
Sledovačka generála na penzi už přišla na 6 milionů. Ale 

někomu to za to stojí 
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Objev dne - Šest milionů korun. Takový je střízlivý odhad nákladů, které musel do dnešního dne kdosi 
neznámý investovat do sledování generála na penzi a hlavního investigativce Nadačního fondu proti 
korupci Karla Randáka. 

Soukromá očka jsou někdejšímu šéfovi špiónů v patách v podstatě nepřetržitě od letošního ledna 
(Insider popsal jednu z historek sledovačky ve vydání 8. 3. 2012). 

Najatí slídilové monitorují dům, kde Randák bydlí, sledují sídlo protikorupčního fondu a také dům 
podnikatelky Michaely Krešlové na Florenci, kde sídlí firma spolupracující s Randákem a 
s protikorupčním fondem. Další zpravidla dva muže má Randák neustále v patách. Ti sledují a 
dokumentují, s kým se schází. 

Deník Insider si nechal od expertů na sledování spočítat, kolik „akce Randák“ za uplynulých sedm osm 
týdnů stála. Kvalifikované odhady začínají na šesti milionech, s tím, že cena sledovačky se vší parádou 
pak dosahuje až na osm milionů. 

„Nasazení je extrémní, bez problémů se dostanete na sto tisíc za den. K tomu je třeba připočíst ještě 
další náklady, například auta, vesměs se na to najímají z půjčoven. Těch šest milionů je dolní hranice,“ 
zní expertní kalkulace pro Insider. 

Odhalit jméno člověka, lidí či firmy, kteří jsou ochotni investovat miliony, aby věděli, s kým se Karel 
Randák schází, zatím nelze. Důkazů je málo. Stejně tak zatím nelze doložit zákulisní informaci, podle 
níž bylo na „akci Randák“ celkem vyčleněno až 50 milionů. 

Jisté vodítko snad poskytují webové stránky Vaše svoboda, kde se výsledky „akce Randák“ prezentují. 
Za webovou iniciativou stojí advokátní kancelář Šachta & Partners, její zástupci nicméně striktně 
trvají na tom, že do sledování Randáka nedali jedinou korunu. 

A stejně tak to podle nich neplatí ani dvorní klient kanceláře, podnikatel Ivo Rittig. Právě Rittiga a 
advokáty od Šachtovců Randák veřejně ve službách Nadačního fondu proti korupci obvinil, že stojí za 
vyváděním peněz z pražského dopravního podniku. 

„Žádným způsobem se nepodílíme na financování. Dáváme do toho především intelektuální kapacitu. 
A není v tom ani Rittig,“ tvrdí klíčový muž smíchovských advokátů David Michal. 

A jak dodává, ani sám neví, kdo to vlastně platí a kdo jsou oni sledovači. Funguje to prý tak, že jim 
zpravidla neznámí lidé posílají Randákovy fotografie… 

Každopádně to neznámým očkům i jejich mecenášům zjevně stojí i za „drobné“ potíže. Před časem 
například vytáhla Randákovy stíny z auta policie a zkontrolovala jim doklady. Nadační fond proti 
korupci, kde zrovna sledovací vůz zaparkoval, totiž sídlí v Praze nedaleko americké ambasády, v ulici, 
kde je od teroristických útoků z 11. září zesílený bezpečnostní režim. 
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