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Korupce, nebo naivita?

  

  

Minulý týden proběhla snad všemi médii kauza podezření z korupce v největší zakázce na
Třebíčsku - v projektu výměny vodovodního řádu v ceně okolo půl miliardy. Dva členové
výběrové komise, Miloš Kokeš a Luděk Kotrba,  kteří tendr od počátku připravovali, totiž jeli
společně s majitelem firmy Stav Outulný a.s. Svatoslavem Outulným na fotbalový zápas
Chelsea vs. Liverpool do Londýna. Dle autora celé kauzy, novináře Hospodářských novin
Radka Kedroně, šlo o úplatek v částce asi 30 tisíc pro jednoho účastníka zájezdu. Našim
záměrem není řešit tuto kauzu z hlediska zda to byla korupce či ne, ale podívat se na tuto
kauzu z pohledu nestranného pozorovatele.

  

  

      

  

Příběh, tak jak jej popsali novináři, má různé mezery a nelogické návaznosti. Např. Luděk
Kotrba při rozhovoru s novinářem prohlásil, že v Londýně nebyl. Až na dotaz jak je možné, že
redakce Hospodářských novin má k dispozici kopii letenky s jeho jménem, si Luděk Kotrba
vzpomněl. Na druhou stranu to má i svoji logika. Třebíč není až tak velké město. A co si
budeme povídat, spousta lidí se zná a ví na druhé mnoho věcí. Pokud se stanu nějakým
úředníkem či vlivnou osobou v managmentu soukromé firmy, znamená to automaticky, že
zruším všechny přátelské vazby s kamarády jen proto, aby mě někdo nemohl nařknout z
korupce? Pokud mi můj známý nabídne letenku a vstupenku na zápas Ligy mistrů, kterou si já
obstarat neumím, znamená to, že mu odmítnu a řeknu: „Děkuji ti kamaráde, známe se spoustu
let, ale já mám funkci, a nemohu s tebou jet!“ Zřejmě by si přinejmenším myslel, že jsem
nafoukaný idiot, v horším případě přijdu o kamaráda! Nelze určitě všechno svalovat na korupci.
Pokud vše proběhlo jak má, může nastat i moment, že kamarádi prostě spolu dál kamarádí.
Pokud ale existuje podezření, že firma vyhrála tendr nepoctivě, tj. byla v soutěži výhodnější
nabídka, musí nést kamarádství své následky. Pokud se však ti dva úředníci moc s majitelem
vítězné firmy neznali, je s podivem, že si pan Outulný při údajném uvolnění dvou míst
vzpomněl zrovna na tyto úředníky. Počkejme si jak celá kauza dopadne. Místostarosta Mašek
už ale má kauzu vyřešenou. Jak se vyjádřil pro Hospodářské noviny: „Nemyslím si, že by to na

 1 / 2



Komentář
Úterý, 23 Březen 2010 09:56 - Aktualizováno Středa, 31 Březen 2010 11:24

něco mělo mít vliv. Ta zakázka je ukončena a byla perfektně odvedena, pan tajemník mi řekl,
že toho lituje a že už se to nebude opakovat. A já to tímto považuji za vyřízené", prohlásil.
Trochu mi to připomíná moje děti v mateřské školce, ti taky všeho litují....

  

Jan Zeman
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