Korupční kauza kolem České pošty
Vladimír KROC, moderátor:
Předsednictvo Bezpečnostní rady státu se zítra sejde, aby se zabývalo údajnou korupční
kauzou kolem České pošty a jejím sporem s podnikatelem Lukášem Čadkem o více než 20
milionů korun, o které prý pan Čadek přišel, když sešlo z přislíbených kontraktů s Českou
poštou. Na podnikatele se údajně obrátil se žádostí o několikamilionový úplatek středočeské
ČSSD Kamil Choc. A přislíbil vyřešení sporu s tím, že část peněz dostane i ministr vnitra, do
jehož agendy pošta spadá. Ministerstvo podalo už před časem v této věci trestní oznámení a
šéf resortu požádal o svolání předsednictva bezpečnostní rady, protože kauza údajně ohrožuje
důležité zájmy státu. Chovancův kolega ve vládě, vicepremiér a předseda hnutí ANO, Andrej
Babiš dnes Radiožurnálu řekl, že informace ze čtvrteční schůzky by měly být zveřejněny a
není nutné je udržovat v utajeném režimu.
Andrej BABIŠ, ministr financí /ANO/:
Já si neumím představit, jak může kauza České pošty, kde je podezření z korupce člena
ČSSD, a je tam jasná nahrávka, která mluví o nějakých penězích, může mít vliv na
bezpečnost státu a bezpečnost našich občanů.
Vladimír KROC, moderátor:
Tolik ministr financí Andrej Babiš. A pro zveřejnění výstupu ze zítřejší bezpečnostní rady je i
ministr Chovanec. Hlavní aktér kauzy Lukáš Čadek přitom dnes na policii přinesl údajně
vážné důkazy o korupci na ministerstvu vnitra. Naším prvním hostem je Petr Soukenka,
ředitel Nadačního fondu proti korupci, který poskytl podnikateli na počátku kauzy právní
pomoc. Dobrý den.
Petr SOUKENKA, ředitel Nadačního fondu proti korupci:
Dobrý den.
Vladimír KROC, moderátor:
Vy máte jisté informace o tom, s čím se pan Čadek dnes obrátil na policii. Je to tak zásadní
materiál, jak podnikatel avizoval předem?
Petr SOUKENKA, ředitel Nadačního fondu proti korupci:
No, to je otázka do pranice. Ne, podle toho, jak jsem informován panem Čadkem, tak si
myslím, že podle mého názoru ty informace zásadní nejsou, respektive nesdílím jeho názor na
to, že by obsah a rozsah těch informací nějakým způsobem zásadně ovlivnil podstatu tý
kauzy.
Vladimír KROC, moderátor:

Čili, není to nic, co by celou kauzu někam výrazněji posunulo?
Petr SOUKENKA, ředitel Nadačního fondu proti korupci:
Podle mého názoru.
Vladimír KROC, moderátor:
Jak se tedy podle vás jeví ta kauza po týdnu, kdy se dostala do médií. Je potenciálně vážná a
nebo spíš nafouknutá, jak soudí někteří komentátoři?
Petr SOUKENKA, ředitel Nadačního fondu proti korupci:
Tak já si myslím, že za ten týden nebo více jak týden se z toho stal mediální jako megaproblém, ale jsem přesvědčen o tom, že výraznou měrou k tomu přihrál pan ministr Chovanec
a také média. My jako fond jsme se ve svém trestním oznámení zaměřili zejména na, na ...
nebo výhradně, výhradně na možné korupční trestné činy a u toho bych zůstal. A je na
organizačním trestním řízení, aby prokázali, zda skutečně k tomu korupčení došlo nebo došlo.
Vladimír KROC, moderátor:
A mohl byste říct, jaké charakteru jsou ty informace, důkazy, které dnes měl pan Čadek
předat vyšetřovatelům?
Petr SOUKENKA, ředitel Nadačního fondu proti korupci:
Nezlobte se, nemohu být detailní v této věci.
Vladimír KROC, moderátor:
Jakou roli v tom tedy, v tom všem podle vás hraje ministr Chovanec, když vezmeme v úvahu,
že jeho úřad už před časem podal kvůli podezření z pokusu o korupci trestní oznámení, pan
Čadek se dnes na druhé straně nechal slyšet, že pan Chovanec využívá ministerstvo jako
vlastní bezpečnostní agenturu?
Petr SOUKENKA, ředitel Nadačního fondu proti korupci:
Tak to je vyjádření pana Čadka. Já z těch informací, který mám k dispozici, nejsem schopen
roli pana ministra Chovance vůbec komentovat. Jedině, co je možné komentovat je to, co
zaznělo na začátku, to znamená svolání Bezpečnostní rady státu, což já podle těch informací,
které jsou dostupné, i z otevřených zdrojů nebo v otevřených zdrojích, tak považuju za
neadekvátní, ale to je tak jediný, co k tomu můžu říct.
Vladimír KROC, moderátor:
A nemohla by ta kauza být i součástí politického boje, nemůže jít podle vašeho názoru o
pokus diskreditovat předního člena vlády a ČSSD?
Petr SOUKENKA, ředitel Nadačního fondu proti korupci:

Tak to je vysoce spekulativní otázka. Já skutečně, já bych jako skutečně se přimlouval za to,
držme se meritu věci, to znamená, existuje nějaká nahrávka, na tý nahrávce padla nějaká
korupční nabídka a dál bych, dál bych to nerozviřoval, respektive nerozvíjel.
Vladimír KROC, moderátor:
Ředitel Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka. Děkuju, na shledanou.
Petr SOUKENKA, ředitel Nadačního fondu proti korupci:
Na shledanou. Děkuju.
Vladimír KROC, moderátor:
Na druhé lince je Sabina Slonková, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz, který o této kauze
informoval jako první. Dobrý den.
Sabina SLONKOVÁ, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz:
Dobrý den.
Vladimír KROC, moderátor:
Jak si vysvětlujete, že Lukáš Čadek přišel až dnes na policii s údajnými dalšími důkazy o
korupci na ministerstvu vnitra?
Sabina SLONKOVÁ, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz:
Já si to nevysvětluju nijak, to je asi otázka na pana Čadka, já mu do hlavy nevidím,
každopádně myslím si, že pan Čadek se ocitl v nějaké těžké životní situaci a řešení způsobem,
který sám považuje prostě za správný a v dané chvíli pro sebe nejlepší.
Vladimír KROC, moderátor:
Nemůže postup pana Čadka působit jako snaha vrhnout ne právě příznivé světlo na
ministerstvo vnitra, do jehož gesce spadá Česká pošta a s ním tedy vede podnikatel spor o
desítky milionů?
Sabina SLONKOVÁ, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz:
To sice možná ano, ale jakoby myslet si o tom můžeme cokoliv, každopádně prostě pan
Čadek se dostal, jak jsem říkala, do, do vážné životní situace ve chvíli, kdy zkrachoval poté,
co Česká pošta podle jeho vyjádření couvla z již dojednaného obchodu, takže v tu chvíli, v tu
chvíli prostě on se brání všemi prostředky, které sám považuje za adekvátní.
Vladimír KROC, moderátor:
A neřekla byste, že ministr Milan Chovanec už dost přesvědčivě zpochybnil podezření, že by
mohl být zapleten do korupční aféry kolem České pošty, už vzhledem k tomu, že v té věci
podal jeho úřad před časem tedy trestní oznámení.

Sabina SLONKOVÁ, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz:
Já si myslím, že on to říkal pan Soukenka chvíli přede mnou, když se budeme držet toho
základu, o který v této kauze jde, tak je to nahrávka, na které člen středočeské sociální
demokracie nabízí panu Čadkovi pomoc v onom sporu s Českou poštou výměnou za nějaké
peníze a on říká, že to je pro sociální demokracii a pana Chovance. To je ten základ. Myslím,
že to je věc, kterou nezpochybňuje nikdo, že tato slova padla. A myslím, že když se budeme
držet opravdu striktně jasně daných faktů na stole, tak my jsme nikdy nepsali a nikdy jsme
netvrdili, že pan Chovanec je do toho zapletený ve smyslu, že on pana Choce poslal, naopak
myslím, že jsme k tomu byli vždy velmi zdrženliví. A informace, které se posléze začaly
objevovat, tedy ony údajné důkazy, které měly roli pana Chovance v tom příběhu
zadokumentovat, se nakonec ukázaly jako podvržené. Takže myslím si, že on je to spíše
problém středočeské sociální demokracie, jejíž člen tu nabídku učinil a pak je to samozřejmě
prostě problém toho pana Čadka, protože ten musí vysvětlit, proč s tím nešel hned na policii,
protože na tento trestný čin za korupci se vztahuje bezprostřední oznamovací povinnost.
Takže ono se nakonec prostě může stát, že v tom skončí pan Čadek s panem Chocem a tím ten
celý příběh bude uzavřený.
Vladimír KROC, moderátor:
Poznamenává šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz Sabina Slonková. Děkuju vám, na
shledanou.
Sabina SLONKOVÁ, šéfredaktorka serveru Neovlivní.cz:
Na shledanou.
19.8.2015
Zdroj: Český rozhlas, Ozvěny dne, 18:00

