
Obviněný a rozčarovaný 

Podnikatel Lukáš Čadek a sociální demokrat Kamil Choc se bavili o úplatku pro ministra 
vnitra. Nakonec jsou obviněni oni dva. Před soudem by mohli kvůli "nepřímému uplácení" 
stanout už za dva týdny.  

PRAHA Lukáš Čadek je krajně zhrzený. "Slibuji veřejnosti, že již nikdy na nic 
neupozorním," prohlašuje plamenně.  

Policie ho včera obvinila z nepřímého úplatkářství, za což může jít až na tři roky do vězení.  
Čadek to bere jako nespravedlnost. Když se do médií dostala nahrávka, kterou pořídil a na níž 
mu sociální demokrat Kamil Choc nabízí vyřešení jeho vleklého sporu s Českou poštou za 
třímilionový úplatek pro ministra vnitra a ČSSD, žil Čadek v přesvědčení, že je v tomto 
příběhu kladným hrdinou.  

Ministr vnitra Milan Chovanec však kauzu ustál a policie obvinila právě Čadka a Choce z 
toho, že se na úplatku domlouvali. Chocovi hrozí dva roky vězení.  
"Pan Choc i já jsme oběti vyšších zájmů a lží. Blbý a blbější dostali na zadek," tvrdí Čadek.  

Obvinění jsem zahodil  

Těžko říci, zda je Čadkův hněv spravedlivého muže, jehož semlel boj proti korupci, hraný, 
nebo ne. "Text obvinění nemám, vzteky jsem to vyhodil a druhý kus má právník," dokresluje 
podnikatel své rozpoložení.  

Petr Soukenka z Nadačního fondu proti korupci, který Čadkovi platí advokáta, obvinění 
podnikatele předpokládal. "Podle advokáta se ho policisté ptali ještě na několik otázek a na 
konci výslechu mu sdělili obvinění. Pan Čadek byl prý překvapený," řekl Soukenka.  
Včerejší tah detektivů však zase tolik překvapivý není vzhledem k tomu, že se Čadek s 
Chocem na nahrávce o úplatku pro ministra baví a Čadek korupční nabídku neoznámil hned. 
Pouze se šel – jak říká – na státní zastupitelství poradit. Trestní oznámení však nepodal.  
Koneckonců: když se Čadek ve středu sešel s redaktorem MF DNES, řekl, že se svým 
obviněním počítá. Je však přesvědčen, že soud od jeho potrestání nakonec upustí.  
 
Soukromé rozhovory  

Stejně tak si Čadek nemyslí, že by soudce potrestal jeho kamaráda Choce, v jehož hlavě se 
údajně nápad na řešení věci úplatkem zrodil. Choc od vypuknutí aféry s médii nekomunikuje. 
V jediném rozhovoru, pro Aktuálně.cz, řekl, že nechápe, proč vlastně policie věc vyšetřuje. 
"Jsou to soukromé rozhovory a jsou to věci, které vůbec nepřísluší policii."  

Obvinění obou mužů je příznivé pro ministra vnitra Milana Chovance. Zprvu se totiž zdálo, 
že aféra ohrožuje jeho politickou kariéru, protože jeden milion z úplatku měl podle Choce jít 
právě do jeho kapsy.  



Jenže po jednání Bezpečnostní rady státu, o jejíž svolání Chovanec kvůli případu požádal, se 
na stranu ministra přiklonili i koaliční politici – kauza je prý výsledkem tlaku na Českou poštu 
a resort vnitra.  

Soud, nebo dohoda  

Státní zástupce Zdeněk Matula teď bude mít dva týdny na to, aby se s Chocem a Čadkem 
domluvil na trestu. Po této lhůtě se kauza přesune před soud. Policie totiž oběma mužům 
sdělila obvinění v takzvaném zkráceném řízení.  

"Stanoviska podezřelých ani návrhy trestu, když ještě přípravné řízení nebylo skončeno, 
nemohu komentovat," řekl Matula.  

Fakta Stíhaní kamarádi z vody * Lukáš Čadek původně podnikal s výpočetní technikou, pak 
se však pustil do osudového byznysu s Českou poštou. Nejdříve na jejích pobočkách prodával 
céčka a šitíčka, pak přišla nabídka na větší obchod – dárkovou akci, do které by Čadek dodal 
zboží za téměř 20 milionů korun. Pošta však vycouvala a Čadek, který už zboží nakoupil, 
podle svých slov přišel o veškerý majetek. V červnu se jeho spor s poštou objevil v médiích a 
Čadek tvrdí, že mu různí lidé začali nabízet pomoc. * Kamil Choc je středočeský sociální 
demokrat, který se s Čadkem údajně seznámil v červnu při sjíždění Berounky. O Čadkově 
případu si povídali a Choc mu nabídl pomoc. Po výletu se sešli v restauraci. Podle nahrávky, 
kterou na schůzce Čadek pořídil, mu Choc nabídl jednoduché řešení jeho problému: když dá 
bokem tři miliony korun na uplacení ministra vnitra a ČSSD, pošta mu peníze vrátí. Zatímco 
ministr vnitra skandál ustál – o schůzce podle všeho nevěděl – Čadka i Choce včera obvinila 
policie. 
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