Pracovat poctivě nejde, říká podnikatel, který natáčel
konkurzní podvodníky
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Vladimír Moltaš působí dojmem úspěšného podnikatele. V průběhu
posledních čtyř měsíců natáčel na skrytou kameru MF DNES skupinu
konkurzních podvodníků. Záznamem se však proplétá příběh samotného
Moltaše. Člověka, který upozorněním na praktiky právníka Luďka Voigta
přitáhl pozornost také k sobě a své kriminální minulosti – obchodoval s
drogami.

Podnikatel, majitel firmy VMS Trading provozující několik automyček. |
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Proč to dělal? Co z toho měl? Je to blázen? Otázky, které musí
napadnout každého.
Zařídíme milost na Hradě
rozkrademe firmu, sliboval konkurzní správce
Co znamená vaše kriminální minulost?
V březnu 2000 mne zatkli a poslali do vazby, kde jsem strávil čtrnáct
nebo patnáct měsíců jako člen organizované skupiny. Bylo nás zatčeno
celkem sedmnáct lidí.
Jaká byla vaše role? Co jste dělal?
Úplně se mi o tom nechce mluvit, protože jsem se nikdy nepřiznal a dnes
by to mohlo působit jako pozdní přiznání.

Nicméně pochopil jsem, že úplně nevinen jste nebyl.
Úplně nevinen jsem nebyl. Byl jsem spojkou mezi dovozcem ze
zahraničí a distributorem. Udělal jsem chybu a za to platím dodnes já i
moje rodina. Je mi to líto. Na každém jednání to na mne někdo vytahuje,
když se mu to hodí. Nicméně myslím, že ani ten proces spravedlivý
nebyl.
V čem spočívala podle vás ta nespravedlnost?
Policie manipulovala se spisem. Některé lidi úplně vynechali. Já sám
jsem pak dokonce platil policisty z národní protidrogové centrály.
Jednoho jsem dokonce nakonec zaměstnal u sebe ve firmě. Slíbili mi, že
mi zařídí, že dostanu podmínku, ale nakonec nic nesplnili. (Případem
uplácení policistů se bude MF DNES zabývat v příštích dnech – pozn.
red.)
Proč jste se teď snažil zdokumentovat podvody, do kterých vás
Luděk Voigt a Emil Zeman zkoušeli zapojit? Vždyť jste upozornil na
svůj starý případ, o kterém už téměř nikdo neví.
Neměl jsem na výběr, jak si očistit jméno. Mám si dělat seznam lidí, kdo
zná mou minulost a kdo ne? Při každém jednání jsem se bál, že to na
mne někdo vytáhne. Spousta lidí toho zneužívala. Na kriminálníka se
všechno snáze svede. Je to poprvé, co se o tom bavíme otevřeně, a
uvědomuji si, že mi z toho mohou vzniknout problémy. Dělám to ale
proto, že když jsem vám poprvé zavolal, tak vy jste ve mě měl nějakou
důvěru. Teď je mi hloupé mluvit s vámi jen o tom, co se hodí mně.
Jak je možné, že nejste ve vězení? Jste přece odsouzen ke čtyřem
letům.
Mám po dvanácti operacích levého oka. Ještě mne dvě čekají.
Operované jsem měl i pravé oko. V tuto chvíli mám z rozhodnutí soudu
zdravotní odklad.
Jste dnes poctivý?
Poctivě jsem pracoval čtyři roky, ale zjistil jsem, že poctivou prací nic
nezískáte. To, co jsem dělal sám, jsem ale dělal poctivě. Chtěl jsem
podnikat poctivě, ale ono to nejde. Abychom obstáli před konkurencí, tak
jsme často nemohli odvádět zdravotní a sociální pojištění z celého platu
zaměstnanců, a tak dostávali polovinu peněz v hotovosti na ruku.
Dokonce účetní mého bývalého společníka nám rozesílal tabulky, kolik
se má vyplatit oficiálně a kolik neoficiálně. Krátily se i hrubé obraty
provozoven, abychom nemuseli odvádět tak vysoké DPH. Podal jsem na
soud podnět, aby zajistil prošetření u policie. Zatím se ale nic neděje.

Jak se vaše firma dostala do konkurzu a vy pak do kontaktu s
konkurzním správcem Voigtem?
Jako jednatel společnosti jsem přihlásil společnost do insolvenčního
řízení. Chci, aby se to celé osvětlilo. Právě v insolvenčním jednání jsem
se seznámil s panem Voigtem. Po jednom jednání na chodbě jsem se s
ním pohádal, že kryje lumpárny mého společníka. Soudce Suchý mne
pak ale ujistil, že Voigta zná sedmnáct let, že to je velmi zkušený
správce a že se nemůže nic stát. Pak mi Voigt řekl, ať nejednám tak
impulzivně a ať neblbnu, že tam je dost peněz pro všechny. Tak jsem
vám zavolal.
V průběhu tohoto rozhovoru jste se přiznal nejméně ke třem
možným trestným činům. Vy jste připraven si jít za to sednout?
Nejsem připraven si jít za to sednout, ale nejsem ani připraven se nechat
neustále vydírat a neustále poslouchat, že na mne někdo zveřejní, že
jsem se zapletl s drogami. Co se týče mé společnosti, požádal jsem, ať
se vše prošetří.
Jak myslíte, že to celé dopadne?
Nevím. Už si o ničem nic nemyslím. Nemám jistotu v ničem. Nevěřím
systému. Byl jsem svědkem, jak mi konkurzní správce Voigt vyprávěl, že
seděl u jednání, kdy nějací lidé v konkurzu chtěli nabídnout jednomu
soudci 700 tisíc. Pak mu to podle něj šel říci a soudce to měl odmítnout.
No jo, ale pak s tím už nic nedělali. Myslím si, že pokud je to pravda, tak
poctivý soudce by to přece oznámil nebo s tou informací by nějak
pracoval.
Vladimír Moltaš (32)
Podnikatel, majitel firmy VMS Trading provozující několik
automyček. Sám přiznává, že jeho podnikání nebylo úplně čisté.
Na jejich firmu byla vydána exekuce.
V tu chvíli se potkal s konkurzním správcem Luďkem Voigtem.
Vladimír Moltaš má za sebou kriminální minulost. V roce 2005 byl
odsouzen ke čtyřem letům za obchod s drogami. Ve vězení byl
rok, pak získal odklad kvůli potížím s očima. Voigt mu nabídl
možnost získat podvodem milost od prezidenta republiky.
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