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Policie: Zaremba a spol.
obrali stát o stamiliony
Historicky největší kauzu takzvaných karuselových podvodů odhalil na Zlínsku policejní
tým Kobra. Osm lidí
v ní mělo připravit stát
o 620 milionů korun.
Mezi firmami přeprodávali zboží tak dlouho,
až se vytratila povinnost platit DPH.
Petra Procházková
redaktorka MF DNES
ZLÍN Když loni v květnu poslal soud
do vězení zlínského podnikatele Miroslava Zarembu a jeho komplice Reného Bártu a Radima Čagánka za de-

vítimilionové daňové podvody, zdálo se, že kauza známého podnikatele, jenž sponzoroval i zlínský hokej,
je uzavřená.
O rok a půl později ale speciální policejní tým Kobra, který je zaměřený
na finanční kriminalitu, přišel se zásadním zjištěním. Tato trojice společně s dalšími lidmi podle něj připravila stát o mnohem víc.
Přesněji řečeno o 620 milionů korun. To je dosud nejvyšší částka, jakou se ve Zlínském kraji podařilo odhalit. „Nevím o tom, že by se v minulosti řešil případ s větším rozsahem,“ potvrdila státní zástupkyně
Pavlína Nesvadbová, která případ dozoruje.
O spojitosti mezi oběma kauzami
nemluvila. Že jde o stejné osoby,
však MF DNES potvrdily tři různé
zdroje. Navíc podobnost obou případů bije do očí – spojuje je princip
podvodů, zboží a tři hlavní aktéři.
Jde o obchody s barevnými kovy, ze-

jména niklovými katodami a cínovými ingoty. Zlínská firma je prodávala
dál na Slovensko a následně uplatnila na finančním úřadě neoprávněný
odpočet daně z přidané hodnoty. Šlo
o 550 milionů korun.

„Nevím o tom, že by
se v minulosti řešil
případ s větším
rozsahem.“
Pavlína Nesvadbová
státní zástupkyně
Druhý způsob krácení DPH, který
kriminalisté u zločinecké skupiny
rozkryli, je nákup zboží u nizozemské společnosti prostřednictvím firmy ze Slovenska. Nakoupené zboží
pak pouze fakturačně přeprodávali
v řetězci společností v Česku.

„Z nich první nepřiznávaly pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie, zboží se fakturačně prodávalo přes další společnosti,“ popsala policejní mluvčí Lenka Javorková.
Fyzicky sice materiál ležel na skladu jediné zlínské firmy, zemí ale obíhala záplava fiktivních faktur, která
zakrývala daňový podvod. Takto si
skupina přišla na dalších 62 milionů
korun.
Maximální trest: deset let
Úplně totožné ale zmíněné kauzy
přeci jen nejsou. V obou figuruje
osm lidí, z nich jen tři jsou stejní.
„Hlavní organizátor a další dva obvinění jsou v současné době ve výkonu trestu za daňovou trestnou činnost stejného charakteru,“ doplnila
Javorková.
A právě vyšetřování prvního skutku přivedlo policisty na současný,
mnohem rozsáhlejší případ. Skupina lidí mezi 36 a 50 lety, v níž figuro-

Vše o legendě H+Z mapuje jedna kniha

Nová publikace Cestovatel Miroslav Zikmund včera ve zlínském Muzeu jihovýchodní Moravy pokřtil knihu nazvanou Zikmund a Hanzelka s podtitulem
S Tatrou kolem světa. Jejím autorem je historik František Emmert (vpravo). Foto: Zdeněk Němec, MAFRA
ZLÍN Obsahuje tři stovky stran informací a pět set fotografií, které
ještě nikdo nezveřejnil. Nová kniha
o cestovatelích Jiřím Hanzelkovi
a Miroslavu Zikmundovi právě přichází na knižní pulty.
Potěšit by měla nejen ty, kteří
o zlínských legendách moc neví,
ale i dlouholeté příznivce a zkušené cestovatele.
„Myslím, že by to mohla být velice cenná příručka pro badatele
a budoucí historiky,“ poukázal Miroslav Zikmund, který knihu odborně lektoroval a včera ji slavnostně
pokřtil.
„Kladl jsem si otázku, jestli je třeba ještě něco psát, protože o nás už
vyšlo 193 titulů. Ale nakonec svým
zpracováním je to jedinečný nápad,“ dodal.
Publikaci nazvanou Zikmund

a Hanzelka s podtitulem S Tatrou
kolem světa napsal historik František Emmert. Ten je autorem například knihy o Václavu Havlovi, historických událostech 20. století nebo
T. G. Masarykovi.
Nápad pustit se do psaní tématu,
o kterém už existují desítky knih,
nosil v hlavě několik let.
„Zjistil jsem, že je sice hodně cestopisů o tomto fenoménu, ale neexistuje žádná kniha, která by přehledně mapovala všechny jejich
cesty, události a životní situace,“ vysvětlil Emmert.
I proto má publikace stovky stran
a obsahuje množství dokumentů,
faktických údajů i odkazů. Navíc se
do ní vešlo velké množství dosud
neuveřejněných fotografií, které autor našel v muzeu nebo archivu Miroslava Zikmunda.

Připomíná cestu Núbijskou pouští i Latinskou Amerikou, během které cestovatelé zdolávali Kordillery
na horských silnicích i v nadmořských výškách přes 4 800 metrů
a poznávali opuštěná města starých Inků či život současných indiánů.
Emmert popisuje také Euroasii,
na které H+Z poznávali Kašmír, Nepál, ostrovy Indonésie, daleké Japonsko, Sibiř i celý tehdejší Sovětský svaz.
Cenné je, že autor našel zážitky
a informace, které budou nové a zajímavé také pro dlouholeté obdivovatele zlínských legend.
„Samozřejmě jsem si četl všechny
možné publikace, ale překvapily
mě třeba detaily spojené s pozorováním výbuchu sopky u jezera Kivu
nebo s výstupem Hanzelky a Zik-

munda na Kilimandžáro,“ upozornil Emmert.
Při psaní knihy strávil desítky hodin se Zikmundem, který ho upozorňoval na zajímavé vzpomínky,
které by stálo za to zaznamenat
a zveřejnit.
„Když jsem se probíral archivem,
tak jsem objevil věci, o kterých
jsem neměl dlouhé roky ani tušení,“ přiznal Zikmund. „Například
kresbičky osmiletého Juraje Hanzelky, který chodil do školy v Bratislavě, protože tam jeho táta dostal
práci jako řidič tehdejšího ministra
zemědělství,“ konstatoval.
Kniha je jedním z prvních počinů,
který se váže k blížícímu se 70. výročí od první cesty Zikmunda a Hanzelky v roce 1947. Dá se koupit na
recepci v Baťově institutu za 690 korun. — Jana Fuksová

Zlín

Muž napadl
exekutora, který
šel za jeho matkou

valy i dvě ženy, byla dobře organizovaná, měla vnitřní strukturu a jasně
vymezené funkce jednotlivých členů.
Kromě osob jsou obviněné i tři firmy z Prahy a Brna, přičemž jedna
z pražských společností měla až do
roku 2008 sídlo na Zlínsku. Kde jsou
peníze teď, však jasné není. V průběhu prověřování policie zajistila majetek za 25 milionů korun. Jde o patnáct osobních a nákladních vozidel
a tři nemovitosti.
Členům skupiny hrozí až desetiletý
trest. V případě trojice, která je ve vězení, soud uloží trest souhrnný, vyšší než desetiletý ale nebude. Zaremba si už nyní odpykává šest a Bárta
osm let.
Nástup do vězení Zaremba odkládal až do krajnosti, letos v srpnu se
proto dostal do databáze celostátně
hledaných osob. Od počátku vinu odmítal. „Šlo to všechno mimo mě,“
tvrdil loni před soudem.

Šestačtyřicetiletý muž ze Zlína napadl exekutora, který přišel doručit výzvu jeho 74leté matce. Tvrdil,
že žena dluhy řádně platí a že jde
zřejmě o omyl. „Vyhrocená situace
skončila napadením exekutora, který ještě předtím zavolal policii. Policisté prvosledové hlídky agresora
zadrželi a umístili do policejní
cely,“ řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Exekutora odvezli záchranáři s lehkým zraněním do nemocnice. Útočníkovi hrozí až čtyři roky vězení. (vm)

Kroměříž

Vstup na radnici
se dočasně uzavře
Od pondělí 14. listopadu do pondělí 28. listopadu bude kvůli opravě
uzavřen hlavní vstup do kroměřížské radnice z Velkého náměstí.
Lidé budou muset využít vstup
přes nádvoří průjezdem u Starého
pivovaru z ulice Prusinovského. Rekonstrukci už má za sebou radniční schodiště i boční průčelí. (vm)

Čunek zatrhl odměny
pro vedení nemocnice
ZLÍN Nový hejtman Jiří Čunek
z KDU-ČSL začal pár dní po nástupu do funkce úřadovat. Chce zamezit vyplacení statisícových odměn
vedení Krajské nemocnice Tomáše
Bati ve Zlíně. Bez vědomí dozorčí
rady o nich jen pár dní před odchodem z vedení kraje rozhodla bývalá
rada v čele s ČSSD.
„Vyplacení části odměn by bylo
nezákonné. Odměny musí před valnou hromadou schválit dozorčí
rada, což se nestalo,“ vysvětlil Čunek. Dozorčí rada, v níž jsou lékaři
i politici, byla sice svolána, ale její
členové se nesešli.
Hejtman vyzval představenstvo
nemocnice, aby si do konání nové
dozorčí rady, jejíž setkání inicioval,
mimořádné odměny nevyplácelo.
Pro jednoho člena by šlo o necelých 200 tisíc korun. Byla v tom motivační roční odměna a mimořádná
odměna za loňský rok.
„Nemůžu jim to zakázat, ale upozornil jsem je na protiprávní jednání, které by mohlo být základem
pro odejmutí odměny. Proto si myslím, že výzva stačí. Nemůžou se
z toho vyvinit tak, že jednali v dobré víře,“ upřesnil Čunek.
Mimořádné odměny se týkají ředitele Pavla Calábka a dalších dvou
členů představenstva. Podle bývalého radního za ČSSD Petra Navrátila
bylo jejich odsouhlasení krajskou
radou, která je současně i valnou

„Odměny musí před
valnou hromadou
schválit dozorčí rada,
což se nestalo.“
Jiří Čunek, hejtman
hromadou nemocnice, v pořádku.
„Vedení nemocnice zvládlo velké
investice v termínech. Dozorčí rada
může říct svůj názor, ale vše je
v kompetenci valné hromady,“
míní Navrátil.
Nemocnice například stihla v termínu vybavit onkologické centrum
třemi důležitými přístroji. Podle informací MF DNES však všechny
úkoly nesplnila.
V krajské radě na vyplacení odměn nepanovala shoda, náměstek
hejtmana pro zdravotnictví Lubomír Nečas ze Strany práv občanů
byl proti. Bývalý hejtman Stanislav
Mišák z ČSSD věc naopak prosazoval. V nemocnici, která má velké
dluhy, přitom před časem zasahovala policie kvůli podezření na špatné hospodaření. — Milan Libiger

INZERCE
Dražby.net s.r.o., Sokolská 584 /11,
Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 48396389,
telefon PO-PÁ: 734 358 335

DOBROVOLNÁ DRAŽBA
Byt 3+1 v obci Kelč
Dražba se koná elektronicky prostřednictvím internetového portálu www.okdrazby.cz
dne 23.11.2016 v 11:30 hodin a bude ukončena nejdříve za 30 minut, to je ve 12:00 hodin.
Označení předmětu dražby
• Bytová jednotka č. 83/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 258, se spoluvlastnickým podílem o velikosti
10009/38685 na společných částech bytového domu č.p. 83 zapsaného na listu vlastnictví č. 255,
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 10009/38685 na pozemku parc. č. St. 121 o výměře 196 m2,
jak jsou výše uvedené nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, v katastrálním území Němetice, v obci Kelč, Okres Vsetín.

Cena předmětu dražby:
Nejnižší podání:

670.000,- Kč
600.000,- Kč

Dražební jistota:
Minimální příhoz:

100.000,- Kč
5.000,- Kč

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Městského úřadu Kelč,
na www.okdrazby.cz, na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka.

