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* Leadeľs volce Prrrní slovo, které jsem dnes ráno
slyšel, bylo korupce. Než jsem se
umy| ekli ievrádiu ďesporltŤilaát
vridemém spojeníboj proti korup-
ci. Je to ďe divn' boj, jak ostatně
u nás v Kocourkově boje b, vají'

Divn je p edevším tím, Že se
tvá ĺ jako boj s rmějším nepfftelem,
p estože jde často o nepfite|ermit _

ního' Mám známé, kte í dokĺŽou
odsoudit korupci a pak se rozloučit
s tím, Že už musí běžet udělat něco
pro pana Nováka, protože jim po-
moľil na u adě něco zaídit. Nejspíš
si moc neuvědomujeme, Že nejde
m,itit korupcivelkou a současně ve
svrij pľospěch praktikovat korup-
ci malou' A korumpovat lze protĹ
služboq stejně jako penězi.

Ještě legracnější jsou ale kocour-
kovští politici. Všichni se dostali
k moci poté, co p esvědčiľ voliče,
Že isou z korupce zhnuseni a jak s ní
zatočí. Po zvolení ausazeĄívlđeś-
lech buďto na korupci zapomněli
liplně, nebo si vybrali nějalĺ zcela
okrajov'f problém a na ten se pak
s veškerou vervou vrhli, ignorujíce
problémy rnnohem duležitější.

P íkladem mohou b.ft akcie na
majitele - jejich z f<azem se v boji
s korupcí nevy eší zhola nic. V po-
divn ch rnachinacích se budoupo-
hybovat fi ľmy s akciemi na iméno,
j ejichŽ doľile dateln'im vlastníkem
bude bezejmenná společnost síd-
lícívzemi, kterápovoluje akcie na
majitele nebo.držení akcií v 

"trus-

tu" nebo další z tecbniŁ kter mi lze
anon)ĺmizovat vlastnicwĺ. Zrušení
akcií na maiitele zní srozumitel-
nĘ volič to rád poslouchĄ a tak si
vněm Politici libuií.

Slyšeli jste nějakou debatu, kte-
rá by rozebírala ričelnost jednotli-
v 'ch technik pouŽiĺfch v zahĺanĹ
čí? Americka protikorupční prava
(FCPA) p itom platí od roku 1977
ap ilo skémpfijímáníbritského
protikorupčního zákona (Bľibery
Act 2o1o) byly điskutovány zkuše-
nosti adyzemí. Unas nejspíš dělá-
mevěci rádi po svém.

P ekvapivě málo si volič spojuje
boj s koĺupcí s trestní odpověd-
ností právnick ch osob, kterou
se v současné době chystá uzá-

konit sněmovna. Z hlediska boje
proti tzv. velké korupci jde p itom
o krok zásadní. Bude-li učiněn
a nestane-li se obětí zákonodár-
né kreativiĘ poslancri, ztratí smy-
sl tradiční obrana pľovinilé spo-
lečnosti' že ona nic, že to jenom
pan Nováa zvlčil a začď jednat na
vlastní pěsL Společnost bude vta_
kovém p ípadě postiŽena, dokon-
ce i tehdy, když se nepodďí p esně
zjistit, kterého člověka kporušení
zákonapoužila.

I když společnost nejde poslat
za mŤiźe, tľesty mohou b1Ít do-
cela tvrdé. Nazval bych to malou
iisk ičkou naděje v jinak hluboké
tmě. I tadyv Kocouľkově umírá na-
dějeposlední.
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Zrušení akciĺ na
majĺtele znÍale
srozumitelně,
volič to rád
poslouchá, a tak
si v něm politici
libuiĺ.Boi s koľupcÍ?

U nás asi děláme
věci tädi po svém

IhntišG,L Honsą paľtneľ BBH

Ve einost Vĺdí ien vTcholek
ledovce' většina spor
se eší taině
nK vYŘEšr spoRr P i v'. běru rozhodčí instituce je t eba zvátiti možnou
národní p edpojatost, íká František Honsa, partner BBH.

HN: |aké mátezkušenostl s ovliv ováním obecn ch sou-
d ? ilěkte í podnilotelé se odmítají prcti ułtit m spo-

ŮŮ

Tomáš Hiille Kdyby společnost


