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O Ä•em kauza, kterou vám nyní blíÅ¾e popí&scaron;eme, je? NadaÄ•ní fond proti korupci upozornil poÄ•átkem prosince 2011
na kauzu pÅ™edraÅ¾ených jízdenek pro DPP, tedy na skuteÄ•nost, Å¾e lobbista Ivo Rittig je pravdÄ›podobnÄ› koneÄ•ným pÅ
Ä•ástky sedmnáct haléÅ™Å¯ za jízdenku, coÅ¾ Ä•inilo cca sedm miliónÅ¯ korun roÄ•nÄ›. Podle obÅ¾aloby je &scaron;koda nej
457 milionÅ¯ korun, z vyvedených penÄ›z bylo zlegalizováno témÄ›Å™ 150 milionÅ¯.

KAUZA: Tisk jízdních dokladÅ¯ PÅ™ed soudem stane 18 obvinÄ›ných, mezi nimi je i podnikatel Ivo Rittig. SpoleÄ•nost
NEOGRAPH, a.s. v roce 2008 uzavÅ™ela s Dopravním podnikem hl. mÄ›sta Prahy (dále jen &bdquo;DPP&ldquo;) smlouvu
na dodávku jízdních dokladÅ¯. Ov&scaron;em nejdÅ™íve musela jiÅ¾ v roce 2007 uzavÅ™ít Smlouvu o poskytování poradensk
a zprostÅ™edkovatelských sluÅ¾eb se spoleÄ•ností COKEVILLE ASSETS Inc., organizaÄ•ní sloÅ¾ka. Té se spoleÄ•nost
NEOGRAPH zavázala platit 17 haléÅ™Å¯ za jeden lístek. V praxi to probíhalo tak, Å¾e DPP zaplatil 34 haléÅ™Å¯ za jeden líste
spoleÄ•nosti NEOGRAPH, a ta z této Ä•ástky pÅ™edala 17 haléÅ™Å¯ firmÄ› COKEVILLE ASSETS Inc., organizaÄ•ní sloÅ¾ka.
Celkem takto spoleÄ•nosti COKEVILLE ASSETS Inc., organizaÄ•ní sloÅ¾ka, byla v letech 2008-2011 vyplacena Ä•ástka cca 40
mil. KÄ•. V roce 2006 uzavÅ™el Ivo Rittig se spoleÄ•ností COKEVILLE ASSETS Inc. (sídlo: Britské panenské ostrovy)
poradenskou smlouvu, v níÅ¾ byl poradcem a náleÅ¾ela mu mÄ›síÄ•ní pau&scaron;ální odmÄ›na za poskytované sluÅ¾by 160
EUR + 40% provize z pÅ™íjmu, který získá spoleÄ•nost COKEVILLE ASSETS Inc. z obchodních transakcí, uskuteÄ•nÄ›ných dík
radám Ivo Rittiga.

NFPK získal dokumenty, které dokládají finanÄ•ní transakce mezi osobou Ivo Rittig a spoleÄ•ností COKEVILLE ASSETS
Inc. a tudíÅ¾ lze vyslovit domnÄ›nku, Å¾e Ivo Rittig mohl být faktickým pÅ™íjemcem vý&scaron;e uvedené Ä•ástky cca 40 mil.
DPP.
V&scaron;echny obchodní vztahy, jakoÅ¾ i komunikaci s DPP zaji&scaron;Å¥ovala skupina osob z prostÅ™edí advokátní
kanceláÅ™e &Scaron;achta & Partners, v.o.s. (nyní MSB Legal, v.o.s.)

Jaké dokumenty si mÅ¯Å¾ete ke kauze stáhnout? DPP - VyvádÄ›ní finanÄ•ních prostÅ™edkÅ¯ skupinou
shodÄ›Tisková zpráva 6.12.2011

jednajících

Dal&scaron;í kauzou, která byla prezentována NFPK, byla zakázka na bezpeÄ•nostní systém pro Dopravní podnik hl.
m. Prahy, která byla zkonstruována tak, aby skrze ni mohlo odtéct z DPP kolem 100 miliónÅ¯ korun.
Relevantní
informace byly pÅ™edány orgánÅ¯m Ä•inným v trestním Å™ízení.
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