurofondů, jehož strůjci už sedí za mřížemi. (Úředníci 

rozhodující o desítkách miliard pro jižní Čechy jsou podezřelí, že si prostřednictvím 

„spřátelených" agentur přihrávali dotace především sami sobě.) Obdobná podezření z dalších 

koutů Česka i rozměr, který dnes bruselský penězovod nabírá, dokonce některé tuzemské 

komentátory vyprovokoval k úvahám, zda v konečném důsledku eurofondy nemohou právě 

díky vytváření nových klientelistických sítí způsobit Česku více škody než užitku. „Jediná 

možnost - všechny dotace zrušit. Nejenže rozbujely korupci a škodí politice, ale kazí i volný 

konkurenční trh," hlásal například před časem ze svých komentářových stránek nejčtenější 

seriózní deník Mladá fronta DNES. A o hrozícím nezvládnutí situace dnes mluví i nová vláda. 

„Ten problém bereme vážně. V příštích letech závratně vzroste zdejší korupční potenciál a 

celou situaci komplikuje právě složitost rozdělovacího systému. Pro zájemce je příliš 

nedostupný, úředníkům a politikům naopak dává mnoho možností, jak do výběru zasahovat," 

říká premiér Petr Nečas.  

Na odsuzování systému jako celku je však v tuto chvíli přece jen brzy. Experti napříč obory se 

dnes shodují na tom, že bruselské peníze z větší části plní svůj účel (tedy sblížení úrovně 

chudších regionů s bohatými oblastmi Západu) a nutnost obhájit si složitě každý projekt před 

komisí může politikům i radnicím poskytnout i cenné zkušenosti do budoucna. S výjimkou 

Bulharska, kde byly dotace právě kvůli rozkrádání místními mafiemi dokonce na čas 

zmraženy, zatím nad funkčností systému pokyvují hlavou i zástupci samotné Evropské 

komise. A prokazuje ji ostatně i čerstvá studie mezinárodní auditorské společnosti KPMG, 

podle níž dotace z EU představují v celém regionu střední a východní Evropy dvě až pět 

procent HDP a zásadním způsobem pomohly například zmírnit dopady ekonomické krize.  

 

Imperial volá SOS  

 

Na druhou stranu - to, že se nebude bulharský scénář opakovat v nějaké další zemi, Česko 

nevyjímaje, dnes nikdo nedokáže vyloučit. První náznaky tu, jak už bylo řečeno, jsou. Co je 

však v případě Česka důležitější, v dotační mašinerii lze najít i poměrně konkrétní díry, 

jejichž zalepení by mohlo konečnému úspěchu zásadně pomoci.  

Vraťme se ještě za starostkou Vysokých Studnic Arnoštkou Ženčákovou. Mezi úspěšnými 

žadateli o dotace zatím stále není, a jak sama říká, už ani nebude. „Po dvou pokusech jsme to 

vzdali," krčí paní Ženčáková rameny. „Chtěla jsem vědět, proč jsme nebyli úspěšní, a znát 

například bodovou hranici, nad níž bychom uspěli. Zajímaly mě taky informace o projektech, 

které vyhrály na úkor toho našeho. Ale ty papíry jsem dodnes neviděla. A ve chvíli, kdy 

nedokážu zjistit, co jsme dělali špatně, mi další pokus připadá zbytečný," říká starostka. 

Otázka zní, jak je tohle možné. Jak to, že se odmítnutý žadatel o bruselské peníze nemůže nic 

dozvědět o podrobnostech soutěže?  



„V minulosti se mohly objevit nějaké zmatky. Dnes se ale snažíme poskytovat co nejvíc 

informací," říká mluvčí SZIF Marek Ženkl s tím, že dva roky starý příběh by se v současnosti 

už nemusel opakovat. Jak však i sám mluvčí přiznává, věci se „zlepšují postupně" a například 

na stránkách SZIF lze najít stále jen přehled úspěšných žadatelů, seznamu neúspěšných či 

dokonce detailů hodnocení se zájemce o informace nedočká.  

„Tohle je věc, která se nám neustále vrací," pokyvuje hlavou i předseda Sdružení místních 

samospráv ČR Josef Bartoněk. „Všichni chápeme, že dotace nemůže dostat každý. Proč ale 

není ten systém co nejprůhlednější, abychom se mohli poměřovat s těmi úspěšnými? Tohle 

prostě nefunguje."  

Vina přitom podle všeho není jen na straně SZIF. Jen namátkou - stačí si projet například 

seznam přiklepnutých dotací v jednom z Regionálních operačních programů Severozápad, 

kde se ve zlaté bruselské šestiletce rozděluje více než devatenáct miliard korun. Člověk se 

neubrání překvapení, když zjistí, že sto milionů korun z peněz pro rozvoj chudších získal 

luxusní lázeňský rezort Čajkovskij, vlastněný ruskou firmou Vesk, a šedesát milionů 

inkasovalo další vyhlášené místo k odpočinku - pětihvězdičkový hotel Imperial. „Objekty Spa 

Resortu slouží mimo jiné i klientům z členských států Evropské unie, jsou neoddělitelnou 

součástí Regionu Severozápad a v konečném důsledku slouží rozvoji a podpoře cestovního 

ruchu nejen v rámci regionu, ale i České republiky," vysvětluje na stránkách Imperialu jeho 

majitel, v Česku nechvalně proslulý ruský obchodník Alexandr Rebjonok, jakými argumenty 

se mu podařilo přesvědčit zdejší byrokracii, aby mu bruselské peníze přiklepla.  

 

Prostě nesdělujeme  

 

Co nakonec rozhodlo právě o Imperialu jako investici, která pozvedne Karlovarsko na 

evropskou úroveň? A koho v soutěži ruské hotely přeskočily? „Seznam neúspěšných žadatelů 

nemáme zpracovaný, a i kdyby ano, bodové hodnocení jednotlivých projektů nesdělujeme," 

říká mluvčí regionální rady Severozápad Marcela Klíchová. Proč je to ale problém? Vždyť ze 

své podstaty jde o veřejné peníze, a znát detaily jejich pohybu by mělo být samozřejmostí. 

„Zákon nám nic nepřikazuje a rozhodli jsme se, že to zkrátka zveřejňovat nebudeme," říká 

mluvčí.  

Je to zarážející, ale v rámci Česka jde o zcela běžný přístup. „Povinnost jim zákon skutečně 

nijak nenakazuje a zatím jsem se ani nesetkal s nějakým větším zájmem o to, aby se 

informace podrobně zpřístupnily," říká ve své kanceláři první náměstek ministerstva pro 

místní rozvoj Daniel Braun.  

Slabiny českého systému dnes ale popisují i další jeho klíčoví hráči, totiž zástupci agentur, 

které se rozdělování peněz účastní jako prostředníci. „Často spolu s radnicemi či firmami 

zpracujeme kvalitní projekt, který je ale vyřazen kvůli údajné formální chybě," vysvětluje 

manažerka jedné z menších poradenských společností. „Z těch dvaceti čtyř programů jsou 

kritické především ty regionální, které zpracovávají jednotlivé kraje. Tady vítězí projekty, 

které mají podporu politiků. Nemusí jít přímo o korupci. Politici zkrátka ten výběr ovlivňují a 

celá soutěž pak může být pokřivená," dodává náš zdroj.  

 

Panter přichází  

 

Odborníci i lidé z branže se přitom stále častěji shodují na základním předpokladu, který jsme 

zmínili úvodem: složitost českého systému by sama o sobě nemusela být zásadním 



problémem, kdyby na stejné decentralizované úrovni fungovala i průběžná kontrola. Do plánů 

na podezřelé porcování miliard dnes sice může zasáhnout i samotný Brusel - stalo se to 

naposledy s plánovanou stavbou dvacetikilometrového železničního tunelu do Berouna, který 

měl českou a bruselskou kasu vyjít na závratných čtyřicet miliard (tedy zhruba tolik, kolik se 

má za celé šestileté období rozdělit mezi všechny malé obce v Česku a na Moravě).  

Podobný zásah „superkontrolora" je však spíše výjimečný. Do Bruselu se dosud posílaly 

pouze dotace nad dvacet milionů a teď si Češi ve snaze urychlit čerpání posunuli limit 

dokonce na padesát. Takže o to větší odpovědnost bude v době sílícího přívalu unijních peněz 

ležet na zdejších úřednických jednotlivcích.  

Jak ukazují případy SZIF či hotelových dotací z Karlovarska, na místě je pořádná dávka 

ostražitosti. Nicméně rostoucí veřejné angažmá a snaha po kontrole fair play dovoluje 

i opatrný optimismus.  

Klíčovou roli sehrává už dnes tzv. auditní orgán ministerstva financí, který může nařídit 

hloubkovou kontrolu jakéhokoli z tisíců Bruselem spolufinancovaných projektů. Jeho 

zaměstnanci zatím kontrolu iniciovali zhruba v šesti stovkách případů a šéf útvaru Václav 

Štraser hlásí, že jeho lidé jsou připraveni zvládnout i rostoucí objem dotací.  

„Jde o netransparentní hodnocení zakázek, špatně stanovená hodnotící kritéria nebo četné 

dodatky ke smlouvám, které mění předmět zakázky," vypočítává pan Štraser paletu 

manipulací, s nimiž se kontroloři v případě eurofondů dosud setkali. „Ty problémy systém 

včas identifikoval a zachytil ještě dříve, než došlo k proplacení peněz," říká hlavní kontrolor 

například na adresu již zmiňované jihočeské aféry, po níž skončil jeden z úředníků ve vazbě.  

Samozřejmě - podobných případů jako v jižních Čechách se dnes děje mnohem více a řada 

z nich podle kritiků prochází bez povšimnutí. Tím více je příjemné zjištění, že český systém 

začíná také skutečně fungovat „odspoda". Například protikorupční organizace Růžový 

panter již avizovala zneužívání evropských dotací jako téma, které si pro příští roky 

vytkla jako prioritu, a právě auditní orgán je místem, na něž svou pozornost upřela jako 

první. „Vyžádali jsme si data k dosavadním kontrolám a chceme zjistit, zda jsou 

opravdu dostatečné. Zatím jsme dostali jen zlomek informací, chceme ale vědět víc a 

o ta data jsme připraveni se soudit," říká šéfka Růžového pantera Iveta Jordánová.  

 

Ať je na ně vidět  

 

O větší veřejné kontrole dnes ale hovoří i již zmiňovaný první náměstek ministerstva pro 

místní rozvoj Daniel Braun, který do klíčové funkce rezortu povýšil spolu s nástupem nového 

ministra. „Seznamy neúspěšných žadatelů a snadná možnost jejich porovnání, to jsou všechno 

dobré nápady a pokusím se v téhle věci něco podniknout," slibuje dnes pan Braun. V jistém 

smyslu tak lze konstatovat, že zdánlivě marná snaha starostky Vysokých Studnic Arnoštky 

Ženčákové přináší své ovoce. A podnětů k aktivitě budou mít úředníci spravující eurofondy 

zřejmě stále více.  

Už dnes je ve hře i možnost, že po roce 2013 se ze současné pozice čistého příjemce 

bruselských miliard země posune k mnohem vyváženější poloze, kdy bude do společné kasy 

přispívat zhruba stejně, kolik z ní nakonec vybere. „Proto bychom tu dnešní šanci neměli 

promarnit," říká premiér Petr Nečas. „Eurofondy jsou pro nás především obrovskou 

příležitostí a čím víc bude na ty peníze vidět, tím větší budou mít smysl." 



Autor: Tomáš Sacher 

27.9.2004, Česká televize 

 

Manipuloval někdo s prověrkami? 
 
Josef MARŠÁL, moderátor 
-------------------- 
První Události nového týdne začaly, dobrý večer. 
 
Jolana VOLDÁNOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pěkný večer. 
Do vyšetřování pochybných praktik při vydávání bezpečnostních prověrek se zapojil už i 
parlament. Sněmovní komise pro dohled nad BIS chce vidět zprávu, kterou před čtyřmi lety 
vypracovala kontrarozvědka pro expremiéra Zemana. Podle Mladé fronty DNES obsahuje 
odposlech dvou lidí blízkých tehdejšímu ministru vnitra Grossovi, jeho mediálního poradce 
Andreje Surňaka a tehdejšího šéfa NBÚ Tomáše Kadlece. Policie prošetřuje podezření, že 
právě oni mohli s prověrkami manipulovat. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Otazníky vyvolalo především vydání bezpečnostní prověrky exšéfovi úřadu vlády Pavlu 
Přibylovi. Sporná má být i prověrka předsedy poslanců ČSSD Petra Ibla nebo bývalého 
náměstka policejního prezidenta Václava Jakubíka. Ti měli v minulosti podnikat s bývalými 
agenty StB. Organizace Růžový panter má za to, že NBÚ vydával prověrky rizikovým osobám, a 
podala trestní oznámení. 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka organizace Růžový panter 
-------------------- 
Vyhodnocení těch bezpečnostních rizik se děje v podstatě u každého jedince odlišným 
způsobem, tak asi to v pořádku úplně není. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Kvůli podezřelým prověrkám nasadila BIS už před čtyřmi lety do NBÚ odposlechy. Zaměřila se 
na tehdejšího šéfa úřadu Kadlece a jeho náměstka Martina Hejla. Ten, jak předčasem 
upozornila Česká televize, po odchodu z NBÚ vede firmu Security Systems nabízející pomoc 
při získání prověrky. Kadlec teď stojí v čele státní společnosti ČEPRO, manipulaci s 
prověrkami odmítá. 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
V žádném případě žádná politická objednávka ani intervence ze strany politiků nepřicházela v 
úvahu. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Odposloucháván byl i mediální poradce exministra vnitra Grosse Andrej Surňak, který se podle 
deníku chlubil kontakty na NBÚ. Současný premiér to odmítá komentovat, je v zahraničí. 
Zprávu BIS dostal na stůl tehdejší premiér Miloš Zeman, dnes nebyl k zastižení. Obsah měl znát 
i tehdejší místopředseda vlády Vladimír Špidla. 
 
Vladimír ŠPIDLA, tehdejší místopředseda vlády /ČSSD/ 
-------------------- 
Já to nepotvrzuji ani nevylučuji. 
 
redaktorka 
-------------------- 



Zprávu BIS, která už má čtyři roky ležet na úřadu vlády, chce kromě policie vidět i sněmovní 
kontrolní komise kontrarozvědky. 
 
Jan KLAS, předseda Stálé komise PSP ČR pro kontrolu činnosti BIS 
-------------------- 
Já jsem, vzhledem k tomu, že jsem v zahraničí, tak jsem s premiérem zatím komunikoval pouze 
pomocí SMS, kde jsem ho požádal, zda vyhoví této mé případné žádosti. Zatím čekám na 
odpověď. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Policie začala vydávání prověrek vyšetřovat minulý pátek. Sám NBÚ zatím prověrky zpětně 
nekontroluje. 
 
Drahomíra BRABCOVÁ, mluvčí NBÚ 
-------------------- 
No, protože doposud o to nebyl nikým požádán. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Ani policií? 
 
Drahomíra BRABCOVÁ, mluvčí NBÚ 
-------------------- 
Ani policií ani vyšetřovateli. 
 
David KUBALÁK, mluvčí Policejního prezidia 
-------------------- 
Objevila se celá řada informací, které je nutno prověřit, a my samozřejmě nic nezanedbáme, 
budeme postupovat podle zákona.  
 
redaktorka 
-------------------- 
Prověrku od NBÚ potřebuje každý, kdo nakládá s tajnými informacemi státu, zpravidla státní 
úředníci, diplomaté a politici. Ze zákona by ji měl získat jen ten, kdo má čistý trestní rejstřík, 
čisté lustrační osvědčení a kdo se nestýká s takzvanými kriminálně závadovými osobami. 
 
redaktorka 
- Nora NOVÁKOVÁ, redaktorka 
- Eva SOUHRADOVÁ, redaktorka 

Do Česka přijede kvůli situaci v NBÚ bezpečnostní šéf NATO  

 
PRAHA - Do České republiky přijede ve čtvrtek na dvoudenní návštěvu 
bezpečnostní ředitel Severoatlantické aliance Thomas McKeever. Jedním 
z hlavních bodů jeho programu bude jednání o situaci v Národním 
bezpečnostním úřadu (NBÚ), z jehož vedení kvůli podezření ze styků s 
obviněnými lidmi nedávno odstoupil ředitel Jan Mareš. Novinářům to dnes 
řekl ministr vnitra František Bublan.  

"Bude se zajímat, zda nedošlo k narušení informačního toku mezi centrálou 
NATO a NBÚ a zda nedošlo k úniku informací," řekl dnes novinářům Bublan. Z 

jednání by podle něj mělo vyplynout, zda aféry na bezpečnostním úřadě neohrozily vztahy Česka a aliance. 
Ministr ale zároveň dodal, že McKeeverova návštěva se plánovala již od podzimu a s Marešovou rezignací tak 
přímo nesouvisí. 

Bezpečnostní šéf NATO se sejde s náměstkyní NBÚ Zdeňkou Jůzlovou, která úřad nyní vede, a také s 
premiérem Jiřím Paroubkem (ČSSD). Předseda vlády na schůzce neočekává žádnou "zdrcující kritiku" kvůli 
situaci v bezpečnostním úřadě. "Jestli budou nějaké výhrady, tak jsem připraven se z nich poučit," uvedl 
Paroubek. Dodal, že nedávná kontrola Bezpečnostní informační služby (BIS) nezjistila pochybení v hlavní činnosti 

http://www.ceskenoviny.cz/tisk_clanku_img.php?id=6214


úřadu, a tou je provádění bezpečnostních prověrek. Hodně bude podle něj záležet i na novém šéfovi NBÚ, 
kterého dosud nevybral. Pochválil přitom Jůzlovou, která si podle něj zatím vede "velmi dobře". 

Mareš počátkem února odstoupil kvůli zveřejněným policejním odposlechům, v nichž hovoří s Vladislavem 
Větrovcem, považovaným za hlavního aktéra skupiny kolem obviněného konkurzního soudce Jiřího Berky. Policie 
jeho členy podezírá ze zmanipulování řady konkurzů. Mareš spojení s podezřelou skupinou popírá. Již před tím 
obvinila policie z korupce bývalého sekčního šéfa NBÚ Vladimíra Šišu. 

Situaci v úřadě kritizují média a na možné negativní dopady na pověst České republiky v zahraničí upozorňuje 
například nevládní organizace Růžový panter. 

Autor: ČTK. (ČTK)  
18:10 - 28.02.2006  

KREJČÍŘOVA KAUZA 

Vnitro kupovalo benzín od Beny 
Sabina Slonková 

Hospodářské noviny 
Praha, 20. 9. 2005 
 
Ministerstvo vnitra dalo v minulých letech vydělat desítky miliónů korun firmě, která podle policie 
připravila stát o miliardy na daních a sehrála svou roli v kauzách uprchlého podnikatele Radovana 
Krejčíře. 
Společnost Bena získala v roce 2001 zakázku na dodávky pohonných hmot pro Zařízení služeb 
ministerstva vnitra. To je příspěvková organizace ministerstva a funguje jako servis resortu. Stará se 
například o provoz a údržbu vozidel, motorových člunů a lodí. Za tři roky zaplatila firmě Bena za 
dodaný benzín a naftu celkem padesát devět miliónů korun. 
Bena dodávala vnitru i v době, kdy už byli její představitelé obviněni. Miliardové daňové nedoplatky 
navíc pocházejí z konce 90 let, tedy dávno předtím, než společnost začala s resortem spolupracovat. 
"Minimálně od roku 2002, kdy padlo obvinění, bylo veřejně známo, co je Bena zač," komentoval to 
státní zástupce Vladimír Trýzna, který na vyšetřování kauzy dohlížel.  

 

Taková nepříjemná věc  

Ministerstvo vnitra přiznává, že spolupráci s firmou Bena už nyní nepovažuje za "příjemnou 
záležitost". Tvrdí ale, že tomu jeho úředníci nemohli v té době nijak předejít. 
"Firma nám předložila přesně podle požadavků výběrového řízení své místopřísežné prohlášení o 
tom, že státu nedluží," říká ředitel Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra Oldřich Vytiska. "Neměli jsme 
možnost si to zkontrolovat. Finanční úřad totiž takové potvrzení může vydat jen dotyčné firmě. Nikomu 
jinému, ani úředníkům ministerstva vnitra ne."  
Na otázku, proč resort neukončil spolupráci s Benou ve chvíli, kdy byli její lidé obviněni, ředitel Vytiska 
odpověděl: "Co jsem s tím mohl dělat, když firma plnila dodávky? Příběh s Benou je pro nás 
samozřejmě nepříjemná záležitost, nadšen jsem z něj nebyl, ale z právního hlediska to nešlo vyřešit." 
Dnes už se vnitro snaží podobným případům předejít tím, že od firem požaduje, aby takzvanou 
bezdlužnost doložily právě dokumentem, který si vyžádají od finančního úřadu. Firmy musí předkládat 
i účetní závěrky za předchozí období.  

 

Růžový Panter zasahuje  

Příběh však pro resort ani pro firmu zdaleka neskončil. Nevládní organizace Růžový panter, která 
monitoruje korupční jevy ve státní správě a spolupráci Beny s vnitrem vypátrala, chystá trestní 
oznámení. 
"Bude formulováno jako podezření z podvodného jednání, protože Bena neuvedla pravdivé informace 
o stavu svých závazků vůči státu. Jejím jednáním byli podle našeho názoru poškození další uchazeči 
o tehdejší zakázku vnitra," uvedla ředitelka organizace Iveta Jordanová 



Společnost Bena založil bývalý policista a pozdější podnikatel s lehkými topnými oleji Milan Vomela. 
Jeho firma byla podle týdeníku Respekt poprvé vyšetřovaná v roce 1996, kdy státu podle celníků 
dlužila na daních tři sta miliónů korun za dovezenou naftu. 
Celníci s firmou zahájili správní řízení a majitelé většinu majetku převedli na stejnojmennou nově 
založenou akciovou společnost. 
Bena a.s. se záhy stala jedním z největších dovozců pohonných hmot, v roce 2002 však přišly další 
potíže. Policie a celníci zjistili, že Bena dovážela do Česka benzín a naftu, ale neplatila clo ani daně. 
Doposud úřady vyčíslily škodu na tři miliardy korun. 
Jméno Bena se pak začalo znovu skloňovat loni na podzim, kdy soud poslal exekutora do státem 
ovládané strategické společnosti Čepro. Hospodářské noviny tehdy vypátraly, že exekuce byla 
vyhlášena na základě pohledávek vůči Čepru, které původně patřily právě společnosti Bena. 
Policie pohledávky označila za fiktivní a firmy, které je začaly po Čepru uplatňovat, začala spojovat s 
uprchlým podnikatelem Radovanem Krejčířem.  

3.12.2004 

ČEPRO: česky prohnané 
3.12.2004    MF plus    str. 10    Z první ruky - Státní podnik 

DAVID KLIMEŠ      

Stát je nejhorší hospodář. To potvrzuje i měšec naditý miliardami, který balancuje mezi 

státním ČEPRO a schopnými tuneláři. 

 

O ČEPRO se naposledy mluvilo na jaře, když do čela státní firmy zamířil někdejší šéf 

Národního bezpečnostního úřadu Tomáš Kadlec. Mnozí v tom viděli štědré "trafikantství" 

Stanislava Grosse. O firmě spravující ropné zásoby se mluví opět. Hospodářské noviny (HN) 

rozvířily kauzu, která opět významně obohatila české slovo tunelování. 

 

Přišlo, nepřišlo... 

 

HN informovaly, že ČEPRO musí zaplatit 2,6 miliardy za nevydaných údajných 200 tisíc tun 

pohonných hmot. Vtip je v tom, že dokumenty, které by potvrzovaly odeslání paliva (jak tvrdí 

ČEPRO) nejsou k nalezení. Zároveň saúdskoarabská firma Al Batal General Trading (v čele 

s bývalým zaměstnancem ČEPRO), na kterou přešla pohledávka, zaslala soudu žalobu v celé 

věci. 

ČEPRO nereagovalo, nikdo se nedostavil k soudu, a tak kauzu kontumačně prohrálo. 

,,Akciová společnost ČEPRO s veškerou důrazností prohlašuje, že až do dnešního dne (8. 

11.) nikdy neviděla žalobu, předvolání k soudnímu jednání ani rozsudek vydaný na základě 

žaloby společnosti Venturon Investment, o které dnes informují sdělovací prostředky. 

ČEPRO neuznává platnost pohledávky uvedeného subjektu. Podle stanoviska právníků 

společnosti i advokátní kanceláře, která společnost zastupuje, a podle stanoviska auditora je 

uvedená pohledávka neoprávněná a fiktivní." Zajímavé na tom je, že někdo na poště soudní 

obsílku skutečně převzal, jen nedorazila na stůl šéfů společnosti. 

 

"Bordel v evidenci?" 

 

Brzo zájem médií zapříčinil ostrá slova: ,,Pokud JUDr. Pechan hovoří o "bordelu v evidenci 

pohonných látek" pak zřejmě upozorňuje na dobu, kdy byl obchodním ředitelem ČEPRO on 

sám," reagovalo vedení společnosti na výroky někdejšího zaměstnance ČEPRO a nynějšího 

žalobce Mohameda Shannáaha. Kauza se nyní vyvíjí ku prospěchu státního podniku. Soud 

pozastavil miliardovou exekuci. ČEPRO si ale vydechnout nemůže. Objevila se nová kauza. 

Stejný princip, tentokrát jde o miliony. ČEPRO se opět ohrazuje: ,,V případě pohledávky 



společnosti M Port na vydání 13 tisíc tun pohonných hmot uplatní veškeré zákonné 

prostředky, aby ochránila své oprávněné zájmy. ...I tentokrát nebyly akciové společnosti 

ČEPRO řádně doručeny soudní písemnosti, které ji měly informovat o probíhajícím a posléze 

ukončeném soudním sporu." 

 

Jarní obleva v ČEPRO 

 

Na jaře se ropnou firmou přehnala sociálně demokratická vlna. Výsledkem bylo dosazení 

Tomáše Kadlece do ředitelského postu. Spekulovalo se o vlivu premiéra Stanislava Grosse 

na tomto jmenování. ČEPRO je totiž plně ve vlastnictví státu prostřednictvím Fondu 

národního majetku. Podle komentátorů Tomáš Kadlec následoval pouze cestičku, kterou už 

před ním prošlapal bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Ten po své rezignaci hned 

kormidloval mezi několika podniky s většinovým zastoupením státu. V Aeru Vodochody to 

prý kvůli odporu Američanů nevyšlo, tak exministr nakonec dosedl na pražskou Ruzyni do 

centrály Českých aerolinií. Tomáš Kadlec zase do státem ovládané firmy putoval z místa šéfa 

Národního bezpečnostního úřadu. Postavou Kadlece se už déle zabývala nevládní 

protikorupční organizace Růžový panter: ,,Iniciovali jsme petici za odvolání bývalého 

ředitele NBÚ Tomáše Kadlece. 

Tomáš Kadlec rezignoval na svou funkci spolu s tehdejším ředitelem BIS Jiřím Růžkem 

kvůli neudržitelné situaci a dlouhodobě napjatým vztahům mezi oběma úřady. Poslanec PSP 

ČR Jan Klas sdělil telefonicky obsah jednání stálé parlamentní komise pro kontrolu činnosti 

BIS, které probíhalo v režimu utajení, bývalému řediteli Národního bezpečnostního úřadu 

Tomáši Kadlecovi. Poté, co tato skutečnost vyšla najevo během dalšího jednání komise, kdy 

bývalý ředitel BIS přehrál obsah tohoto telefonátu přítomným poslancům, neboť tehdejší 

ředitel NBÚ Tomáš Kadlec byl odposloucháván z důvodu podezření, že v NBÚ dochází k 

manipulaci s bezpečnostními prověrkami, bylo na poslance Klase podáno trestní oznámení." 

Hromobití, které se sneslo na hlavu Kadlece, mimo jiné i kvůli problematickému zajišťování 

bezpečnostních prověrek, ale nevedlo k pádu vysokého úředníka. Naopak vystřelilo Kadlece 

k šéfování ropných zásob v České republice. 

 

EuroOil: státní benzinka 

 

Tankujete v Cerekvici nebo v Lázních Bohdaneč? Nebo snad v Žacléři? Pak jste 

pravděpodobně klienty státní Benziny. Že Benzina už není státní? Podle názvu už skutečně 

ne. Její roli však úspěšně převzala společnost EuroOil, kterou vlastní ČEPRO, firma 

vlastněná státem přes Fond národního majetku. ,,Síť čerpacích stanic s novým obchodním 

názvem EuroOil vznikla odkupem sítě patřící tehdejšímu podniku Benzina v roce 2001. 

Následujícím rokem začala nákladná a náročná rekonstrukce sítě do modrožlutých barev, s 

novým vizuálním stylem," chlubí se ČEPRO. A síť s ,,novým vizuálním stylem" není 

rozhodně malá. Čepro na svých internetových stránkách hrdě uvádí: ,,Jen za loňský rok bylo 

uvedeno do provozu pod novou obchodní značkou 49 čerpacích stanic, jejichž rekonstrukce 

stála 512 mil. 

korun. V letošním roce plánujeme dokončit rekonstrukci celé sítě do celkového počtu kolem 

180 čerpacích stanic, které najdete zejména na malých městech či vesnicích. Uvedeným 

počtem čerpacích stanic se síť EuroOil stala druhou největší sítí v České republice, s podílem 

9 procent z celkového počtu čerpacích stanic na českém trhu." Je však opravdu potřebné, aby 

se v segmentu ropných produktů angažoval takto výrazně stát? V zahraničí je obvyklé, že tuto 

část trhu bez problémů obhospodařují soukromé firmy. Kromě ekonomické argumentace jsou 

zde i další pochybnosti. Je dobré, aby se takto vertikálně propojoval distributor propojoval s 

výrobcem, který navíc zajišťuje státní hmotné rezervy? To navíc pod taktovkou státu? 



Podle dozorčí rady, dosazené Fondem národního majetku, je tento způsob ku prospěchu věci. 

Připomeňme úspěšnou snahu elektrárenského ČEZ, který se také snaží o vertikální rozšíření 

svého impéria. Jenže rozdíl je ten, že ČEZ bude časem privatizován, ale ČEPRO je z principu 

státním podnikem. S tím už se prudce expandující síť benzinových pump rýmuje méně. 

Občanům se mohou také nelíbit finanční prostředky vynakládané EuroOilem. 

Těžko hledat důvod, proč by měl daňový poplatník sponzorovat modrožluté nálepky na 

vozech v nejrůznějších motoristických soutěžích. 

 

*** 

 

TOMÁŠ SOKOL: JAK BÝT U TOHO 

 

Obhájcem Al Batal General Trading, společnosti, která na ČEPRO vymáhá miliardy, je 

známý český právník Tomáš Sokol. Ten se stal nepopiratelnou personou české advokacie a 

pravidelně se objevuje u mnoha velkých případů. Jeho záběr je vskutku široký, etabloval se v 

,,oblastech práva trestního, občanského, obchodního, stavebního a dalších odvětvích a 

specializacích". Často je přítomen u kontroverzních soudů, jako byla obhajoba českého 

pašeráka drog v Thajsku Emila Novotného, nebo kauza připravované vraždy novinářky 

Sabiny Slonkové, za kterou si posedí za mřížemi Karel Srba, úředník ministerstva zahraničí 

Jana Kavana. Se Sokolem jsou ale spjaty i některé případy související s nároky na stát či státní 

firmy. 

A Sokol často neprohrává. On sám zná prostředí státní správy a nejvyšší politiky velmi dobře. 

Mezi lety 1990 až 92 byl ministrem vnitra. Pak založil advokátní kancelář. Do té později 

nalákal i dalšího veterána politického boje s mnoha důležitými kontakty - Jiřího Nováka, 

někdejšího předsedu ústavněprávního výboru ČNR a později dokonce ministra spravedlnosti 

v první Klausově vládě. 

 

*** 

 

KDO JE ČEPRO 

 

Akciová společnost ČEPRO vznikla (původně jako České produktovody a ropovody) k 1. 

lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina. Zakladatelem a jediným 

akcionářem je Fond národního majetku ČR. 

Posláním společnosti ČEPRO je zejména: přeprava, skladování a prodej ropných produktů, 

poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních služeb v této oblasti dalším 

subjektům, ochraňování zásob státních hmotných rezerv, provoz sítě čerpacích stanic pod 

obchodním názvem EuroOil 

 

TOMÁŠ KADLEC nynější šéf ČEPRO 

 

Manipuloval někdo s prověrkami? 
 27.9.2004 ČT 1 str. 1 22:30 Události, komentáře  
    

Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Praktiky při vydávání bezpečnostních prověrek zajímají už i poslance. Sněmovní komise 
pro dohled nad BIS, tedy kontrarozvědkou, chce vidět zprávu, kterou před čtyřmi lety 
vypracovala právě BIS pro expremiéra Zemana. Podle Mladé fronty DNES obsahuje 
odposlechy dvou lidí blízkých tehdejšímu ministru vnitra Grossovi, jeho mediálního 



poradce Andreje Surňaka a tehdejšího šéfa NBÚ Tomáše Kadlece. Policie teď prošetřuje 
podezření, že právě oni mohli s prověrkami manipulovat. 
 
redaktorka 

-------------------- 
Otazníky vyvolalo především vydání bezpečnostní prověrky exšéfovi úřadu vlády Pavlu 
Přibylovi. Sporná má být i prověrka předsedy poslanců ČSSD Petra Ibla nebo bývalého 
náměstka policejního prezidenta Václava Jakubíka. Ti měli v minulosti podnikat s 
bývalými agenty StB. Organizace Růžový panter má za to, že NBÚ vydával prověrky 
rizikovým osobám a podala trestní oznámení. 

 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka organizace Růžový panter 
-------------------- 
Vyhodnocení těch bezpečnostních rizik se děje v podstatě u každého jedince odlišným 
způsobem, tak asi to v pořádku úplně není. 
 
redaktorka 

-------------------- 
Kvůli podezřelým prověrkám nasadila BIS už před čtyřmi lety do NBÚ odposlechy. 
Zaměřila se na tehdejšího šéfa úřadu Kadlece a jeho náměstka Martina Hejla. Ten, jak 
před časem upozornila Česká televize, po odchodu z NBÚ vede firmu Security Systems 
nabízející pomoc při získání prověrky. Kadlec teď stojí v čele státní společnosti ČEPRO. 
Manipulaci s prověrkami odmítá. 
 

Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
V žádném případě žádná politická objednávka ani intervence ze strany politiků 
nepřicházela v úvahu. 
 
redaktorka 
-------------------- 

Odposloucháván byl i mediální poradce exministra vnitra Grosse Andrej Surňak, který se 
podle deníku chlubil kontakty na NBÚ. Současný premiér to odmítá komentovat, je v 
zahraničí. Zprávu BIS dostal na stůl tehdejší premiér Miloš Zeman. Dnes nebyl k 
zastižení. Obsah měl znát i tehdejší místopředseda vlády Vladimír Špidla. 
 
Vladimír ŠPIDLA, tehdejší místopředseda vlády /ČSSD/ 

-------------------- 
Já to nepotvrzuji ani nevylučuji. 
 
redaktorka 
-------------------- 
Zprávu BIS, která už má čtyři roky ležet na úřadu vlády, chce kromě policie vidět i 
sněmovní kontrolní komise kontrarozvědky. 
 
Jan KLAS, předseda Stálé komise PSP ČR pro kontrolu činnosti BIS 
-------------------- 
Já jsem vzhledem k tomu, že jsem v zahraničí, tak jsem s premiérem zatím komunikoval 
pouze pomocí SMS, kde jsem požádal, zda vyhoví této mé případné žádosti. Zatím čekám 
na odpověď. 
 

redaktorka 
-------------------- 
Policie začala vydávání prověrek vyšetřovat minulý pátek. Sám NBÚ zatím prověrky 
zpětně nekontroluje. 
 
Drahomíra BRABCOVÁ, mluvčí NBÚ 



-------------------- 
Protože doposud o to nebyl nikým požádán. 
 
redaktorka 

-------------------- 
Ani policií? 
 
Drahomíra BRABCOVÁ, mluvčí NBÚ 
-------------------- 
Ani policií, ani vyšetřovateli. 

 
David KUBALÁK, mluvčí Policejního prezidia 
-------------------- 
Objevila se celá řada informací, které je nutno prověřit, a my samozřejmě nic 
nezanedbáme, budeme postupovat podle zákona. 
 
redaktorka 

-------------------- 
Prověrku od NBÚ potřebuje každý, kdo nakládá s tajnými informacemi státu, zpravidla 
státní úředníci, diplomaté a politici, ze zákona by ji měl získat jen ten, kdo má čistý 
trestní rejstřík, čisté lustrační osvědčení a kdo se nestýká s takzvanými kriminálně 
závadovými osobami. 
 
Daniela DRTINOVÁ, moderátorka 

-------------------- 
Spor mezi oběma bezpečnostními službami vyšel najevo v roce 2001. Agenti BIS chtěli 
ověřit podezření, že NBÚ manipuluje s bezpečnostními prověrkami a zda se nerozdávají 
na politickou objednávku. Skandál vypukl ve chvíli, kdy pracovnice NBÚ Jitka Šmídová 
oznámila, že ji ředitel NBÚ Tomáš Kadle přikázal pozitivně prověřit náměstka policejního 
prezidenta Václava Jakubíka. Ten vedl společnou firmu s bývalým komunistickým 
špionem a prověrku údajně neměl dostat. Nakonec mu ji podepsal sám ředitel NBÚ 

Tomáš Kadlec. Loni v květnu Tomáš Kadlec z funkce šéfa Národního bezpečnostního 
úřadu odešel a spolu s ním i ředitel BIS Jiří Růžek. 
 
BESEDA 
 
Jan NĚMEC, moderátor 

-------------------- 
A ve studiu vítám Ivetu Jordanovou, ředitelku občanského sdružení Růžový panter. Dobrý 
večer. 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
A Tomáše Kadlece, bývalého ředitele Národního bezpečnostního úřadu, dnes generálního 
ředitele státního podniku ČEPRO. Dobrý večer. 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 

-------------------- 
Dobrý večer. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 



Paní Jordanová, o prověrkách se píše a mluví léta, ty pochybnosti tady jsou, proč to 
trestní oznámení až teď. Máte nějaké nové poznatky? 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 

-------------------- 
Tak my jsme ho podávali už v listopadu loňského roku. Teprve nyní policie zahájila úkony 
v trestním řízení, za což jsme rádi, nicméně je to až teď po tom roce. Ty poznatky, bych 
řekla, že jsou stejné a přibývají, v podstatě každou chvíli vyplave na povrch nějaký nový 
skandál, čili pořád se jaksi množí akorát případy, které mají obdobný charakter, obdobný 
základ. 

 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Tvrdíte, že docházelo k manipulaci. Prozraďte ten mechanismu, od koho šly podle vás ty 
požadavky? 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 

-------------------- 
Ten mechanismus nebo respektive ta manipulace je různého charakteru. My jsme 
podávali úplně původně trestní oznámení kvůli vlastně samotné bezpečnostní prověrce 
tady pana Kadlece a jeho tehdejšího přímého podřízeného Martina Hejla. Bylo to z toho 
důvodu, že podle nás porušili zákon, když sami sebe nechali prověřit zpravodajskou 
službou, která vlastně nemá ze zákona oprávnění operovat na území České republiky 
(pozn. oprava organizace RP – získává pouze informace mající původ v 

zahraničí, nemá tedy pravomoci jako BIS, která je hlavní relevantní službou pro 
takové prověření) tudíž nemohla získat ani adekvátní informace k tomu, aby mohla 
jaksi garantovat, že bezpečnostní rizika žádná u těchto dvou lidí nejsou. To trestní 
oznámení jsme postupně rozšiřovali a nyní jsme ho doplnili ještě o další jaksi záležitosti, 
které se objevily hlavně v médiích. Byly to medializované kauzy v udělení ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 

-------------------- 
Třeba kauzy, o kterých jsme slyšeli v příspěvku? 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
Třeba kauzy, o kterých jsme slyšeli v příspěvku, přesně tak. 

 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Pane řediteli, chcete reagovat? 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
Tak samozřejmě. Já o žádných skandálech nevím. Já bych řekl, že ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Ani o těch, co proběhly v médiích? 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 

-------------------- 
Tak to jsou věci, které proběhly v médiích. Samozřejmě já si myslím, že je naprosto 
legitimní, aby orgány činné v trestním řízení celou věc prošetřily. Já si myslím, že tady v 
této rovině já jako bývalý ředitel NBÚ nemůžu zpochybnit podání trestního oznámení, 
nicméně objevují se v médiích podivné informace o tom, že za prověrky byly brány 



úplatky a dokonce celá záležitost je dávána do jakési politické roviny, je to spojováno s 
předsedou vlády, je to spojováno prostě s lidmi okolo předsedy vlády ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 

-------------------- 
Dobře, takže v tuto chvíli veřejně můžete vyloučit, že by došlo k nějakým, řekněme, 
korupcím? Můžete to zcela jasně vyloučit? 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 

Já, prosím vás, jako nevím, co tím přesně myslíte. Korupce je na celém světě jaksi 
fenomén, proti kterému se bojuje. Já o žádných úplatcích, které ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Nevíte. 
 

Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
... by se na NBÚ samozřejmě braly nevím. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Ani o politické, o politických požadavcích? 

 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
O politických požadavcích také nic nevím. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 

Pojďme třeba k případu konkrétně Jakubík. Byl to člověk, který vlastně byl 
předlistopadovým vězeňským dozorcem, měl firmu s exdůstojníkem StB, měl dva 
kázeňské tresty, přesto mu byla prověrka udělena. Nejsou toto třeba bezpečnostní rizika? 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 

Celá pověrka u každé osoby se skládá z mnoha a mnoha úkonů. Samozřejmě, pane 
redaktore, nepochybně pochopíte, že nemůžu hovořit o nějaké konkrétní osobě a chtěl 
bych se vyhnout i komentáři prověrky pana Jakubíka. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Dobře, ale pojďme třeba k jedné věci. Je to veřejná kauza. Dva kázeňské tresty, Evžen 
Šířek, dřívější šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu měl jeden kázeňský 
trest a kvůli tomu nedostal prověrku. Není tady trošku rozpor? 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
To jsou nějaké vytržené z kontextu informace, kdy já samozřejmě rozumím, že je s nimi 
manipulováno v médiích, ale každá prověrka se skutečně skládala z mnoha a mnoha 

úkonů a já odmítám podezření z toho, že byly zrovna tyto prověrky zmanipulovány. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Dobře. Případ Šmídová, který souvisí s případem Václava Jakubíka. Podle jejího vyjádření 
v médiích mu prověrku nedoporučila kvůli bezpečnostním rizikům, mimo jiné, o kterých 



jsem mluvil. Od nadřízených, tedy konkrétně od vás, ji ale dostala. Není v tomto rozpor? 
Takhle, ona přeceňovala ta bezpečnostní rizika, vymýšlela si, nebo to celé není pravda? 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 

-------------------- 
Ne, tak podívejte se, referenti na NBÚ jako ve všech ostatních správních úřadech 
nerozhodují přeci, nevydávají rozhodnutí ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 

Ona ji nedoporučila. 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
Ona ji nějakým způsobem nedoporučila. Já jsem vydal tuto prověrku. Já si za tím stojím 
a já předpokládám, že i tato prověrka bude šetřena orgány činnými v trestním řízení, aby 
se vyvrátily jakékoliv pochybnosti, jestli byla zmanipulována, nebo nebyla 

zmanipulována. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Paní Jordanová, věříte, že může tyto kauzy policie vyšetřit, mluvíme o tajných službách? 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 

-------------------- 
O tajných službách, mluvíme o správním úřadu, Národním bezpečnostním úřadu ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Jistě, ano, ale je to ... 
 

Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
To není tajná služba v žádném případě. To je úřad ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 

Jistě, ale je to úřad svého druhu, pracuje s tajnými informacemi. Pokud se zeptáte 
tiskové mluvčí, tak většinou jsou to utajené skutečnosti. 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
Je to státní ... To je pravda, nicméně je to regulérní státní úřad veřejné správy, pravda, s 
centrální, neboli ústřední, s celorepublikovou působností, který je výjimečný v tom, že 
pracuje s utajovanými skutečnostmi, to je pravda. Nicméně i v tomto úřadě se vedle 
utajovaných skutečností objevují skutečnosti neutajované, veřejné informace naprosto 
běžného druhu, které Národní bezpečnostní úřad je jednoznačně povinen sdělovat. Já 
příliš nevěřím tomu, co tady říká pan Kadlec, protože zákonem jsou jasně definována 
bezpečnostní rizika, je definováno, co to znamená bezpečnostní riziko. Zákon o 
utajovaných informacích nebo skutečnostech dnes ještě, není příliš dokonalý, nicméně na 
toto pamatoval. A zrovna u pana Jakubíka se jich tam našla celá řada. Paní Šmídová na 

to upozorňovala v médiích, v podstatě byla natolik statečná, že na to upozorňovala ještě 
v době, kdy byla zaměstnankyně Národního bezpečnostního úřadu a řekla to naprosto 
jasně, že ona ta bezpečnostní rizika shledala. Pan ředitel Kadlec, tehdejší, přesto 
prověrku nechal vydat, čili policie podle mého názoru má samozřejmě oprávnění k tomu, 
pracovat i s utajovanými skutečnostmi, bude se muset do toho podívat, bude muset 



patrně přizvat nějaké soudní znalce a podobně, aby se tyto věci potvrdily, popřípadě 
vyvrátily. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 

-------------------- 
Pane Kadleci? 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
Určitě policie bude konat. Já si myslím, že ... 

 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Ne, myslím spíš ten, myslím spíš, jestli chcete reagovat na to, že skutečně byl třeba 
porušen ten zákon o utajovaných skutečnostech? 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 

-------------------- 
Pane redaktore, já nemám na co reagovat. To jsou představy tady paní Jordanové, s 
kterými já naprosto nemůžu souhlasit. Já jsem rád, že jsem po třech letech dostal 
možnost se aspoň vyjádřit, protože tady organizace paní Jordanové mi dodnes nedala 
možnost se k tomu vyjádřit a ani se mne na nic neptala. To znamená, nechme všechno 
na orgánech činných v trestním řízení, ať celou věc prošetří a ať jednají podle zákona. 
 

Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Uvidíme. Tam je třeba ještě jeden případ, kdy Ústavní soud vlastně prověrku NBÚ zrušil. 
Není i to třeba důkaz toho, že ne všechny prověrky byly v pořádku? Šlo o úředníka, který 
ji nedostal a podle názoru Ústavního soudu k tomu nebyl důvod. 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 

-------------------- 
Ale to je, pane redaktore, něco úplně jiného. To je skutečně ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
To souvisí ... 

 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
... kontrolní mechanismus ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Jistě, ale to souvisí stále s tím ... To bylo ještě před tím, než byl ..., to byla ústavní 
stížnost. 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
Ano, samozřejmě. Ústavních stížností bylo hodně, byly desítky ústavních stížností a 
Ústavní soud skutečně v jednom jediném případu rozhodl o tom a celou prověrku vrátil 

Národnímu bezpečnostnímu úřadu k novému prošetření, řekněme. To znamená, Ústavní 
soud nezměnil rozhodnutí NBÚ, ale pouze vrátil celou věc k dodělání, řekněme. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Ještě poslední ... 



 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
Znova říkám, jeden jediný případ. 

 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
Já se omlouvám, jestli do toho mohu vstoupit, protože ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 

-------------------- 
Už jenom velmi stručně. 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
Bavili jsme se tu o bezpečnostních rizicích. Já bych se chtěla pana Kadlece zeptat, jestli 
věděl o tom, že jeho podřízený Martin Hejl je považován sám za bezpečnostní riziko 

právě Bezpečnostní informační službou? Jestli jste to věděl v době, kdy jste byl ve funkci 
a kdy byl stále ještě Martin Hejl pracovníkem NBÚ. 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
Paní Jordanová, já vůbec nerozumím takto položené otázce ... 
 

Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
To je jasná ta otázka, pane Kadleci. 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
Ale já vůbec nevím, jak bych na ni mohl odpovědět. Já jsem o žádný bezpečnostní ... 

 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
Ano nebo ne, odpovězte jasně. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 

-------------------- 
Takže jste nevěděl. 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
Nevěděl? 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
Ale já jsem posuzoval tisíce prověrek a všechny prověrky ... 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
Dobře, v obecné rovině tedy ... 

 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
... znova říkám, byly vydány naprosto v souladu se zákonem ... 
 
Jan NĚMEC, moderátor 



-------------------- 
Dobře. Už jenom, pardon ... 
 
Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 

-------------------- 
Respektoval NBÚ vždy stanoviska zpravodajských služeb? 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Moment, ptám se já. Už jenom úplně poslední otázka. Vaše odstoupení a současná 

rezignace šéfa BIS Jiřího Růžka. Byl v pozadí politický střet Špidla/Gross, jak se o tom 
mluvilo? 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
Tak to asi je otázka na někoho jiného než na mne ... 
 

Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
No, vy byste o tom měl vědět poměrně nejvíce. 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 
Já nevím, jestli tam byl politický střet Špidla/Gross, to já nemohu komentovat. Prostě já 

jsem odstoupil ze své funkce poté, co jsem dvanáct let pracoval v bezpečnostním aparátu 
a rozhodl jsem se na základě osobního, osobních důvodů. 
 
Jan NĚMEC, moderátor 
-------------------- 
Já vám děkuji oběma za návštěvu. Hezký večer. 
 

Iveta JORDANOVÁ, ředitelka občanského sdružení Růžový panter 
-------------------- 
Hezký večer. 
 
Tomáš KADLEC, bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu 
-------------------- 

Na shledanou. 
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