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Kauza Stoka
Od jara roku 2019 brněnskou buňkou ANO otřásala tzv. kauza Stoka. Policie ČR vyšetřuje korupci a ovlivňování tendrů
veřejných zakázek, k čemuž mělo docházet mezi lety 2014 až 2019. Důležitou postavou úplatkářské kauzy a pojítkem mezi
jednotlivými větvemi případu je bývalý místostarosta a radní Brna-střed Jiří Švachula (dříve ANO), který byl dle
vyšetřovatelů součástí korupčního systému a ovlivnil několik zakázek, a to v brněnských městských firmách i na
antimonopolním úřadu.

Na kauzu jsou napojeni i Jaroslav Faltýnek (ANO) a jeho syn Jiří Faltýnek (ANO). Oba s Jiřím Švachulou udržovali blízký
vztah, což ovšem Jaroslav Faltýnek popírá. V případu jsou policií vedeni jako podezřelí, nikoli obvinění, jelikož o nich
mluví pouze jiní obžalovaní mezi sebou a policii se nikdy nepodařilo zachytit rozhovor mezi obžalovanými a jedním z
rodiny Faltýnků. Jaroslav Faltýnek byl v té době ve vedení městské firmy Brna-střed.

I z důvodu, že část obviněných se již přiznala k protiprávnímu jednání a vypovídají, nabývá kauza stále větších rozměrů.
Momentálně v ní policie stíhá 50 osob a firem. Klíčovým svědkem je podnikatel Saman El-Talabani, který měl vybírat
firmy, které byly ochotné úplatky , i osoby, které je následně od firem vybírali.

V souvislosti s kauzou mělo dojít ke zrušení tří místních buněk hnutí. Ty se proti rozhodnutí ohradily, jelikož jejich členové
nebyli v případu obvinění ani podezřelí. Zajímavý je fakt, že tato čistka se měla vyhnout buňce Brno-střed, kde celá
korupční kauza vnikla. Rozhodnutí o zrušení buněk bylo nakonec anulováno. K dnešku je v kauze Stoka stíháno
dohromady 50 lidí nebo forem.

Kontext kauzy

V kauze mělo dojít k ovlivnění desítky zakázek ve výšce kolem půl miliardy korun. Na úplatcích pak mělo být Jiřímu
Švachulovi vyplaceno přibližně 47 milionů korun. Jedná se tak o jednu z největších korupčních polistopadových
kauz.
Podle svědectví měla mít informace o probíhající korupci na brněnské radnici již v roce 2017 Taťána Malá (ANO)
jakožto předsedkyně jihomoravské buňky. Ta to nejprve popírala, později přiznala, že informace o tom, že není
něco v pořádku, slyšela, ale neměla o tom žádné důkazy.

O této kauze jsme již psali zde. Kauze jsme se věnovali i v #PtámeSeVlády, odrazila se i v našem Vysvědčení pro vládu za
rok 2020 a je jedním z mnoha důvodů, proč by Andrej Babiš neměl být premiérem.
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