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Tajné policejní informace se dostaly až k vlivnému

miliardáři

Jedenáct lidí bylo obviněno kvůli kšeftování s  lustracemi v policejních

databázích
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Bývalí policisté v Brně lustrovali v neveřejných policejních databázích jména vlivných politiků,
načež se kontroverzní podnikatelé, kteří si u nich tyto informace objednali, snažili získané
poznatky využít k vlastnímu byznysu. Policie kvůli tomu obvinila jedenáct lidí. O tom, jak celý
systém fungoval, píše Respekt v aktuálním vydání pod titulkem Brněnští politici v hledáčku
podsvětí.

Mezi těmi, jejichž jména si policisté měli lustrovat, figuruje také třiadvacátý nejbohatší Čech Pavel
Hubáček. Podle policejního svědka o těchto lustracích věděl a měl také obdržet jejich výsledky od
svého spolupracovníka, bývalého policisty Libora Macka. Ten je měl získat přes svého známého
Michala Ratajského, bývalého detektiva Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

„Na základě zjištěných skutečností lze mít za to, že Libor Macek v několika případech poskytl
Pavlu Hubáčkovi na základě jeho žádosti informace z policejních evidencí, když tyto informace
Libor Macek získal prostřednictvím Michala Ratajského,“ stojí v policejním usnesení s tím, že
Macek zajišťoval Hubáčkovi bezpečnostní služby. Týdeník Respekt má toto usnesení k dispozici.
Ratajský i Macek již podle něj byli obviněni z několika trestných činů. Hubáček z ničeho
obviněn nebyl.

Konverzace v mobilu

Podle usnesení si Ratajský spolu s několika dalšími kontroverzními podnikateli objednával přes
své známé u policie nahlížení do neveřejných databází a tyto informace následně předávali svým
obchodním partnerům – v některých případech policisté zdokumentovali, že jim za to platili. Jindy
vylustrované informace naopak používali jako kompromitující materiál proti svým nepřátelům
nebo nepohodlným politikům. Někdy se také nelegálně vylustrované materiály podle policie
snažili využít k navázání obchodních vztahů.

Brněnští politici v hledáčku podsvětí

Z policejních dokumentů plyne, že lustrace informací ohledně Pavla Hubáčka spadá do první
kategorie. Michal Ratajský si u svého spřízněného policisty objednal lustraci Hubáčka a jeho firem
a následně je předal Hubáčkovu spolupracovníkovi Liboru Mackovi. To vše mají detektivové
zdokumentované.

Z výpovědi svědka podle policie vyplývá, že Macek informace, jež od Ratajského získal, předal
právě Hubáčkovi. Celkem mělo jít o tři lustrace v letech 2013 a 2015. Ve všech případech si Macek
přes Ratajského nechal vyhledat informace přímo o Hubáčkovi, jednou navíc o bance Creditas
a investiční skupině Unicapital, které Hubáček vlastní.

Ratajský přiznal Respektu, že se s Liborem Mackem znal. Konkrétně se však k celé kauze nechtěl
vyjadřovat. „Nezlobte se, ale k probíhajícímu řízení se opravdu vyjadřovat nemohu,“ uvedl.
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Podobně s Respektem odmítl hovořit také Macek. Z policejních informací vyplývá, že při výslechu
odmítl, že by si u Ratajského jakékoliv lustrace objednával - policisté však z Ratajského mobilního
telefonu zabaveného při domovní prohlídce získali konverzaci mezi Mackem a Ratajským, která
podle nich jasně svědčí o opaku. Ratajský následně Mackovi požadované informace podle policie
osobně předával, a Macek tak byl obviněn z dvou trestných činů: účasti na neoprávněném
přístupu k počítačovému systému a nosiči informací a za zneužití pravomoci úřední osoby.

Respekt se obrátil i na Pavla Hubáčka, aby se zeptal, jaký je vztah miliardáře s Liborem Mackem,
a zda si u něj objednával popsané služby. „Jde o naprosto absurdní spekulaci, pan Hubáček si
u pana Macka žádné takové služby neobjednával,“ odpověděla na dotaz Lucie Brunclíková, mluvčí
Hubáčkovy banky Creditas.

Peníze na byty

Pravdou však je, že vztahy mezi Mackem a Hubáčkem sahají nejméně deset let do historie.
Minimálně od roku 2009 se totiž oba stali členy záložny Creditas, kterou Hubáček skupováním
podílů ostatních členů postupně ovládl. V roce 2014, kdy v kampeličce definitivně získal většinu, si
za tři miliony koupil mimo jiné i podíl Mackovy firmy Finway.

Tato společnost se specializuje na vymáhání pohledávek od dlužníků a velmi často přebírá
pohledávky od společností blízkých právě Hubáčkově bance, dříve záložně Creditas. V říjnu
2016 navíc převzala další vymahačskou společnost Invesa od Jiřího Salajky, který má v bance
Creditas na starosti marketing. Tato firma měla na konci roku 2018 od Creditas
desetimilionové úvěry.

Jiří Salajka je znám tím, že v jeho dvou bytech v Praze postupně bydlel druhý muž hnutí ANO
Jaroslav Faltýnek. Letos v dubnu na to upozornil pořad Reportéři ČT. Faltýnek tehdy zdůrazňoval,
že on i jeho přítelkyně Salajkovi za pronájem platí tržní nájem.

Salajka, kterého se Respekt pokusil neúspěšně oslovit, za oba byty zaplatil 32 milionů korun, aniž
je zastavil vůči úvěru. Sám přitom s rodinou bydlí v Olomouci v domě pořízeném za jednotky
milionů pomocí hypotéky, kterou dodnes splácí. Když pořadu Reportéři ČT vysvětloval původ
milionů nutných na nákup bytů, uvedl, že jsou z prodeje jeho společností.

V roce 2016, asi dva měsíce před nákupem prvního z obou bytů, který si byl sám Faltýnek před
koupí prohlédnout, Salajka prodal zmíněnou firmu Invesa a svou marketingovou firmu Outcomm
právě dnes obviněnému Liboru Mackovi. První jmenovanou společnost Macek provozuje dál;
činnost druhé firmy specializované na marketing však následně téměř úplně ukončil.
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