Chovanec: Může za tím být nenažranost těch lidí
Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) včera znovu odmítl tvrzení podnikatele Lukáše
Čadka, že si ČSSD prostřednictvím středočeského člena Kamila Choce řekla o třímiliónový
úplatek za zažehnání sporu, který Čadek s Českou poštou údajně má.
Podle ministra neměl Choc žádný mandát vyjednávat jménem ČSSD. Čadka obvinil z
estébáckých praktik.
"Pokud pan Choc požadoval úplatek a pan Čadek s tím souhlasil, musí být oba odsouzeni.
Věřím, že policie věc vyřeší, je potřeba ukázat veřejnosti, kde je pravda," řekl včera Chovanec
České televizi. Ministr podal v kauze trestní oznámení, Choce prý v životě neviděl.
"ČSSD má transparentní účet, transparentně vedenou kampaň, tyto praktiky nepoužíváme,"
uvedl Chovanec. Ohradil se i proti nařčení podnikatele Čadka, že používá policii jako svou
bezpečnostní agenturu.
"Pan Čadek je podezřelý z korupce. Já bych ho velice důrazně vyzval, pokud vede souboj se
mnou, aby přestal urážet policisty, přestal urážet Vrchní státní zastupitelství, které celou věc
dozoruje, a přestal urážet mé rodné město Plzeň, když tvrdí, že všechno zlo přichází z Plzně.
Jestli bojuje se mnou, ať nebojuje s ostatními kolem mě," vzkázal podnikateli Chovanec.
Vyjádřil se i ke spekulacím, že za kauzou může být plán k jeho odstranění. "Je to jedno z
témat debaty. Může to být nenažranost některých, kdo se chtěli přiživit na pseudosporu pana
Čadka, který nemá a nikdy neměl žádný nárok vůči České poště," řekl ministr.
Ten se podle svých slov s Čadkem sešel jen proto, že mu podnikatel slíbil přinést důkazy o
komunikaci České pošty a finančního úřadu ohledně jeho sporu. Chovance ale nepřesvědčil.
"Komunikace v tom rozsahu, o které mluvil, nikdy neproběhla. Řekl, že Česká pošta s ním
uzavřela novou smlouvu, to se nikdy nestalo. Čadek je podnikatel, který díky hlouposti přišel
o peníze, domáhá se jich estébáckými praktikami a u toho já asistovat nebudu," řekl
Chovanec.
"Jestli se někomu nelíbí, že se na České poště dělá pořádek, že se tam přesoutěžují věci, tomu
rozumím. Že se lidé brání tímto způsobem, tomu nerozumím. Estébáckým praktikám budeme
čelit a na České poště budeme postupně zavádět pořádek," řekl Chovanec.
Babišův poradce Čadkovi nepomáhal
Ministerstvo vnitra podle něj rozšířilo trestní oznámení i na jednu kauzu z minulosti. "Zdá se,
že můj předchůdce Martin Pecina byl asi záměrně uveden v omyl zaměstnanci ministerstva
vnitra. Jednalo se o jeden obchodní případ – Česká pošta versus soukromá firma. Někteří
pracovníci ministerstva selhali, ale velmi prapodivně," řekl Chovanec. Ten rovněž ukázal
prstem na poradce vicepremiéra Andreje Babiše (ANO). "Ochomýtl se tam i Babišův poradce
Adam Vojtěch. Měl mu (Čadkovi) dávat jakési přísliby. Je třeba se ptát Andreje Babiše, co
tam dělal," řekl ČT Chovanec.
Babiš odmítl jakoukoliv roli v této kauze, připustil ale, že se na něj Čadek obrátil. "Poslal
jsem ho za svým poradcem, ten ho vyslechl a já pak napsal panu Čadkovi SMS, ať podá
trestní oznámení," uvedl Babiš.

Vojtěch vydal včera prohlášení, ve kterém popřel, že by měl s kauzou cokoliv společného. "S
panem Lukášem Čadkem jsem se sešel dvakrát a pokaždé jsme se rozešli s tím, že mu
nemohu nijak pomoci," napsal Vojtěch.
"Česká pošta spadá pod ministerstvo vnitra a navíc jde v zásadě o obchodněprávní spor mezi
dvěma subjekty, který by měl vyřešit soud," napsal Vojtěch. Prý mu sdělil, že pokud má
podezření, že byl spáchán trestný čin, ať se neprodleně obrátí na policii.
Ve finále Chovanec včera řekl, že Vojtěchovi věří a nechce z toho dělat pseudoaféru.
Šéf Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka který v kauze podal trestní oznámení a
poskytl Čadkovi právní pomoc, prý doporučoval, aby byl ve svých vyjádřeních pro veřejnost
zdrženlivější a případné argumenty raději předal rovnou policii.
"Jeho vyjádření v médiích nejsou v řadě případů vůbec šťastná. Opusťme konspirační teorie,
opusťme politickou rovinu a soustřeďme se ani ne tak na spor pana Čadka s Českou poštou,
ale na ty nahrávky a e-maily," uvedl Soukenka.
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