
Policisté z Národní 
centrály proti organizo-
vanému zločinu (NCOZ) 

včera zasahovali na několika 
místech v Česku. Detektivo-
vé přišli do pražského sídla 
fi rmy Kapsch, která provozuje 
mýtný systém v Česku, bytu 
ředitele Kapsche Karla Feixe, 
sídla Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže v Brně 
a na radnici městské části 
Brno-střed. Navštívili také byt 
místopředsedy hnutí ANO Ja-
roslava Faltýnka a v Prostějově 
obydlí vlivného sportovního 
manažera Miroslava Černoška.

Zátah souvisí
s mýtným tendrem

„Probíhají úkony trestního 
řízení ve dvou trestních věcech 
souběžně,“ uvedl žalobce olo-
mouckého vrchního státního 
zastupitelství Petr Šereda. 
„Část úkonů, která probíhala 
na ÚOHS, se týká některých 
veřejných zakázek, které byly 
řešeny na tomto úřadu, včetně 
veřejné zakázky na mýtný 
systém,“ dodal Šereda. Nikdo 
do včerejšího podvečera nebyl 
obviněn.

Šéfové ÚOHS a Kapsche 
jsou podezřelí z korupce

Policie podezřívá podle 
serveru Novinky.cz předsedu 
ÚOHS Petra Rafaje a ředitele 
české pobočky Kapsche Karla 
Feixe z korupce. Podezření 
souvisí se zakázkou minister-

stva dopravy na výběr mýtné-
ho. Podle serveru to vyplývá 
z příkazu k prohlídce.

Kapsch provozuje mýtný 
systém v Česku od roku 2007. 
V tendru na nového provozo-
vatele mýta po roce 2019 ale 
vyhrálo konsorcium Czech-
Toll/SkyToll. Kapsch výsledky 
tendru napadl a ÚOHS pak 
nejprve loni v květnu výběr 
vítěze tendru zrušil. V září ale 

platnost smlouvy potvrdil. 
Kapsch se obrátil na soud. 
Právě brněnské sídlo ÚOHS je 
dalším místem, kde policisté 
zasahovali.

Faltýnek odevzdal 
počítač a telefon

Detektivové zasahovali dopo-
ledne i v pražském Faltýnkově 
bytě. „Týká se to vyšetřování 
kolem mýtného tendru,“ řekl 
Faltýnek novinářům. „Předal 
jsem počítač a telefon. Žádné 
jiné dokumenty k tomu ne-
mám,“ doplnil.

Ministr dopravy Dan Ťok 
(za ANO) řekl , že informace 
má jen z médií. „Nechme 
policii udělat její práci, ona 
pravděpodobně ví, co dělá,“ 
dodal.

Podle některých médií poli-
cisté zadrželi radního a někdej-
šího místostarostu Brna-střed 
Jiřího Švachulu (ANO), který 
působí na ÚOHS jako člen 
rozkladové komise pro oblast 
dohledu nad zadáváním veřej-
ných zakázek v Brně.  Podle 
Práva byl zadržen i brněnský 
podnikatel Saman El-Talabani. 
/čtk, vaj/        sledujte E15.cz

Nemohlo to dopadnout 
jinak, míní exministr
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Část úkonů, která 
probíhala na ÚOHS, 
se týká některých 
veřejných zakázek 
včetně tendru na 
mýtný systém, uvedl 
žalobce Petr Šereda.
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Včerejší zásah policistů 
ve věci mýtné zakázky 
ministerstva dopravy 

bývalého šéfa rezortu Antoní-
na Prachaře nepřekvapil. Pra-
chař je dlouhodobým kritikem 
svého nástupce Dana Ťoka 
i způsobu, jakým záležitost 
mýtného systému řeší.

 Co říkáte na zprávy 
o zásahu?
Už dříve nějaké informace 
probleskovaly. Před rokem 
se podalo trestní oznámení 
na pana Ťoka. Kauza kolem 
mýta nemohla skončit jinak, 
než že se jí začnou zabývat 
orgány činné v trestním řízení.

 Policie podezřívá 
generálního ředitele 
Kapsche Karla Feixe 
a předsedu ÚOHS Petra 
Rafaje z korupce. Má 
důvod?
Tomu nevěřím. Že by pan Feix 
korumpoval pana Rafaje, když 
se bránili a podávali několik 

podnětů kvůli té soutěži a úřad 
všechny zamítl... Nevěřím, 
že by se pan Feix něčeho 
takového zúčastnil.

 Jakou roli v případu 
může hrát místopředseda 
hnutí ANO Jiří Faltýnek, 
kterého policie také 
navštívila?
Na ministerstvo dopravy měl 
velký vliv. Asi je třeba prověřit, 
jestli tam nebyl nějaký jeho 
zásah. Myslím, že se to mělo 
týkat hlavně exnáměstka 
Milana Ferance, který byl 
na ministerstvu dopravy 
i za mojí éry. /pav/
                         více E15.cz

Policie zasahovala
v Kapschi či u Faltýnka

Zeman podepsal
zákon o brexitu
V případě odchodu Velké 
Británie z Evropské unie bez 
dohody budou mít Britové 
v Česku až do konce příštího 
roku v některých oblastech 
stejná práva, jako by byli dál 
občany unie. Zákon pode-
psal prezident Miloš Zeman. 
Právní předpis bude účinný 
jen v případě tvrdého brexi-
tu bez uzavření smlouvy 
mezi Spojeným královstvím 
a unií.

Za Štětinovo hnutí 
kandiduje i Fischer
Jedničkou kandidátky 
do eurovoleb nového hnutí 
Evropa společně bude jeho 
zakladatel a nynější euro-
poslanec Jaromír Štětina. 
Dvojkou je paralympionik 
Jan Povýšil, který se zamě-
řuje na sociální oblast. Třetí 
je publicista a donedávna 
šéfredaktor Českého rozhla-
su Vltava Petr Fischer, který 
se má věnovat ekonomické 
oblasti. /čtk/

Krátce

Kdy je vhodná doba 
k prodeji fi rmy a co 
dělat s vydělanými 

penězi. To byla hlavní témata 
včerejší konference Investice 
& Bohatství, kterou pořádal 
deník E15.

Významné tváře českého 
byznysu si vyslechly rady 
mimo jiné od zástupců gene-
rálního partnera akce EnCor 
Wealth Management Marka 
Robinsona, Jana Kubína 
a Lubora Žalmana.

Proti případné fi nanční 
krizi se podle nich mohou 
investoři obrnit hlavně roz-
ložením rizika nebo držením 
hotovosti. „Někteří správci 
aktiv zapomínají klientům 

poradit, že mohou mít 
značnou část svého portfolia 
v hotovosti, protože z toho 
jednoduše nic nemají,“ myslí 
si Žalman. Základním krité-
riem při výběru konzultantů 
je podle něj jejich nezávis-
lost.

Svá doporučení v oblasti 
investic nabídli i ředitel praž-
ské burzy Petr Koblic, majitel 
fi rmy Linet Zbyněk Frolík 
nebo zakladatelka fondu 
Espira Investment Andrea 
Ferancová Bartoňová.

Dalšími partnery byly spo-
lečnosti Crestyl, Patria, Grant 
Thornton a Burza cenných 
papírů Praha. /mst/ 
                        více E15.cz

Byznysmeni se 
bavili o investicích

HLAVNÍ SLOVO. K hlavním řečníkům konference patřili Lubor 
Žalman (vlevo) a Jan Kubín z EnCor Wealth Management.
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