
 

Vážení členové, 

K množícím se dotazům ohledně postoje Americké obchodní komory v kauze týkající se bývalého 

prezidenta Dana Ťoka a smlouvy mezi společností, kterou dříve řídil, a jejím partnerem v 

konsorciu, které realizovalo zakázku, si dovolujeme zaslat naše vyjádření. Český rozhlas rozšířil 

pomluvu bez toho, aby předložil důkazy o tom, že se v případě této veřejné zakázky jednalo o 

korupční jednání.  

 

Společnost, kterou Dan Ťok dříve řídil, v mezidobí obvinění odmítla a to jak na lokální, tak na 

globální úrovni. Zveřejnila také materiály, které se týkají dotčené zakázky, i výsledky firemního 

interního auditu.  Společnost dále najala poradenskou firmu Deloitte, aby celou záležitost 

prošetřila. 

 

Dle našeho mínění dostupné důkazy mluví spíše pro odmítnutí obvinění.  

 

Jako i v případě všech korupčních skandálů, které se v této zemi neustále vynořují, se veřejná 

debata i soukromá diskuse okamžitě zaměřila na dohady, co stojí za rozhodnutím Českého 

rozhlasu zveřejnit tuto zprávu. Spekulace o spekulacích. Je to něco, co se stalo standardní 

součástí politiky této doby, kterou charakterizuje nedostatek transparentnosti a odpovědnosti za 

rozhodnutí. Nechceme a nebudeme přikládat další polínka na již existující hromadu dohadů tím, 

že budeme spekulovat, proč byla tato zpráva vypuštěna do éteru. 

 

Bez ohledu na úmysl ukrytý za touto zprávou je nutno se zeptat: Má tato zpráva nějakou věcnou 

podstatu? Úkolem novinářů je vyšetřovat a informovat o pochybeních vlády a média mají 

nezpochybnitelné právo, dokonce povinnost, si na podezřelé konání posvítit. Z tohoto pohledu 

zpráva Českého rozhlasu minula cíl. Nezodpověděla základní otázku, a to zda partnerský podnik 

v konsorciu podplatil vládního úředníka. Bylo-li tomu tak, zda se pak jednalo o jednorázový čin 

nebo o institucionalizovaný (zlo)zvyk. Bez toho, aby byl o tomto předložen nějaký konkrétnější 

důkaz, je každé další obvinění čirým a také trochu nezodpovědným dohadem. Autor zprávy také 

následně potvrdil, že ještě nezveřejnil důkaz. Možná by bylo lepší důkazem zprávu začít. 

 

Do doby, než bude takový údajně existující důkaz zveřejněn, není zpráva ničím jiným než fámou, 

a odmítnutí obvinění se jeví jako pravděpodobnější varianta. Obáváme se však, že žádné 

vysvětlování veřejnosti nebo předložení dokumentů, které obvinění vyvracejí, již neobnoví 

poškozenou reputaci pana Ťoka a společnosti, kterou dříve řídil.  Veřejnost je přesvědčená o tom, 

že politika je zkorumpovaná. V nejnovějším hodnocení důvěryhodnosti politiků ve Světové zprávě 

o konkurenceschopnosti je Česká republika na 138 ze 144 míst žebříčku. Jediné, co politik nebo 

podnik potřebuje učinit, aby očernil svého rivala, je přesvědčit média, aby vypustila do oběhu 

zprávu o jeho korupčním jednání ve veřejné zakázce (bez ohledu na to, jak chabá jsou fakta), a 

veřejné mínění se formuje na základě domněnek, nikoliv na bázi faktů.   

 



 

Pozoruhodné na tom je, že v této společnosti, které se ke snídani, k obědu i k večeři předkládají 

skandály politiků, jejích lobbistů a médií, není nikdo usvědčen z trestného činu a uvězněn. Buďto 

je to tak, jak to vnímá veřejnost a právní systém této země systematicky podporuje korupci, nebo 

se veřejnost mýlí a politici, média a lobbisté dělají hlupáky (a žebráky) z nás všech.  

 

Jsme zklamáni zejména proto, že nikdo v této vládě nevypadá, že by to chtěl změnit. Současná 

koalice se k moci dostala do velké míry proto, že slíbila, že bude jiná. Nedokončila registry 

obyvatel. Nedokončila reformu financování politických stran. Zjednodušila vynakládání finančních 

prostředků ve veřejných zakázkách, ale neučinila nic pro to, aby zvýšila kvalitu rozhodovacího 

procesu nebo jeho transparentnost.   

 

V případě nedávného korupčního skandálu premiér navrhl, aby dva dotčené podniky učinily to, 

co vláda odmítá požadovat od svých úřadů, a to zveřejnit smlouvy. Zdá se, že místo toho, aby 

hledal řešení, které zabrání dalším skandálům v budoucnu, premiér hledá řešení pro tento jeden 

aktuální případ.  

 

Nic se nezmění k lepšímu, pokud si političtí a byznys lídři neuvědomí, že konstantní prosakování 

skandálů nese riziko eroze celého základu demokracie a hospodářství. Něco s tím musejí udělat 

právě oni. Do té doby podniky musí pochopit, že jejich reputace je jenom vedlejším nákladem při 

prosazování politické moci s použitím destruktivní zbraně - skandálů. Toto je skutečná cena 

veřejných zakázek a je to cena, kterou pravděpodobně bude muset zaplatit stále více a více 

podniků. 

 

 

 

 


