Jízdenky pro pražský dopravní podnik míří před soud
Státní zástupci poslali k soudu případ týkající se pražského dopravního podniku a údajně stovek
miliónů korun. Kriminalisté prověřovali zakázky na tisk jízdenek a prodej dokladů, mimo jiné
také projekt elektronické jízdenky.
Před soudem stane 18 obviněných, mezi nimi je podle dřívějších informací i lobbista Ivo Rittig.
"Část obviněných se zločinů dopustila jako pachatelé nebo ve spolupachatelství a část ve formě
účastenství, a to jako pomocníci. Právní kvalifi kace není u všech obviněných stejná," sdělil v
úterý v tiskové zprávě dozorující žalobce Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v
Praze.
Dopravní podnik figuruje v kauze jako poškozený. Podle vyšetřovatelů bylo z firmy vyvedeno
nejméně 457,5 miliónu korun, přičemž se následně "vyřešilo" formou praní špinavých peněz
téměř 150 miliónů.
Podle policie uzavřel pražský dopravní podnik nevýhodný kontrakt na výrobu jízdenek s
papírnou Neograph, který zprostředkovala Cokeville Assets, firma Rittigova obchodního
partnera Petera Kmetě.
Neograph firmě podle vyšetřovatelů odváděl 17 haléřů z každé jízdenky. Nadační fond proti
korupci v minulosti uvedl, že konečným příjemcem těchto peněz byl pravděpodobně Rittig.
Lobbista byl z praní špinavých peněz obviněn v únoru 2014, společně s ním tehdy média mezi
stíhanými jmenovala Kmetě, jednatele Neographu Jana Janků a Rittigova právníka Davida
Michala.
Zneužití informací
Později k nim přibyl další podnikatelův právník z kanceláře MSB Legal Marek Stubley. K
dalším obviněným v kauze podle médií patří bývalý ředitel pražského dopravního podniku
Martin Dvořák, a to mimo jiné kvůli údajně předražené zakázce zmanipulované ve prospěch
firmy Cross Point.
První obvinění v této kauze padla v roce 2013, další přibyla v roce 2014. Borgula skupinu viní
ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, praní špinavých peněz nebo zneužití informace
při obchodním styku.
Za tyto trestné činy hrozí až osm let vězení. Někdo byl obviněn také ze zpronevěry, za což hrozí
až deset let vězení.
Jeden z obviněných podle státního zástupce získal status spolupracujícího. Mezi další obviněné
podle médií patří například bývalý poradce šéfa dopravního podniku Jan Valtr nebo Dvořákův
někdejší ekonomický náměstek Ivo Štika.
Případem se u pražského městského soudu bude zabývat senát vedený předsedou Petrem
Hovorkou, sdělila mluvčí soudu Markéta Puci.
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