
Má nás Václav Klaus ještě 

šanci něčím překvapit či 

šokovat?

Ano, překvapuje už více než 

dvacet let a  bude pokračovat.

Náhodně vybrané kauzy

Osvobozování zločinců 

Klausem 
Kauza

ŠKODA 

v mld.Kč

konkurzní soudce                
Jiří Berka

On a dalších osm lidí způsobili falešnými konkurzy škodu za 
čtvrt miliardy korun

0,2500

Pět členů představensta 
zkrachovalé Union banky 
Jiří Babiš, Miroslav Fučík, 

Tomáš Michal, Alena 
Pejčochová a Tomáš 

Seidler

Čelí obžalobě, že osobám, které byly personálně či obchodně 
spojené s Union bankou, poskytovala speciální a 

nestandardní úvěry. K soudu se kvůli krachu banky přihlásilo 
75 tisíc věřitelů, kteří si nárokovali pohledávky za 17,2 
miliardy korun. Kvůli tomu, že případ končí, tak zřejmě 

žádné peníze zpět už nedostanou.

17,2000

Manažeři Komerční banky 

Opravdu, ale 
opravdu 
poskytnu 
ochranu i 

ekonomickým 
zločincům !!

JÁJÁJÁJÁ
jsem  slepájsem  slepájsem  slepájsem  slepá

Manažeři Komerční banky 
Petr Budínský, Tomáš 

Doležal, Jaroslav Mareš, 
Bořivoj Pražák, Pavel 

Ševčík, Lubomír Štěpáník, 
Ladislav Vinický a Karel 

Bednář.

Čelí obžalobě, že porušili povinnost při správě cizího 
majetku, při obchodování s rakouskou firmou                                   

B.C.L. Trading Baraka Alona.                                               
Hrozí jim dva roky až osm let vězení.

8,0000

fondu Trend

Dalších 1,4 miliardy korun zmizelo v 90. letech z fondů 
kuponové privatizace Trend a Mercia. Z jedenácti 

obžalovaných manažerů měli podle rozhodnutí hradeckého 
soudu nastoupit do vězení čtyři z nich, ostatní dostali 

podmínku nebo je soudce zprostil obžaloby. Kvůli amnestii 
možná vyváznou bez trestu všichni.

1,4000

Zakladatelé firmy Progres 
Invest                              

Vladimír Michek                 
a                                              

Pavel Dvořák

 Hradecký krajský soud vyměřil osmiletý a pětiletý trest 
vězení. Dvořák by nyní mohl dostat milost. Michek ne, 
protože je stíhán jako uprchlý a amnestie se na něj tudíž 

nevztahuje. V 90. letech připravili podle obžaloby desetitisíce 
klientů o úspory, celková škoda se vyšplhala až na půl 

miliardy. A akcionářům i věřitelům už peníze nejspíš nikdo 
nevrátí.

0,5000



Náhodně vybrané kauzy

Osvobozování zločinců 

Klausem 
Kauza

ŠKODA 

v mld.Kč

společnosti KTP Quantum

Obchodník s cennými papíry s licencí ministerstva financí. 
Nalákalo 28 tisíc lidi,kteří této společnosti svěřili  své úspory 
za to, že za jejich peníze ručí stát. Podle policejní verze od 

klientů vylákali téměř čtyři miliardy korun, které z makléřské 
firmy vyvedli ven.

4,0000

firmy Private Investors 
Dušan Tejkal, Petr Kukla a 

Daniel Papoušek 

Trojice zpronevěřila majetek klientů za skoro 800 milionů 
korun, spis počítá s více než 2 000 poškozenými.Podle 
rozhodnutí trestního senátu se však muži nedopustili 

zpronevěry, ale porušování povinnosti při správě cizího 
majetku.

0,8000

generálního sekretáře 
ministerstva zahraničí Karla 

Srbu, šéfa akciové 
společnosti Hotel Český 
dům Stanislava Breie a 

hlavního účetního 
moskevského komplexu 

Miroslava Karla.

Muži měli podle žalobce způsobit státu pronájmem 
lukrativního komplexu - Českého domu v Moskvě - škodu 
přes 26 milionů korun. Obžaloba je vinila z trestných činů 
zneužívání informací v obchodním styku a z porušování 

povinnosti při správě cizího majetku. 

0,0260

šéfa fotbalového svazu 
Františka Chvalovského

Úvěrové podvody z konce 90. let. Z Komerční banky (KB) 
vylákal díky nepravdivým informacím  téměř                             

1,5 miliardy korun 
1,5000

společnosti                           
Bena a Tukový průmysl

Miliardové krácení daní v rámci obchodů s pohonnými 
hmotami 

2,6000
Bena a Tukový průmysl hmotami 

herečky Reginy Rázlové 
Obžalovaná v souvislosti s krachem vývozní společnosti 

Skloexport
0,5000

manažerů Agroplastu           
Petra Perničky           

Zbyňka Švejnohy

Nelegální obchodování se zbraněmi V případu hrál důležitou 
roli ruský trh. Státní zástupce se v obžalobě zmiňuje o 
jednom nelegálním obchodu, při němž firma vyvezla 

protiraketový systém za 70 milionů dolarů. (1US $=19,02Kč) 
Koupila jej obchodní společnost zastupovaná jihokorejským 
občanem. Na Agroplast americká vláda uvalila přísné sankce 
kvůli podezření z prodeje 40 bojových letounů MiG-21 do 

Severní Koreje. Americké tajné služby se zabývaly i 
možnými kontakty Agroplastu na dodávky protiletadlových 

komplexů a náhradních dílů ke stíhačkám do Íránu.

1,3314

Celková napáchaná škoda:38,1074
Třicet osm miliard sto sedm milionů čtyřista tisíc

Krok české hlavy státu je „pochybný pozdrav na rozloučenou“.  Amnestie  se v jistém smyslu vrací do časů, 
kdy byl Klaus ve vysokých vládních a parlamentních funkcích, kdy rychlost privatizace měla přednost před 
kvalitou a kdy prostřednictvím mocenského kartelu hlavních stran vzniklo bahno korupce, za kterou Česko 

trpí dodnes. 
Premiérův podpis pod amnestií lze považovat za 

zpochybnění často deklarované snahy vlády bojovat s korupcí.

Ale hlavně, že nám 

tady nevládnou 

komunisté

Hlava mi to nebere, Vašek se s tím nesere.
Jen mi řekni hlavo země, neděláš ty vola ze mě?

MiKo

zpochybnění často deklarované snahy vlády bojovat s korupcí.


