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Kauza Sisák míří do nitra justice
Před třinácti lety vyšly
najevo hrozivé skutečnosti
o řádění gangu ústeckého
soudce Berky. Tehdejší
odhalení organizované
skupiny, která zmanipulovala
několik konkurzů, otřáslo
důvěrou v českou justici.
Nyní, v roce 2016, čelí
soudní systém velmi
podobné zkoušce. Na
opačném konci republiky,
v Českých Budějovicích, byla
minulý týden obviněna
soudkyně tamějšího
insolvenčního úseku
Marie Červinková.
TOMÁŠ PLH OŇ

Soudci z jihu
Na rozdíl od případu Berka se
však Sisákova skupina točí okolo
miliardových společností. Jen
Via Chem má dluhy v hodnotě
dvou miliard korun, a pokud bychom započetli i další firmy,
v nichž čtrnáct obviněných vystupuje, dostali bychom se k desít-

Podnikatel Petr Sisák je stíhaný v kauze manipulace s insolvenčními řízeními kolem společnosti Via Chem Group

kám miliard. Ovšem skutečně
alarmující se zdá způsob, jakým
zločineckému uskupení, jak policisté skupinu přímo označují,
mohli jít na ruku soudci.
„Obviněná je podezřelá, že způsobila vážnou újmu několika
účastníkům insolvenčního řízení
a zároveň zajistila prospěch akcionáři dlužníka,“ popisuje obvinění
soudkyně Červinkové Vrchní státní zastupitelství v Praze. Již z lednové razie přitom víme, čeho konkrétně se měla soudkyně dopustit.
Podle odposlechů, které policie sbírala už od roku 2014, Červinkovou několikrát navštívil ad-

Pokladny k EET:
poptávka stoupá
PRAHA Prodejci očekávají hlavní

nápor zájmu o pokladní systémy
k elektronické evidenci tržeb až
na konci roku, velká část podnikatelů nechává nákup zařízení na poslední chvíli. Již nyní ale poptávka po těchto zařízeních vzrostla,
vyplývá z ankety ČTK mezi prodejci. Některé obchody pokladní
systémy pro EET teprve zařazují
do nabídky. Podle posledního průzkumu Hospodářské komory si
43 procent obchodníků hodlá pořídit co nejjednodušší technické řešení k EET.
„Za den prodáme to, co jsme
před rokem prodali za měsíc.
Přesto jsme stále na spodních kapacitách toho, na co jsme připraveni,“ uvedl mluvčí společnosti
Dotykačka Michal Wantulok.
Kulminaci prodejů očekává v listopadu.
Také podle výrobce Elcom Prešov budou Češi s nákupem čekat
na poslední chvíli. „Ve všech zemích V4, kam jsme řešení pro
EET dodávali, to bylo podobné.
Pro podnikatele to bylo zpočátku
nutné zlo,“ uvedl ředitel firmy Miloslav Karaffa. Očekává, že hodně menších obchodníků zprvu
sáhne po softwarovém řešení do
mobilů i tabletů. To se ale podle
něj nemusí dlouhodobě vyplatit
vzhledem k tomu, že životní cyklus i podpora těchto produktů se
rychle zkracují.
E-shop Alza.cz uvádí, že největší zájem je o komplexní řešení
s technickou podporou dodavatele nebo výrobce. „Pořízení takového systému je příležitost, jak zavést skladové hospodářství nebo
sledovat statistiky,“ uvedl marketingový ředitel Alzy Karel Kuče-

ra. Například Mall nebo Datart
spustí prodej v průběhu října.
„Čím více se blíží termín povinného zavedení EET, tím více dotazů
ohledně pokladních systémů registrujeme,“ dodal segmentový
manažer Mall.cz René Vlasák.
Podle provozního ředitele společnosti Storyous Petra Filipce je
možné zákazníky rozdělit do
dvou skupin. Ti profesionálnější
volí některé z náročnějších řešení, jako je sada obsahující tablet,
tiskárnu ke kase i na tisk objednávkových bonů do kuchyně či
„mobilního číšníka“ pro odbavení objednávky přímo u stolu. „Naopak menší podniky, které zavádějí elektronické pokladny s evidencí pouze kvůli zákonné povinnosti, hledají spíše jednodušší řešení (většinou malý tablet/tiskárna) s tím, že ho v budoucnu doplní podle potřeby,“ řekl Filipec.
Pořízení technického řešení
pro malou restauraci vyjde na několik tisícikorun. Nejlevnější systémy začínají na 5000 bez DPH,
jedná se vždy jen o malou (většinou mobilní) tiskárničku a licenci
na základní EET program. Je potřeba mít vlastní tablet nebo chytrý telefon.
EET má být v první fázi spuštěna 1. prosince pro hotely a restaurace. Další firmy se budou zapojovat v následujících měsících. Od
března 2017 budou muset evidovat tržby maloobchodní a velkoobchodní firmy. S výběrem zařízení pro EET má podnikatelům
pomoci logo Poctivá pokladna.
Hospodářská komora na konci
září spustila testování zařízení
pro EET, otestované výrobky pak
získávají toto označení.
čtk

vokát Ivo Hala, jeden z hlavních
Sisákových spolupracovníků. Detektivové tvrdí, že se ji snažil přesvědčit, aby zamítla první insolvenční návrh na Sisákovu společnost Via Chem, aby si mezitím
mohl vyjednat lepší úvěr. To také
Červinková nakonec udělala.
Aby byla celá věc ještě o poznání
více zarážející, Sisákovi spolupracovníci měli Červinkové přímo připravit podklady pro její
usnesení.
„Nikdy jsem nerozhodla proti
svému svědomí a nikdy jsem nevzala žádný úplatek. Obecně
máte vždycky dvě možnosti: dát

palec nahoru, nebo dolů. Každá
z těchto variant závisí na konkrétních zjištěných skutečnostech.
Rozhodně ale odmítám, že bychom tady v Českých Budějovicích napomáhali nějakým zločinům. To tedy ne,“ uvedla Červinková už v lednu pro server Aktuálně.cz. Podle posledního vývoje
událostí se ovšem zdá, že policie
v Hradci Králové, která vyšetřování Sisákova případu převzala,
má na věc poněkud odlišný pohled.
Červinková ale není jediná
soudkyně, která se kolem Sisákovy skupiny točila. LN již několi-
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krát podrobně popsaly působení
jejího kolegy, soudce Miroslava
Veselého, kterého se Sisákovým
advokátem Ivo Halou pojí přátelské vztahy. Během policejního
výslechu přiznal, že si tykají a několikrát se sešli při neformálních
příležitostech, včetně blíže nepopsané soutěže v bojových sportech (připomeňme, že spolu se Sisákem a Halou bylo obviněno několik thai-boxerů, kteří působí
jako bílí koně).
Nic se neděje
Právě Veselý měl na starosti insolvenční řízení Sisákova Via

Lepší je nezadlužovat se
Komentátor Lidových novin
Jan Macháček se každý
týden ptá českých ekonomů,
pedagogů a analytiků, co
soudí o aktuálních a žhavých
tématech ze světa
ekonomiky a financí.

debata
Jana
Macháčka

V

e světě se mluví o tom, že
přestává existovat prostor
pro další experimenty a uvolňování měnové politiky. Úrokové
míry jsou leckde na nule nebo
v minusu a leckteré důležité centrální banky světa nakupují takový objem státních dluhopisů, že
je vlády nestačí vydávat. Přibývá
ekonomů, kteří volají po velkých
investicích. Naše děti se možná
jednou budou ptát, proč jsme
v této době „peněz zadarmo“ nic
pořádného nepostavili? Kolik si
půjčovat, jsou-li peníze zadarmo?

ILUSTRACE RICHARD CORTÉS

PRAHA Že se policie z tehdejšího
protikorupčního útvaru zajímá
o působení insolvenčního úseku
Krajského soudu v Českých Budějovicích, bylo jasné už od ledna,
kdy v rámci rozsáhlé razie prohledali detektivové také kanceláře
místního soudu. Šlo o komplikovanou kauzu Via Chem, jejíž hlavní postavou nadále zůstává kontroverzní podnikatel a vlastník
stejnojmenné společnosti Petr Sisák. Ten je podle textu obvinění
hlavou organizované skupiny, která měla mít v popisu práce stejnou činnost jako Berkův gang –
manipulaci soudy a insolvenční
podvody.

Chemu. Dohlížel tak na schvalování či odmítnutí pohledávek jednotlivých věřitelů. I tady je třeba
připomenout poměrně zásadní
skutečnost. Insolvenční řízení
Via Chemu totiž zcela ovládly
společnosti, které se dají spojit
s Petrem Sisákem. Jiní věřitelé,
jako byla například radnice Prahy 6 nebo Prahy 10, se mohli jen
bezmocně koukat, co se bude dít
s jejich stamilionovými pohledávkami.
Člověk by řekl, že za tak závažných událostí by si oba soudci, zejména obviněná Červinková,
měli alespoň na čas, dokud se obvinění nevyvrátí, sundat talár. To
se ale v Českých Budějovicích neděje. Předseda soudu Milan Tripes totiž za svými spolupracovníky pevně stojí.
„My, stejně jako všichni ostatní, ctíme presumpci neviny,“ sdělil Tripes pro LN. Samotná Červinková sice v září opustila vedení insolvence společnosti Borsay, další firmy, kolem které se
Sisákovi lidé točili a stále točí,
nicméně do konce letošního
roku, kdy má odejít do důchodu,
stále zůstává soudkyní insolvenčního úseku. Stejně tak Miroslav
Veselý nejen že dál soudí, ale nadále vede insolvenci firmy Via
Chem Group.
„Zasáhnout by muselo ministerstvo spravedlnosti,“ říká šéf
soudu Tripes na otázku, co by se
ještě muselo stát. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán na dotaz
Lidových novin neodpověděl.
Mimochodem, pokud byla
zprvu řeč o Berkově gangu, ten
má se současným případem víc
společného, než by se mohlo
zdát. I tehdy patřil mezi možné organizátory podvodů Petr Sisák
společně s podnikatelem Igorem
Brdlíkem. Tehdy ale vyšetřovatelé nenašli dostatek důkazů, aby
ho se zločiny spojili. Nabízí se
tedy otázka, zda současný vývoj
není jen pokračováním třináct let
staré kauzy.

Autor je předseda správní rady
Institutu pro politiku a společnost

Edvard Outrata
Půjčka zadarmo musí
být dlouhodobá

N

a první pohled je rozumné
maximálně využít situace,
kdy jsou peníze zadarmo, k rozumným investicím. To platí
o prostředcích soukromých i státních. Má to však řadu háčků. Především musejí být tyto peníze vynaloženy na skutečné investice,
tedy na projekty, které mají jasný
začátek a konec a jež po skončení
budou generovat příjem vyšší,
než byl vložený kapitál. Dále tam,

kde investice po jejím provedení
vytváří produkt nebo službu, musí
být jasné, odkud bude financován
provoz a údržba, popřípadě likvidace po uplynutí životnosti.
Půjčka zadarmo musí být dlouhodobá, tedy na celý objem potřebného kapitálu – nesmí se stát,
aby úroky narostly v průběhu investice. U státu je také třeba, aby
byl projekt – investice a návratnost – účetně izolovatelný, respektive aby výnosy z investice
skutečně umořovaly vzniklý
dluh. To je často problém.
EDVARD OUTRATA
státní úředník ve výslužbě

Helena Horská
Co nejdříve investovat

N

a počátku globální finanční
krize stáli po boku centrálních bank ministři financí a společnými silami se snažili uhasit
největší požáry. Zatímco centrální
banky zajišťovaly pokud možno
hladké fungování finančního trhu
a v rámci možností čistily finanční
sféru, ministři financí vyhlašovali
úsporné balíčky s cílem přesvědčit
trh o udržitelnosti dluhu.
Centrální banky sice poklesem
úrokových sazeb, a později i náku-

pem aktiv všeho druhu stimulovaly ekonomiky, zatímco ministři financí naopak otěže utahovali, ale
obě skupiny měly společný zájem: postavit ekonomiky na nohy
a odvrátit hlubokou a bolestivou
ekonomickou depresi.
Jen co byly největší hrozby zažehnány, úsilí ministrů ochablo.
O to více se musely snažit centrální banky. A dnes na to zbyly vlastně samy. Přestože zkouší opatření a nástroje, které jsme si ještě
před deseti lety neuměli ani představit, velkých úspěchů se zatím
nedočkaly. Někteří z nich, například šéf Evropské centrální banky Mario Draghi, a podle mého
názoru velmi správně, volají po
aktivnějším přístupu dalších zodpovědných institucí včetně ministrů financí či hospodářství.
Vypadá to, jako by se zapomnělo, že řízení veřejných rozpočtů
se netýká jen výsledného rozpočtového salda – přebytku nebo
deficitu. Mnohdy je důležitější
struktura příjmů či výdajů – tedy
z čeho plynou příjmy státu a za co
se pak utratí. A právě zde, ve
struktuře příjmů a výdajů států, vidím velký prostor pro změny.
Mírou zdanění příjmů a spotřeby stát ovlivňuje nejen cenu práce, kapitálu a půdy, ale i zboží
a služeb a také motivaci lidí pracovat, podnikat či vyhýbat se placení daní. Daňové systémy by především neměly odrazovat od práce
či bránit podnikání a měly by být
alespoň co nejjednodušší.
HELENA HORSKÁ
hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Debata je redakčně krácena. Celé
texty najdete na www.lidovky.cz

