
Žalobci před komisí: nečekaná pochvala 

Poslanci, kteří vyšetřují policejní reformu, včera řešili, kdo vynáší informace  

Vznik Národní centrály proti organizovanému zločinu státní zástupci od počátku kritizovali – 
policejní reforma byla podle nich rychlá a nepřipravená. Šéf žalobců Pavel Zeman přesto 
včera nový útvar trochu překvapivě pochválil. "Hodnotím velice dobře komunikaci," řekl ve 
Sněmovně, kde vypovídal před poslaneckou komisí, jež okolnosti reorganizace elitních 
policejních útvarů už od července vyšetřuje.  

Není jasné, nakolik se Zeman s novým uspořádáním policie smířil a nakolik šlo hlavně o 
diplomacii.  

Jeho kolegyně – pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová – byla opatrnější. "Útvar 
funguje jeden měsíc, bylo by nekorektní ho v tuto chvíli jak chválit, tak kritizovat, to nelze," 
odmítla hodnotit výsledek sloučení policejních útvarů.  

To, co poslanci řešili mnohem intenzivněji, byl údajný únik informací. Komise totiž jedná 
tajně, ne vždycky se však obsah jednání skutečně utají. Včera se tak komise kromě policejní 
reformy dlouho zabývala i tím, odkud se na veřejnost dostávají informace z jejího jednání. 
Poslanci museli mít po celou dobu vypnuté mobilní telefony, sešli se v uzavřené místnosti 
vedle sněmovního dvorku. "Jsem přesvědčen, že některé úniky nemohou být z této komise," 
hájil šéf komise Pavel Blažek (ODS) svoje kolegy, přičemž však přiznal, že i z jejich řad se 
zřejmě občas někdo rozpovídá. Jinak by nemohlo vyjít najevo například to, proč poslanci 
chtějí vyslechnout i hradního kancléře Vratislava Mynáře.  

Blažek si s vyšetřujícími poslanci jednomyslně odhlasoval, že jako šéf komise musí tyto 
úniky projednat – jak se Zemanem, tak s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů.  
"Mám podezření, že jediná možnost těchto úniků je z orgánů státu. To znamená buď ze 
státního zastupitelství, nebo z policie, od bývalých policistů," uvažoval Blažek.  

Olomouc a telefon  

Naposledy tento týden zveřejnil Nadační fond proti korupci usnesení GIBS z letošního 
března, z něhož vyplývá, že den před policejní razií v olomoucké společnosti Tesco SW, kde 
policie prošetřuje IT zakázky dotované z Evropské unie za téměř půl miliardy korun, někdo z 
německé SIM karty varoval jednoho ze zaměstnanců této společnosti, že se razie chystá. A 
vyšetřovatelé včetně Šlachty následně začali pracovat s verzí, že za únikem informací stojí 
někdo, od koho vede přes pracovnici české ambasády v Berlíně stopa až k vedení policie.  
Olomouc je přitom pro dané vyšetřování důležité místo – právě zde totiž policie vyšetřuje se 
vším související kauzu Vidkun, ve které jde o možné propojení mezi olomouckým byznysem 
a policií, úniky informací z vyšetřování, a tím pádem i ovlivňování živých kauz.  

Právě při jedné ze schůzek olomouckého podnikatele s tehdejším velitelem olomoucké policie 
mělo už začátkem loňského roku zaznít, že vyšetřovatel Šlachta, který se o oba muže zajímal, 
"je vyřešenej" a že "Šlachta končí".  



Oba muži si údajně povídali také o tom, že tím, kdo má za úkol Šlachtu odrovnat, je policejní 
náměstek Zdeněk Laube, jenž je označován za autora policejní reformy vedoucí ke zrušení 
útvaru, který Šlachta řídil.  

Podle Laubeho jde o nepravdivé drby, které mají poškodit nezávislost policie. A ministr vnitra 
Milan Chovanec mluví podobně: Šlachta podle něho podlehl drbům.  

Jak to celé bylo, má rozřešit právě poslanecká komise, která se včera sešla a postupně 
vyslýchala trio státních zástupců Zeman–Bradáčová–Komár. Závěr má komise vedená 
Blažkem z ODS zveřejnit v říjnu. Do té doby – příští pondělí – vyslechne ještě ministra 
Chovance i předsedu ANO Andreje Babiše a zřejmě i hradního kancléře Mynáře. "Pak 
nastane to nejhorší, a to je hodnocení toho, co jsme slyšeli. Nebude to jednoduchá věc," 
přiznává Blažek. 
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