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DAŇOVÉ ÚNIKY

Mŕtveho Magnitského v Rusku odsúdili

František chce trestať za únik informácií
Pápež František (na snímke) reformuje Vatikán. Najnovšie dôkladne prepracoval zákonník tohto štátu. Včera vo Vatikáne
schválili legislatívu, ktorá trestá únik vatikánskych informácií. Zákon tiež špecifikuje sexuálne násilie, prostitúciu a prechovávanie detskej pornografie ako zločiny voči deťom. Legislatíva sa však vzťahuje
len na ľudí, ktorí žijú a pracujú vo Vatikáne. Tí sa odlišujú od kanonického práva,
ktoré je platné pre celú katolícku cirkev.
Upravili aj ustanovenia proti praniu špinavých peňazí, keďže sa Vatikán usiluje o finančnú transparentnosť.

45
tisíc českých korún chce nový český minister financií Jan Fischer
rozdať nadáciám. Tieto peniaze mu zvýšili po tom, čo tento týždeň
splatil vyše päťmiliónový dlh z prezidentskej kampane. Peniaze
z jeho transparentného účtu si rozdelia dve nadácie. Kvapka
nádeje od Fischera dostane takmer 23-tisíc českých korún
a zvyšok pôjde pre Českú alzheimerovskú spoločnosť. Fischer má
najnovšie na krku trestné oznámenia pre podozrenie z korupcie.

ŠTEDRÉ DOTÁCIE

Juncker
končí. Zrejme
aj v únii

USA nedbajú na prevrat.
Egypt dostane stíhačky
Káhira, Bratislava – Spojené štáty
Aké peniaze tečú
neprestali dopovať Egypt vojendo Egypta
ským arzenálom ani miliónmi dolárov. Svoje finančné kohútiky zaUSA posiela 1,3 miliardy
tiaľ Egyptu nezastavia. Zo sľubovadolárov a 20 stíhačiek F-16
ných 20 stíhačiek F-16 najbližšie do
Egypta pošlú štyri, ďalších osem už
Kuvajt krajine požičia štyri
Egypťania dostali.
miliardy dolárov
Američania sa rozhodli, že peniaze budú pumpovať bez ohľadu
Saudská Arábia daruje
na to, či bolo zvrhnutie Muhampäť miliárd
mada Mursího štátnym prevratom,
alebo nie. „Nie je v našom záujme
robiť veľké zmeny v našich asisten- západným zbraniam,“ tvrdí Kalhočných programoch,“ ozrejmil ho- usová.
vorca Bieleho domu Jay Carner.

AFÉRA V LUXEMBURSKU l Škandál ho zosadil

ako premiéra, otriasa i jeho povesťou v EÚ.
Oľga Gluštíková
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Luxemburg, Bratislava – Koniec
najdlhšie úradujúceho novodobého
premiéra Európy. Tak by sa dala pomenovať včerajšia demisia luxemburského lídra Jeana-Clauda Junckera. Špionážnu aféru sa mu najprv
darilo ustáť, napokon ho však kvôli
nej potopili socialisti, jeho koaliční
partneri.
Experti najnovšie tvrdia, že jeho
politický pád v Luxembursku bude
mať dosah aj na jeho kariéru v Európskej únii. Jeden z tvorcov eura
sa tak podľa nich s budúcimi vysokými postmi kvôli škandálu zrejme
môže rozlúčiť. „Pretože pri akejkoľvek nominácii v EÚ bude tento
škandál vytiahnutý proti nemu. Jeho kariéra v európskych štruktúrach
tým utrpí,“ potvrdil HN politológ Jiří
Pehe.

priemyselná špionáž. Zneužívanie
peňazí štátu, podplácanie či pochybné predaje štátnych luxusných
áut. Prepojenie na zhruba dve desiatky bombových útokov z 80. rokov. To všetko mala na konte luxemburská tajná služba Srel, ktorá
fungovala osemnásť rokov pod
drobnohľadom premiéra Junckera.
Aféra sa naplno prevalila a Junckerovi koaliční spojenci sa napokon
kvôli nej v noci na včera rozhodli
potopiť spoločnú vládu. „Zvolávam
vládu a predložím svoju demisiu.
Väčšina komory si želá predčasné
voľby,“ vyhlásil potom v parlamente Juncker.

Veľký muž eurozóny

Juncker však popiera akúkoľvek vinu. „Spravodajská služba nebola
mojou najvyššou prioritou. Okrem
toho dúfam, že Luxembursko nikdy
nebude mať premiéra, ktorý vidí
Srel ako svoju prioritu.“ Svoju krajinu po páde vlády zrejme povedie
ešte k predčasným voľbám. Tie by
Pád stálice
Obrie nezákonné odpočúvanie lu- mali byť okolo 20. októbra. Aféra
xemburskej politickej špičky a veľká však najnovšie otriasla aj Junckero-

Podpora opozície
Americký vplyv

Popredný politik eurozóny nezachránil svoju vládu v Luxembursku.
vou dobrou povesťou v Európskej
únii.
Označujú ho totiž za veľkého
muža europolitiky a jedného z tvorcov eura. Osem rokov stál na čele
euroskupiny, teda skupiny ministrov
financií eurozóny. A to až do januára tohto roku. Je dokonca tvorcom
Maastrichtskej dohody. Dvakrát sa

Škandál otriasol dobrým menom europolitika
Juncker končí pre aféru, ovplyvní
to jeho eurokariéru?
Jeho pozícia bude určite otrasená, úplná bodka za jeho kariérou v
EÚ to však nevyhnutne byť nemusí.

Petr Kratochvíl,
český expert na Európsku
úniu, pre HN

Akú povesť mal v európskej politike doteraz?
Jeho sila spočívala práve v tom,
že bol politikom, ktorý bol považovaný sám osebe za bezúhonného.

Štyri roky mŕtvy audítor Sergej Magnitskij
(na snímke) bol uznaný za vinného
z daňových únikov. Včera o tom rozhodol
ruský súd. Audítor britského investičného
fondu Hermitage Capital svojho času obvinil úrady zo sprenevery 230 miliónov dolárov prostredníctvom daňových podvodov. Neskôr ho však vzali do vyšetrovacej
väzby, kde v roku 2009 na následky neliečených zdravotných problémov zomrel.
Súd tvrdí, že Magnitzkij spolu so svojím
britským klientom založil fiktívnu spoločnosť a vytvoril fiktívne, štátom dotované
pracovné miesta pre invalidov.

Pôsobil dlhodobo v európskych
štruktúrach, a pritom až donedávna nikdy nebol spájaný so
žiadnym škandálom. To bola
kľúčová vec, ktorá hrala v jeho
prospech. Často predsedal zasadaniam eurozóny. To, že nie je
spájaný s nejakým názorovým
prúdom a je horlivý propagátor
Európy, to všetko je teraz spochybnené.
(OG)

SNÍMKA: REUTERS

postavil do čela Rady EÚ. V roku
1997 ako bojovník proti vysokej nezamestnanosti v Európe. Pred ôsmimi rokmi si takto dokonca vyslúžil prezývku „pán eura“. „Je nepochybne žijúca legenda európskej
politiky. Bol pri všetkom dôležitom,
čo sa v nej za posledné desaťročia
dialo. Bol tiež obdivovateľom slovenských reforiem a veľmi sa o ne
zaujímal,“ povedal pre HN slovenský exminister financií Ivan Mikloš.
Juncker je tiež bývalým guvernérom Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Napriek včerajšiemu politickému pádu sľubuje
veľký návrat. Ten by mohol zrejme
napraviť aj jeho povesť v očiach Európy. Hneď po oznámení demisie
svojej vlády totiž vyhlásil, že aj
v predčasných voľbách chce zabojovať o nejakú politickú funkciu vo
svojej krajine. Neupresnil však, či
chce znovu odštartovať boj o premiérske kreslo.

Egyptské vojenské sily sa dlhé roky tešia štedrým americkým dotáciám, ktoré si vyrokovali výmenou
za mier. Od USA najprv získali dve
miliardy dolárov ročne. Doteraz im
Biely dom posiela 1,3 miliardy.
„USA si pestujú dobré vzťahy s armádou, pretože majú možnosť
ovplyvňovať dianie v krajine. Preto
to nebudú chcieť ohrozovať,“ povedala pre HN Irena Kalhousová, analytička Pražského inštitútu bezpečnostných štúdií.
Ak by sa situácia zhoršovala,
USA asi stopnú iba dodávky zbraní.
Sami Egypťania na svoju armádu
nemajú vysoké náklady. Na chod
polmiliónovej armády dávajú iba
štyri milióny dolárov ročne. „Egypt
je v zlej finančnej situácii a príjem
zo zahraničia je preň dôležitý. Pre
armádu je to príležitosť dostať sa k

Televízia Al-Jazeera tvrdí, že do
Egypta od americkej Národnej nadácie pre demokraciu tiekli státisíce dolárov. Podporovať nimi mali
opozíciu. Tá žiadala Mursího pád.
„Pre konzervatívnych moslimov sú
tieto finančné aktivity podporujúce
liberalizmus a demokraciu príkladom snahy Západu ovplyvňovať domácu kultúru,“ tvrdí Kalhousová.
Pomoc sľúbili aj arabskí šejkovia. Tí
dajú deväť miliárd dolárov. (ESM)
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Egyptská armáda sa aj naďalej teší štedrým dotáciam z USA
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