50 největších kauz loupežníků v ČR
ARBITRÁŽ S CME -Američané investovali do rozjezdu TV Nova. Po odchodu
generálního ředitele Vladimíra Železného však ČR musela za neochránění
investice zaplatit CME 10,7 miliard Kč. Škoda: 10,7 miliard Trest: Žádný
ARMÁDNÍ ZAKÁZKY- Kolem nákupu armádní techniky včetně obrněných
transportérů Pandur, Grippenů či špatných padáků panuje mnoho pochybností a
problémů. Škoda: mezinárodní ostuda a mnoho miliard Trest: žádný
BEZDRÁTOVÁ PRAHA- Projekt „Bezdrátové Prahy“, který nikdy nefungoval,
vznikl za primátorství Pavla Béma Škoda: 390 milionů Trest: žádný
EURODOTACE- V případě rozdělování eurodotací na severozápadě Čech
konstatoval audit, že 90% těchto prostředků bylo vyplaceno neoprávněně.
Škoda: Až miliardy Trest: Zatím žádný
GROSSOVY AKCIE- Expremiér Stanislav Gross zbohatl na akciích energetické
firmy, které od kamaráda koupil za 21 milionů a prodal za 110 milionů. Firma
poté zkrachovala. Škoda: 89 milionů Trest: Žádný
ARBITRÁŽ S DIAG HUMAN- Diag Human se od roku 1996 soudí s ČR o
náhradu ztrát, na základě poškození dobré pověsti. Firmě podle arbitráže náleží
8,33 miliardy, ČR se odvolala. Škoda: odhad 8,33 miliardy Trest: Žádný
HARVARDSKÉ FONDY V kuponové privatizaci Viktor Kožený sliboval jistotu
desetinásobku vložených peněz. Tisíce lidí však nedostali vůbec nic. Škoda: 16
miliard Trest: Žádný
H- SYSTÉM- Petr Smetka připravil při stavbě domů 1095 lidí o 980 milionů.
Škoda: necelá miliarda Trest: Smetka odsouzen na 12 let
HUŠÁKOVA SAZKA- Vysočanská hala, stála z původních 2,75 mil.- 9 miliard, a
její šéf A. Hušák pobíral několikamiliónový plat, což byl jeden z faktorů, který
zapříčinil krach haly. Škoda: nejméně 7 miliard Trest: žádný
CHEMAPOL Tato firma se 40 tisíci zaměstnanci pod vedením Václava Junka
zkrachovala. Škoda: až 17 miliard Trest: žádný
CHVALOVSKÉHO PODVODNÉ MASO- Někdejší šéf českého fotbalu vylákal z
banky 1,5 miliardy, údajně na vývoz masa. S těmito penězi však platil staré dluhy.
Škoda: 1,5 miliardy Trest: Chvalovský dostal 10 let
IPB- Vinou nekrytých úvěrů a krachu banky přišel stát a tedy daňový
poplatník i o „rodinné stříbro“ v podobě plzeňského Prazdroje. Škoda: nejméně
200 miliard Trest: minimální
IT SLUŽBY- Ministerstva proplácejí IT firmám miliardy korun za software,
správu sítí a licence. Tyto služby jsou buď předražené, nebo nefungují (viz registr
vozidel). Škoda: Miliardy Trest: žádný

IZIP- Do neúspěšného projektu elektronických zdravotních knížek investoval
stát téměř dvě miliardy korun. Škoda: nejméně 470 milionů Trest: Žádný
KAMENCOVÉ JEZERO Areál (30 ha) kolem jezera u Chomutova pronajala
radnice zastupiteli za ODS na 50 let. Nájem: 250 tisíc. Na tomto pozemku jsou
přitom stavby včetně hotelu za 80 milionů. Škoda: Desítky milionů Trest: Žádný
ROMAN JANOUŠEK – Odposlechy prokázaly jeho vazby na bývalého primátora
P. Béma a magistrátní úředníky, prostřednictvím kterých ovlivňoval činnost
magistrátu a dalších institucí. Škoda: Nevyčíslitelná Trest: Žádný
KARLOVARSKÁ LOSOVAČKA Podle rozsudku NSS losování mohlo navodit
dohady o tom, že nešlo o losování, ale o hledání předem určeného lístku, který se
nedařilo najít. Škoda: mezinárodní ostuda Trest: 500 tis. Kč pro KV magistrát
KEY INVESTMENT Některé Pražské městské části a města investovaly peníze
občanů do podezřelých obligací ještě podezřelejší firmy spojené s politiky. Škoda:
stamiliony Trest: žádný
KNIŽNÍ VELKOOBCHOD Někdejší lídr ODS Miroslav Macek se podílel na získání
Knižního velkoobchodu za 39 milionů, ale účetní hodnota byla 60 milionů. Škoda:
21 milionů Trest: žádný
KOCOURKOVY MILIONY Exministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek
(ODS) podle svých slov »odklonil« před rozvodem 16 milionů na účet své matky.
Získal je podivným obchodem s akciemi. Škoda: 16 milionů Trest: žádný
KONKURSNÍ MAFIE Bývalý soudce Berka a spol. na základě zfalšovaných
dokumentů poslal do konkursu 10 firem. Škoda: Mnoho miliard Trest: Vzhledem
ke škodě malý
ALKOHOLOVÁ TRAGÉDIE Teprve až mrtví a osleplí lidé přiměli politiky, aby se
začali zabývat obří problematikou pančovaného alkoholu. Škoda: Nevyčíslitelná
Trest: Zatím žádný
LÁZNĚ KYSELKA Zkáza unikátních staveb začala za minulého režimu a
pokračovala při chaotické privatizaci na začátku 90. let. Nikdo za nic nemůže a ČR
zřejmě přijde o další kulturní památku. Škoda: Nedozírná Trest: Žádný
LIBERECKÝ ŠAMPIONÁT Kauza, která po sobě zanechala dluhy ve výši cca 100
mil. korun. Škoda: Přes 100 milionů Trest: Žádný
MAJETEK SSM Velký majetek SSM (Socialistického svazu mládeže) se
rozdrobil za zlomek ceny mezi neprůhledné firmy. Škoda: dvě miliardy Trest:
žádný
MOSTECKÁ UHELNÁ Kriminalisté zahájili trestní stíhání manažerů, kteří jsou
spojení s kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti. V případu jde o
miliardy, zabývá se jím i švýcarská justice. Škoda: Miliardy Trest: Žádný

OPEN CARD Projekt karty Pražana vyšel na miliardu korun, ačkoliv původně
měl stát 90 milionů korun. Škoda: 910 milionů Trest: Žádný
PENZION PALAS Zřejmě jen díky „správným“ rozhodnutím si mohl dovolit
vystavět luxusní sídlo v Ludvíkově na Bruntálsku někdejší ministr zemědělství
Jaroslav Palas. Škoda: nejméně 20 milionů Trest: žádný
PLZEŇSKÁ PRÁVA Politici a významné osobnosti studovali na vysoké škole v
Plzni, kde bylo možné za dva roky získat doktorát. Škoda: Mezinárodní ostuda
Trest: Žádný
POLDI KLADNO Továrník Vladimír Stehlík dovedl ocelářský gigant ke krachu
Škoda: nejméně 200 miliónů Trest: minimální
PRIVATIZACE ČESKÉHO TELECOMU Při privatizaci této gigantického
společnosti se podle vyšetřovatelů rozdělovali úplatky ve výši 300 miliónů korun.
Škoda: Stamilióny i mezinárodní ostuda Trest: Žádný
POZEMNKY POD AREÁLEM SPARTA Pozemky pod stadionem prodala skalní
příznivkyně klubu novým majitelům za směšných 750 Kč/m2. Majetky patřily
původně Pozemkovému fondu. Škoda: 178 milionů Trest: Úřednice to bude
splácet 495 let
DAVID RATH A SPOL. Ze středních Čech se přes státní zakázky podle
odposlechů a kriminalistů odlévaly značné finanční prostředky Davidu Rathovi a
jeho „klanu“. Škoda: Desítky milionů korun Trest: zatím žádný
RUMOVÁ AFÉRA Za masivní fingovaný vývoz rumu v roce 1992 byl obžalován i
jeden soudce, svědci mluvili o účasti lidí z ministerstva vnitra. Škoda: 60 milionů
Trest: jeden podmínečný trest
SKLOEXPORT Rodina herečky Reginy Rázlové byla u zániku světově
proslulého sklářského impéria Škoda: až půl miliardy Trest: žádný
SOUDKOVA ŠKODOVKA Lubomír Soudek chtěl z Plzeňské Škodovky udělat
světového strojírenského giganta. Škoda: Miliardy Trest: Žádný
SRBŮV ČESKÝ DŮM Nevýhodný pronájem domu v Moskvě, za nějž byl
odpovědný tehdejší generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba, stát
připravil o 26 milionů. Škoda: 26 milionů Trest: Srba osvobozen
STÁTNÍ MATURITY Předražené, zbytečné, plné chyb. K přijetí na VŠ nestačí a
z malicherných důvodů propadají i premianti. Škoda: nejméně 100 milionů Trest:
žádný
TUNEL BLANKA Předražená obří stavba z éry primátora Pavla Béma měla
pomoci provozu v Praze už letos, ale bude mít dva roky zpoždění. Škoda: 10
miliard Trest: žádný
DOPRAVNÍ PODNIK PRAHA Kvůli předraženým smlouvám na výrobu jízdenek
odtékaly z pražského DP měsíčně desítky milionů korun. Škoda: desítky milionů

Trest: zatím žádný
UNIPETROL „Pět na stole v českých…“ - v kauze privatizace ropného giganta
čelili čeští a polští politici podezření, že si vzájemně rozdělili více než miliardový
úplatek. Škoda: Miliardy Trest: Minimální
ÚŘEDNICE DOUBOVÁ Bývalá exšéfka karlovarského stavebního úřadu si
změnou územního plánu proměnila svoje bezcenné pozemky v lukrativní stavební
parcely. Škoda: 25 miliónů Trest: Žádný

ZVLNĚNÁ dálnice D47 Dálnice u Ostravy se vlní, podle silničářů má špatné
mosty a další vady. Navíc podle některých expertů byla výstavba mnohonásobně
předražena. Škoda: stovky milionů Trest: žádný
PROMOPRO Předražená zakázka ozvučení českého předsednictví EU, kterou
realizovala firma ProMoPro, stála 525 milionů. Firma tak stát měla připravit o 388
milionů. Škoda: 388 milionů Trest: zatím stíháno 11 lidí
PODPORA SOLÁRNÍKU Na dotované výkupní ceně el.energie získávají majitelé
solárních elektráren 36 mld. ročně. Podpora el.energie získaná z obnovitelných
zdrojů navíc zdražuje cenu proudu. Škoda: 36 mld.ročně Trest: žádný
POŽÁR VINOHRADSKÉHO PIVOVARU V r.2000 na území památkové rezervace,
kde stála tato unikátní stavba, vznikl developerský projekt. Zapálením památky
ušetřil neznámý pachatel investorovi spoustu peněz. Škoda: Nedozírná Trest:
Žádný
SETUZA Vinou nevýhodné a tajné smlouvy, kterou posvětil exministr
zemědělství Palas, ovládli potravinářský gigant s miliardovým obratem
podnikatelé Pitr a Mrázek. Škoda: Miliardy Trest: Tomáš Pitr je již 2 roky ve vazbě
SPOR S NOMUROU Nomura investovala v IPB, která v roce 2000
zbankrotovala, a stát ji poté prodal ČSOB za jednu korunu. Spory skončily
smírem, ČR Nomuře vyplatila 3,6 miliardy. Škoda: 3,6 miliardy Trest: Žádný
PŘEDRAŽENÝ JUSTIČNÍ AREÁL Původně stál justiční palác v Brně 805
milionů, nakonec to ale bylo 1,87 miliardy. Krajský soud za to dostal pokutu 1,9
miliardy, 3/4 mu byly odpuštěny. Škoda: 1 miliarda Trest: žádný
VIAMONT Firma Viamont bývalého ministra dopravy A.Řebíčka získala státní
zakázky za 3,5 miliardy. Sám prý firmu před nástupem do funkce prodal a za
akcie dostal 750 milionů. Škoda: stovky miliónů Trest: žádný
Zdroj: SANEP (Středisko analýz a empirických průzkumů)

