Odzvonilo »nedotknutelným«?
Co by dříve vypadalo jak výlet do říše snů, se nyní stalo skutečností. Policisté včera zatkli a
obvinili vlivného podnikatele a lobbistu Iva Rittiga. Z rybníku se jim tak podařilo vytáhnout
skutečně macatého kapra.
»Zatčení Ivo Rittiga a jeho spolupracovníků svědčí o tom, že v ČR pracují policie, státní
zastupitelství i soudy dobře. Příměr
o ‚nedotknutelných‘, který byl občany často používán, tak ztrácí svůj smysl,« uvedl k tomu
předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. »Věřím, že Česká republika
je a bude právním státem, kde zákony platí bez rozdílu pro všechny,« dodal.
Šéfka Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenka Bradáčová sice informaci nepotvrdila,
ale ani nevyvrátila. Bez uvedení konkrétních jmen pouze sdělila, že policie zadržela a obvinila
čtyři lidi v souvislosti s kauzou pražského dopravního podniku a obvinila je z praní špinavých
peněz. »Mohu potvrdit pouze to, že protikorupční policisté od rána provádějí úkony ve
spolupráci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu,« řekl na dotaz o údajném
zadržení Rittiga šéf protikorupční policie Milan Komárek. Konkrétní jména zadržených
nechtěl, stejně jako Bradáčová, komentovat.
Sever iDnes.cz ale konkrétně napsal, že policie zadržela Rittiga. Podle České televize je pak
mezi zadrženými vedle Rittiga i jeho advokát David Michal a také exředitel dopravního
podniku Martin Dvořák. Ten však ČTK sdělil, že zatýkání se ho netýká.
»Všechny čtyři osoby jsou v pozici osob zadržených, kdy státní zástupce v následujících 48
hodinách rozhodne o jejich dalším procesním postavení,« napsalo později na svém webu
vrchní státní zastupitelství. V případě prokázání viny hrozí obviněným za legalizaci výnosů z
trestné činnosti tři až osm let vězení či propadnutí majetku.
Ze zveřejněné právní kvalifikace mimo jiné vyplývá, že policisté čtveřici viní ze spojení s
organizovanou skupinou působící ve více státech.
Na údajné tunelování pražského dopravního podniku ve spojitosti s Rittigem v minulosti
upozornil Nadační fond proti korupci. Podle něho byl Rittig pravděpodobně přes síť firem
konečným příjemcem 17 haléřů za každý prodaný lístek městské dopravy. Rittigovo jméno se
v poslední době objevilo také v policejních dokumentech souvisejících se zatýkáním v kauze
někdejší šéfky kabinetu expremiéra Petra Nečase (ODS) Jany Nagyové.
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