Firma napojená na Ratha inkasovala stovky
milionů
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PRAHA - Její stopa v kauze Davida Ratha není zatím příliš viditelná. I ona však
představovala podle protikorupčních detektivů důležitý článek. Ivana Salačová,
dvaapadesátiletá ředitelka stavební firmy FISA ze Slaného. Toho času jedna z osmi
obviněných v korupční kauze Ratha a spol.
Server Lidovky.cz prostudoval veřejně dostupné listiny, z nichž vyplývá, že příchod Davida Ratha
do středočeského hejtmanského křesla výrazně zvýšil roční obrat firmy.
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Největší zakázky firmy FISA za Rathova panování
67 994 349 Kč - stavba kanalizace, ČOV a dobudování vodovodu v Broumech (2011)
64 994 715 Kč - odkanalizování v obcích Stochov - Honice, Čelechovice (2009)
34 390 201 Kč - Slaný, Dolín - odkanalizování (2010)
30 481 774 Kč - stavba vodovodu Klobuky - Kobylníky (2011)
19 890 043 Kč - stavba kanalizace Jimlín - Zeměchy (2008)

Z výroční zprávy stavební firmy ze Slaného vyplývá, že jejími účty jen v letech 2009 a 2010
proteklo na 580 milionů korun. Přitom třeba v roce 2000 to bylo "jen“ 81 milionů, v roce 2002 pak
90 milionů.
Obraty firmy FISA
do roku 2000 - kolem 50 milionů korun
2000 - 81 milionů
2001 - 83 milionů
2002 - 90 milionů
2003 - 134 milionů
2004 - 142 milionů
2005 - 193 milionů
2006 - 206 milionů
2007 - 203 milionů
2008 - 246 milionů
2009 - 286 milionů
2010 - 293 milionů

"Firma FISA z velké části poskytovala v roce 2010 služby pro obecní úřady v rámci
Středočeského kraje a při výstavbách komunikačních sítí,“ přibližuje zpráva, odkud pramenil
úspěch stavební společnosti.
FISA, která se mimo jiné podílela na rekonstrukci gymnázia v Rathově Hostivici, vyhrávala ve
Středočeském kraji zakázky na stavbu kanalizací, vodovodů či opravu silnic. Podle registru
veřejných zakázek zvítězila jen v posledních třech letech ve více než pětadvaceti soutěžích. Jak
dosáhla tak skvělého úspěchu? To nelze zjistit. "Nebudu nic říkat,“ zněla strohá reakce ženy,
která vzala telefon, když se na to server Lidovky.cz chtěl zeptat.
Plat 100 tisíc měsíčně
Z listin také vyplývá, že společnost, jež v roce 2010 zaměstnávala 16 lidí, platila 11 leasingových
smluv na auta. Kromě bagru se na seznamu objevují také luxusní vozy Audi nebo Mercedes za
více než milion korun. A špatně se neměli ani zaměstnanci. V roce 2009 jim na účtech měsíčně
přistávalo 103 tisíc korun. O rok později pak necelých 75 tisíc.
Na adresu společnosti FISA dovedla detektivy podle všeho až předražená zakázka rekonstrukce
zámku v Buštěhradu. Firma ze Slaného figurovala na seznamu společnosti Konstruktiva Branko,
jejíž dva manažery policie také obvinila, jako subdodavatel předražené opravy za 214 milionů
korun.

