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JAN HORÁK

PRAHA V druhé korupční kauze Da-
vida Ratha se nezopakoval stejný
scénář jako loni v lednu. Tehdy
pražský krajský soud vrátil obžalo-
bu do rukou policie. Tentokrát ale
příběh vystavěný státním zástup-
cem soud přijal, kauzu začne objas-
ňovat na začátku příštího roku.
Rozvětvená skupina firem, politi-
ků a manažerů podle žalobce po-
koutně ovládla tendry ve středočes-
kých nemocnicích, na úplatcích si
údajně smluvili 66 milionů korun.

Zatím 32 jednacích dní si vyhra-
dil Krajský soud v Praze na to, aby
se dobral skutečné úlohy bývalého
středočeského hejtmana Davida
Ratha, Kateřiny Pancové, Petra
Kotta a dalších šesti lidí a osmi fi-
rem v údajných manipulacích se
zakázkami na rekonstrukci pavilo-
nu kolínské nemocnice, výstavby
parkoviště u špitálu v Mladé Bole-
slavi či dodávku sanitek středočes-
ké záchrance. Proces, který startu-
je 19. ledna, je naplánován do
29. března.

„Z mnou dozorovaných trest-
ních kauz jde jistě o věc dosud nej-
více mediálně sledovanou. Obdob-
ně komplikovaných a závažných
trestních věcí, týkajících se větší-
ho počtu obviněných právnických
a fyzických osob, nicméně na zdej-
ším státním zastupitelství dozoruji
několik,“ sdělil serveru Lidov-
ky.cz žalobce z Vrchního státního
zastupitelství Jiří Pražák, který pří-
pad poslal k soudu.

Pražák patří k mladé generaci
státních zástupců, kteří mají blízko
k pražské vrchní žalobkyni Lence
Bradáčové. Pražák v minulosti pů-
sobil na státním zastupitelství
v Ústí nad Labem, kde svou sou-
časnou nadřízenou poznal. Později
si ho stáhla na stáž do Prahy, kde
nakonec zakotvil. Než Rathovu
známější kauzu sedmi milionů ko-
run v krabici od vína převzal žalob-
ce Petr Jirát, práci policie dozoro-
val právě Pražák.

„Bude to dobrá konfrontace s no-
vou garniturou prokurátorů, bude
to zajímavé srovnání,“ řekl k tomu
pro Lidovky.cz David Rath. V pří-
běhu zhmotněném zadržením ex-
hejtmana s krabicí plnou milionů
ho posadil na lavici obžalovaných
zmíněný Jirát, s nímž absolvoval
několik výživných slovních vý-
měn v médiích. „Byl to pro mě až
archetypální prokurátor, závan

50. let, měl jsem pocit jako z filmu
pro pamětníky,“ podotkl Rath.

První soudce je v důchodu,
novou tvář Rath nezná
Když současný případ údajné ko-
rupce ve středočeských nemocni-
cích dorazil ke krajskému soudu
v létě 2016 poprvé, dostal ho do ru-
kou senát v čele se soudcem Ivem
Zelinkou. Loni v lednu soudce roz-

hodl, že případ do soudní síně ne-
patří. Policii vrátil spis kvůli tomu,
že nasazení odposlechů neproběh-
lo v harmonii se zákonem. Zelinka
přitom letos talár svlékl, odešel do
důchodu.

„Případem se bude zabývat se-
nát, jehož předsedkyní je Mgr. Iva
Říhová,“ sdělila LN mluvčí soudu
Jitka Kubešová. Z mediálně zná-
mých kauz Říhové vystupují přípa-

dy násilných trestných činů. Letos
v srpnu poslala na 15 let za mříže
čtyřiapadesátiletého stánkaře za
to, že téměř ubodal poštovní doru-
čovatelku. Ještě přísnější trest –
16,5 let, od ní dopadl předloni na
muže, který při konfliktu kvůli své
snoubence zavraždil oponenta.

Rath má za absurdní,
že se „totéž řeší podruhé“
Soudkyně Říhová si v případě Ra-
tha drží od médií distanc. Ex-
hejtman je proslulý tím, že nevyne-
chá žádnou možnost napadnout
soudce kvůli podjatosti. Soudce
Roberta Pacovského z kauzy milio-
nů v krabici opakovaně nařkl z po-
stupu na objednávku. „Věřím, že
jistě pochopíte, pokud nebudu ten-
to případ do médií jakkoliv komen-
tovat,“ sdělila LN soudkyně Řího-

vá. „Nic o ní nevím,“ poznamenal
k ní Rath.

Na rozdíl od předchůdce Zelin-
ky hodlá soudkyně Říhová obžalo-
bu projednat v hlavním líčení,
změnila se totiž situace. Nejvyšší
soud loni v červnu přiznal odpo-
slechům platnost, Pražákova obža-
loba proto na druhý pokus prošla.
Případ posunul k soudu letos v čer-
venci. Soudkyně Říhová bude
moci všechny prostředky zajištěné
operativní technikou využít, právě
ty mají v případu největší váhu.

Obě větve Rathovy kauzy poli-
cie začala prověřovat v jednom
balíku, společně byly povolené
i odposlechy. Teprve pro fázi vy-
šetřování kriminalisté případ roz-
ťali vedví. Větev se sedmi „vinný-
mi“ miliony se prozatím završila
letos v červnu u pražské krajské
instance, soudce Pacovský ex-
hejtmanovi vyměřil 8,5 roku ve
vězení. Sankce je nepravomocná.
Druhá linie se začne u stejného
soudu odvíjet za tři měsíce.

„Kdyby někdo v soudní sousta-
vě měl rozum v hlavě, tak ty dva
případy spojil,“ stěžuje si Rath. Ne-
rozumí tomu, proč se soud s jeho
údajnými zločiny vypořádává na-
dvakrát, když policie vychází z jed-
né skupiny důkazů. „Opakovaný
vtip už nebude vtipem. Jsem od-
hodlán se tomu v rámci maximál-
ních možností věnovat a na místě
dokazovat absurditu, že totéž se
řeší podruhé,“ zmínil Rath, který
se chce líčení účastnit osobně.

Při projednávání kauzy sedmi
milionů v krabici od vína byla Ra-
thova obrana doslova urputná, po-
dal třeba stížnost na státního zá-
stupce, vymezoval se proti soudci
či na poslední chvíli vyměnil ad-
vokáta. S obdobnou taktikou pro-
tistrany počítá i státní zástupce
Pražák. „V rámci řízení před sou-
dem lze ze strany obžalovaných
očekávat využití veškerých pro-
středků, kterém jim právní řád
České republiky poskytuje,“ po-
znamenal žalobce.

„Veřejné instituce by měly
mít svoji vizi legitimního
účelu a hodnot,“ říká filozof
Petr Urban z Akademie věd
ČR, jenž vede nebývalou
spolupráci v oblasti etiky –
s ministerstvem dopravy!

MARTIN RYCHLÍK

PRAHA Co je vyšším standardem
pro veřejnou správu nežli pouhý
imperativ „nekorupčete“? Jak uči-
nit státní instituce důvěryhodněj-
šími? A v čem spočívá integrita
ministerstev a státních úřadů?

Na takové otázky hledal odpo-
vědi filozof Nikolas Kirby z Ox-
fordu, když předminulý čtvrtek
přednášel v Praze na ojedinělé
konferenci Etická kultura ve ve-
řejné a státní správě. Zúčastnili
se jí v budově Akademie věd ne-
jen učenci a „milovníci poznání“,
nýbrž také ministerští úředníci.

Integrita v resortu dopravy?
Tento mezinárodní mítink byl
součástí projektu „aplikované eti-
ky“, který koordinuje Petr Urban
z Filosofického ústavu Akademie
věd. Spolu s Alicí Koubovou a Ju-
rajem Hvoreckým chystají bě-
hem tří let další mezinárodní
akci, tři workshopy pro úředníky
a v roce 2021 též závěrečnou kon-
ferenci pro širokou veřejnost. Na
tu chtějí získat záštitu Senátu ČR.

Celý záměr, jehož cílem je zvý-
šit povědomí o potřebě dlouhodo-
bého pěstování etické kultury ve
státní správě a má vyústit v dopo-

ručení jasných opatření pro budo-
vání „eticky zralého prostředí“,
vznikl na podnět a ve spolupráci
s ministerstvem dopravy. To v mi-
nulosti – zvláště za dob ministrů
Aleše Řebíčka (ODS) či Víta Bár-
ty (VV) – proslulo řadou kontro-
verzních rozhodnutí a zakázek.
K lepším zítřkům má přispět prá-
vě počin filozofů, jenž dostal pod-
poru téměř pěti milionů korun od
Technologické agentury ČR.

„Jsem rád, že přednášky rozví-
řily zájem o téma etické kultury
ve veřejných institucích. I pro nás
byly v odborné rovině přínosné;
osobně mne například na Kirby-
ho přednášce zaujal důraz na jas-
né stanovení legitimního účelu ve-
řejné instituce a na potřebu sdílet
hodnoty, které z účelu vyplývají.
Pro veřejnou instituci s integritou

by pak bylo klíčové, aby si vytvo-
řila vizi, co je jejím účelem a jaké
jsou implicitní hodnoty, jež by
měli její zaměstnanci sdílet,“ řekl
LN Petr Urban ke konferenci.

Přednášel na ní též Paul Hey-
wood z University of Notting-
ham, jenž je světovou kapacitou
na výzkum korupce. V posled-
ních letech doporučuje spíše pře-
sun důrazu od obecných (a často
neefektivních opatření boje proti
korupci) k posilování integrity ve-
řejných institucí. Dalšími řečníky
byli Christoph Demmke z Postu-
pimi (dopady personalistiky na
pracovní chování) či Sophie Bour-
gaultová z Ottawy, jež hovořila
o úsilí předcházet vlivu předsud-
ků v setkávání se tváří v tvář mezi
státními zaměstnanci a občany.

Zájem ministerstva i filozofů
„Kladně kvituji Urbanovy aktivi-
ty; je to ojedinělá akce,“ uvedl na
úvod náměstek Jakub Kopřiva,
jenž zastupoval ministra Dana
Ťoka (ANO). Radost, že filozofie
může mít jak teoretické, tak i reál-
né výstupy, má i ředitel Filosofic-
kého ústavu Akademie věd.

„V tomto případě se jedná ne-
jen o vědecky aktuální téma, ale
současně o výzkumy, jež jsou v ce-
losvětovém měřítku stimulovány
poptávkou a potřebami společen-
ské praxe,“ sdělil LN Ondřej Ševe-
ček. Předminulý týden se jeho
ústav stal spoluzakladatelem mezi-
oborové platformy orientované na
výzkumy složitých témat spjatých
s nástupem nových technologií,
jež dostala název Centrum Karla
Čapka pro studium hodnot ve
vědě a technologiích.

Filozofové, kteří etický projekt
řeší, nejsou naivové. „Víme a chá-
peme, že v jisté části úřadu jsou
k záměru budování etické kultury
rezervovaní nebo si myslí, že jde
o součást nějaké nové formy kon-
troly,“ říká Urban, přičemž vyvra-
cí námitku, že by snad filozofové
chtěli v úřadu Dohlížet a trestat,
slovy slavné Foucaultovy knihy.

„Jsme na počátku, a proto chce-
me nejprve vědět, jak na téma etic-
ké kultury reagují lidé na různých
postech ministerstva, kdo a jak
může přispět k rozvoji integrity in-
stituce, etického leadershipu a po-
dobně,“ dodává řešitel Urban,
jenž se dříve věnoval Husserlovi
a fenomenologii, ale poslední do-
bou cílí na oblast aplikované eti-
ky. Je držitelem prestižní prémie
Otty Wichterleho a byl i stipendis-
tou Fulbrightovy komise. Studo-
val v Berlíně či Lovani a v součas-
nosti chystá k vydání knihu o eti-
ce péče, demokratickém občan-
ství a státu pro britské nakladatel-
ství Palgrave Macmillan.

Z tříletého programu vznikne
určitě i několik odborných člán-
ků, ale to není prioritou. „Těžiš-
těm není základní výzkum, ale vý-
zkum aplikovaný. (...) Hlavním
výsledkem proto bude závěrečná
výzkumná zpráva, již předáme ve-
dení ministerstva dopravy a jeho
státnímu tajemníkovi. Tato zprá-
va bude obsahovat konkrétní do-
poručení a nástroje, jež bude
moci resort následně dle svého
uvážení využít,“ vysvětluje filo-
zof Petr Urban. Podle něj je důvě-
ryhodnost veřejných institucí zá-
sadní i z toho důvodu, aby ve vol-
bách tolik nebodovali populisté.

Zachraňte vaši nemocnici bylo jedno z hesel, kterým se David Rath snažil přesvědčit voliče, aby jej vyslali do Senátu. Neuspěl.
Teď bude jiný, soudní senát zkoumat, zda se exhejtman sám nepodílel na tunelování nemocnic. FOTO MAFRA – TOMÁŠ KRIST

RAJNOCHOVICE Medvěd, který se
ve Zlínském kraji pohybuje od
září, zabil v noci na sobotu dvě
ovce na Trojáku, součásti obce
Rajnochovice na Kroměřížsku.
Zvíře zničilo také včelín v Lou-
kově na Kroměřížsku. Jeho ma-
jitelé to zjistili o víkendu, k po-
škození včelína však mohlo po-
dle Bojdy dojít i v předchozích
dnech.

„Medvěd se stále nejspíše po-
hybuje v okolí Rajnochovic. Po-
dle našich zkušeností se dá oče-
kávat, že tam nějakou dobu po-
bude,“ uvedl Michal Bojda
z olomouckého Hnutí Duha.
Zvíře v regionu zabilo v posled-
ních týdnech už zhruba dvě de-
sítky ovcí, ale i kozy nebo ko-
houta. Poškodilo také několik
dalších včelínů.

Ve čtvrtek nainstalovali
ochránci přírody ve spolupráci
se starosty do terénu odchyto-
vou klec. Medvěda do ní lákají
na pytel s jablky politými me-
dem. Její polohu však nezveřej-
nili. Klec je přesto označena ce-
dulkami upozorňujícími na ne-
bezpečí úrazu a zakazujícími
vstup. Také ochránci přírody se
budou snažit chodit ke kleci co
nejméně, na případný pohyb je
upozorní fotopasti.

Odchyt medvěda může podle
odhadů trvat i týdny. Nalákat ho
do klece je obtížné. Mladé zvíře
má totiž nyní v lesích a sadech
dostatek potravy, navíc se pohy-
buje po rozsáhlém teritoriu.
Přes noc je schopno ujít i 20 ki-
lometrů. čtk

Expert. Petr Urban studoval v Berlíně,
Lovani či USA. FOTO ST. VANĚK – VESMÍR

Medvěd zabil
další ovce
a zničil včelín

Filozofové radí úřadům v etice

Kauza Rath II
■ Ve druhé větvi kauzy Rath čelí
obžalobě vedle Davida Ratha
Kateřina Pancová, její muž Petr
Kott, ředitel středočeské
záchranky Martin Houdek, bývalý
člen představenstva Metrostavu
Pavel Pilát či jeho někdejší kolega
z firmy Jiří Anděl.
■ Státní zástupce obžaloval také
stavební firmuMetrostav, spolu
s ní i dalších sedm společností
včetně Konstruktivy Branko nebo
JIPE.
■ Skupinou se line obžaloba
z přijetí úplatku, podílnictví,
sjednání výhody při veřejné
zakázce či poškození finančních
zájmů Evropské unie.
■ Manipulovat se mělo se
zakázkami na rekonstrukci bloku
C2 v Nemocnici Kladno, opravu
Pavilonu O nemocnice v Kolíně,
vybudování parkoviště a pavilonu
Palackého v mladoboleslavském
špitálu a tendrem na dodání
48 sanitek pro středočeskou
záchranku.

OBVINĚNÍ

Za sražení policistky
hrozí motorkáři
až 12 let vězení
ŠUMPERK Policisté obvinili mo-
torkáře, který ve čtvrtek pod vli-
vem drog srazil a zranil v Mohel-
nici na Šumpersku policistku při
výkonu služby. Za násilí proti
úřední osobě a nedovolenou vý-
robu a jiné nakládání s omamný-
mi a psychotropními látkami
a s jedy mu v případě prokázání
viny hrozí až 12 let vězení. Čtyři-
atřicetiletý muž ze Šumperska je
stíhán na svobodě. Řidič motocy-
klu policistku srazil a zranil ve
čtvrtek krátce před 9. ráno ve sna-
ze vyhnout se silniční kontrole.
Žena byla převezena do šumper-
ské nemocnice, po ošetření skon-
čila v domácím léčení a pracovní
neschopnosti.

Policisté naměřili motorkáři
při kontrole v mohelnické Druž-
stevní ulici rychlost 92 kilometrů
v hodině. V Uničovské ulici se
jej proto snažila zastavit další
hlídka dopravních policistů. „Po-
licistka mu přitom zcela zřetelně
a včas dávala zastavovacím ter-
čem se vztyčenou pravou rukou
znamení k zastavení motocyklu
a levou rukou jej směřovala k pra-
vému okraji vozovky. Na výzvu
policistky k zastavení zareagoval
řidič nejprve zpomalením jízdy.
Ve vzdálenosti zhruba dvou až
tří metrů před policistkou však
zprudka přidal plyn a ve snaze
z místa ujet zpříma na policistku
najel. Té se přes veškerou snahu
již střetu nepodařilo zabránit,“
uvedla policejní mluvčí Jiřina Vy-
bíhalová. Po prudkém nárazu
upadla žena na silnici. Po střetu
s ní motorkář havaroval. čtk

„Kdyby měli rozum, případy spojí“
Kauza Rath II dostala zelenou, soud startuje v lednu ● Exhejtman kritizuje rozdělení případů ● Postaví se mu chráněnec Bradáčové


