
„Tak je jasné, proč Bohouš začal vládní krizi.“ Zvěsti o velkém 

problému premiéra se vrší 

 
K soudnímu sporu s Diag Human se na svém facebookovém profilu vyjádřila advokátka 

Klára Samková. „Tak jsme definitivně prohráli,“ zkonstatovala.  

 

 „A to až tak že: ‚12. května v jedenáct hodin večer byly na příkaz lucemburského vrchního 

exekutorského úřadu obstaveny ve dvaceti čtyřech lucemburských, švýcarských, amerických, 

francouzských a čínských bankách všechny účty, které Česká republika používá, nebo by 

mohla použít k obsluze státních dluhopisů. Jeden z nejvýznamnějších evropských finančních 

trhů je tak pro Českou republiku až do okamžiku splacení dluhu ztracen. Podle dostupných 

informací podobný drastický krok ještě nikdy nebyl použit proti členskému státu Evropské 

unie,“ popisuje Samková. 

A doplňuje to o svou spekulaci, že právě proto jel premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) do 

Lucemburska a druhý den začal s vládní krizí.  

„Aby se, nedej Bože, nedostalo před volbami info z Lucemburska do médií. Že v tom jela 

ČSSD a ODS + všechny vlády po nich (tedy i TOP 09 a lidovci), tak už to víte,“ dodala.  

O tom, že se Sobotka snaží celý průšvih utajit, není pochyb.  

Sobotka prý tají obrovský průšvih, který se valí na Česko. Za mnoho 

peněz 

Proč premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) veřejnosti tají exekuční výměr ve výši 13 

miliard korun vůči České republice.  

 

 



„Není snad povinností premiéra Bohuslava Sobotky seznámit české důchodce, učitele, 

zdravotníky a vůbec celou českou veřejnost s tím, zda je informace pravdivá?! Není snad 

povinností předsedy vlády buď veřejnost uklidnit informací, že zpráva o exekuci na účty ČR 

ve všech bankách v Lucemburku je nepravdivá, či veřejnost naopak zneklidnit zprávou, že ČR 

13 miliard Kč sice podle rozhodnutí odvolacího soudu v Lucemburku dluží, avšak dluh 

nehodlá splácet?“  

O zablokovaných účtech informoval před několika dny server HlídacíPes.org, jenž uvedl, že 

na příkaz lucemburského vrchního exekutorského úřadu byly již v pátek 12. května zmrazeny  

Zda je  pravda, že premiér již dopředu věděl o tom, že spor s Diag Human je prohraný a 

úmyslné zdržování vyšlo na úrocích na více než pět miliard korun účty České republiky ve 24 

různých bankovních domech v Lucembursku pro starou gardu ČSSD a ODS ztráta kontroly 

nad tímto citlivým sporem znamená před volbami nejvyšší politické riziko. 

  

A především proto musí být Andrej Babiš politicky zlikvidován – tady a teď!  
 

Představa, že by hnutí ANO po vyhraných volbách dovolilo policii a státnímu zastupitelství 

zabývat se desítkami přinejmenším nedbalostních trestných činů či případů podvodů a 

korupce spojených s touto kauzou, musí především v ČSSD a ODS nahánět hrůzu,“  

 

Celá vládní krize je především divadlem pro veřejnost, jež má zakrýt malér spřízněných stran 

ČSSD a ODS ve výši 13 miliard korun s bonusem desítek milionů vyplacených kamarádům 

právníkům tu z ČSSD, tu z ODS.   

 „Chce snad pan premiér Bohuslav Sobotka třináctimiliardovou sekeru ve státním rozpočtu, 

kterou bychom případně museli uhradit z daní zatajit před veřejností? Obává se snad, že by se 

veřejnost mohla začít zajímat o osobní odpovědnost aktérů z řad ČSSD či ODS? Nejsou-li 

informace pravdivé, nemělo by být povinností premiéra je vyvrátit?“ 

 

 

 

 

 

 


