Rittigův osudový omyl
Ivo Rittig ve své šachové partii s českou policií a žalobci udělal fatální chybu. Jeho zatčení
podle všeho umožnilo civilní soudní řízení, v němž se bránil údajným pomluvám. Týkaly se
přesně těch činů, za které je nyní stíhán.
Rittig se u soudu ohradil vůči tvrzení Nadačního fondu proti korupci, podle něhož byl
podnikatel přisátý na Dopravní podnik hlavního města Prahy. Z každé vytištěné jízdenky mu
údajně v kapse končilo 17 haléřů. Rittig jako obávaná šedá eminence sám k jednání přijít
odmítal. Jeho spolupracovníci Jan Janků a Peter Kmeť však u soudu podali místy až
ochotnické výkony.
Jejich výpovědi zřejmě posloužily pro současné trestní řízení, v nichž je tato trojice obviněna
z praní špinavých peněz. Zatčeni byli ve čtvrtek. O vazbu však žalobce nepožádal, dostali jen
zákaz vycestovat.
"Příběh předestíraný Ivem Rittigem a lidmi z jeho okolí je mírně řečeno neuvěřitelný.
Vyvstává pak legitimní otázka veřejného zájmu - kde končily peníze či podstatná část z nich
vyplácená Dopravním podnikem za předražené jízdní doklady," uvedl ve svém loňském
verdiktu soudce Tomáš Novosad, který podnikatelovu žalobu na fond zamítl.
Kmotrovi zametači
Současný vývoj kvituje i šéf protikorupčního fondu Petr Soukenka: "Už jsem si říkal, že to
trvá poněkud dlouho. Dali jsme policii veškeré podklady. Propadal jsem trudnomyslnosti."
Podle informací TÝDNE detektivové vedle jednotlivých smluv dostali do rukou dokonce i
některé bankovní výpisy zúčastněných osob. U soudu se ukázalo, že fond těmito informacemi
disponoval díky lidem dříve pracujícím v advokátní kanceláři MSB Legal (někdejší Šachta
and Partners). Policie mimo jiné obvinila a zatkla společně s Rittigem i advokáta Davida
Michala a podle Lidových novin je vydán mezinárodní zatykač i na dalšího partnera firmy
Marka Stubleyho, který byl v době zatýkání v zahraničí.
Zmíněná právní kancelář dlouhodobě s Rittigem spolupracuje a její jméno figuruje v řadě
dalších podivných kšeftů.
"MSB Legal zařizovala pro Iva Rittiga veškeré právní krytí. Dělali smlouvy, zakládali všude
možně v daňových rájích nastrčené firmy. Ta síť následně napomáhala převodům peněz, aby
se transakce zneprůhlednily. Je to samozřejmě jedno z nejvyšších pater toho pološedého
byznysu," řekl TÝDNU bývalý šéf vojenské rozvědky Karel Randák, který na případu
pracoval s protikorupčním fondem.
Zatčení dvou třetin majitelů advokátní kanceláře MSB Legal může mít ještě mnohem větší
důsledky. Jejich jména figurují v řadě dalších firem, které měly také vysávat Dopravní podnik
(viz Tunel vystřídala šachta, TÝDEN č. 35/12). Předloni si pražský magistrát pod vedením
Bohuslava Svobody (ODS) objednal audit vybraných smluv Dopravního podniku. "Našli jsme
zločineckou strukturu, která z podniku dlouhodobě vysávala peníze," nebral si tehdy servítky
advokát Václav Láska, který dostal audit na starost.
Podle jeho zjištění se roční ztráty pohybovaly mezi půlmiliardou a miliardou korun. Audit

skončil podáním řady trestních oznámení. V řadě smluv opětovně figurovali lidé z MSB
Legal, kteří dokonce opakovaně zastupovali jak Dopravní podnik, tak firmy, které s ním
obchodovaly. Do jejich působnosti spadá například společnost Peskim, která pořádala některá
výběrová řízení pro Dopravní podnik. Peskim nejenom sídlí ve stejné budově s MSB Legal,
ale mají dokonce společnou recepci.
MSB Legal se ale rozhodně nedrží jenom pražského podniku. Jejich kancelář figuruje třeba i
v dalším pochybném kšeftu, který je přičítán Rittigovi. Jde o neuvěřitelně výhodný prodej
obří solární elektrárny Amun. Re společnosti ČEZ.
Odposlechy koulí na noze
K obvinění aktérů kšeftování s jízdenkami policii podle některých médií napomohly i
zaznamenané odposlechy, na nichž se Rittig a jeho souputníci domlouvají, jak ovládnout
firmu na tištění jízdenek. Policie i žalobci byli do pátečního dopoledne na informace skoupí a
nepotvrdili ani zatykač na Stubleyho.
"Mohu potvrdit, že Vrchní státní zastupitelství v Praze dozoruje trestní věc, ve které byly ve
čtvrtek zadrženy čtyři osoby. Všechny čtyři osoby byly obviněny, a to z trestného činu
legalizace výnosů z trestné činnosti. Na uvedené trestné věci se podílí Útvar pro odhalování
korupce a finanční kriminality a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu," řekla pražská
vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, jejíž úřad vyšetřování dozoruje.
Žalobci alespoň potvrdili, že Rittigovo zatčení v jeho luxusní vinohradské vile se týkalo
Dopravního podniku. "Tato kauza se vztahuje k již dříve vyšetřované trestní věci, v níž
figuruje jako poškozený Dopravní podnik hlavního města Prahy," dodala Bradáčová.
--Jak se ždímá Dopravní podnik
Čtvrteční policejní razie je pokračováním již delší dobu vyšetřovaného případu předraženého
tisku jízdenek. Tentokrát se ale zřejmě muži zákona dostali na kobylku i kmotru Rittigovi. Už
loni v říjnu byli kvůli této zakázce pražského Dopravního podniku obviněni bývalý ředitel
Martin Dvořák a jeho ekonomický náměstek Ivo Štika. Obvinění si vyslechli i aktéři současné
policejní akce Peter Kmeť a Jan Janků. Na rozdíl od současného praní špinavých peněz šlo o
pletichy při veřejné soutěži a porušování povinnosti při správě cizího majetku. A jak mělo
vysávání veřejných peněz probíhat? Zakázku dostala bez výběrového řízení společnost
Neograph, kterou ovládala dvojice bývalých komunistických rozvědčíků a někdejších
spolupracovníků z odboru USA a Latinské Ameriky Jan Janků a Vladimír Sit ta. Firma podle
smlouvy inkasovala za každou jízdenku 34 haléřů. Neograph ale uzavřel další
zprostředkovatelskou smlouvu se společností Cookville Asset z Panenských ostrovů, za
kterou měl podpisové právo Peter Kmeť - další komunistický rozvědčík a spolupracovník
Janků a Sitty. K této firmě putovala z oněch 34 haléřů polovina. Minimálně část prostředků
šla do rukou Iva Rittiga, se kterým Kmeť podepsal poradenskou a zprostředkovatelskou
smlouvu. Rittigovi zaručovala měsíčně pěkných 160 tisíc eur (více než 4 miliony korun) a 40
procent ze zisků, které pomůže sjednat. Dohromady si tak Rittig přišel zřejmě na desítky

milionů korun. U civilního soudu však Kmeť nedokázal vysvětlit, za jaké konkrétní rady
Rittig peníze dostával.
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