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PŘIBLIŽNĚ 60 PROCENT VŠECH KORUPČNÍCH PENĚZ PROTEČE PODLE ODHADŮ 
SKRZE ÚŘADY OVLÁDANÉ KRAJI. TO DÁVÁ OBROVSKOU MOC "KMOTRŮM", 
KTEŘÍ JSOU ČASTO NEZÁVISLÍ NA CENTRÁLÁCH POLITICKÝCH STRAN, NEBO 
DOKONCE OVLÁDAJÍ JEJICH CELOSTÁTNÍ POLITIKU. JAK JE DNES ROZLOŽEN 
VLIV TĚCHTO ŠEDÝCH EMINENCÍ NAPŘÍČ REPUBLIKOU? FAKTOR S PŘINÁŠÍ 
PŘEHLEDNOU MAPU.  

Kmotrománii odstartoval tehdejší předseda ODS Mirek Topolánek v roce 2009, když na 
stranickém kongresu odhalil ty, kteří skutečně vládnou jednotlivým regionům. Jde o vlivné 
podnikatele napojené na politiku nebo o politiky propojené s byznysem. Společné mají to, že 
pro ně neplatí pravidla stejná jako pro obyčejné občany. Za peníze se totiž dá koupit i 
spravedlnost. Pokud tedy nechtějí všeho až příliš. Někteří to s hrabáním na vlastní píseček 
přehnali, naštvali své chlebodárce a byli "odstaveni od koryta". Na hrstku dopadla i ta světská 
spravedlnost.  

IVO RITTIG ALIAS KMOTR VŠECH KMOTRŮ  

"A VODA SE POŘÁD NEVAŘÍ A NEVAŘÍ…"  

Vyučený lahůdkář podnikal snad skoro se vším – od potravin přes box až po luxusní módu. 
Na tom by nebylo nic špatného, kdyby předtím neseděl za rozkrádání a hlavně kdyby se 
neukázalo, že jeho největším byznysem je napojení na politické špičky. V minulosti byl 
označován například jako loutkovodič Petra Bendla (ODS). Jméno Rittig se skloňovalo v 
souvislosti s miliardovými obchody kolem solárních elektráren i v souvislosti s pražským 
dopravním podnikem, ze kterého si podle médií udělal dojnou krávu. Podezření čelil už v 
případě smlouvy na výrobu jízdenek, kdy z každé šlo 17 haléřů společnosti Cokeville Assets z 
Britských Panenských ostrovů. Nadační fond proti korupci označil za příjemce peněz právě 
Rittiga, což letos v létě potvrdily i závěry policejního vyšetřování. Další kauzou byly dodávky 
biopaliv od liberecké společnosti Oleo Chemical pro pražský dopravní podnik. Podle 
obžaloby podezřelí včetně Rittiga údajně vyváděli peníze z této firmy a převáděli je dál kvůli 
zastření jejich pravého původu.  

I když už má na Rittiga policie pořádně naditý spis, protřelý lobbista vždy jakoukoli vinu 
odmítal a i nadále pečuje o své rozkošatělé podnikání. "Pod vlivem neuvěřitelné mediální 
masáže je můj veřejný obraz pošpiněn, ale v reálném byznyse žádné ochlazení necítím," řekl 
letos na jaře Faktoru S.  

PETR TLUCHOŘ ALIAS KŘIVÁ HUBA  

"ZA TEPLÉ MÍSTEČKO DO TEPLÁKŮ."  

Dlouhé roky býval jedním z nejvlivnějších politiků ODS, díky čemuž zahříval od července 
2004 do listopadu 2012 poslanecké křeslo. Velké slovo měl Tluchoř hlavně ve středočeské 
organizaci strany. Jeho kometa začala pohasínat v souvislosti s aférou poslance Jana Moravy. 



Vaz mu ale zlomila až kauza Kristýny Kočí, která jej označila za jednoho z poslanců ODS, 
kteří se podíleli na "vytvoření" aféry kolem financování strany Věci veřejné. Na konci roku 
2012 Tluchoř Poslaneckou sněmovnu opustil, za rezignaci mu prý bylo nabídnuto místo ve 
státní správě – právě za to jej 13. června 2013 zatkli a soud ho poslal do vazby.  

PAVEL DLOUHÝ ALIAS KNÍŽE Z HLUBOKÉ  

"UBYTUJEM TĚ, VOLE, NA HLUBOKÝ… JEMU TAM PATŘÍ VŠECHNO!"  

Místostarosta Hluboké nad Vltavou, šéf Regionální agrární komory Jihočeského kraje, bývalý 
člen výkonné rady ODS, podnikatel. To všechno jsou funkce jihočeského bosse Pavla 
Dlouhého. Byl to právě on, koho před sedmi lety tehdejší předseda ODS Mirek Topolánek 
označil za jednoho z hlavních kmotrů, již z regionů dirigovali stranu podle svých 
ekonomických zájmů.  

"Kníže z Hluboké" údajně pořádá tajuplné schůzky v restauraci Hubert. V jeho rajonu z něho 
"mají vítr" nejen občané, ale i úředníci a strážci zákona. Když se v září 2010 prohnal okresní 
silnicí u Písku svým Porsche Cayenne rychlostí přes 140 kilometrů za hodinu, nenesl za to ve 
finále žádné následky. Úřadům se přestupek nepodařilo během jednoho roku vyřešit a byl 
promlčen. Přišlo se na to díky odposlechům, které policisté nasadili kvůli podezřením z 
podobných machinací na píseckém úřadě. Z těchto záznamů pak před soudem vyšlo najevo, 
jaké postavení se Dlouhému v kraji přisuzuje. "Tě ubytujem, vole, na tejden na Hluboký, kdy 
budeš chtít. Jemu tam patří všechno," přesvědčoval tehdy šéf dopravní policie známého 
úředníka.  
 
ROMAN JUREČKO ALIAS PLZEŇSKÝ KMOTR  

"SVÍTIT JIM U TOHO BUDE ROMAN JUREČKO, KMOTR ODS, CO ŘÍDÍ JAK 
MARTINA BAXU, TAK JIŘÍHO POSPÍŠILA."  

Nejvlivnější člen plzeňských občanských demokratů si podle všeho udrží své "království" i po 
krajských volbách. V Plzeňském kraji totiž neusedl do křesla hejtmana lídr vítězného ANO 
Miloslav Zeman, ale Josef Bernard (ČSSD), který kraj povede spolu s 
občanskodemokratickými politiky. "Svítit jim u toho bude Roman Jurečko, kmotr ODS, co 
řídí jak Martina Baxu, tak Jiřího Pospíšila," napsal na svém Twitteru ministr financí a šéf 
hnutí ANO Andrej Babiš. Narážel tím na všudypřítomný Jurečkův vliv korunovaný styky s 
exprimátorem Plzně Martinem Baxou a bývalým ministrem spravedlnosti Pospíšilem.  
Plzeňský boss díky svému vlivu ve straně získal během posledních let funkce v orgánech 
významných firem. Seděl například v představenstvu Plzeňské teplárenské ovládané městem 
nebo ve správní radě Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Jurečkovo jméno je spojeno i 
s trestnou činností (útok na veřejného činitele, poškozování cizí věci, jízda pod vlivem 
alkoholu).  

KAREL HOLOUBEK ALIAS HOKEJOVÝ BOSS  

"25 MILIONŮ. O TOLIK MĚL HOLOUBEK PŘIPRAVIT MĚSTSKOU TEPLÁRNU."  



Místní podnikatel si podle plátků z regionu potrpěl na nadstandardní vztahy s karlovarskou 
radnicí. Jeho společnost Trade Group, která má obrat v miliardách korun a zabývá se hlavně 
distribucí uhlí, se už v roce 2002 s magistrátem dohodla, že si pronajme 51 procent akcií v 
městské teplárně za deset milionů korun ročně. Následně mu v roce 2010, těsně před volbami, 
byla bez výběrového řízení prodloužena smlouva až do roku 2022. Když se staré strany 
odporoučely z magistrátu, nová městská rada se zaměřila na poměry v teplárně a spustila audit 
vedený společností KPMG. Jak napsal časopis Euro, Holoubkova firma připravila město o 25 
milionů korun několika způsoby. Například přes štědrý sponzoring, který směřoval do 
karlovarského hokejového klubu HC Energie, vlastněného nikým jiným než právě 
Holoubkem. Nebo prostřednictvím poradenské firmy Helior CZ či přes obchod s emisními 
povolenkami. Audit potvrdil všechna podezření a ukázal je černé na bílém, ale v té době už v 
radě opět seděla ODS, a tak nedošlo k žádné žalobě ani k trestnímu oznámení.  

PATRIK OULICKÝ ALIAS OULA  

"24 LIDÍ OBVINILA POLICIE V KAUZE ZNEUŽÍVÁNÍ DOTACÍ NA SEVERU ČECH.  

OULICKÝ JE Z OBLIGA."  

Ústecký podnikatel sice už v roce 2013 vystoupil z ODS, ale v kraji má svůj vliv dodnes. Jeho 
jméno je spojováno mimo jiné s korupční kauzou kolem evropského dotačního programu 
Severozápad. Ačkoli se v případě zneužívání dotací stahuje smyčka a policie minulý týden 
obvinila 24 lidí, Oulický mezi nimi není.  

"Oula", jak podnikatele nazývali jeho bývalí spolustraníci, podniká především ve stavebnictví 
a realitách. S ním spojené firmy údajně získávaly na Ústecku zakázky za stamiliony korun. Za 
kmotra ho označil nejen tehdejší premiér Mirek Topolánek, ale dokonce i soudkyně ústeckého 
krajského soudu.  

S nějakým papírováním se tento ústecký zákulisní hráč nikdy netrápil. Například svoji luxusní 
rezidenci s bazénem umístil přímo do chráněné oblasti Českého středohoří a rozšiřoval ji bez 
stavebního povolení.  

RADIM ZIKA ALIAS POZEMKOVÝ KOUZELNÍK  

"O TO MÍSTO JSEM SE NEUCHÁZEL! PO NEÚSPĚŠNÝCH KRAJSKÝCH VOLBÁCH 
JSEM MĚL ÚPLNĚ JINÉ PLÁNY, ALE OSLOVIL MĚ MINISTR GANDALOVIČ."  
Dlouhá léta býval médii označován za jednoho z klíčových krajských kmotrů. Funkce ve 
vedení Libereckého kraje obsazoval díky členství v ODS, kam vstoupil v roce 1997. Do 
krajského zastupitelstva se dostal v roce 2000, v dalších letech předsedal komisi pro životní 
prostředí a zemědělství Rady Asociace krajů ČR nebo "náměstkoval" hejtmanovi. Po 
neúspěšné kandidatuře na libereckého hejtmana v roce 2008 mu tehdejší ministr zemědělství 
Petr Gandalovič našel místo v čele výkonného výboru Pozemkového fondu. Teprve tady to 
pořádně rozjel. Jak napsal server Náš Liberec, Zika se snažil o změny územního plánu ve 
prospěch stavebních firem, na něž byl navázán. Dobré světlo na něho nevrhlo ani to, že si do 
fondu jako svou pravou ruku přivedl z Liberce kolegu Michala Frydrycha, jemuž je 



přikládána odpovědnost za kontroverzní prodej pozemků spojených s konáním libereckého 
mistrovství v roce 2009 spekulantům.  

VLADIMÍR DRYML ALIAS MISTR PŘEVLEKŮ  

"NEBYLA BY PRO MĚ NEMOCNICE V NESNÁZÍCH, KTERÉ BYCH MOHL 
POMOCT?"  
Bývalý člen KSČ nikdy neváhal "překabátit" do strany, kde cítil nové příležitosti. Oranžový 
přehoz mu podle zlých jazyků vynesl funkci ředitele nemocnice ve Vrchlabí, náměstka 
ministra zdravotnictví Davida Ratha a v letech 2008 až 2014 i teplé místečko senátora. Jenže 
to trochu přehnal s intrikami – poté, co se pokusil o zdiskreditování své stranické rivalky, 
předsedkyně hradecké krajské ČSSD Hany Orgoníkové, ho v roce 2009 krajští zastupitelé 
vyloučili z klubu a později i z funkce vicehejtmana a radního pro zdravotnictví. Za to se snažil 
sociálním demokratům pomstít tvrzením, že provozovali ve svém sídle erotický klub. Později 
se zkoušel uchytit v zemanovské straně SPOZ, ale i odtamtud ho – světe, div se – vyloučili.  
Letos v březnu ho pak připravili o to nejcennější, a to o šéfovské křeslo vrchlabské 
nemocnice. Dryml byl z takového kroku morálně zhnusen. "Nemohu spolupracovat s 
takovými lidmi," prohlásil zneuznaný lékař, ale zároveň dodal, že se v Česku třeba najde 
nějaká jiná nemocnice, kterou povede. Jistě by rád i nějakou tu politickou trafičku, ale říjnový 
pokus o návrat do Senátu se mu nepovedl. Za koho a kam bude kandidovat příště?  
 

ROMAN LÍNEK ALIAS PARDUBICKÝ PATRIOT  

"MÁM DOMA MEDAILI OD DOMINIKA DUKY A NEBOJÍM SE JI POUŽÍT!"  

Dlouholetá šedá eminence ve vedení Pardubického kraje drží prst na tepu strukturálních 
fondů. Už od roku 1991 dělal náměstka pardubickému primátorovi, od roku 1999 je 
předsedou krajského výboru KDU-ČSL (skalním lidovcem je ale už od revoluce). V roce 
2000 se stal krajským lídrem čtyřkoalice a po jejím vítězství ve volbách prvním pardubickým 
krajským hejtmanem. V dalších letech střídal náměstkovské a zastupitelské funkce, od 
letošního října byl nicméně opět "překvapivě" zvolen prvním náměstkem hejtmana 
Pardubického kraje a na starosti má investice, majetek, ale také kulturu. 

Lidovecká příslušnost tomuto zbožnému muži vynesla i řadu mimopolitických funkcí. Už v 
90. letech seděl ve vedení pardubického Dostihového spolku, společnosti Přístav Pardubice 
nebo ve správní radě Českých drah. Ocenění nejvyššího se mu dostalo v roce 2009, kdy 
obdržel z rukou biskupa Dominika Duky pamětní medaili "za dlouholetou podporu církevních 
projektů a příkladnou spolupráci regionální samosprávy s církví".  

ZDENĚK KRATOCHVÍL ALIAS SIMULANT  

"SESADIT Z TRŮNU MÍSTNÍHO BOSSE SE SNAŽÍ PLESNIVÝ KMOTR OD BABIŠE."  

Za místního bosse platí generální ředitel jihlavského dopravního gigantu ICOM transport. A 
to i přesto, že má tento podporovatel ODS "papíry na hlavu". Ty si Kratochvíl před lety 
obstaral, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Nejvyšší soud pak uznal, že podnikatel pro svou 



duševní nemoc nemůže chápat soudní řízení. V roce 2008 ho definitivně omilostnil prezident 
Václav Klaus. To, že podle policie způsobil se svými společníky škodu za miliardy, bylo 
zapomenuto.  
Na Vysočině ale v posledních měsících začal řádit jiný kmotr. Nejde o konkrétního mafiána, 
nýbrž o salámy Vysočina z produkce firem ministra financí Andreje Babiše. Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce u mnohých z nich odhalila plíseň. Některé Babišovy 
salámy najdeme pod značkou Kmotr. Že by pouhá náhoda?  

PAVEL BLAŽEK ALIAS DON PABLO  

"POLICIE VYŠETŘOVALA BLAŽKA KVŮLI KORUPCI. TEĎ BLAŽEK VYŠETŘUJE 
POLICII."  
Bývalý ministr spravedlnosti a bývalý místopředseda ODS má mezi Brňany přezdívku Don 
Pablo nebo Kmotr Pablo. Na radnici jihomoravské metropole tahá za nitky už hezkých pár let 
(v roce 1998 byl zvolen do zastupitelstva městské části Brno-střed, o čtyři roky později usedl 
do zastupitelstva města Brna, kde vydržel až do října 2014). Nálepku "kmotr" si vysloužil 
nejen od Mirka Topolánka, ale i tím, že své manželce údajně přihrával od městské části Brno-
střed zakázky na exekuce. K tomu média přišla s odhalením, že Blažek s dotyčnou manželkou 
v letech 2001 až 2010 nakoupili nemovitosti skoro za 13 milionů korun.  

V dubnu 2013 podepsal Blažek coby ministr spravedlnosti vydání Alexeje Torubarova do 
Ruska, i když nebylo rozhodnuto o jeho žádosti o azyl, za což ho kvůli možné korupci 
vyšetřovala policie.  

Blažek se ale vrátil "na koně" letos v létě, když dostal od poslanců zodpovědnou funkcičku – 
má za úkol vést sněmovní vyšetřovací komisi k objasnění sporné reorganizace policejních 
útvarů. Odhalit případné střety zájmů, učinit spravedlnosti zadost a tak dále. Že by kozel 
zahradníkem?  
 
BRATŘI TESAŘÍKOVÉ ALIAS VELKÝ A MALÝ STREJDA  

"JÁ NA BRÁCHU, BRÁCHA NA MĚ."  

Jeden z nich je senátor a olomoucký exhejtman za ČSSD (Martin), druhý podnikatel (Josef). 
Podle MF Dnes měl Tesařík-politik dohazovat za nemalé finanční obnosy Tesaříkovi-
podnikateli kšefty. Například v roce 2012, kdy byl Martin Tesařík hejtmanem, získala 
Moravská vysoká škola Olomouc, kde je jeho bratr ředitelem, dotaci šest milionů korun.  
Firma Tesco SW, kterou spoluvlastní Josef Tesařík, se dostala do hledáčku kriminalistů. V 
souvislosti s kauzou zmanipulovaných zakázek na informační systémy aktuálně čelí obvinění 
27 lidí a dvě firmy. Tesaříkova společnost už dříve veškeré pochybení popřela. Jak zaznělo v 
rozhovorech odposlouchávaných útvarem Roberta Šlachty v olomoucké kauze, bratři 
Tesaříkové měli krycí název "Velký a Malý strejda".  

MARTIN DĚDIC ALIAS OSTRAVSKÝ RITTIG  

"DVANÁCT LET: TOLIK SI MOŽNÁ ODSEDÍ VE VĚZENÍ OSTRAVSKÝ RITTIG."  
Udržoval čilé kamarádšofty s dnes už bývalým hejtmanem Miroslavem Novákem z ČSSD (v 



listopadu nahrazeným Ivem Vondrákem). Počet jejich vzájemných telefonátů a zpráv dosáhl 
podle policejních záznamů čísla 5077, ačkoli Novák tvrdí, že s Dědicem nanejvýš hraje tenis 
a nic zásadního spolu neřeší. "Martina Dědice znám léta a s jeho bratrem jsem chodil do 
stejné třídy a naše manželky spolu chodily na stejnou školu," vysvětloval novinářům před 
krajskými volbami. Novák zároveň zdůraznil, že prošetřované zakázky nesouvisely s krajem, 
městským obvodem ani s firmami, ve kterých působí.  

Jenže podle státního zástupce je to právě naopak. Jak uvedl během líčení před Krajským 
soudem v Ostravě, Dědic díky kontaktům s regionálními politiky zmanipuloval šest veřejných 
zakázek u Dopravního podniku Ostrava a Městské nemocnice Ostrava.  

Spolu s ním je souzeno dalších sedm lidí a čtyři firmy. Dědic za prosazení vybraných firem v 
tendrech údajně získal úplatky ve výši kolem 30 milionů korun. Lobbista ale vinu odmítá. 
Aby taky ne, hrozí mu až 12 let vězení. Rozsudek možná padne při dalším soudním líčení v 
únoru příštího roku.  

ROMAN VAIGEL ALIAS NOVODOBÝ KMOTR  

"NĚKDO SI KUPUJE VYSOKOŠKOLSKÉ DIPLOMY, VAIGEL SI PRÝ KOUPIL 
PADĚLANÉ MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ Z JIŽ ZRUŠENÉ ŠKOLY V BRNĚ."  

Když se na začátku roku 2014 uskutečnila ve zlínské ČSSD téměř kompletní výměna vedení, 
měla začít nová éra. Tamní sociální demokraté se tak snažili odstřihnout od vlivu exnáměstka 
primátorky a bývalého člena strany Martina Janečky, který byl obžalován z korupce. Jenže 
podle některých se "dekmotrizace" moc nepovedla a místo jedné useknuté hlavy narostla 
další. Alespoň podle komunálního zastupitele Jiřího Knedly, který stranu opustil. "Místní 
organizaci má pod kontrolou novodobý kmotr, do jehož role se pasoval Roman Vaigel, který 
je bezvýhradně podporován svým klanem," prohlásil prý Knedla. Vaigelovi, jenž působí jako 
místopředseda zlínské ČSSD a šéf zastupitelského klubu, kritici vytýkají, že zastává příliš 
mnoho funkcí. Působí například v dozorčí radě státního podniku Čepro a donedávna dělal 
poradce ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Proslýchá se, že Vaigela do ČSSD přivedl 
právě korupčník Janečka a že zvolení nového vedení bylo jen divadlo pro voliče.  
 
PROŠETŘOVANÉ ZAKÁZKY NIJAK NESOUVISELY S KRAJEM, MĚSTSKÝM 
OBVODEM ANI S FIRMAMI, VE KTERÝCH PŮSOBÍM. A NA TO DÁM KRK! 
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