Drobilův exporadce Knetig byl definitivně osvobozen
Martin Knetig, někdejší poradce bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila (ODS),
si může oddychnout. Odvolací Městský soud v Praze včera potvrdil rozsudek, kterým
Obvodní soud pro Prahu 1 zprostil Knetiga obžaloby z korupce.
Knetig čelil obvinění z nepřímého úplatkářství. V roce 2010 měl po členu představenstva
Komerční banky Vladimíru Jeřábkovi požadovat úplatek za to, že Státní fond životního
prostředí (SFŽP) uloží na účty banky své volné peníze. Na oplátku měl zástupce banky zařídit
sponzorování ODS.
Verdikt, podle kterého se nepodařilo prokázat, že by se skutek popsaný v obžalobě vůbec stal,
je po včerejším rozhodnutí pravomocný. Důvodem pro zamítnutí odvolání státní zástupkyně
byly podle soudu chybějící důkazy.
"Můžeme mít pochybnosti, zda bylo jednání obžalovaného standardní, zda skutečně neměl
zájem nějakou formou získat pro ODS finanční prostředky na volební kampaň atd., avšak
pouhé podezření, že by se mohlo jednat o skutek, tak jak je popsán v obžalobě, nestačí k
tomu, aby byl obžalovaný uznán vinným," řekl předseda senátu Vladimír Cvetler. "Tím
nechci říci, že by jednání pana obžalovaného bylo po morální stránce úplně ideální, avšak ve
věci není jediný přímý důkaz, který by svědčil o tom, že se skutku, tak jak je popsán v
obžalobě, skutečně dopustil," dodal soudce.
Doplnil, že Jeřábek sice připustil, že s Knetigem jednal, o úplatcích se prý ale nemluvilo.
Případ se rozvířil, když exšéf SFŽP a nynější senátor Libor Michálek zveřejnil tajně pořízené
nahrávky, podle kterých na něj Knetig tlačil, aby miliardovou zakázku na výběr banky svěřil
předem vybranému finančnímu poradci. Když Michálek o svých podezřeních informoval
svého nadřízeného, tehdejšího ministra Drobila, ten ho prý požádal, aby nahrávky zničil.
Dokonce měla vůči Michálkovi padnout z ministrových úst nabídka na místo Drobilova
náměstka. Drobil, který kvůli kauze rezignoval na post ministra, se proti tomu již dříve
ohradil.
Podají dovolání?
Obvodní soud nakonec na pokyn odvolacího senátu zařadil Michálkovy nahrávky mezi
důkazy, ani to ale na odsouzení Knetiga nestačilo.
Knetig se včerejšího jednání neúčastnil, jeho obhájkyně Leona Žáková byla s verdiktem
spokojená. "Jsem ráda, že i odvolací soud nám dal za pravdu," řekla advokátka.
Státní zástupkyně Hana Andělová na rozhodnutí reagovala s tím, že žalobci počkají na jeho
písemné vyhotovení a poté zváží další kroky. Nevyloučila, že budou iniciovat podání
dovolání k Nejvyššímu soudu.
Rozhodnutí se nelíbí ani Nadačnímu fondu proti korupci, který Michálka podporuje. "Signál,
který vyslal soud lidem této země tím, že zprostil obžaloby Martina Knetiga, je devastující.

Údajná důkazní nouze musí být jen těžko pochopitelný důvod pro každého, kdo slyšel
nahrávky pořízené Liborem Michálkem," napsal fond ve svém vyjádření.
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