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Přílohy 
 

Příloha č. 1: SYROVÁTKA, Tomáš. Komu pomohl pád muže z posedu. Mladá 

fronta Dnes, 7. 1. 2011.  

 

Komu pomohl pád muže z posedu 

Zbrojař Pavel Musela toho věděl velmi mnoho. Ale po vážném zranění nemůže 

mluvit  

PRAHA Ten muž toho ví tolik, že by zřejmě leckoho mohl dostal do vězení. Zná 

pozadí privatizace mosteckých dolů, kterou pro podezření z praní špinavých peněz 

vyšetřují Švýcaři. MF DNES včera upozornila na to, že v ní šla provize na účty lidí 

blízkých ČSSD.  

Byl u předraženého nákupu obrněných transportérů Pandur pro českou armádu, 

jehož pozadí rozkrývají čeští i rakouští detektivové.  

A měl prsty v dalších miliardových zbrojních zakázkách, v jejichž „čistotu“ věří 

málokdo.  

Zbrojař a lobbista Pavel Musela však o tom nikdy nic neřekne. Nemůže. Utrpěl 

vážná zranění při lovu v lese u Uherského Hradiště.  

Oficiální verze? Spadl z posedu. Policisté si však myslí, že to byl pokus o 

vraždu. Ale důkazy chybí.  

Každopádně to byl pád, který pomáhá řadě lidí – od politiků, jejich poradců až 

po byznysmeny.  

Musela totiž utrpěl poranění mozku a nic si nepamatuje. Je nesvéprávný. 

Nemůže tak vypovídat třeba o tom, co v letech 1995 až 2002 podnikal s poslancem 

ČSSD a později ministrem Stanislavem Grossem. Oba byli velcí přátelé. „Scházíme se 

třicetkrát za rok, máme si o čem povídat,“ říkal v roce 1999 Gross.  

Výpověď Musely by přitom byla velmi zajímavá. Právě on měl přístup k účtu na 

Gibraltaru, na němž v roce 1999 přistála obří provize přes 170 milionů korun za 

privatizaci mosteckých dolů. Musela pak peníze přeposílat na účty lidí spojených s 

Grossem – třeba jeho tehdejšího poradce Jiřího Martinka.  

„Pokud byste teď přišel k mému bratrovi a vyslovil slovo pandur či mostecká 

uhelná, nebude vůbec vědět, o co se jedná. Bohužel,“ přiznává Muselův bratr Karel. 

„To, co se bratrovi stalo, rozhodně nebyla náhoda,“ dodává Karel Musela.  
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K tragické události došlo v roce 2008. Musela byl na lovu v lese se svým 

kamarádem Lubošem N. Ten poté zavolal pomoc s tím, že zbrojař spadl z posedu a 

zranil se.  

„Tvrdil, že ušel asi 20 až 30 metrů od posedu, uslyšel žuchnutí, a když se obrátil, 

viděl padat tělo,“ popisuje zlínský státní zástupce Roman Kafka. Luboš N. s médii 

nekomunikuje. Musela utrpěl zlomeniny lebky. Přerazil si také osm žeber a krček 

kloubu nohy.  

Kriminalistům přišla celá řada okolností podezřelá – především přílišná 

vzdálenost těla od posedu či role Luboše N., který už byl v minulosti trestán za násilí. 

Znalec z oboru forenzní biomechaniky Jiří Štraus navíc vyloučil, že by se Muselovo tělo 

mohlo dostat na místo nálezu pádem z posedu. Štraus navíc uvedl, že pádem by si 

zbrojař nezpůsobil najednou tak masivní zranění. Žalobce proto Luboše N. obžaloval z 

pokusu o vraždu. Myslivec podle něj Muselu bil pažbou své zbraně. Policie na ní 

nalezla stopy krve. Ale v tak malém množství, že lékaři nedokázali určit DNA.  

Protože však chyběl přímý důkaz a jiné posudky naznačovaly, že se mohl zranit 

pádem, soud žalobu pro nedostatek důkazů zamítl.  

To Karel Musela je přesvědčen, že za zraněním bratra jsou obchody se zbraněmi. 

Třeba právě pandury. Zbrojařský magnát pomáhal rakouské firmě Steyr vyhrát 

miliardový tendr. Bývalí manažeři firmy Steyr jej označili za klíčového hráče při 

zákulisních dohodách s českými politiky. Věděl hodně. Důkazy, že by zákulisní 

obchody stályMuselu plnohodnotný život, však chybějí. A on sám už nic neprozradí.  

 

Příloha č. 2: SYROVÁTKA, Tomáš. Kauza pandur: chystají se výslechy. Mladá fronta 
Dnes, 13. 5. 2011.  

 

Kauza pandury: chystají se výslechy 

Marek Dalík má jít na protikorupční policii kvůli obvinění manažera zbrojovky, 

že chtěl obří úplatek  

PRAHA Speciální tým protikorupční policie připravuje výslechy v kauze 

nákupu transportérů Pandur pro českou armádu.  

Vypovídat by měl podle informací MF DNES lobbista Marek Dalík, který čelí 

obvinění, že požadoval po zbrojovce osmnáct milionů eur za pokračování obchodu. Ale 

také bývalý náměstek ministra obrany Martin Barták, který o obchodu vyjednával. 

Svědectví by však měla podat i bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová. Její 



   4 

výpověď je důležitá nejen pro vyšetřovatele případu pandurů, ale i pro jejich kolegy, 

kteří rozplétají obdobné podezření z korupce, tentokrát při nákupu automobilů Tatra pro 

armádu.  

Oba případy mají leccos společného – dobu, částečně obsazení i svědectví o 

korupci.  

„Když jsem se stala ministryní, začal na mě být vyvíjen tlak, abych kontrakt na 

tatrovky i pandury vypověděla. Je tedy možné, že někdo chtěl stejný scénář jako u 

pandurů použít i u tater, ale to jsem nepřipustila. Já se řídila fakty, a nikoliv potřebami 

Dalíka,“ řekla ve středu Parkanová MF DNES.  

A tato slova vyšetřovatele zaujala. „Státní zástupce nám dal okamžitě pokyn, 

abychom paní Parkanovou vyslechli. Mohla by nám osvětlit, kdo a proč na ni tlačil a 

zda to nebylo záměrné – tedy nejdříve vytvořit dojem, že se bude kontrakt vypovídat, a 

pak žádat peníze za jeho pokračování,“ řekl MF DNES zdroj z policejního týmu, který 

vyšetřuje nákup tater.  

Pořízení obrněnců Pandur je rozdílné v tom, že vláda Mirka Topolánka kontrakt 

skutečně vypověděla. A to poté, co se podle manažera rakouské firmy Steyr Stephana 

Szücse odehrála schůzka, na níž lobbista Marek Dalík žádal osmnáct milionů eur jako 

„provizi“ za pokračování obchodu.  

Szücs to sdělil do protokolu letos 25. března ve Vídni. U výslechu byli i 

důstojníci české protikorupční policie, kteří zjišťují, zda se Dalík, případně někdo další 

nedopustil úplatkářství. Pakliže se prokáže, že ano, hrozí pachatelům až tři roky vězení.  

K tomu je však ještě hodně daleko. Čeští i rakouští detektivové musí nejdříve 

vyslechnout všechny svědky a zjistit, zda se schůzky odehrály a zda žádost o provizi 

vůbec padla. Dalík to totiž popírá, a tak jde o tvrzení proti tvrzení.  

„Na případu naplno pracujeme. Ke konkrétním úkonům se ale na základě 

dohody s rakouskou stranou vyjadřovat nebudeme,“ řekla mluvčí žalobců Irena Válová. 

Stejně se včera vyjádřil i mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek.  

 

Příloha č. 3: KABÁTOVÁ, Michaela. CHALOUPSKÁ, Markéta. Rampula se vrací, 
soud mu dal za pravdu. Lidové noviny, 18. 2. 2012  

 

Rampula se vrací, soud mu dal za pravdu 

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který žalobce odvolal, „první kolo“ prohrál. 

Už ale připravuje podklady do dalšího boje 
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PRAHA Když byl Vlastmil Rampula ve funkci pražského vrchního státního 

zástupce, nechal si za 24 tisíc vyrobit vlastní znak, jakýsi „hradní erb“. Dalších 66 tisíc 

pak stálo vytištění nových papírů a vizitek. Zádrhel to mělo hned dvojí: jednak měly 

papíry s novou hlavičkou takový objem dat, že neprošly elektronickou poštou. Zadruhé 

má zastupitelství při korespondenci používat státní znak, a nikoli svůj vlastní. 

To jsou jen jedny z mála věcí, které odhalila kontrola hospodaření. Aministr 

spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) její závěry zřejmě použije v dalším boji proti 

Rampulovi, protože první kolo prohrál. 

Nejasný důvod návratu Loni v říjnu Rampulu z funkce odvolal, ale pražský 

městský soud včera rozhodnutí zrušil. Rampula se zřejmě vrátí už příští týden do 

funkce. Stane se tak ve chvíli, kdy obě strany sporu dostanou rozsudek. „V tu chvíli 

nabude právní moci,“ řekla mluvčí soudu Martina Lhotáková. A naopak vyklidit 

kancelář bude muset Stanislav Mečl, který dočasně žalobce vedl. 

Důvody, které předsedkyni senátu Evu Pechovou k rozhodnutí vedly, mluvčí 

nechtěla komentovat. 

V podstatě ale mohou být tři: argumenty pro odvolání nebyly až tak vážné, došlo 

k procesní chybě, anebo je tu možnost, že důvody byly sice vážné, ale už promlčené. 

Pospíšil Rampulu odvolal na návrh nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. 

Rampula podle něj pochybil tím, že „úkoloval“ podřízenou - žalobkyni Darju 

Dunajovou - aby se neodvolávala v kauze tunelování IPB. Dalším jeho prohřeškem prý 

bylo, že otálel s mezinárodní pomocí, která měla přispět k objasnění možné korupce při 

pronájmu gripenů. 

Ministerstvo může proti rozhodnutí podat do dvou týdnů takzvanou kasační 

stížnost. Ta sice nemá odkladný účinek, ale ministr spravedlnosti může Nejvyšší správní 

soud požádat, aby pozastavil účinnost verdiktu. Zda tak udělá, zatím není jasné. Pospíšil 

se nechtěl příliš vyjadřovat s ohledem na to, že stále nezná důvody rozhodnutí. 

Už nyní ale pro LN prohlásil, že bude pokračovat ve správním řízení. Tam 

zřejmě využije spolu s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem zmíněnou 

kontrolu hospodaření. „Pan nejvyšší státní zástupce Zeman mi řekl, že už v této věci 

připravuje nové podání,“ řekl Pospíšil. 

Rampula také spolu s dalšími třemi žalobci čelí kárné žalobě kvůli průtahům v 

kauze Mostecké uhelné společnosti. Ministr po nějakou dobu zvažoval, že ho dočasně 

zprostí i výkonu funkce státního zástupce, později však od tohoto záměru upustil. 
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Skončí ministr? 

Místopředsedkyně vlády Karolína Peake, kterou Věci veřejné dlouhodobě (a 

zatím neúspěšně) prosazují na post místo Pospíšila, LN řekla, že ministr asi zrovna 

zažívá „horkou chvilku“. „Teď mohu jen doufat, že kroky nového vedení vrchního 

státního zastupitelství nebudou touto chybou ministerstva spravedlnosti 

znevěrohodněny,“ dodala. 

Na stranu ministra se naopak přiklonil senátor Jiří Dienstbier (ČSSD). 

„Překvapilo mě to. Podle mě důvody pro odvolání byly zjevné,“ řekl LN Jiří Dienstbier. 

Premiér Petr Nečas (ODS) zatím nechtěl komentovat, zda rozhodnutí ohrožuje 

Pospíšilovo setrvání ve vládě. Přes svého mluvčího nicméně vzkázal, že je „již rok 

trvající krizí na Vrchním státním zastupitelství v Praze vážně znepokojen.“ 

 

Příloha č. 4: FROUZOVÁ, Kateřina. Rampula zhatí naší práci, bojí se žalobci 

návratu šéfa. Mladá fronta Dnes, 21. 2. 2012.  

 

Rampula zhatí naši práci, bojí se žalobci návratu šéfa 

Vrchní žalobce, jehož odstavení kvůli údajnému zdržování politicky citlivých 

kauz zvrátil soud, se může v úřadu objevit každým dnem. Chystá se však druhý pokus o 

odvolání. Trumfem má být kauza MUS.  

 

PRAHA Zatímco staronového pražského vrchního státního zástupce Vlastimila 

Rampulu vítězství nad ministerstvem spravedlnosti těší, mnozí jeho budoucí podřízení 

prožívají úplně opačné emoce. Mají strach, že jejich práci na kauzách staronový šéf 

jednoduše zahodí a že jim veřejnost opět přestane věřit.  

Jakmile na ministerstvo za pár dní dorazí odůvodnění rozsudku pražského 

městského soudu, který Rampulovo odvolání z funkce zrušil, může se do úřadu vrátit. 

Prakticky ještě ten den, z minuty na minutu. „Jak konkrétně bude návrat pana Rampuly 

vypadat, nevíme. Neznáme odůvodnění rozhodnutí soudu a čekáme na ně,“ řekla jen 

mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Praze Iva Vojtková.  

Rampula tak brzy dostane zpět do rukou spisy „výbušných“ kauz, jako jsou třeba 

armádní pandury nebo Mostecká uhelná. Právě tento případ chce přitom ministerstvo 

využít při druhém pokusu o jeho odvolání.  

Žalobci nevěří, že Rampula bude pokračovat v nově zahájeném očistném 

programu na vrchním státním zastupitelství. „Návrat pana Rampuly vnímáme velmi 
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negativně. Teoreticky by měl převzít naši práci, ale jestli tak učiní i prakticky, není jisté. 

Nevíme, zda naše práce na kauzách skončí před soudem, nebo v šupleti,“ řekl zdroj z 

vrchního státního zastupitelství, který nechtěl zveřejnit jméno. Nejen na vrchním 

zastupitelství se kvůli nevyšetřeným aférám vytvořily dvě kliky žalobců. Jedna chce 

audity kauz a spěšnější vyšetřování. Ti druzí, Rampula a jeho věrní, tvrdí, že řešili 

případy dobře a tak rychle, jak jen mohli. Rampula nechce návrat do úřadu komentovat. 

Prý neví o tom, že by jej kolegové kritizovali. Nepřipouští chyby či neúměrné průtahy v 

případech. Ministr Jiří Pospíšil (ODS) nicméně nedávno podal na Rampulu kárnou 

žalobu kvůli podezření z průtahů v případě privatizace Mostecké uhelné společnosti, 

kde jde Česku i o miliardové odškodné. Tento případ by se podle informace MF DNES 

mohl objevit jako důvod v druhém pokusu o Rampulovo odvolání. Ten nyní na pokyn 

ministra chystá nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „V postupu státního zástupce ve 

věci Mostecké uhelné a v postupu svém nevidím pochybení,“ hájí se Rampula.  

Pospíšil chce jeho návrat zvrátit i kasační stížností proti rozhodnutí městského 

soudu. „Důvody pro odvolání pana Rampuly jsou správné,“ řekla vrchní ředitelka 

Pospíšilova kabinetu Veronika Ludvíková.  

Stínový ministr spravedlnosti Jiří Dienstbier (ČSSD) návrat žalobce považuje za 

promyšlený komplot, kvůli němuž skončí zásadní korupční kauzy bez odhalení a 

potrestání viníků. „Situace je doopravdy velmi vážná a skutečně se v těchto dnech hraje 

o zachování funkčnosti a důvěryhodnosti naší justice,“ uvedl.  

Rampulu odvolal Pospíšil loni. Vytýkal mu chyby v kauze IPB. Za další důvod 

označil to, že ve více případech nereagoval na chybná rozhodnutí podřízených státních 

zástupců. Žalobce se obrátil na soud, který mu minulý týden práci vrátil. Hned poté se 

objevila informace o možném odvolání Pospíšila z funkce.  

 

Příloha č. 5: STRNADOVÁ, Tereza. Na Johnovy vlastní oči.. Mladá fronta 

Dnes, 11. 2. 2012.  

 

Na Johnovy vlastní oči... 

Investigace VV Jak Věci veřejné vyšetřily kauzu aneb beránek Rampula  

 

Radek John, bývalý investigativní moderátor pořadu Na vlastní oči a současný 

formální šéf Věcí veřejných, se včera zastal odvolaného vrchního státního zástupce 

Vlastimila Rampuly.  
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Věci veřejné se totiž pustily do vlastního investigativního pátrání. A vypátraly, 

že podle nich jsou za nepřipojení Česka k soudnímu procesu ve Švýcarsku o 3,5 

miliardy odpovědná tři ministerstva – financí, spravedlnosti a zahraničí – a celé vrchní 

státní zastupitelství (včetně jeho tehdejšího šéfa Rampuly) je jen obětním beránkem.  

Je hezké, že vládní strana hledá viníka, který stát možná připravil o miliardy. I 

když... John se nezmínil, jak Věci veřejné investigovaly. Naštěstí si to díky propojení 

mnoha vlivných straníků včetně nejvlivnějšího s bezpečnostní agenturou ABL můžeme 

barvitě domýšlet.  

Přesto je potřeba připomenout některá fakta: až do svého odvolání zodpovídal 

Rampula za (ne)rozplétání nejzávažnějších případů spojených s politikou a korupcí. Co 

se za Rampulovy éry dotáhlo do úspěšného konce? Úplatky při pořízení stíhaček 

Gripen, mnohamiliardový tunel v IPB spojený s řadou politiků a podvody v podniku 

Čepro to nebyly. Do ztracena vyšumělo i pátrání kolem Mostecké uhelné. U všech kauz 

existuje závažné podezření, že byly účelově zahrány do autu.  

Těšme se na další investigativní počiny Věcí veřejných. Příště se třeba dozvíme, 

že Stanislav Gross byl nejlepší premiér a Vít Bárta charitativní bankéř chudých 

poslanců. 

 

Příloha č. 6: DOLEJŠÍ, Václav. Babiš má Jágra i podnikatele. Mladá fronta 

Dnes, 3. 9. 2013.  

 

Babiš má Jágra i podnikatele 

Miliardář a lídr politického hnutí ANO Andrej Babiš získal podporu podnikatelů 

Jančury či Bernarda a „sympatie“ hokejisty Jaromíra Jágra  

 

PRAHA „Nejpracovitější český sportovec si zaslouží pořádný kuře,“ napsal 

včera Andrej Babiš pod svou fotografii s Jaromírem Jágrem.  

Hokejová hvězda točila reklamní spoty pro firmu Vodňanská drůbež, jež spadá 

do Babišovy skupiny Agrofert. Zároveň Jágr, který doposud vždy podporoval ve 

volbách ODS, „vyjádřil sympatie“ Babišovu ambicióznímu hnutí ANO.  

Další podporu mu vyjadřují známí podnikatelé, naposledy majitelé společností 

BEST Tomáš Březina, Student Agency Radim Jančura nebo humpoleckého pivovaru 

Stanislav Bernard. Na jižní Moravě zase bude na kandidátce oblíbený ligový fotbalista 

Petr Švancara.  
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„S Jaromírem Jágrem máme společných několik věcí. On dneska musí trénovat 

dvakrát víc než ti mlaďoši, mohl by se na to klidně vykašlat. Stejně jako já bych se na to 

mohl vykašlat a už nepracovat,“ říká Andrej Babiš.  

 

Příloha č. 7: BROŽ, Jan. Andrej Babiš posiluje v politice. Neúspěšně lanařil i 

Švejnara. Mladá fronta Dnes, 15. 2. 2013. 

 

Andrej Babiš posiluje v politice. Neúspěšně lanařil i Švejnara 

PRAHA Miliardář Andrej Babiš omezuje své mediální aktivity a nedávno 

oznámil záměr stáhnout se do dvou let z vedení svého holdingu Agrofert. O to víc času 

a energie však věnuje hnutí ANO 2011, které založil a je jeho předsedou.  

Jednomu z nejbohatších Čechů se podařilo dobudovat regionální strukturu 84 

oblastních organizací.  

O rostoucí profesionalizaci svědčí i to, že na práci, kterou zatím zastávali 

dobrovolníci, hledá nyní Babiš 14 placených krajských manažerů. Do celostátního 

vedení se mu už lidi se zkušenostmi ze státní správy získat podařilo. Hlavní manažerkou 

hnutí je Věra Jourová, někdejší náměstkyně na ministerstvu pro místní rozvoj. Ta 

zajišťuje běžný provoz hnutí, když se Babiš musí věnovat svému byznysu.  

Jourová byla v roce 2006 obviněna z přijetí úplatku a strávila měsíc ve vazbě. 

Soud ji však později očistil a ona vysoudila odškodné ve výši 3,6 milionu korun. Sama 

obvinění považuje za mstu za to, že naopak korupci na ministerstvu chtěla zabránit. 

Jourová přivedla do ANO 2011 také novou tiskovou mluvčí – svou kamarádku a 

někdejší mluvčí Národního kontrolního úřadu Radku Burketovou.  

 

Láká i ministerské úředníky  

 

Zhruba do dvou měsíců by měl být hotov také program. Zatím ANO 2011 

zveřejnilo jen základní teze. Práce na programu vede publicista a ekonom Vysoké školy 

ekonomické v Praze Lukáš Kovanda. Podle informací MF DNES se měl na jeho tvorbě 

podílet i ekonom a někdejší kandidát na prezidenta Jan Švejnar. Ze spolupráce nakonec 

sešlo.  

Doposud totiž byla hlavním problémem hnutí absence pro voliče přitažlivých 

tváří. Babiš v tom vidí také důvod neúspěchu v senátních volbách. „Lidé volili zavedené 
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značky, naši kandidáti nebyli až tak známé osoby,“ říká. Švejnar jako respektovaný 

ekonom by takovou značkou bezpochyby byl.  

Proto také Babiš před časem zveřejnil výzvu, pomocí níž hledá „200 

statečných“, kteří se mají stát kandidáty do parlamentních voleb. Nemělo by přitom jít o 

lidi spojené s politikou. „Hlavní idea je, že stát by měli začít řídit lidi, kteří v životě 

něco udělali, a ne jenom přišli ze školy rovnou do Poslanecké sněmovny,“ říká 

místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.  

Podle Babiše se už pár takových podařilo najít, ale jejich jména zveřejnit zatím 

nechce. Jde prý totiž i o úředníky ministerstev. „Žijeme v atmosféře strachu, lidé se bojí 

o místa,“ říká Babiš.  

To, koho nakonec představí, rozhodne i o tom, zda nakonec uspěje ve volbách. 

Průzkumy zatím hnutí ANO 2011 nepřisuzují ani procento voličských preferencí.  

Babiš říká, že chce lidem nabídnout středovou alternativu. V programových 

tezích se staví především proti zvyšování DPH, za zlepšení výběru daní nebo zvýšení 

potravinové soběstačnosti Česka. 

 

Příloha č. 8: BROŽ, Jan. Babišovo hnutí zažilo malý puč. A teď sní o voličích 

od knížete. Mladá fronta Dnes, 4. 3. 2013.  

 

Babišovo hnutí zažilo malý puč. A teď sní o voličích od knížete 

Miliardář Andrej Babiš o víkendu těžce přijímal „vzpouru“, když mu členové 

ANO 2011 nezvolili do vedení strany jeho člověka. Hnutí získalo poradkyni, jež 

pomáhala v kampani Karlu Schwarzenbergovi. 

 

PRAHA Hnutí ANO 2011 miliardáře Andreje Babiše se stále více přibližuje ke 

klasické politické straně. Neprojevuje se to jen rostoucím počtem členů a regionální 

strukturou, ale i zákulisními hrami, vznikem názorových frakcí a překvapivými 

změnami ve vedení. 

Naplno se to ukázalo na víkendovém volebním sněmu v pražském Chodově. 

Babiš sice suverénně obhájil post předsedy, ale delegáti oproti všem očekáváním 

kompletně obměnili místopředsedy. 

Největším překvapením bylo, že funkci neobhájil Jaroslav Faltýnek, šéf 

zemědělské divize Babišova holdingu Agrofert a jeden z členů, kteří se v ANO 

angažovali od samého počátku a významně se podílel na jeho budování. 
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Babiše Faltýnkův neúspěch viditelně rozladil. „Byl jsem velice překvapen, jak se 

stavíte k panu Faltýnkovi. Nechápu, že když dostal od krajských organizací osm 

nominací na post místopředsedy, nyní stěží bojuje o funkci v předsednictvu,“ vyčetl 

Babiš delegátům. 

Faltýnkovi zřejmě uškodilo spojení s Agrofertem. Po debaklu Věcí veřejných se 

členové hnutí obávají, že by mnozí voliči vnímali ANO jen jako další podnikatelsko-

politickou aktivitu. Zatímco zbavit se mediálně přitažlivého Babiše nikdo nechce, u 

Faltýnka delegáti odvahu našli. 

Druhým důvodem bylo, že za Faltýnkem nestály regiony. „Asi jsem udělal 

chybu, že jsem nezasahoval do žádných zákulisních jednání, která tady probíhala,“ řekl 

Faltýnek. 

 

Ve vedení je asistentka poslance 

 

Díky silné podpoře krajů se naopak první místopředsedkyní stala Jana 

Valinčičová. Ta měla v ANO na starosti vytvoření krajské struktury, a v regionech je 

proto dobře známá. Ačkoliv před sněmem nezískala žádnou krajskou nominaci a návrh 

na její kandidaturu padl až na plénu, podpořily ji dvě třetiny delegátů. Valinčičová je 

asistentkou sociálnědemokratického poslance Jiřího Krátkého a stejně jako Faltýnek 

byla dříve i členkou ČSSD. Nyní se prý však chce plně věnovat hnutí ANO a spolupráci 

s Krátkým ukončit. 

Nové vedení se soustředí na parlamentní volby v roce 2014. Potřebuje sehnat 

nové tváře na kandidátky a zvýšit u voličů povědomí o hnutí. 

Podle další nové místopředsedkyně Věry Jourové se babišovci chtějí zaměřit 

především na mladé voliče do 30 let a prvovoliče. 

Šanci vidí u zklamaných podporovatelů Věcí veřejných, ODS a především těch, 

kteří v prezidentské volbě dali hlas Karlu Schwarzenbergovi. „Ukázalo se, že tito mladí 

lidé byli ochotni Karlu Schwarzenbergovi odpustit to, že je aristokrat, takže i Andreji 

Babišovi by mohli odpustit, že je miliardář,“ řekla Jourová. 

O orientaci na podporovatele ministra zahraničí svědčí i to, že hnutí nově radí 

politoložka Anna Matušková, která při prezidentské kampani radila i 

Schwarzenbergovi. 

 

*** 
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FAKTA ANO 2011 

 

Název vznikl jako zkratka Akce nespokojených občanů. Miliardář a majitel 

potravinářsko-chemického holdingu Agrofert Andrej Babiš inicioval vznik hnutí před 

dvěma lety. On a jeho firmy podpořili ANO 55,6 milionu korun. Hnutí se podařilo 

vybudovat oblastní strukturu a nalákat nové členy, kterých je nyní zhruba 800. V 

průzkumech preferencí však hnutí zatím nedosahuje ani jednoho procenta. 

 

Příloha č. 9: HOLUB, Petr. Nový ministr „umí“ kupovat přístroje draho. Mladá 

fronta Dnes, 6. 1. 2014.  

 

Nový ministr „umí“ kupovat přístroje draho 

Nový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček čelil jako šéf ostravské 

nemocnice kritice kvůli rozhazování veřejných peněz.  

 

Dát stopku předraženým zakázkám díky zveřejnění všech smluv slibuje nová 

vláda ve své koaliční smlouvě. Zvlášť pikantní bude sledovat, jak se toto heslo podaří 

naplnit novému ministru zdravotnictví. Svatopluk Němeček totiž patří právě mezi ty 

ředitele nemocnic, kteří by své smlouvy na nákupy přístrojů asi jen neradi zveřejňovali. 

Pod vedením Němečka proslula ostravská fakultní nemocnice právě předraženými 

přístroji.  

 

Nůž na léčbu rakoviny prostaty  

 

V roce 2009, jako ředitel ostravské fakultní nemocnice, kterým je stále, získal 

Svatopluk Němeček od odstupující Topolánkovy vlády příslib, že stát zaplatí 200 

milionů korun za tzv. CyberKnife, který dokáže pomocí laseru léčit nádory na prostatě, 

slinivce a plicích.  

Odehrálo se to na památném předposledním jednání odcházející vlády, jen 

několik dní před jejím koncem.  

Mimochodem: právě tady vláda odklepla i další sporný (a předražený) nákup 

podobného přístroje od konkurenční firmy, Leksellova gama nože, Nemocnici Na 

Homolce, a to přesto, že ta už jeden gamma nůž měla.  
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Nákup teď kritizuje i studie o korupci ve zdravotnictví Evropské komise, kterou 

MF DNES popsala v sobotním vydání.  

Avšak zpět do Němečkovy ostravské nemocnice. Ta skutečně 200 milionů korun 

od státu za CyberKnife dala, i když americké, britské a německé nemocnice platily v té 

době za stejný přístroj 3 až 5 milionů dolarů, tedy sotva poloviční částku. Pozdější 

ministr zdravotnictví Leoš Heger prohlásil, že by podobný obchod nepřipustil. Němečka 

se však zastal tehdejší náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr. Nákup dosud 

nejdražšího českého zdravotnického přístroje podle něj přinesl přelom v léčbě 

nádorových onemocnění.  

„Podobný přístroj nikdo ve střední a východní Evropě nemá,“ upozornil Šnajdr, 

který byl v té době Topolánkovou pravou rukou. Přístroj je dokonce celosvětovou 

raritou, protože ani za oceánem, kde je zvykem zveřejňovat ceny zakázek, se nenašla 

jediná nemocnice, která by za něj zaplatila víc než 60 procent české ceny.  

Sám Němeček je přesto přesvědčen, že nákup byl v pořádku a že jím naopak 

zdravotnictví ušetřili spoustu peněz.  

 

Staré a drahé  

 

V téže době, za vlády nastupujícího ministra zdravotnictví, na sebe ostravská 

fakultní nemocnice upozornila také nákupem dalšího přístroje, který naopak už 

vycházel z módy. Za 28 a půl milionu korun koupila starší typ „rentgenu“ - CT, který s 

názvem Somatom Definition AS64 vyráběl Siemens.  

Velmi pravděpodobně šlo o nejvíc předraženou položku z celkem tří set přístrojů 

v rámci evropského projektu na vybavení fakultních a krajských nemocnic.  

Nemocnice v Klatovech přitom ve stejné době koupila tentýž přístroj ani ne za 

polovinu: zaplatila za něj 12 a půl milionu korun.  

Mluvčí ostravské nemocnice Tomáš Oborný ostravskou cenu hájil s tím, že 

přístroj nekupovali pro okresní nemocnici, ale pro pracoviště vyššího typu. „Přístroje 

pro potřeby traumacentra mají objektivní nároky na vysokou úroveň,“ vysvětloval a 

dodal, že k přístroji CT pořídili exkluzivní softwarové vybavení.  

Jenže ve skutečnosti o špičkový přístroj nešlo, protože umí pořídit snímky 

pacienta jen ze 64 úhlů. Krajská nemocnice v Ústí nad Labem ve stejném evropském 

projektu pořídila opravdu moderní CT s názvem Philips Brilliance, který dokáže snímat 

ze 128 úhlů. A zaplatila za něj o půl milionu méně než Němečkův ústav.  
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„Tak na to už si opravdu nevzpomínám, to už je dlouho,“ řekl včera MF DNES 

sám budoucí ministr.  

Nákupy ze svého programu si však Evropská unie přísně kontroluje, takže se dá 

čekat, že dřív nebo později dorazí i na kontrolu do Ostravy.  

 

Příloha č. 10: KOUTNÍK, Ondřej. Bratře, zavřeme Bartáka!. Lidové noviny, 19. 

3. 2014.  

 

Bratře, zavřeme Bartáka! 

PRAHA Soudní líčení v kauze Tatra je čím dál napjatější a emotivnější. 

„Protistrana se mě snaží znevěrohodnit a vytvořit dojem, že postupuji jednostranně,“ 

řekl LN v průběhu jedné z přestávek úterního soudu dozorový státní zástupce Dušan 

Táborský.  

Rozplétání zakázky na dodávku 588 vojenských nákladních automobilů pro 

ministerstvo obrany za 2,7 miliardy korun je strategickou bitvou, ve které se každým 

dnem mění poměr sil.  

V pondělí u pražského městského soudu vypovídal klíčový svědek případu, 

bývalý americký velvyslanec v Česku a předseda dozorčí rady automobilky Tatra 

William Cabaniss, jemuž měl exministr obrany Martin Barták nabídnout úplatek. 

Obžalovaní Barták a zbrojař Michal Smrž byli ten den v defenzivě. V úterý však měla 

navrch obhajoba. K soudu dorazili svědci z řad někdejších policistů a vyšetřovatelů, 

kteří se přiklonili na stranu obžalovaných mužů.  

Cílená mediální kampaň Dozorového  

žalobce Dušana Táborského v úterý u soudu rozčílil svědek, který se Bartáka se 

Smržem zastal. Byl jím exředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality 

(ÚOKFK) Libor Vrba, který od policie odešel v únoru roku 2011 kvůli sporům s 

tehdejším ministrem vnitra Radkem Johnem.  

„Doktor Barták byl velkou rybou v síti. Hodně lidem vadil, protože je zkrátka 

jiný. Vnímal jsem to jako cílenou mediální kampaň. Zapadalo to do soukolí populismu, 

který na přelomu let 2010 a 2011 propukl,“ popsal Vrba svůj pohled na vývoj kauzy.  

Případ pro něho začal v listopadu roku 2011, kdy se účastnil v rámci policie 

slavnostní akce. „Budu si to pamatovat napořád. Na tomto slavnostním aktu jsem byl 

společně se svým kolegou a kamarádem Robertem Šlachtou. Najednou mi pan 
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plukovník řekl:,Bratře, zavřeme Bartáka.‘ Řekl jsem mu:,Ale, za co?‘ On odpověděl:,Za 

korupci,‘“ sdělil soudu Vrba.  

Někdejšího šéfa protikorupční policie pak zaskočil moment, když za ním 

koncem roku 2010 bez předchozího ohlášení dorazil státní zástupce Táborský a údajně 

si stěžoval, že nemá na Bartáka dostatek důkazů. „Doktor Táborský lamentoval, že neví, 

co s tím má dělat,“ uvedl Vrba. Do kauz jsem se nemontoval Po Vrbově vystoupení se 

taktovky ujal žalobce Táborský, který zaútočil na Vrbovo angažmá po odchodu z 

policie v roce 2011. Exšéf ÚOKFK se totiž stal členem představenstva společnosti Agel, 

která patří miliardáři Tomáši Chrenkovi, jenž je Bartákovým známým.  

„Pan Barták prioritně spolupracuje s firmou Agel. Fakticky jsme spolu ještě ve 

firmě Superius, ve které je Barták členem dozorčí rady a já předsedou představenstva,“ 

popsal Vrba spolupráci s Bartákem, se kterým se dle svých slov spřátelil až po odchodu 

od policie. U soudu včera navíc svědčil někdejší Vrbův náměstek Tomáš Krůl, který je 

dnes interním auditorem v Nemocnici Na Homolce. Není nezajímavé, že v této 

nemocnici před nástupem na ministerstvo obrany pracoval právě Barták.  

Vrba včera popřel, že by měl po opuštění policejních sborů v roce 2011 přístup k 

informacím o případu Tatra. Do kauz se dle svých slov nemontoval ani v době své 

funkce. „Ze své pozice jsem jednal pouze s vedoucími státními zástupci,“ dodal. Toho 

se chytil žalobce Táborský kterého zajímalo, o jaké státní zástupce šlo. „Byli to tehdejší 

vedoucí státní zástupci, počínaje doktorkou Veseckou až po šéfy v Praze. Například 

doktor Rampula a mnohokrát jsem jednal s panem Grygárkem,“ odvětil Vrba 

podrážděně.  

Na pichlavý dotaz státního zástupce, zda se stýká s dalšími lidmi v postavení 

obžalovaných, exšéf ÚOKFK odpověděl: „Bohužel se stýkám, v dnešním vidění světa, 

téměř pouze s osobami - berte to trošku v uvozovkách -, které figurují v nějaké 

probíhající kauze.“  

V reakci na Vrbův výstup a konexe s Bartákem žalobce Táborský LN řekl: 

„Vždy musí být zvážena důvěryhodnost svědk 

 

 

 

 

 

 


