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Volit vymetače sajrajtu?

Byznys roku 2013 zapáchá,

Ministr práce se zlobí,

Zahraniční filmy budou bez

Změnu k lepšímu nepřinesou

ale už dohání fotovoltaiku

vulgárně urazil reportérku

dabingu. Volte ze slibů
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Právě se děje
23:59 | Vlak havaroval po roce na stejném místě. Sto zraněných
22:40 | Fotbalová Gambrinus liga: Slavia remizovala v Plzni
22:09 | V Česku hrozí moderní otroctví. Horší je jen Balkán

Domácí Kauzy

21:09 | Policie zadržela podezřelého ze šesti loupeží v Praze

Policejní komanda vtrhla do firem
miliardáře Berana

20:29 | Obří zátah. Zabaveno 60 tisíc padělků za čtvrt miliardy
20:00 | Lebka stará 1,8 milionu let může přepsat učebnice
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Policie oznámila, že vyšetřuje možný daňový
únik
Hodnota Beranova majetku se odhaduje na 20
miliard, podniká v oblasti úvěrů (společnost
PROFI CREDIT Czech)
Čerstvě jsme doplnili vyjádření Beranova
právníka, hovoří o nepřiměřené šikaně

Praha - Protikorupční policie zasahuje v
několika objektech, které jsou spojeny se
jménem miliardáře Davida Berana. Ten je
momentálně v zahraničí, jeho právník však
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=629343[20.10.2013 4:49:43]

Eliška Bártová

Podařilo se mi vypátrat českou stopu v Offshore
Leaks. Čtrnáct lidí, kteří kryjí skutečné majitele
firem využívajících prostředí daňových rájů.
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Mitsubishi ASX - úsporný sympaťák za mimořádnou
cenu 360 000 Kč!
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redakci Aktuálně.cz vzkázal: Zásah je
nepřiměřený a zřejmě i nezákonný.

větší obrázek »

Osobní finance
jih

Kriminalisté provádějí domovní prohlídky a prohledávají kanceláře. "Hledají
důkazy o daňovém úniku, ze kterého podezírají společnost Profi Credit Czech
a.s," řekl deníku Aktuálně.cz zdroj, který je s případem obeznámen.
V letech 2001 až 2007 mohlo podle detektivů dojít v této společnosti, kterou
Beran kontroluje, ke krácení daně až o čtvrt miliardy korun.
Detektivové zatím nikoho nezadrželi, miliardář se podle informací deníku
Aktuálně.cz zdržuje v zahraničí, konkrétně by měl být v Rakousku. Mluvčí
protikorupční služby Roman Skřepek odmítl zveřejnit, zda bude policie usilovat
o jeho zatčení.

Špatné zprávy pro spoření. Další banky snižují úroky

Sociální sítě
Aktuálně.cz
To se mi líbí
Aktuálně.cz se líbí více lidem (30.393).

Policie zasahuje na třech místech - v Pardubicích, kde akciová společnost Profi
Credit Czech sídlí, dále v Chrudimi a v Praze. V Pardubicích policisté obsadili
kanceláře společnosti a obehnali je policejními páskami.
Podle svědků policisté na místě zajišťují veškeré účetnictví a další doklady
společnosti.
Beranův advokát Prokop Beneš z kanceláře Beneš-Coufalová má zásah za
nepřiměřený. "V této fázi úředního postupu se mohu domnívat, že došlo k
porušení trestního řádu. Nebyl proveden předchozí výslech toho, u koho se
prohlídka konala, tedy pana Berana. O neodkladnou záležitost se zřejmě
nemůže jednat, neboť policie nikdy předtím nepožádala pana Berana o
součinnost. Uvedený postup vybočuje ze zásady přiměřenosti trestní represe,"
stojí v odpovědi na žádost Aktuálně.cz o stanovisko.
Beneš argumentuje, že sám Beran není členem statutárního orgánu
společnosti. "Navíc ani není v této fázi známo nic o tom, že by byl podezřelý.
Proto zásah do jeho obydlí nelze považovat za přiměřený a zákonný," prohlásil
advokát.
Za krácení daně Beranovi v případě soudní
dohry hrozí až dvanáct let za mřížemi.

Komárek versus Beran
Beran vede dlouholetý spor s bývalým
kamarádem Karlem Komárkem, který provází
nejen vzájemné osočování, ale i žaloby.
Začátek sporu mezi Beranem a Komárkem se
rozhořel na konci roku 2005. Tehdy se podle
tisku dohodli, že Beran dá Komárkovi svou
polovinu Vítkovic a za to získá poloviční podíl v
nově vznikajícím strojírenském holdingu. Do něj
předtím Komárek převedl firmy ŽDB, Bonatrans
a Kovosvit.
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=629343[20.10.2013 4:49:43]

Kdo je David Beran?
podnikat začínal v roce
1991 jako prodejce
kopírek
pak se zaměřil na leasing
a půjčky firmám i
občanům
základem Beranova
podnikání je úvěrová
společnost PROFI
CREDIT Czech (původně
Profireal), která kromě ČR
podniká i na Slovensku, v
Polsku, Rumunsku a
Bulharsku
v roce 2007 půjčila
klientům 3,63 miliardy
korun a zisk před
zdaněním přesáhl půl

Plugin pro sociální síť Facebook

Aktuálně.cz do vašeho webu
Čtěte Aktuálně.cz také:
v iPhone, na Androidu, na Kindle, v mobilu, na Youtube

Aktuálně.cz na Google+
komerční sdělení

Díky úvěru na rekonstrukci od ČMSS ušetříte až 65 %
nákladů za energie
reklama

Policejní komanda vtrhla do firem miliardáře Berana - Aktuálně.cz

Z obchodu nakonec sešlo a podnikatelé se
začali obviňovat, kdo ho vlastně znemožnil.
Komárek tvrdí, že Beran předtím žádné nároky
na ŽDB a Bonatrans neměl, Beran zase říká,
že jejich nákup financovali spolu, a měl tedy
opce na poloviční podíly.

miliardy korun
média odhadují hodnotu
Beranova majetku na více
než 20 miliard korun
je rozvedený, dlouhá léta
žije s Miss ČR 1997
Terezií Dobrovolnou, se
kterou má dvě dcery

Před rokem rozhodla arbitráž o tom, že se
Beran musí vzdát jedné z nejcennějších částí svého majetku, a to 45 procent
akcií, které držel ve firmě Vítkovice Holding. Jak připomněla agentura ČTK, tak
za podíl v odhadované hodnotě až sedm miliard korun měl přitom dostat jen
jejich hodnotu v době pořízení navýšenou o úroky, přibližně 73 milionů korun.
Beran však uložil akcie k soudu do zástavy a podal žalobu, kterou napadl
rozhodnutí arbitrů. Kauza dosud není rozhodnuta.
Spory vedl Beran a Komárek také v rovině osobní. V prosinci loňského roku
Komárek vyhrál spor, v němž žádal Berana o omluvu a finanční odškodné za
urážlivé výroky, které na jeho adresu Beran uváděl v médiích. Výše
odškodného soud stanovil na sto tisíc korun.

Najisto.cz

Dům v Řepích
Beranova další společnost TH Real je zase nepřímo zapojena i do sporu o
palác na Malé Straně, který v roce 2001 vyměnilo ministerstvo vnitra s firmou
Bayton za panelový dům v Řepích. TH Real palác koupila a chtěla v něm
vybudovat byty.
Bayton ale transakci později napadl u soudu a dožaduje se vrácení domu v
Řepích.
Témata :
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policie protikorupční beran Markéta Chaloupská Sabina Slonková

Zpracování účetnictví a daňové poradenství, právnickým i fyzickým
osobám, bytovým družstvům. Zpracování mezd. Daňová přiznání
(daň z ...
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Výnos 8,1% z investic

Barrandov.Crestyl.com

a navíc získáte až 5,1% roční výnos z termínovaného vkladu.

Přestavba na elektrokolo

finance.akcenta.eu

Silný motor, snadná přestavba. Elektrokolo z každého kola.
www.evbike.cz/

Kovošrot Lorenz
Výkup šrotu za výhodné ceny. Odvoz zdarma střední a jižní Čechy!
www.lorenz-kovo.cz
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Diskuse: Policie vtrhla do firem miliardáře Berana
Celkem 61 příspěvků, poslední 17. 02. 2009 15:31
Číst vše

Přidat názor

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen korektně a slušně vedené debatě. Tím, že zde
publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text
obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení
zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku,
že jej administrátor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
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Jedna z nejvyhledávanějších lokalit v Praze! Nové byty 1+kk až 6+kk.

Nové byty - Praha 5
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Redakce Aktuálně.cz (blogy@aktualne.cz)

11. 02. 16:15 karel | dela pujcky a uvery
11. 02. 16:15 věřitel | pane Komárku, tak si dovedu představit, jak vám…
11. 02. 16:29 Karel ll | Mě kámoš dluží pivo, který je už za ty roky,díky…
11. 02. 20:13 Jano | Je škoda, že se ten kriminálník nevěnoval tomu, co…
11. 02. 16:22 občan | Samozřejmě nevím co všechno na pana Berana policie…
11. 02. 16:28 Karel | Dobře že si založil holding v právním státě a v…
11. 02. 16:41 Adam | Naprosta pravda, stat je nejvetsi zlodej a CR…
17. 02. 15:31 abcde | V jednom humoristickém filmu se ptá volič…
11. 02. 17:02 Der | at si dělají, co chtějí. To, že je to nějaká msta…
11. 02. 17:09 Petr Bajer | No já tedy nevím, ale pojem legálně přelévat je…
11. 02. 18:40 wrestler | milý pane,to vůbec není protimluv.nikdo Vám…
11. 02. 19:48 Petr Bajer | To ale potom nic nepřeléváte... Mimochodem
tak…
11. 02. 22:02 Josef | To, že má stát nataženou ruku, je pravda. Neživí…
11. 02. 16:26 r.m. | hm, hm, Karel Komárkovic? myslíte toho synka…
11. 02. 16:48 gen | na soudruha Íčka ze všimným tak na to dojede
11. 02. 16:53 kocour | Hezky to dokresluje, jak stát v podstatě platí pár…
11. 02. 17:01 cml11 | Stát má největší příjmy z mezd zaměstnanců a DPH,…
11. 02. 16:53 Arno | To trvalo 6.let než si toho někdo všiml? Od čeho…
11. 02. 17:03 Komentátor | Ale, vážený pane! Takovými prkotinami se žádný
FÚ…
11. 02. 16:59 rusáci v K.V. | tak to můžou přijet i k nám do Karlových…
11. 02. 17:08 eda | tahle a jine kauzy z posledni doby jsou jen ucinou…
11. 02. 20:14 Rybář | Opravdu je to tak.
11. 02. 17:10 Michal | Udělali to opět dobře.Aby jsi nemusel pak pracně…
11. 02. 19:06 kaflík | Tak, tak, nashledanou na Kanárech. Beran
11. 02. 17:12 tynky binky pápá | Tady v tom státě je hnus blejt velebnosti…
11. 02. 17:34 Komentátor | státní zástupce počkali, až bude pan Beran mimo…
11. 02. 18:16 Karel | A na nově občanum odvysílat zprávy o válce mezi…
11. 02. 20:28 Tom | Ale Franty Mrázka se nezbavil stát. ČSSD (zatím)…
11. 02. 17:35 H.u.e | člověka,který si vydělává poctivou prací.Vždyť to…
11. 02. 17:35 Vencaremca | Stejně se zase tajemně vypaří přes policejní…
11. 02. 17:40 Michal | Hahaha - Beran a Komárek(není náhodou příbuzným…
11. 02. 18:00 mihal | Zn.: Exponát do muzea kuriozit.
11. 02. 18:04 Karel | a organivovaný zločin-stát ČR se mstí.Uvědomte…
11. 02. 18:19 miki | Aby obvinili člověka,který poctivou prací až do…
11. 02. 18:34 viki | ..velmi vtipné :-)))))
12. 02. 14:52 l | Pro MIKIho, který si myslí, jak pan Beran přišel k…
12. 02. 14:55 l | Můžete jej pouze doplatit hotově, ale až po…
12. 02. 14:56 Administrátor/ka diskusí | Příspěvek byl smazán (zdůvodnění)
12. 02. 17:48 milan | V prdeli jste vy, ale s rozumem. Protože takové…
13. 02. 08:18 l | Nejsou to nesmysly; vím co píši a trvám na tom.…
11. 02. 18:30 viki | kauzy, Beran nebo jiné, patří k vývoji demokracie.…
11. 02. 18:41 babi | Třeba ti podvodní bankéři v Americe, viď? No, ale…
11. 02. 18:45 SAFARI | tak zasvěceně mluvíte a snad ho ještě obhajujete,…
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=629343[20.10.2013 4:49:43]
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12. 02. 07:13 Petřík | To je svatá pravda! Je to drzý a arogantní nabob,…
11. 02. 19:10 Děda | Jiní také dluží a jezdí si po republice.
11. 02. 19:14 Stixík | Je hrozné, že v demokratické společnosti se…
11. 02. 19:54 Saturnin | Na hrubý pytel hrubá záplata...
11. 02. 19:14 Bláža | zase funguje ?
11. 02. 19:19 Jakub | Zřejmě pan Beran málo některým půolicajtům platil…
11. 02. 19:41 Martin Kačer Donald | ty lichváře začali konfiskovat a zavírat? ;-)
11. 02. 19:50 Saturnin | v této zemi kradou téměř všichni, i když už není z…
11. 02. 19:55 s | .
11. 02. 20:06 Administrátor/ka diskusí | Příspěvek byl smazán (zdůvodnění)
11. 02. 20:08 já | K čemu jsou tyto zásahy?Stejně se nic nedokáže,na…
11. 02. 22:19 Abone | ble
11. 02. 20:12 Václav | Chudák malý, poctivě vydělaný peníze a někdo mu…
11. 02. 20:57 xxx | ono to je dobre podnikani pujčit 6000 kč a…
11. 02. 21:29 Tom | Kdo si půjčí od lichváře (nejlépe na novou…
11. 02. 21:00 xxx | ono to je dobre podnikani pujčit 6000 kč a…
11. 02. 21:01 adar | tady v Ove, jsou taky podvodnici, jednou pres…
12. 02. 11:25 salom | naši bratři se postarají aby byl nevinný když…
Celkem 61 příspěvků, poslední 17. 02. 2009 15:31

Číst vybrané

Číst vše

Přidat názor

VOLNÝ ČAS

MÓDA A KRÁSA

DĚTI

SLEVY

Loučení s dcerami bylo
bolestné, říká Bára
Basiková

Barbora Bartáková:
Podívejte se na sexy fotky
plus size modelky

Test: Myslí vám to logicky?

Lyžování na Kaprunu pro 68 osob s plnou penzí!

reklama

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=629343[20.10.2013 4:49:43]

Policejní komanda vtrhla do firem miliardáře Berana - Aktuálně.cz

Tiráž
Napište nám
Mobilní verze
Tabletová verze
RSS
Audiovizuální mediální služby

Inzerce a katalogy

Komunikace a zábava

Zpravodajství

Magazíny

Praktické služby

Zpravodajství

Žena

Televizní program Firmy

Email zdarma

Sport

Bydlení

Předpověď počasí Ojetá auta

Chat

Kultura

Zdraví

Horoskopy online

Domy na prodej

Seznámení s mužem

Ekonomika

Děti

Mapy

Hromadné slevy

Vtipná videa

Auta

Finance

Zákony ČR

Last minute

Hry online

Fotogalerie

Celebrity

Kurzy měn

Brigády

Online rádio

Wiki

Sex a vztahy

Stahuj zdarma

Recepty online

Digitální fotoalba

Centrum.cz | Atlas.cz 1999 – 2013 © centrum holdings O nás | Všechny služby | Volná místa | Reklama | Pomoc firmám | Všeobecné podmínky | Cookies | Nápověda
Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu centrum holdings zapovězeno.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=629343[20.10.2013 4:49:43]

