
Příloha - přehled o podnětu podaným analytikem Pirátů Januszem Koniecznym.

1) Společnosti z kauz nákupů respirátorů pro Ministerstvo zdravotnictví - V minulém roce Piráti a
investigativní novináři odhalili pochybné společnosti, u kterých si ochranné pomůcky objednalo
Ministerstvo zdravotnictví. Společnost “De Sol Investment, a.s.” získala objednávku za 300
milionů Kč, ačkoliv po této společnosti pátral Interpol a jménem společnosti vystupoval bývalý
svářeč s 11 exekucemi. Tato společnost nezapsala v evidenci skutečných majitelů žádnou osobu
a pro soud bude velice těžké určit, kdo reálně tuto společnost ovládá. Ministerstvo tehdy po
tomto odhalení objednávku zrušilo. Podnět poukazuje rovněž na společnost Recea Prague, a.s.,
která taktéž získala objednávku na nákup respirátorů pro Ministerstvo zdravotnictví za cca 300
milionů Kč. V registru je uvedena Lenka Knížková, která ovšem na rovinu přiznala, že společnost
je pouze na ní napsaná, ale ovládá ji bývalý asistent starosty Prahy 5 - Jan Kunc, který má 18
exekucí a trvalé bydliště na úřadě městské části.

2) Kauza údajných daňových podvodů Františka Savova za 600 milionů Kč - kauza obřích daňových
podvodů konečně míří před soud. Zásadní roli v celé kauze sehrává spořitelní družstvo Artesa,
které dle policie skrytě ovládá miliardář František Savov. V registru je ovšem uveden právník
Bohumil Koutník, který dle některých svědectví zveřejněných v médií plní roli prostředníka
Františkovi Savovi. Piráti samozřejmě nedisponuji důkazy dokládající, že tuto společnost ovládá
František Savov nebo Bohumil Koutník, a právě proto by tento případ měl posoudit rejstříkový
soud.

3) Společnost Rittig Partners - společnost s dřívějším názvem Rittig & Partners s.r.o. figuruje
dokonce v nedávném osvobozujícím rozsudku známé jízdenkové kauzy pražského Dopravního
podniku. V minulosti dodala mediálně propíraný “etický kodex” pro státní podnik Lesy ČR.
Bohužel tato společnost nezveřejnila v registru, kdo ji ovládá a došlo tak k porušení zákona. Tuto
společnost dříve napřímo vlastnil Ivo Rittig. Následně se přejmenovala na NEXT ESC s.r.o. a do
dnešního dne je napřímo vlastněná kyperskou firmou Rittig & Partners Europe Limited. Již dříve Piráti
zjistili, že majitelem této kyperské firmy Rittig & Partners Europe Limited byla hongkongská
společnost, která byla dále vlastněna americkou společnosti. Lze předpokládat, že kyperská
společnost, která má v názvu jméno Ivo Rittiga, je patrně ovládaná Ivo Rittigem, nicméně
konečný verdikt v této věci musí opět učinit až soud.

4) Společnost odsouzeného korupčníka Alexandr Novák obžalovaného v kauze ROP Severozápad - Alexandr
Novák byl pravomocně odsouzen za přijetí úplatku ve výši cca 40 milionů Kč a aktuálně je obžalován v
kauze ROP Severozápad, ve které státní zástupce vyčíslil škodu na 14 miliard Kč. Alexandr Novák ovšem i
po svém propuštění z vězení dál podniká a minimálně nedávno byl největším akcionářem společnosti
Android, a.s.. Respektive Alexandr Novák je evidován jako největší akcionář této společnosti ve sbírce
listin obchodního rejstříku. Přesto Alexandr Novák není uveden v evidenci jako osoba, která ovládá tuto
společnost. Místo Alexandra Nováka je zde uvedena manažerka a minoritní akcionář této společnosti.
Pokud pan Novák prodal svůj podíl v této společnosti, pak nepochybně o tom přesvědčí rejstříkový soud.

5) Podezřelý eshop bonky.cz - dosazování “bílých koní” lze ilustrovat rovněž na podvodných a různých
podezřelých eshopech. V roce 2020 Analytický tým Pirátů vyhodnotil více jak 350 podnětů týkajících se
podvodných eshopů nabízející roušky a respirátory. Tyto eshopy přijaly od občanů platby, ale objednané
zboží již často nezaslaly. Následně tyto eshopy byly zrušené a založené nové, které opět vybíraly od
občanů peníze a tak stále dokola. V té době byl jeden z pochybných eshopů na adrese kafar.cz registrován
na jméno Kamila Gabriše, vůči kterému jsou vedené 3 exekuční řízení. Aktuálně je propírán podezřelý
eshop bonky.cz, který je zaregistrován na společnost Finalty target media s.r.o. a ta je vlastněna nám již
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dobře známým Kamilem Gabrišem, který je uveden v registru jako osoba, která tuto společnost ovládá.
Ve skutečnosti lze mít pochybnost, zdali tato osoba neplní funkci “bílého koně”, k čemuž analytik Pirátů
Janusz Konieczny shromáždil další informace. Nepřekvapivě byl eshop bonky.cz zrušen a podvedení
zákazníci se domlouvají na dalším postupu v založené FB skupině. Před tímto eshopem varuje i ČOI viz zde.

6) Bývalý podivný sponzor Věci veřejných převedený na bezdomovce - Věci veřejné byly malou a současně
hojně sponzorovanou stranou. Reportéři ČT zveřejnili reportáž popisující převedení hned 6 sponzorů této
strany na bílého koně - bezdomovce Lukáše Mullera, který má bydliště na úřadě a čelí velkému množství
exekucí. Rovněž nyní vlastní jednoho z bývalých sponzorů Věci veřejných (agentura PromoProdukce a.s.).
Ačkoliv jde o zřejmého bílého koně, tak přesto je v evidenci uveden jako osoba, která tuto společnost
ovládá.

7) Velký počet společnosti napsaných na bezdomovce - Paní Valentina Koňová bydlí v ruinách - neumí psát
ani číst. Přesto vlastní společnosti a netuší, co se s nimi děje. Výměnou za 500 Kč podepsala několik
dokumentů a stala se tak “bílým koněm”. Ačkoliv je uvedena v evidenci, že ovládá společnosti Sonkari
s.r.o. a Amfibol s.r.o., tak je zjevné, že to není pravda a společnosti ovládá někdo jiný. Analogická situace
je u pana Roberta Javůrka, který vlastnil desítky firem a jako jednatel figuroval ve více jak stovce firem.
Čelí obrovskému množství exekucí, novinářům popsal, že rád hraje na automatech a netuší, co se děje se
společnostmi, které formálně vlastní. Tak je tomu například u společnosti SAGEDER s.r.o., kterou dle
evidence do dnešního dne ovládá, což je zjevná nepravda.

8) Podvodná směnárna - Podvodným směnárnám se ve svých reportážích podrobně věnuje redaktor Seznam
Zpráv Janek Rubeš. Poukázal například na směnárnu Pemex Change, s.r.o., která je napsaná na
ukrajinského dělníka Mykolu Bondara - ten je majitelem a jednatelem této společnosti, i když patrně plní
roli bílého koně, podobně jako zakladatelka této společnosti uvedena v evidenci skutečných maitelů.
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