
 Informační zdroje a jejich efektivní využití 

v rozpracování a medializaci kauz 



Otevíráme, propojujeme a analyzujeme data: 

www.nasipolitici.cz           Politici a lobbisté : majetkové účasti a podnikatelské aktivity, mediální svodky  

www.fondyeu.eu.              Příjemci dotací: Dceřiné a napojené firmy, veřejné zakázky a jejich dodavatelé  

www.cninp.cz                      Investigativní žurnalistika, analýzy, případové studie, operativní materiály  

 

http://www.nasipolitici.cz/
http://www.fondyeu.eu/
http://www.cninp.cz/


Z oblasti dopravy... 

- prověřování vybraných smluvních vztahů pražského 
dopravního podniku – tým advokáta Václava Lásky 
 
- nadhodnocené dodávky SMS jízdenek pro krajské 
dopravní podniky  
 
- personální politika státu ve státem vlastněných 
podnicích a státních organizacích  
 
- manipulace s pozemky, spekulace   





Od kontroverzního projektu ke kauze 
 
- někdy problematická medializace i u závažných zjištění 
- „názor proti názoru“, častý nesouhlas s novou výstavbou 
- problém zjednodušení problematiky pro média 
 
Řešení: Tématický posun – korupční rizika projektu 
 
Vytvořit „story“ - odvést kus novinářské práce vlastními silami, 
protože: 
 
- v médiích chybí investigativní novináři – přetížení zbývajících 
- nevládní organizace vytížené svými projekty 
 
 
  



1) místo podezření ověřená a zdrojovaná fakta = efektivní využití 
informačních zdrojů 
 
2) kombinovat zdroje a informace 
   
3) vytvořit „modus operandi“- vyhnout se řadě detailů – umět 
vysvětlit a „prodat“ podstatu případu   
 
4) „hlídat“ novináře 

Principy pro efektivní vytvoření a přenos 
informace  



„Red flags“ - veřejná zakázka 

- Počet  vyřazených uchazečů (formální důvody etc.); počet  uchazečů o veřejnou zakázku 

•Nerozdělení zakázek na logické úseky/účelové dělení k snížení hodnoty VZ pod limity 

- Neodpovídající typ zadávacího řízení  

- Diskriminační kritéria pro výběr dodavatele 

- Neoprávněné použití jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) 

- Chybějící dokumentace k VZ 

- Nezveřejnění dokumentů podle ZVZ 

- Následné podstatné změny projektu, které by měly vliv na VŘ 

- Nestandardní smluvní dodatky 

- Netransparentní vlastnická struktura dodavatelů   

 

 

 

 

 

 



Personální spojení mezi  dodavatelem a zadavatelem  

Personální střety zájmů  

Reputační rizika  

Vysoká fluktuace ve statutárních orgánech a managementu příjemce 

Výkyvy v ekonomické kondici dodavatele 

 

 

„Red flags“ - dodavatel 

„Red flags“ - přípravná fáze 

Nestandardní urychlení příprav 

Zneužití institutu smlouvy o smlouvě budoucí 

Nestandardní transakce/manipulace s pozemkovým fondem  

 

 



Netransparentní vlastnické struktury v 

dopravních VZ 
Prosinec 2014 – výzkum CERGE-EI:   

- 46 000 VZ – 11% manipulace s cenou a korupce  

- anonymní firmy zakázky za 20,9 miliardy korun v rámci 1200 smluv 

- milník 2006 – limit 20 milionů – výrazný pokles objemu řady VZ 

- pod limitem mnohem častěji firmy s rizikovými rysy -  cena průměrně o 8 %  vyšší než u 

transparentních společností (ŘSD, Praha, pražská Technická správa komunikací) 

- v otevřených VŘ podíl neprůhledných firem mizivý, také klesá vysoutěžená cena 

 

Únor 2010:  Žebříček 20ti největších dodavatelů VZ nad/pod limitem - ŘSD pro týdeník Ekonom - 

výrazné zastoupení anonymních společností ( podlimit - Silnice.cz 282 mil, Silnice Group 236 mil, 

nadlimit - EDS Holding 840 mil, Integra stavby 759 mil) 

Chystaná novela – potenciální zvýšení limitu na 50 milionů   

 

 



Nejen liniové stavby... 
Nájem budovy pro ŘSD na pražském Kačerově od společnosti se sídlem v Amsterdamu  

Nájemné 38 milionů ročně, cena (zhruba 500 Kč za metr čtvereční) odpovídá spíše nejlukrativnějším 

místům v centru. Cena budovy se zaplatila už během prvních pěti let. Smlouva nevypověditelná do 

roku 2012, prodlouženo do 2022.  

 

Nájem dálničních odpočívadel kyperské offshore společnosti Montegar International 

smlouvy prakticky nevypověditelné. Např. odpočívadlo u Málkovic na dálnici D5 - nájem sto tisíc ročně. 

Měsíčně je to cca 8400 korun za velké parkoviště s benzínovou stanicí na frekventované komunikaci. 

Za odpočívadlo u Antošovic na dálnici D1 dokonce žádný nájem,  odpočívadlo Speřice 110 tisíc. 

 

Dopravní obslužnost v Libereckém kraji  

Dodavatel společnost Busline (sídlo střídavě na Kypru, Grenadinách) - úzké kontakty na ČSSD, 

jednatel a klíčová postava společnosti Jiří Vařil navíc členem dopravního výboru Libereckého kraje za 

KSČM. Z VŘ vyloučeni 4 účastníci (jako příliš levní), favoritem Busline. Nová krajská zrušila coby VZ 

na míru.   

  

 

 



Pozemkové spekulace 
  

  

 

 

13.9. 2014 účinnost novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury 
Investor stavby může nabídnout za zemědělskou či lesní půdu osminásobek ceny 
pozemku stanovené znalcem. Ve výjimečných případech může být poskytnut až 
šestnáctinásobek odhadní ceny 
 
X kritika – může nahrávat spekulantům 
 
Výkupy - častý problém, stát "bojoval" se soukromníky např. výstavbě dálnic D8, D5 či 
D11, Pražský okruh –  středočeský podnikatel Jan Čonka 
 
Případ výkupu pozemku mezi Běchovicemi a Dolními Počernicemi 
 cca 5 000 M2   
ŘSD - závazek zaplatit developerům 175 milionů korun. Developeři jej předtím získali 
od magistrátu za 50 milionů. ŘSD vybralo znalce, který ocenil.  Nyní MD tvrdí, že 
oceněno v rozporu se zákonem o oceňování - žaloba na neplatnost kupní smlouvy. 
Navíc porušena zásada, že ŘSD musí žádat povolení MD na každý obchod s 
pozemky přesahující milion korun.   
 
Pozemky v pražské Ruzyni - první pochybení už 1997 - výkup od firmy, která je ani 
nevlastnila.  
Část pozemků - restituce, ŘSD provedlo nevýhodnou směnu -  30 až 40 milionů korun 
- prodej za výrazně nižší ceny než nákup.   
  



Veřejně dostupné informační zdroje - ČR 

• Bezplatné – veřejná správa/komerční/sociální sítě 

• Justice.cz, Ares.cz, Věstník veřejných zakázek, Dotinfo.cz, CEDR.cz, ISVAV.cz 

• Podnikani.cz , BizBiz.cz aj. 

• Linkedin.com (225 milionů uživatelů); Facebook 

• Placené 

• Bisnode - BizGuard, Magnus web; Tovek – Analyst; Credit Check 

• Neziskové projekty 

• Vsechnyzakazky.cz 

• Fondyeu.eu 

• Historie webových stránek 

• Wayback machine  



Obchodní rejstřík – skryté kouzlo 

souvisejících informací  

      Miliardové pražské parcely vyváděné ze státního vlastnictví na kyperskou offshore:  

      „V březnu 2011 se valné hromady Bečvářova a.s. poprvé účastní nový většinový 

vlastník, kyperská společnost SELVERO LIMITED. Její majetková struktura zůstává 

skrytá, nicméně lecos naznačují související okolnosti:  

       Pro účely valné hromady byl pověřen plnou mocí k jejímu zastupování advokát 

JUDr. Oldřich Filip. Tento právník, který dříve zastupoval šéfy liberecké 

společnosti Syner, za sebe zplnomocnil hlavního právníka Syneru Mgr. Vítězslava 

Štumpfa.  

       Zápis z této valné hromady pořizovala notářka JUDr. Edita Volná, jejíž notářská 

kancelář sídlí v libereckém paláci Syneru.  

      Ředitel pro zahraniční vztahy Syneru Igor Horník působil v představenstvu 

Bečvářova a.s. již od listopadu 2010.“ 

 







„Co neví, nepoví“ - insolvenční rejstřík  

V IR můžete nalézt např.: 
 
- soupis majetku a 
podrobný popis 
majetkových poměrů 
 
- komunikace advokátů 
 
- popsané skutky z 
obvinění 
 
- účetní doklady 



Vzdálený přístup - vlastnictví parcely  
 
Osobní návštěva – vyhledávání podle 
osob, ceny, smlouvy 
 
Přístupnost 50 Kč – 6 záznamů  
 
LV  – pro každé území 
 
A něco navíc:  
 
-zdůvodnění zajištění pozemků  
 
- plné moci – firmu  
 
- data  smluv, vkladu na katastr 
 
typ řízení k jménu osoby/společnosti  
předchozí vlastnictví                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Pozemkový rejstřík  



Fondyeu.eu – vizualizace informací o příjemci dotace 



www.nasipolitici.cz  - strukturovaná data, parametrické vyhledávání, profilující informace  

http://www.nasipolitici.cz/


14.6.2015 

„Hard data“ pro analýzy 
 

 Informační podklady Nasipolitici.cz   
    slouží jako základní data  
    pro analýzy a investigaci 

 

 

 

 



Výstupy z propojení databází – offshory a politici 



14.6.2015 

Výsledky propojení databází 



Online archivy médií nejsou jen pro profesionální novináře… 

 



ČR - propojení různých veřejných info. zdrojů  

- nová informační kvalita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seznam příjemců OP - MMR. 

• Databáze veřejných zakázek 

Vsechnyzakazky.cz.  

• Vizualizace ekonomických vztahů z 

dat OR ČR Podnikani.cz. 

• Strukturované profily politiků  

a lobbistů - server Nasipolitici.cz.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana


Veřejně dostupné informační zdroje - zahraničí 

• Wikipedia – rozcestník na obchodní rejstříky národních států 

• DueDil – mezinárodní databáze s daty o více než 10 milionech společností 

• OpenCorporates.com – databáze 62 milionů spol.; Moneyhouse.ch, Companycheck.co.uk 

• OFFSHORE LEAKS – úniky dat o účtech z offshore destinací… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://reportingproject.net/occrp/ 

 

 

 

 

https://reportingproject.net/offshore/ 

 

 

https://reportingproject.net/occrp/
https://reportingproject.net/occrp/
https://reportingproject.net/offshore/
https://reportingproject.net/offshore/


investigativedashboard.org 

 

http://investigativedashboard.org/ 

 

http://investigativedashboard.org/
http://investigativedashboard.org/


Placené informační zdroje - zahraničí 

• Mint (Bureau Van Dijk) – informace o společnostech a “business intelligence“ 

• Orbis (Bureau Van Dijk) – mezinárodní databáze s daty o 120 milionech společností 

 

 

 

 

 

 

http://mintportal.bvdep.com/version-201382/portal.serv?product=mintportal
http://mintportal.bvdep.com/version-201382/portal.serv?product=mintportal
https://www.bvdinfo.com/en-gb/products/company-information/international/orbis-(1)
https://www.bvdinfo.com/en-gb/products/company-information/international/orbis-(1)


Vyvádění lukrativních parcel v kontextu 

pozemkové spekulace 
Transakce a její souvislosti: 

 
Prosinec  2012 : Pozemkový fond → pozemky →  reprezentant skupiny restituentů Ing. Zdeněk 
Činčera  
 
Reputační riziko - právní zástupce: 
Restituenty zastupuje:  JUDr. Daniel Honzík - advokát spojený s nevýhodnými smlouvami (KCP, 
ČSNS) 
 
Nestandardní načasování: 
V ten samý den, kdy Činčera získal požadované pozemky, je hluboko pod tržní cenou předává 
společnosti Bečvářova, a.s. s neprůhlednou majetkovou strukturou. 
 
Reputační riziko - nový majitel: 
Tuto společnost původně založil advokát Honzík s JUDr. Janem Šulou, bývalým předsedou ČSNS. 
Strana podala na Šulu žalobu pro podezřelý prodej jejího pražského sídla pod cenou. Ve 
statutárních orgánech Bečvářova působil Mgr. Pavel Pražák, někdejší hlavní advokát společnosti 
Natland z dob, kdy byla tato společnost spojovaná s Romanem Janouškem. Tento kontroverzní 
podnikatel se rovněž účinkoval společně s Danielem Honzíkem v nestandardním odprodeji budovy 
ČSNS v Českých Budějovicích. 



Vyvádění lukrativních parcel v kontextu pozemkové 

spekulace 

Na počátku restituenti 
 
2010 - nové jméno: Bečvářova, a.s. - Ing. Zdeněk Činčera v představenstvu + akcionář 
 
o rok později Činčera nefiguruje - místo něj vyšší podíl advokáta Honzíka +  kyperská offshore 
SELVERO LIMITED 
 
 
Později vystřídání skrytým vlastníkem 
 
  
 



Valná hromada v březnu 2011: vlastník zůstává anonymní, ale:  
 
a)  Plnou mocí k zastoupení advokát JUDr. Oldřich Filip (dříve zastupoval šéfy liberecké společnosti Syner) 
b) Filip za sebe zplnomocnil hlavního právníka Syneru Mgr. Vítězslava Štumpfa 
c) Zápis z této valné hromady pořizovala notářka JUDr. Edita Volná, jejíž notářská kancelář sídlí 
v libereckém paláci Syneru. 
d) Ředitel pro zahraniční vztahy Syneru Igor Horník působil v představenstvu Bečvářova a.s. již od listopadu 
2010 
 
Po převodu pozemků - přichází lidé ze Syneru  
    
V únoru 2013, necelé dva měsíce po koupi rozsáhlých pozemků:  
SELVERO LIMITED zmizela, Honzíkův podíl rovněž  
55% hlavní právník Syneru Mgr. Vítězslav Štumpf, 15% Ing. Jaroslav Mejstřík, býv. zastupitelem za 
libereskou ODS,statut org. firem holdingu Syner. Oba i ve statutárních orgánech dceřiných společností 
ovládaných Bečvářova, a.s.  
Majitel zbylých 30% není z dostupných pramenů známý.  



Pozemkový fond ČR a ODS … 
 ledEn 2009 ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) - ředitelem PF Radima 
Ziku 
 
- neúspěšný kandidát na hejtmana  
- tajemnice a později náměstkyně Petra Havlínová (ODS) 
- člen poradenské sekce Michal Frydrych (ODS). Další členové liberecké ODS 
uzavřeli s Pozemkovým fondem poradenské smlouvy -  Petr Židek (ODS) a Jiří 
Kittner (ODS, ekonom řed Syner) - poradenství 
náměstek Kabátek (Liberec, VV) 
ředitelka kanceláře ředitele PF Nikola Bradíková (Zimolova spolupracovnice z 
liber. kraje) 
 
ODS a Syner  
- četné zprávy médií (např. MS Liberec 2009) 



Zika a Mejstřík 
 
 
- do liberecké politiky společně v roce 2000 
- oba dobrými přáteli 
- svědkyně - schůzka se Zikou - ve vile ve Vítězné ulici (č.p. 770/7). 
„Choval se zde, jako bychom byli v jeho kancelář, dokonce i sekretářku 
úkoloval, jako by byl jejím šéfem,“  
- na vile plakát s reklamou společnosti Europ a.s., která zde sídlila - 
Mejstříkova společnost 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
společnost Bečvářova a.s. přímo anebo prostřednictvím svých dceřiných firem 
získala téměř 72 hektarů pražských parcel za cenu přibližně 62 milionů korun. 
Jeden metr čtvereční jí tedy přišel na 86,50 korun.  
 
Přitom jen cena nejlukrativnějšího sedmihektarového pozemku naproti krčské 
Thomayerově nemocnici razantně převyšovala cenu celého tohoto „prodeje“ – 
díky plánované trase metra D se odhady tržní ceny blížily částce 1,4 
miliardy Kč. 

Jak levně a „správně“ nakoupit... 







•The Financial Secrecy Index ranks jurisdictions according to their secrecy and the scale of 

their activities. A politically neutral ranking, it is a tool for understanding global financial 

secrecy, tax havens or secrecy jurisdictions, and illicit financial flows. 

 

 



Index finančního tajemství 

Marshall Islands ……………….,..90 

 

Bahamas …………………………..83 

 

United Arab Emirates ……………79 

 

Panama …………………………….77 

 

Bermuda ……………………………85 

 

British Virgin Islands…………. …81 

 

Cayman Islands …………………..77 



Jak si vyprat peníze 

• Návod k použití daňového ráje: 

http://www.cbc.ca/news/interactives/offshore-tax-havens/ 
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