Zařídíme milost na Hradě, rozkrademe firmu, sliboval
konkurzní správce
iDNES.cz, 19. října 2009 5:03
Konkurzní správce Luďěk Voigt byl několikanásobně přistižen při podvodných
praktikách. Ve spolupráci s bývalým předsedou zelených Emilem Zemanem nabízeli,
že za úplatek zařídí milost prezidenta republiky, zmanipulují konkurzy nebo nechají
vykrást auto. Situace je o to vážnější, že Voigt je do svého úřadu jmenován soudem.
MF DNES Voigta čtyři měsíce sledovala.
Pojďte, vytáhneme z vaší firmy nějaké peníze, nabízel Luděk Voigt zadluženému
podnikateli Vladimíru Moltašovi, přestože je jeho povinností starat se, aby z
krachující firmy nic nezmizelo. Jako konkurzní správce měl zajistit, aby lidé, jimž
firma dluží, dostali zpět co nejvíce.
Podnikatel Moltaš se kvůli Voigtovým návrhům letos v červnu obrátil na MF DNES. V
příštích čtyřech měsících nahrával další schůzky skrytou kamerou. Vznikly desítky
záznamů, které dokumentují správcovy nezákonné praktiky.
Další nabídka zněla snad ještě zajímavěji. Voigt se zeptal podnikatele, jestli si
nechce za pár set tisíc koupit prezidentskou milost.
Majitel společnosti VMS Trading Vladimír Moltaš je totiž ze zdravotních důvodů
dočasně propuštěn z vězení, kam ho soud poslal za obchody s drogami. Zbývá mu
odsedět si necelé tři roky. "Už jste si požádal o milost? Za 400 tisíc to můžeme
zařídit," sliboval správce Voigt.
Kromě toho také na jiné ze schůzek nabídl, že zařídí, aby se z firmy ztratilo účetnictví
(z auta by ho mohl ukrást narkoman).
Dvě tváře Voig(h)ta
Voigt toho za svůj život vyzkoušel hodně. Před revolucí se coby
sedmadvacetiletý mladík stihl stát podporučíkem na druhém odboru
komunistické StB v takzvané "ideově diverzní centrále". Je zajímavé, že v
celé své estébácké minulosti figuruje jako "Voight", má tedy příjmení
rozšířené o písmeno "h". V seznamu advokátů i konkurzních správců už
však figuruje kratší verze příjmení.
Letos v září se Voigtova fotografie objevila na náměstí v jeho rodném městě
Slaný v rámci výstavy Tváře moci, která obyvatelům představovala
estébáky, kteří je za minulého režimu špiclovali.
Nebo navrhl podnikateli, ať od něj koupí šlechtickou hrobku za pár desítek tisíc.
Proč? Skvěle se hodí na úvěrový podvod. Když se zaručíte kulturní památkou, banka
vám půjčí několik milionů. Ty nesplatíte a hrobka propadne bance. "Záleží na vás,
kolik byste mi pak dal bokem," říká Voigt na záznamu skryté kamery.
Jako člověka, který pomůže zařídit milost, si Voigt přivedl bývalého předsedu
zelených Emila Zemana. Ten si od podnikatele vzal zálohu 40 tisíc korun. Voigt

mezitím sepsal žádost, kterou měl odeslat někdo z Moltašovy rodiny, nejlépe třeba
matka. Prý to bude vypadat lépe. Zeman i Voigt tvrdili, že mají na Hradě kontakty,
Zeman dokonce jmenoval první dámu.
Prezident Klaus nakonec milost Moltašovi neudělil. "Ani jedno z těch jmen neznám,"
řekla MF DNES Livia Klausová.
"Systém udělování milostí stanovený v době nástupu prezidenta Václava Klause v
roce 2003 je natolik propracovaný, že ani jedinec, ani skupina zvenčí nemá šanci
udělení milosti ovlivnit. Jestli se s tím někdo v minulosti nebo i nyní snažil nebo snaží
kupčit, je to odsouzeníhodné," říká mluvčí Hradu Radim Ochvat.
Pokud jde o nabídku milosti, je jasné, že Voigt a Zeman jsou buď podvodníci, nebo
neúspěšní korupčníci. Případ je však vážnější v tom, že Luděk Voigt, který
podnikateli nabízel řadu nelegálních věcí, je konkurzní správce. Stará se o desítky
společností s mnohamilionovým jměním a jeho funkce má velkou váhu.
I s konkurzy má Voigt bohaté zkušenosti – kromě své advokátní praxe pracuje už
dlouhé roky jako správce konkurzní podstaty.
To je naprosto zásadní osoba pro celé řízení s lidmi, jejichž firma se dostane do
finančních problémů a spadne do konkurzu. Správce rozhoduje jako soudem
jmenovaná osoba o jejich osudu. Jeho slovo má přímý dopad na milionové, někdy i
miliardové majetky.
Podnikatel, který se odmítne řídit jeho pokyny, může spáchat trestný čin. Správce má
za úkol hlavně rozprodat majetek firmy tak, aby co nejlépe uspokojil věřitele. O tom,
jak snadno lze funkci konkurzního správce zneužít a nezákonně "vytunelovat" peníze
ze zkrachovalé firmy, svědčí mimo jiné kauza konkurzní mafie kolem ústeckého
soudce Jiřího Berky, který nyní stojí jako obžalovaný před soudem v Táboře.
Přestože MF DNES Voigta čtyři měsíce natáčela, když mu o tom řekla, své "neslušné
návrhy" popřel. "Nic takového tam nebylo, opravdu nic. Oba ty pány znám, ale fakt
ne," reagoval. Pak položil telefon a vypnul ho.
Čtěte v pondělní MF DNES
Jak měl Voigt ve spolupráci se Zemanem zařizovat milost prezidenta, manipulovat
konkurzy a vysávat firmy se dočtete v pondělním vydání MF DNES.
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