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V současné době jsme čtyři

je datový novinář a analytik, dvakrát byl
nominován na cenu Googlu pro mladé tal-
enty datové žurnalistiky. V uplynulém
roce absolvoval bakalářský program Žur-
nalistika na Fakultě sociálních věd Uni-
verzity Karlovy

Honza v současnosti pokračuje ve studiu
magisterského programu Mediální studia
na téže fakultě. V ČCIŽ působí od roku
2014, k investigativní žurnalistice ho
přivedl workshop Achillova data. Kromě
datově analytické práce pro ČCIŽ pracuje
Honza i jako fact-checker (člověk, co
ověřuje, jestli fakta uváděná v článku
jsou správná) pro OCCRP). Zároveň také
spravuje web, sociální sítě a grafickou
stránku obsahů centra.

studovala žurnalistiku na Slovensku,
ve Francii a v České republice. V Praze
se zúčastnila investigativního kurzu
Achillova data pro studenty žurnalistiky,
kde se potkala s Pavlou Holcovou. Prošla
i kurzem Follow the Money, který
přednášel zakladatel OCCRP a investiga-
tivní novinář Paul Radu. V ČCIŽ má na
starosti slovenské kauzy a spolupráci se
slovenskými novináři.

je studentkou magisterského programu
Bezpečnostní studia na FSV UK. Mimo to
koordinovala projekt Transparentnost
městských společností pro Oživení, o.s.
V minulosti spolupracovala na projektu
Transparency International ČR monitoru-
jící možné praní špinavých peněz
získaných z veřejných zakázek skrze
offshore firmy nebo na studii pro Center
for the Study of Democracy zabývající se
financováním organizovaného zločinu
v České republice.

Eva Kubániová Jan Indra Steffi Černá
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Vystudovala žurnalistiku, pak pracovala v
Člověku v tísni – na starost měla
mediální projekty na Kubě. Během jed-
noho školení potkala investigativního
novináře Paula Radu a začala občasně
spolupracovat se skupinou novinářů
sdružených v projektu Organized Crime
and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

V roce 2013 založila České centrum pro
investigativní žurnalistiku (ČCIŽ) s cílem
přinášet zahraniční know-how, trendy a
kontakty na českou mediální scénu. Ještě
ten rok se ČCIŽ stalo partnery několika
mezinárodních projektů, z toho asi
nejdůležitějsí bylo partnerství právě s Or-
ganized Crime and Corruption Reporting
Project, což je síť investigativních
novinářů primárně z regionů Východní a
Jihovýchodní Evropy. Pavla tak dostala
možnost spolupracovat s investigativními
novináři z patnácti nezávislých médií: Kyiv
Post, Novaya Gazeta, Rise Project a Rise

Moldova, KRIK, CINS, RE:Baltica, Atlászó,
Direkt36, Hetq a mnohými dalšími…

Za sérii článků, které Pavla psala s ázer-
bajdžánskou novinářkou Khadijou Ismay-
ilovou, získala v roce 2013
ocenění Global Shining Light. Za články o
šéfovi makedonských tajných služeb,
které Pavla psala se Saškou Cvetkovskou,
získala v roce 2014 ocenění European
Union investigative journalism prize. Pavla
v současné době sedí společně s Marinou
Corbis z Institute for Feature, Sheilou
Coronel z Colombia University a Victorem
Jakobssonem v radě ředitelů OCCRP.

Ještě v roce 2013 se ČCIŽ stalo part-
nery GIJN – globální sítě investigativních
novinářů. Ti se  každé dva roky scházejí
na  konferenci, aby se podělili o nové
zkušenosti a poznatky o organizovaném
zločinu, korupci a novinařině. Na podzim
roku 2015 byla Pavla jedním

z přednášejících.

V roce 2014 se České centrum pro inves-
tigativní žurnalistiku stalo partnerem
další významné instituce, a to Mezinárod-
ního konsorcia investigativních novinářů
(ICIJ). První projekt, na kterém jsme
spolupracovali, se týkal praní peněz přes
nákup realit na Manhattanu.

Partnerství pokračovalo spoluprací na
projektu Swissleaks, zatím poslední
společná práce je na projektu Panama
Papers.

V současné době Pavla kromě práce pro
ČCIŽ pracuje pro OCCRP, školí pro Institute
for War and Peace Reporting novináře v
základech práce s mezinárodními data-
bázemi a v Česku pomáhá hledat mladé
talenty investigativní žurnalistiky v rámci
projektu Achillova data.

Pavla Holcová
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Kromě týmu máme i správní a dozorčí
radu, kde kromě novinářů, jako
jsou Ondřej Kundra z Respektu nebo Tom
Nicholson ze SME, je i ekonom Matěj Baj-
gar, právník Michal Čermák, proděkan
Fakulty sociálních věd Filip
Láb nebo Marie Němcová z mezinárodní
organizace Media Development Invest-
ment Fund.

Snažíme se být transparentní, proto si
naše finanční závěrky můžete prohléd-
nout u nás na webu (jsou
součástí výročních zpráv) nebo i v ob-
chodním rejstříku. Na naše finance
dohlíží kromě dvou účetních i dozorčí
rada.

Jsme nezisková organizace, za kterou
žádný velký dárce nestojí. Většina našich
financí pochází od soukromých dárců,
ze spolupráce na projektech s OCCRP
nebo jako odměna za školení.

Během roku 2015 jsme proškolili přes
130 lidí v základech práce s mezinárod-
ními databázemi, základech investigativní
žurnalistiky a tom, jak sledovat ilegální
toky peněz.

Kromě toho jsme se účastnili tří mez-
inárodních konferencí, kde jsme byli jed-
inými zástupci z České republiky.
Navíc jsme spolupracovali na sedmi mez-
inárodních projektech, kdy ten největší z
nich je Panama Papers.
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Spolu s novináři z dalších 28 zemí
Evropské unie jsme podali žalobu

k Soudnímu dvoru EU proti Evropskému
parlamentu. Ten nám odmítl poskytnout
přístup k informacím, jak jeho 751 členů
hospodaří se svými poslaneckými
náhradami. 

Tým 29 novinářů požadoval kopie
záznamů o europoslaneckých náhradách
za poslední čtyři roky. Jednotliví novináři
se dožadovali záznamů o europoslancích
ze své země. Konkrétně šlo o dokumenty
zahrnující fakta o tom, jaké peníze
členové Evropského parlamentu dostávají
kromě svých platů; jednalo se například
o univerzální náhrady, cestovní náhrady,
náhrady na denní stravování a fondy pro
zaměstnance. Evropský parlament ale
údaje o těchto nákladech odmítl poskyt-
nout.

Tato celounijní iniciativa pro svobodný
přístup k informacím – MEP´s (Members
of European Parliament´s) Project – byla
vytvořena v červnu, kdy se novináři všech
zemí EU rozhodli vyžádat si zpřístupnění

dokumentů, které ukazují, jak, kdy a za
jakým účelem europoslanci utrácejí
peníze z náhrad.

V roce 2014 šlo podle Evropského parla-
mentu 27 procent z téměř dvoumiliar-
dového rozpočtu (1,756 miliard EUR) na
výdaje europoslanců. Těchto více než 474
miliónů eur se skládá z jejich platů,
z nákladů na cestování a z platů pro
osobní asistenty. Evropská veřejnost má
právo vědět, jak je nakládáno s téměř půl
miliardou eur z jejích daní. Evropský par-
lament utratí 3,2 milionu eur měsíčně
pouze na univerzální europoslanecké
náhrady (téměř 40 milionů eur ročně).
Nikdo tyto výdaje nekontroluje či nesle-
duje. Členové europarlamentu, kteří jsou
jedinými volenými zástupci občanů EU,
opakovaně zamítli snahy regulovat tuto
problematiku.

Evropský parlament v září zamítl žádost
všech novinářů o přístup k informacím
s odvoláním na ochranu osobních údajů
a údajně nepřiměřenou zátěž, kterou by
mu poskytnutí přístupu k takovým

dokumentům mohlo způsobit. EP také
uvedl, že nedisponuje žádnými doku-
menty, které by se vztahovaly k tomu,
jak europoslanci  se svými univerzálními
náhradami nakládají.

Novináři se nyní obracejí k Soudnímu
dvoru Evropské unie ve snaze napravit
selhání EP v jeho deklarované funkci
ochránce transparentnosti.

Novináři zemí EU žalují Evropský parlament
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Představa, že v Evropě se všechna pod-
statná data o obchodních

společnostech dají najít v obchodních
rejstřících, je značně zkreslená. Vznikl
proto projekt pod patronátem evropské
organizace Info Access Europe, který měl
za cíl zmapovat, jak v reálu fungují
obchodní rejstříky jednotlivých zemí.
Na projektu jsme pracovali dva roky, a to
ve spolupráci s Tomášem Němečkem,
který má se zákonem o svobodném
přístupu k informacím bohaté zkušenosti.
Průzkum obchodních rejstříků se
paralelně odehrával ve 32 evropských
zemích.

Za Českou republiku jsme podali žádost o
kopii strojově čitelného obchodního
rejstříku v roce 2013. Mohla to být dávná
minulost, kdyby Ministerstvo spravedl-
nosti postupovalo podle zákonů České re-
publiky. Odpověď byla celkem překvapivá
- ministerstvo prostě neví, jak tyto infor-
mace dát dohromady, ale přislíbilo
zpřístupnit informace v rámci projektu
„Partnerství pro otevřené vládnutí“. Tento
slib se ale nikdy nenaplnil.

Celkově Ministerstvo spravedlnosti ČR
překročilo lhůty pro vyřízení o více než
150 dnů, a tři stížnosti a urgence, které
byl Tomáš Němeček nucen ministerstvu
zaslat, vypovídají o neochotě orgánu o
jakoukoli součinnost, kvůli které se tento
případ na čas uložil k ledu. 

Celoevropský report vydala Info Access
Europe na začátku roku 2016.

Access Info Europe - komparativní studie

7        MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

ZDROJ ACCESS INFO EUROPE



Mezinárodní projekt koordinovaný
OCCRP si kladl za cíl zmapovat,

komu patří internet. Vybrali jsme si
dvacet pět největších ISP (poskytovatelů
připojení k internetu) a zmapovali jejich
vlastnickou strukturu jak v Česku, tak na
Slovensku.

Vlastnické struktury jsme ohodnotili
podle toho, jak moc jsou transparentní,
do jaké míry jsou napojené na organizo-
vaný zločin nebo politiku. Jsou to totiž
právě poskytovatelé internetového
připojení, kdo má přístup k veškerým
našim virtuálním datům.

Komu patří Internet?
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Na projektu jsme spolupracovali s
novináři z dvanácti zemí a základní poz-
natky jsou následující:

1. V České republice existuje jedna z
nejaktivnějších komunitních internetových
sítí, která nepodléhá žádnému globál-
nímu gigantu. Dalším zjištěním je to, že
část internetové infrastruktury byla vybu-
dována za peníze vytunelované z bank.

2. V Moldávii je většina internetového
trhu vlastněna státní firmou Moldtele-
com. Bývalým šéfem této firmy je  Vitalie
Iurcu, současný ministr financí a ob-
chodní partner moldavského oligarchy
Vlada Plahotniucy.

3. Největší slovinský poskytovatel inter-
netového připojení,  Telekom Slovenije,

zůstává z důvodů národní bezpečnosti
státní, a to i přes tři pokusy o privatizaci.
Srbsko je šedou zónou právní ochrany
dat: srbská vláda se může velmi
jednoduše dostat k uživatelským jménům
a heslům téměř kdykoliv. Není jasné,
nakolik je k takovému činu potřeba
soudní povolení.

4. Na Ukrajině kontroluje internet firma
kontroverzního ukrajinského oligarchy
Rinata Achmetova, kterého policejní
reporty popisují jako vůdce organizované
zločinecké skupiny.

5. V Rumunsku jsou poskytovatelé
internetu napojeni na podvody, úplatky,
falšování dokumentů, ilegální nákup
pozemků a zpronevěru.

ZDROJ OCCRP



Swissleaks

Vroce 2008 předal údaje o účtech a
klientech soukromé švýcarské

pobočky banky HSBC její bývalý
zaměstnanec, Hervé Falciani, francouzské
policii. Balík informací, který se ke švý-
carské pobočce banky HSBC ale vztaho-
val, byl nad síly a kapacity jedné státní
policie – daňové ráje, diktátoři i modelky,
Bill Clinton, zbraně a krvavé diamanty se
sešly v dokumentech souhrnně pojmeno-
vaných Swissleaks.

Francouzská policie po několika
pokusech, jak naložit se záskanými daty,
přizvala na pomoc deník Le Mond. Jeho
redakce se v roce 2014 obrátila na Mez-
inárodnímu Konsorcium Investigativních
Novinářů (ICIJ), kteří už za sebou měli
několik podobných projektů jako Luxleaks
a Offshoreleaks. ČCIŽ jako jediný zástupce
médií z ČR dostalo na jaře roku 2015
kompletní přístup do této databáze.
Databáze Swissleaks obsahuje informace
o účtech lidí, kteří měli v roce 2007 účet
u švýcarské pobočky HSBC. Většina
z těchto informací nepřináší žádná
skandální odhalení. Velká část informací
nedává žádný smysl, nebo není zřejmé,
co mají znamenat. Samotný fakt, že se
něčí jméno vyskytne v databázi
Swessleaks, neznamená, že se něčím
provinil.

Nejdůležitějším přínosem Swissleaks
zůstává vhled, který nám poskytují do
světa privátního bankovnictví a ochotě
bankovních poradců spolupracovat s dik-
tátory, mafiány, Al-Káidou nebo
válečnými zločinci.

Některé údaje v databázi Swissleaks
jasně poukazují na daňové úniky, obchody
se zbraněmi a obchod s krvavými dia-
manty klientů švýcarské pobočky HSBC
v letech 2005 – 2007, a to pod dohledem
banky. Americký senát v roce 2012 také
zveřejnil dokument, který upozorňuje na
možné spojení některých klientů HSBC
s Al-Káidou.

Účty zahrnuté v databázi spravují dohro-
mady více než 100 miliard dolarů (zhruba
2,5 bilionu korun), což je například víc
než státní rozpočet celé České republiky.

Na seznamu SwissLeaks je více než sto
tisíc klientů z 200 různých zemí, 90 z nich
má vazby k České republice.
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Investigathon je nový koncept
spolupráce mezi investigativními

novináři z celého světa. Základní idea
pochází z modelu Hackathonu –
programovacího maratonu, kdy spolu
během krátkého, ale intenzivního času
spolupracují programátoři, občanští
aktivisté a novináři na vytvoření aplikace
nebo na zpracování ohromných objemů
dat. Investigathon je pak zaměřen na
intenzivní spolupráci novinářů napříč
kontinenty, kteří během intenzivní
spolupráce mapují vybraný fenomén. 

V případě projektu OCCRP, který jsme
koordinovali, šlo o téma praní peněz
nákupem luxusních nemovitostí
v Londýně a New Yorku.
V Londýně jsme zjišťovali, jak funguje a
jak je propojený londýnský realitní trh,
zakladatelé skořápkových firem a profe-
sionální bílí koně s ruským podsvětím,
korupcí a tunelováním státních firem.

V současné době pracujeme s týmem IT
expertů na mapování vzorců chování,
které se u legalizace výnosů z trestné
činnosti opakují. Příkladem může být
vlastnická struktura Rusko – Moldávie –
Velká Británie – Seychely - Mauricius . Z
výsledků projektu  plánujeme  vytvořit
příručku pro novináře, která by jim měla
předat naše zkušenosti s offshoreovým
byznysem.

Investigathon
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Panama Papers

Jak funguje globální byznys založený
na budování offshoreových struktur,

nastrčených ředitelích, falešných
akcionářích a bílých koních, který
umožňuje fungovat organizovanému
zločinu, přibližuje zatím poslední
z mezinárodních projektů koordino-
vaných Mezinárodním konsorciem
investigativních novinářů (ICIJ)
#PanamaPapers (Panamské doku-
menty).

Německé noviny Suddeutsche Zeitung
obdržely od anonymního whistleblow-
era přes jedenáct milionů dokumentů
interní komunikace firmy Mossack
Fonseca. Firmy, která po desítky let
napomáhala politikům anonymizovat
vlastnictví firem, společnostem využí-
vat díry v zákonech a neplatit daně,
drogovým kartelům legalizovat výnosy
z prodeje drog a diktátorům sponzorovat
občanské války. Více než 376 investiga-
tivních novinářů ze 109 zemí světa spojilo
své síly, aby analyzovali přes dva
terabyty dokumentů, získané informace
zasadili do regionálního kontextu
a osvětlili nelegální praktiky ze světa
velkých peněz. Náš tým prošel tisíce
stran dokumentů, aby zjistil, jak se Češi
zapojili do anonymního světa daňových
rájů.

Čeští partneři firmy Mossack Fonseca
mají v celém schématu důležitou roli –
přes 250 000 dokumentů se týká českých
klientů – a mezi nimi lidé stíhaní i
odsouzení za finanční kriminalitu, lidé
napojení na politické kmotry, obchodníci
s diamanty nebo lidé spojovaní s
největšími korupčními a privatizačními
skandály posledních let.

V databázi Panama Papers jsou tisíce
dokumentů, které dokládají zakládání,
udržování a rušení obchodních
společností v jurisdikcích, jako jsou 

Panama, Seychely, Niue, Vanuatu, Britské
Panenské ostrovy, Samoa nebo Hong
Kong. Přibližně 90% těchto dokumentů se
zabývá správou a spoluprací mezi jed-
notlivými buňkami právní kanceláře Mos-
sack Fonseca. Dokumenty jsou ve
formátech MSG (emailová komunikace),
TIF (faxy a scany), PDF (oficiální doku-
menty, akcie) a DOC (pracovní verze
smluv). Dokumenty ve většině případů
neobsahují bankovní transakce,
nevysvětlují finanční triky a schémata a
často ani neuvádějí takzvaného Ultimate
Beneficial Owner – tedy člověka, který
reálně z těchto firem profituje.
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Už třetím rokem spolupracujeme s
Bakala Foundation na kurzu Achillova

data. Cílem kurzu pro studenty žurnalis-
tiky je představit jim základy investiga-
tivní práce, které pak následně využívají
při řešení vlastní kauzy. Studenti pracují
na svých kauzách v týmech a k dispozici
mají i zkušeného mentora z předních
českých médií. Kurz začíná 3 denním in-
tenzivním workshopem a pokračuje další
tři měsíce. 

Achillova data III a IV

Journey

Vsrpnu jsme školili na kurzu žurnalis-
tiky Journey. Program Journey,

pořádaném Bakala Foundation,
představuje příležitost pro mladé
novináře  osobně se setkat s elitou
světových médií a tiskových agentur, a
především pod jejím vedením  proniknout
do tajů sběru dat a jejich analýzy, do
postupů investigativní práce, kompilace
psaných i audiovizuálních reportáží, on-
line prezentace vlastního obsahu a do
mnoha dalších aspektů moderní
novinařiny.
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Na jaře roku 2015 jsme začali
spolupracovat s londýnskou organi-

zací Institute for War and Peace reporting
(IWPR). V létě 2015 jsme pro ně proškolili
hned několik týmů kubánských nezávis-
lých novinářů v základech investigativní
žurnalistiky. V rámci několikatýdenního
školení vznikla série investigativních
článků, které byly posléze publikovány v
mezinárodních médiích. První se zabýval
ilegální migrací z Kuby a sledoval  cesty,
kterými se Kubánci dostávají přes Mexiko
do Spojených států Amerických. Další
články se zaměřily na obchod se ženami a
nucenou prostituci na Trinidadu a
vykořisťování kubánských lékařů na
mezinárodních misích, kdy jsou nuceni
odvádět polovinu svého platu soukromé
společnosti napojené na kubánskou
vládu.

IWPR - Mexiko, Trinidad
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Slovenské školení s AFP

Vříjnu 2015 jsme v partnerství se
slovenskou nevládní organizací

Aliance Fair Play spustili celoroční projekt
zaměřený na mladé novináře. První
jednodenní školení bylo přístupné ko-
mukoliv, kdo se přihlásil. Novináři
z OCCRP, AFP i z našeho centra mluvili
o tom, jak pracovat na mezinárodních
kauzách,  jak sledovat toky peněz nebo
jak si stojí Bratislava ve vztahu ke
globálnímu organizovanému zločinu.

V prosinci pak následoval intenzivní
pětidenní kurz, kdy se vybraní uchazeči
učili během praktických seminářů základy
digitální i osobní bezpečnosti, jak číst
výroční a finanční zprávy i jak pracovat
se zdroji. Jednotlivé studentské týmy pak
pod vedením mentorů začaly zpracovávat
vlastní kauzy. Celý projekt bude končit
v září 2016.
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Vprosinci jsme s ruským investiga-
tivním novinářem Romanem Aninem

školili v rámci projektu „Building Excel-
lence for 21st Century in Journalism“
skupinu mladých ruských novinářů.
Kromě základních postupů investigativní
žurnalistiky jsme jim přibližovali práci s
mezinárodními databázemi a prob-
lematiku digitální bezpečnosti. Partnerem
tohoto školení byla Stockholm School of
Economics Riga.

Vkvětnu jsme byli školit v rámci
mediální školy slovenského týdeníku

Týždeň. Pro skupinu přibližně dvaceti as-
pirujících novinářů jsme přednášeli o tom,
jak funguje šedá ekonomika a praní
peněz.

Během dvou dnů jsme proškolili
skupinu ruských editorů z regionál-

ních redakcí. Školení bylo zaměřené
hlavně na open source technická řešení
pro novináře – od redakčních systémů po
sostware pro nezávislá rádia.

Školení ruských novinářů

Mediální škola Týždně

Školení ruských novinářů IREX

Přednášky na českých univerzitách

Za podpory neziskové organizace Open
Society Fund a její české pobočky jsme

o naší činnosti a současné investigativní
žurnalistice v březnu přednášeli na
Fakultě sociálních studií Masarykovy uni-
verzity v Brně a na Filozofické fakultě
Univerzity palackého v Olomouci.
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Česko jako bezpečný přístav
pro balkánskou mafii

Během roku 2015 jsme se několik
měsíců snažili zjistit, proč je Praha a

potažmo Česká republika tak populární
mezi balkánským organizovaným
zločinem. Vznikl z toho nejen
mezinárodně uznávaný článek, ale
i přesvědčení, že má cenu se danou tem-
atikou zabývat i nadále.

Zjistili jsme totiž, že Praha je pro kontro-
verzní balkánské podnikatele a mafián-
ské kliky jedno z nejoblíbenějších
evropských měst. Nejméně šest skupin
balkánského organizovaného zločinu
působilo v uplynulých letech v Praze.
Jejich představitelé – Darko Šarić, Goran
Sokovič, Andrija Drašković, Milan
Narančić a další nejsou žádná druhá liga
– patří mezi narkobarony evropské
úrovně. Někteří z nich jsou lokálními
celebritami s facebookovými fankluby,
jiní stanuli před soudem pro pašování
kokainu a praní peněz. A další si už
odseděl trest za vraždu. Jejich obchodní
aktivity sahají od hracích automatů a
pašování cigaret po ovládnutí neoficiální
milánské kokainové burzy.

Česká republika je oblíbeným základním
táborem před drogovým zdoláním Evropy.
„Značným problémem je nárůst aktivit
zločineckých skupin ze zemí Západního
Balkánu na území ČR. Tyto skupiny se
převážně věnují dovozu kokainu ze
zemí Jižní Ameriky. Tyto skupiny využívají
velmi rády Českou republiku jako logi-
stickou základnu, neboť jejich členové
zde velmi snadno získají pobyt. Velmi
jednoduše zde rovněž zakládají obchodní
společnosti, které bez hrozby jakékoli
sankce či kontroly nemusí vykazovat žád-
nou faktickou obchodní činnost, ale slouží
jako zástěrka skutečné činnosti či jako
nenápadná adresa pro dodání
zboží,“ uvádí Výroční zpráva za rok 2012
Národní portidrogové centrály.
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Kolotočové podvody

Jedním z hlavních trendů ekonomické
kriminality posledních několika let

jsou takzvané “kolotočové podvody”,
proto jsme se jimi zabývali i my.
V roce 2013 dosáhla v Česku výše ztráty
na podvodech s daněmi odhadem 396
miliard korun, přičemž karuselové pod-
vody tvoří údajně třetinu této ztráty.
Samozřejmě, přesná čísla jsou z povahy
věci nezjistitelná. Jedná se však
rozhodně o zásadní finanční únik ze
státního rozpočtu, na jehož odhalování
se dlouhodobě podílí několik útvarů pro
odhalování organizovaného zločinu
a finanční kriminality.

Kolotočové či karuselové podvody při
odvodech daně z přidané hodnoty jsou
v Česku velmi obvyklým druhem krimi-
nality. Dochází při nich k vyvádění
vysokých částek ze státních financí na
soukromé účty podnikatelů, konkrétně
z účtů finančních úřadů, od kterých orga-
nizované skupiny obchodníků
neoprávněně žádají vrácení daně
z přidané hodnoty. Značné finanční úniky
vznikají při tomto typu podvodu mj. díky
možnosti snadno trestnou činnost
neustále opakovat (princip kolotoče).
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Jihomoravský kraj pronajal v roce 2004
mezinárodní letiště v Brně-Tuřanech

na padesát let akciové společnosti Letiště
Brno. Jejím spolumajitelem je stranický
kolega tehdejšího hejtmana Stanislava
Juránka (KDU-ČSL) Jiří Filip. Majitelé
firmy provozující letiště se těší přízni
kraje i nyní, kdy je Juránek náměstkem
hejtmana Michala Haška (ČSSD). Každý
rok dostává letiště od kraje milionové
dotace, ačkoliv například v roce 2013
vydělalo kolem padesáti milionů korun.
Kde vlastně část zisků končí není jasné,
ve vlastnické struktuře Letiště Brno totiž
figuruje firma se sídlem na Kypru

a v Panamě. Politici to ale nepovažují
za problém.

Na krajských pozemcích pronajatých
firmě Letiště Brno navíc stojí už pět let
čtvrtá největší solární elektrárna v zemi.
A polovinu firmy Brno Solar Park, která
elektrárnu provozuje, vlastní právě
Letiště Brno.

Elektrárna přišla na 1,7 miliardy korun a
svým majitelům ročně utrží kolem 320
milionů korun. Ačkoliv fotovoltaická elek-
trárna stojí na krajských pozemcích, kraj
ze zisku nemá ani korunu.

Brněnské letiště
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Skolegy z nejdůležitějšího arménského
investigativního média Hetq jsme se

vydali po stopách a obchodních aktivitách
Artura a Roberta Yeritsyanových, na které
je v Arménii vydán zatykač pro osnování
vraždy a těžké ublížení na zdraví. V Praze
jim patří restaurace a domek, o jejich vy-
dání do Arménie se zatím neuvažuje. Ar-
ménska média to považují jako protiútok
za to, že Antranik Soghoyan, arménský
„vor z zakoně“, byl po zatčení v Praze
a vydání do Arménie okamžitě propuštěn
na svobodu.

Novináři deseti zemí se spojili, aby
se postavili za 16 znásilněných dívek,

mezi kterými byly i tři Češky. Obětí však
může být mnohem víc. Případ italského
policisty Dina Maglia (svým obětem se
představoval jako Leonardo), jenž přes
platformu Couchsurfing vyhledával mladé
dívky, které pak zdrogoval a znásilnil,
dosáhl  i do Česka. 

Ve dne policista, v noci násilník

Na útěku
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