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Helena aieiÍ chlapci
ManŽeI zpěvač$ry }Nelemy \{olldráčkovl* lk?ant{n Mřelxa!je mis-
trem reBublls ly so*xdrlícřx sporeeh. Její mev|astrlí syxl &rltomím

ÍMichal si pomalu mr&Že márokovat stejmý titu! v daňoqýek n}ml"

eíeh " 0bchody obou m uŽů vykazuj í j istou podohnost. Nabízí sc
ot*áz}ta, zďa kwůlř muž! nepřijde popová diva o všeehno-

T\rávě konČící rok se do rodinné kro-

! Jniky zpěvacky Heleny VondráČkové
I zapíŠe Černým písmem. Stovka po|i-
cistů dopadla gang, který se podílel na
jednom z historicky největších daňových
úniků ve výší I,25 miliardy korun' Zátah
vyvrcholi1 na začátku prosince. V ce]e se

na čas ocitl i nevlastní syn Vondráčkové,
sedmadvaceti1etý Antonín Michal. Figuru1e
mezi osmí obviněnými, kterým hrozí trest
pěti aŽ deseti let. Členů m gangu, mezi nimi
i Michalovi mladšímu, policie zabavila šest
luxusních aut' 3.5 milionu korun v hoto-
vostí a da]ších 12 mi]ionů na účtech.

Jeho otci Martinu Michaloi'i s: =---s
nevedlo o mnoho lépe. TÝDE\ I]j :' _.:.
pozici usnesení Nejvyššího Sc.ú.'* : a :
tohoto roku, z něhoŽ vyplí'r á. z: s= ].l':.':'
starŠínevyhne exekucir.e r '' i. - - -..'.... -
korun plus exekučnínák]aj.'. : _....": .'_.
o dluh u banky UniCredit.

,,Martin Michal se v so*','-.--: , ::
svým podnikáním vyhnu1 k:l::.'''.' - ...
zázrakem. Uvidíme, jestli se :--:=- . . -=
i jeho synovi,.. ÍÍká bratr z:i ' .. 

-.
VondráČek' Michaloví'm f.il'-. : --
na jméno od doby' co manz:' : i:...-
rozeštval celou rodinu. \-c:.:::-.. ;=

divÍ, jak je moŽné' Že za :',.: . -:. . 
.
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telské poklesky Michai nikdy nepykai
a dokonce se vyhýbá exekuci. Exekutor-
ská komora nechce tento konkrétní při
pad komentovat.,,V-obecné rovině lze říct,
Že provedení exeliuce můŽe být zďrŽo-
váno například tím, Že diuŽník podává
nesčetné množství odvolání a účelových
a nedůvodných podání. Daiším speci-
íikem můŽe být fakt, Že dluŽník nemá
žáďný posIíŽitelný majetek. Faktorů je
však celá řada,., uvedla mluvčí komory
Petra Báčová.

GaráŽový podnikatel
Helena Vondráčková má jediné štěstí'.že
Martin Michal nasekal dluhy ještě před
přijetím nového zákona o exekucích.
Teď uŽ by se exekutoři mohli zahojit i na
jeho manŽelce, coŽ dříve nebylo moŽné.
Pokud se nyní vyskytnou nové Michalovy
závazky, které vznikly po svatbě s Von-
dráčkovou, citelně by to zasáhlo i zpě-
vačku. ,,UŽ nebude moŽné, aby dluhy byly
napsány na jednoho z manŽelt a druhý
vesele utrácel dál,..uvedla mluvčí Exeku-
torské komory Petra Báčová'

Exekutoři uŽ po majetku zpěvačky
sahali v létě roku 2008, kdy do Řitky při-
jeli i s početnou ochrankou. Tehdy ale
Vondráčkovou nejspíŠe uchránila před.
manŽelská smlouva, kterou oddělila
svůj ma1etek od Michaiova. Exekutoři se

muselí stáhnout. Na její dům by nemohli
ani podle nových pravidel. obstavit její
konta by vŠa k zvládli h ravě.

Těžko říct, odkud Martin Michal bere
na Živobytí. Všechno, co vydělá, by totiŽ
mělo skončit u věřitelů. Dokládá to i zku.
šenost Veroniky Hrachovcové z časopisu
Rytmus Života. Na peníze, které na bulvár-
ním 1istu Michalvysoudii, si podle ní nikdy
nesáhl. ,lšechno jsme poslali správci kon-
kursní podstaty' Cokoli vyhrál na sporech'
spolkly jeho dluhy,.. říká Hrachovcová.

A v TATovÝcH sToPÁcH. Hospodaření otce
Martina a syna Antonína MichaIa (na snímku)
vykazuje nápadnou podobnost. 0Íiciá|ně nic ne-
v|astnía Íirmy pouŽÍvajík podivným převodům'

Zato Michalův syn Antonín si až do
policejního zásahu ŽiI nad poměry. I přes
těžkou nemoc zvládal spolu s kumpány
obchody v miliardových obratech. Ani
Michal starší neŽije v nuzných poměrech,
a]e třeba je dotuje rodina. Ačkoli se oba
Michalové pohybovali ve světě velkých
peněz, oficiálně to vypadá' Že jsou téměř
chudáci. PouŽívají totiŽ podobnou strate.
gii: ani jednomu z nich nepatří téměŤ ani
cihla.

Zdánlívě lépe si vede Martin Michal.
Vlastní garážv Roztokách u Prahy zko-
iaudovanou v roce 1990. Jde o jeho jediný
nemovitý majetek, který je navíczatížený
exekucemi' Jeho syn Antonín nemá ofi
ciálně ani Iu garáž. Policie si pro něho
údajně přišla do domu ve Stodůlkách. Jde
o nemovitost, v níž sídlí Michalovy firmy.
objekt' jenž se skládá ze dvou odděle-
ných novostaveb, ale patří jeho tchyni'
Další sídlo zavíceleŽ20 milionů korun si
Michal mladší staví v Roztokách u Prahy,
coŽ dokládá stavební povolení na plotě
u pozemku. Jako stavebník a zároveň
majitel nemovitosti zde figuruje Micha-
lova choé Zrzana,

Deset natvrdo
Jak Ántonín Michal a jeho Žena k tako-
vému jmění přišli? Podle policie si Michai
vydělával tak, že se společníky zakládal
obchodní společnosti na takzvané bílé
koně, jejichž prostřednictvím od léta 2010

do jara 2012 nakupoval pohonné hmoty
bez daně z přidané hodnoty. Později je
prodávali koncovým odběratelům jiŽ
s daní z přidané hodnoty. Za krácení daně
muhrozí aŽ desetiletý trest. Michal obvi-
nění odmítá. ,,Navíc z usnesení o zahá-
jení trestního stíhání není zřejmé, z čeho
policie dovozuje předpoklad' Že by se na
dovozu pohonných hmot měl můj klient

< JEDNO
PŘEKVAPENí
zA DRUHÝM.
Kariéra popové
divyje narušo.
vána udá|ostmi
v jejím oko|í.
V roce 2008 dům
v Řitce ob|éhaIi
exekutoři. Letos
se předvedI

Micha|ův syn.

podílet,.. řekl TÝDNU jeho obhájce Daniel
Tetzeli.

Neprůhledné účetnictví, převody
z jedné,,příbuzné..firmy na druhou. Tak
provozoval svůj byznys i Martin Michal.
Vyplývá to z posudku znalecké kance-
1áře ekonoma Jiřího Křišéana z 11. června
199Z který má TÝDEN k dispozlci. Vypra-
cován byl v souvislosti s trestním stíhá.
ním Martina Michala za podvod. Pod-
nikal v tenkrát velmi lákavém oboru .
letecké dopravě. Vzhledem k tomu, Že
policie vyčíslila značně velkou škodu'
330 mi1ionů korun, poseděl si 17 měsíců
ve vazbě.

Soud jej sice nakonec obžaloby zpros-
til, ale pod1e odborníků na trestní právo
jen díky tomu, Že v zákoně ještě neexis-
toval trestný čin úvěrového podvodu. ,,Je
to možné. Nové skutkové podstaty, jako
je úvěrový podvod' nepochybně zpřísnily
trestní zákon,,, konstatuj e renomovaný
advokát Josef LŽičař.

Divoké obchody
Martin Micha} rozjel podnikáni záhy po
pádu totality. V únoru 1991 zaloŽil firmu
Terrex a za necelý rok a půi jí pořídil ,,dce-
řinku.. CMA-Terrex, kterou záhy překřtil
na Air-Terrex.,,Jel za 2. pololetí 1992 spo-
Iečnost vykázala ztrátu pŤevyšující 10 mi.
Iionů korun' přičemŽ účtovala do nákladů
i řadu poloŽek, které nelze do daňových
nákladů započítat,,, píše se v posudku'
V roce L993 zlráIa činila jiŽ 29 milionů'
následující rok124 milionů. Firma dle
posudku sekala jednu účetní chybu za
druhou, takŽe není divu, Že po necelých
třech 1etech existence skončila v ]ikvidací.
Tam se téhoŽ roku sešIa i se svou ,,mat-
kou.., společností Terrex. Na scéně se tak
v roce 1994 objevil další z řady Terrexů,
tentoklát Terrex Croup
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A RAzlE. V praŽských Stodů|kách patří příbuzným
Antonína Micha|a dva domy. Sem si pro něho přiš|a po|icie

a odvedla ho do cely.

Michalovy společnosti čile podnikaly
s j1Ž dávno zkrachovalými subjekty jako
Trans VT či dokonce se společnostmi
nikdy neexistujícími, například Trans
VKG. Jí se podařil neuvěřitelný kousek:
z České spořitelny vymámila devizové
prostředky na nákup kamionů. ,,Evident-
ním podvodem je přefakturace kamionů
fakturou Terrexu z \2' Ííjna 7992, adre.
Sovanou neexistující íirmě Trans VKG
ve výŠi 2 8l7 950 USD,.. naznaČuje posu-
dek, jak divoce se tehdy v Česku obcho-
dovalo. Jen pro zajímavost: v roce \992
osciloval kurs dolaru kolem 28 korun,
takŽe v přepočtu š1o o částku zhrtba79
mi]ionů korun. ZatyIo znalcem zjištěné
machinace v účetnictví inkriminovaných
firem níkdo před soud postaven nebyl a jiŽ
ani nebude. Případný trestný čin je nyní
jiŽ promIčen.

Dluh 330 milionů
Podnikatel Michal na svém byznysu nikdy
nic nelegá1ního nespatřoval' ,,Dosta1i jsme

se do druhotné platební neschopnosti
a nemohii jsme bankám splácet vysoké
úroky, k nimŽ jsme se zavázall'. KdyŽ šla
firma do 1ikvidace, dluŽila bankám a státu
na zdravotním a sociáIním pojištění 330
milionů korun. Naopak manko zákaz-
níků Terrexu činilo BB0 mílionů Kč' TakŽe
jsem měl na papíře půlmiliardový zisk.
Kapacita mých letadeI tvořila čtvrtinu
poŽadované domácí poptávky' Někomu
jsem zřejmě zaČal pÍekáŽet' a to se v byz-
nysu neplomíjí,.. popsal Michal v březnu
2001 pro Časopis Ring své pohnuté pod-
nikate]ské začátky.

Jeho tehdejší obhájce Jiří Teryngel
dnes tvrdí, Že si na případ vzpomíná jen

v hrubých rysech. ,,K]ientova firma Ter.
rex, nevím jiŽ přesně' která z nich to byla,
si nabrala úvěry a jako zástavu dala leta-
dla. Pak to ce]é kleklo. Znalec u soudu
řekl, Že kdyby nezačaly padat cestovky'
tak by úvěr v pohodě splatili' Zproštění
byl jediný možný rozsudek... Jak advo.
kát připustil' v jednom případě jeho man-
dant České spoŤite1ně neřekl, Že letadIo je

zastaveno jiŽ jiné bance, a tak ČS priklep|a
da1ší úvěr' ,,Tehdy to nestačilo na odsou-
zení,,.podotkl. Připustil ale' Že kdyby jiŽ
tenkrát existoval trestný Čin úvěrový pod-
vod, moh1o vše skončlt jinak.

Jak vyplývá ze znaleckého posudku,
letad1o by1o v podstatě ZaStaveno celkem
třikrát: ''Boeing 727.230 OK-JGY je zahra-

5 '.

A PATŘí To ŽenĚ. poote katastÍu nemovi.
tostí nev|astní MichaI mladší nic. Dům v Roz.
tokách u Prahyje zapsán na jeho manŽe|ku'

niČním zboŽím propuŠténým na c:.-
záznamdo|uzemského oběhu' Ze zák. .

na něm vázne zástar'ní právo ce]nice.' . :
dějšízápiszástavníhoprávaAgrobar, .
neplatný a v mezidobí smluvné sjec-: . .

zástavníprávo České spořitelny je rc - - :

neplatné...
obhájce význam posudku Vypr;. ' -

ného pro potřebr policie naprosto L: =- .
lizuje: ..Znalci jsou placeni policii. :

nabíIedni, Že nebudou háiit zájn.. :

něného...
Bez trestu od soudu odešli i dr-a ]': . 

. 
.

lovi spoluobvinení _ někdejší pre- .

České spořitelny, kteří měli doh..:.' ' .

poskytování úvěrů Terrexůn : . ''
partnerům. obŽaloby z pa- '' - -
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ATENToKRÁT PRoTl PRlMĚ. ManŽeléserádisoudískdekým. Michal minulý!Ýden o::árni|,
Žebudeusi|ovatoodebránílicenceTVPrima,kterázprávuozatčeníjehosynapřinesla.3..opÍY*ní
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r Vrchní žalobci: Michal s Vondráčkovou
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povinnosti při správě cízího majetku
byli zproštěni.

Michala ale tehdy stát přece jen přes
prsty klepl' obstavil mu veškerý majetek
a vzhledem k tomu, Že jím nasekané dluhy
nejsou stále splaceny, v podstatě nemůŽe
dodnes nic vlastnit, aby o to ihned nepři'
šel. ,,Exekuce isou na něho stále vedeny,..

míní jeho tehdejší obhájce Teryngel'

Střety se zákonem
obvinění z mnohomilionového podvodu
není jediným případem, kdy bylAntoní-
nův otec vyšetřován policíí. Bez konfron-
tace s orgány činnými v trestním řízení
neskončilo ani jeho působení ve firmě Air
Centra, zaIožené v roce 1998' V květnu
2003 na něho podal trestní oznámení
jeho tehdejší obchodní partner, kolega
z představenstva Miroslav Stieba1' Ten jei

podezíraI z prolízákonných machinací
s firemními penězi. i tentokrát byl Micha1

Mezi soudci zdomácně| vtip: Ko|ik máme v Cesku

vrchních Ža|obců? Dva - He|enu Vondráčko.

vou a Martina Michala. Oba jsou totiž u soudů
jako doma.

Podpora mafiánů. Za po|istopadový

comeback Vond ráÓková vděčí kontaktům

s hudební mafií, která ji v 70. a 80. letech
prosazovala v rozhlase a televizi. Slova pub-

|icisty Jana RqŽka z roku 2000 se dosta|a
k Ústavnímu soudu, který po pěti|eté při

rozhod|, Žeseza ně om|ouvat nemusí.

Lež o potratu. U Ústavního soudu skon.
čiI V Iistopadu 2009 spor He|eny Von-

dráčkové s vydavate|stvím Bauer Media.
DomáhaIa se odškodnění za |Živé inÍor-

mace ojejím údajném potratu, které zve-
řejniI bulvární časopis Rytmus ŽivoÍa.7pé-

. vačce se dosta|o omIuvy bez odškod.
ného. Chtě|a 250 tisíc korun

Spor s Kubišovou'Y záÍí 2oto prohrá|i

Vondráčková a Micha| spor se zpěvač-
kou |Vlartou Kubišovou. ManŽelé Žádali

odškodné přes 1,25 mi|ionu Kč za zru-

šené turné seskupení Go|den Kids. S Ža|o-

bou neuspě|i a ještě muse|i Kubišové uhra.
dit nák|ady řízení, tedy přes 80 tisíc korun.

Naivní He|ena. Vondráčková se sou-
di|a s časopisem Rytmus Života, který ji

vykres|iI jako naivní a nepraktickou Ženu.

U soudu poŽadova|a omIuvu. Neuspě|a.

Nejvyšší soud Ioni v březnu definitivně
sezna|, Že č|ánky neby|y zce|a nepravdivé'
Touha po s|ávě ji zniěí. Ani s da|šíŽa|o.
bou proti bu|váru pár nezabodova|. Nej.
vyššísoud mu |oni v červnu odmÍt| přik'

|epnout milionoVé odškodné za č|ánek

,,Touha po s|ávě ji zničí,' z roku 2oo7 '

Ať zap|atí stát! Sérii prohraných sporů Von-

dráčková korunova|a Žalobou na stát. PoŽado.
va|a 15 mi|ionů za to, Že stát nečinně přih|ízel

,,útokům bu|várních časopisů,'. V červnu2otl
Nejvyšší soud rozhod|, Že nedostane nic.

Zneužité tváře. Loni v srpnu u Nejvyššího
soudu manŽe|é uspěli s dovo|áním, které
se týka|o Ža|oby proti Vydavate|stvÍ Bauer
Media' V níchtěli bezmá|a čtvři milionv korun

1, za 4t uŽití jejich fotografií při rek|amě v TV

i Nova a TV Prima propagujících Rytmus Života

i a Pestrýsvět. Případ bude pokračovat. .aio.r
i

-,J

z veškerých nařčení očištěn' ''Věc jsme
odloŽili' jelikoŽ nešlo o trestný cin. Š]o

zÍejmě o obchodnÍ spor'.. sdělila TÝDNU
obvodní státní zástupkyně pro Prahu 10

Václava Nováková, jejíž tlÍad případ
dozoroval.

Do váŽného střetu se zákonem, se saz-
bou aŽ osm let, se tehdy jiŽ po boku slavné
manŽelky Martin Michal dostaI v červnu
2003' Nešlo o podezření z majetkového,
ale z násilného deliktu. Zřejmě v chole-

rickém záchvatu napadi fotografa Tomáše
Martínka. Policie mu Za to naděIiia obvi
něrlJ z výIržnictví, poškozováni ctzi věci
a pokusu o ublíŽení na zdraví. Fotorepor.
téra Michal knokautoval ve chvíli, kdy
dokumentoval spor řidiče slavného páru
s pollcisty kvůli špatnému parkování. Ani
V tomto případě nečekal popudlivého ele.
gána trest. Státní zástupce jeho stíhání za-
stavil.

lana KaIinová, Tomáš Menschik r
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