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Otevřený dopis TI týkající se miliardového podvodu s restitucemi 

 

Vážený pane premiére, vážený pane ministře,  

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) jako nevládní organizace 

zabývající korupcí již několik měsíců sleduje a prověřuje kauzu možných podvodů 

s restitučními nároky, která může nabýt nebývalých rozměrů. Mediálně byla tato kauza poprvé 

prezentována minulý týden v Hospodářských novinách článkem „Miliardový restituční 

skandál“.
1
  

Pane premiére, pane ministře, dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste řešení této kauzy 

věnovali maximální péči a zajistili, že státní aparát podnikne všechny legální kroky 

k překažení a zastavení tohoto protiprávního jednání a k omezení škody. Jedná se o 

naprosto mimořádnou kauzu, kde jde o veřejné prostředky v řádu miliard korun, právní 

jistotu následných nabyvatelů pozemků a investorů postupujících v dobré víře. Pod 

záminkou restitučního napravení křivd mohou být páchány křivdy nové. Příběh má též 

velmi silnou sociální dimenzi, kdy tento až téměř organizovaný zločin může mít za 

následek ztrátu zahrady kojeneckého ústavu v Krči nebo může připravit Thomayerovu 

nemocnici o velmi lukrativní pozemky, což se nutně projeví na péči o pacienty. Situace je 

ještě vážnější, protože podle našich informací nejde o jediný případ, který lze mezi 

restitucemi nalézt, ale o odkrytí Pandořiny skříňky plné obdobných podvodů.  

Celý tento mimořádně propracovaný mechanismus, který nepochybně nevymyslela falešná 

restituentka paní Bednářová ve svých 90 letech, směřuje k tomu, že určitá organizovaná 

skupina  získala nebo může ještě získat neoprávněný prospěchu značného rozsahu. Je velmi 

pravděpodobné, že došlo ke korupčnímu jednání jak na Pozemkovém úřadu, tak na 

Pozemkovém fondu, kde byl vznesen a následně uznán falešný restituční nárok, podle nějž jsou 

pozemky vydávány. Orgány činné v trestním řízení by se měly pečlivě věnovat i roli advokáta 

JUDr. Daniela Honzíka v celém případu. Zvláštní pozornosti by nemělo ujít ani převádění 

vydaných pozemků na anonymní akciové společnosti a možné provize třetím stranám z těchto 

transakcí, které mohou končit až u tzv. politických kmotrů. Předmětné subjekty by rozhodně 

měly být v hledáčku finančních úřadů, orgánů činných v trestním řízení a FAÚ.   
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Zároveň žádáme o kroky směrem k vyvození odpovědnosti vůči vedení příslušných 

úřadů, zejména Státního pozemkového úřadu (pod vedením Petra Šťovíčka i Radima 

Ziky). Zvláště alibismus odvolaného ředitele Šťovíčka, který se dnes staví do role ubohé oběti 

podvodu, je vzhledem k faktům naprosto neuvěřitelný. 

Věříme, že se této kauze budete intenzivně věnovat a budete v dohledné době informovat 

veřejnost o konkrétních krocích, které vláda a ministerstvo podnikne.  

  

S pozdravem 
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