
ŁIDolt NoImY l łonaěľ 7. listopadu 2011 PRAVO & JT]STICE

)ľavduooo
Cyľil svoboda se asi omluví Mitanu Richtľovi zatorže jej uvedl jako p íklad politika, kter si koupil titul

Poslední, mĺmo ádně
vyhrocená p edvolební
kampa dodnes pronásleduje
politiky. Nezbr vájim než se za
své ostré rn roky omlouvat.
nebo se soudit.

vÁcllv DRcHAL

xšéf lidovcri a mnoho-
násobn ministr Cyril
Svoboda označil p ed
lo skymi volbamiivé-
ho sokaMilanaRichtra

mou Diplomatickou akademii. sta_
ľostovi Prahy l0 za svá slova asi
dobrovolně omluví.

Alespo se na tom ve čtvrtek
měst-
stran.
ešení

:poTu' na to Pnívní zástupci p edná-
šejí' Že p ed jednrĺĺm aoslĺ i< aoto-
dě," shrnul po desetiminutovém

bodo, nebo mil Cyrile. Říkej prav-
du,jsi Kesťan," odháněl od sebe ob-
viněníprimátor.

Svoboda ale nepovolil a zaěal
současné vedení Prahy kritizovat
také kv li tomu, že v něm sedí rvch-
lostudenti. ,,A to, Že si tady rädní
kupují tifuly' a že dokonce jeden
studuje a během studia se zjistí na
vysoké škole, že nemá maturitu,
tak si ještě dodělává rychle maturi-
tu. VŽdytje to, tohleje p ece styl,
kter musí jednoho dne skončit,.'
naváže7 se do Bémapolitik.

Chováš se |ako lnkYlzltor
Když se ho pak moderátorka Ivana
Denčevová zeptala, koho má kon-

-jako pan
,fokud je
d kaz. Ch
ceĺrzoÍ, inkvizitor, kten- někoho
upálí bez drikaz ," p ešel pak už de-
finitivněktykání Bém.

Richter Svobodovi jeho slova ne_
pro-minul a krátce poté vydal pro-
hlášení, ve kterémbbvinéní ođmĺ-
tl: ,,Akademick;i titul na České ze-

jako ádn student (od roku 1998,
tedy od sujch 22 let, byl členem za-
sn'łpitelstva městské čdsti Praha 1 0
-pou. red.)."

nicméně neomluvil, a Richtrriv ad-
vokát oldich Choděra na něj proto
podal žalobu.

Cyľll Svoboda to taky ví

\-/ smazal pomluvu?
Němec'se o to Pokusil; a p
Německo je p ete jen těžk'z
Google to nevzal na lehkou

Spolkov'-i soudní dvur (B
gerichtshofl rozhodovď o :

německého realitního m
z Mallorky, ktery si stěžo
pozniímky o jeho podnikán
šly na blogu, kten- vznik
googlovské službě B lo s p e r'

V rozsudku vI zš-%/

Seĺver Spiegel.de 4. íiina
že Google dostává tisícě žá

bude. Dokud nezanikne i lidl
oláz-

'' 
žą mohl udělät

tit neomezen poć,et zájemci. Z to-
hoto d vodu
zadavatel za
počet uchaze
žení by mělo proběhnout transpa-
rentním a nediskriminačním zoriso-
bem. Zĺíkon o veÍejn chzakĺakách
dosud umož oval i v1 běr losem.

Proklatě zaklÍněné lístĘ
7iejmě nejznámější kauzou je tzv.
,,karlovaĺskÁ losovačka", kterou
označily za netransparentní
ÚoHs, rraisľy soud v Bmě i Nej-
vyšší správní soud. Zadavateli ulo-
lilyjednu z doposud nejvyššícb po-
kut v oblasti ve ejn ch zakázekve
v ši p l milionu korun.

Z rozsudku lze vyčíst, Že - podle
v1 sledk dokazování _ doba od

v ch losovan1 ch uchazeč šest,
osm, jedenáct a nakonec t iat icet

sekund. Na po ízeném kamerovém
zlŁnamu j e mo žné pozoĺ ov at r ozpa-
ěité rĺsměvy p ítomné notiá ky.

Zadavatel se hájil, Že lístky se do
sebe zaklÍnily a losující seje snažil
od sebe oddělit, avšak v p etopené
místnosti se mu lístky lepily na zpo-

Doba od Yno ení Ťuky do
osudí po vytažení lístku

trvala u jednotliv ch
uchazeč šest, osm,
jedenáct a nakonec
t iat icet sekund

cené ruce. Soudy nicméně dospěIy
k závěru, že losování mohlo vżbu-
dit dojem, že doĘčná osoba ve sk -
tečnosti vribec nelosuje, n1y'brŽ v lo-

sování; podle soudťl není tato záŚa-
da dodržena, pokud jsou v zadava-

ly pochyby o pravych drivodech
jednotliviĺch kokrj zadavatele.

obecně soudy v pffpadu ,'karlo-
varské losovačky" shrnuly, žepod-
mínkou dodržení zásady transpa-
rentnosti je skutečnost, že se pru-
běh zadávacího'íizeĺi jevínavenek
jako férov1 aŕáĺdn (což v tomto
p ípadě neshledaly). Soudy rovněž
zduraznily, že ĺeni rozhodné, zda
se poda í pĺokázat porušení někte-
re
Tí
ze

Kontrola kbelĺk
V této souvislosti se nabízeií otiŁ-
ky: Lze losoviíní vl)bec piovádět
transparentně? Je moŽné na z kfa-
dě doby, po kteĺou má losující ruku

v osudí, posoudit transPaÍentnost?
le pohybu
sice podle
it uchaze_

č m p ed zahájením losování kont-
rolu losovacího za izení, ale zname-
ná to' že teď budeme pokaždé kont-
rolovat kbelíky a lístky' zda jsou
všechny sĘné? Ci zda se snad losu-
jícímu p esp íliš nelepí prsty?

To, o čem již dlouho diskutuje
odborná ve ejnost, se nyní promít-
lo do zákona: sněmovna se v dlou-
ho očekávané novele rozhodla mož-
nost,
nl ch
litick
la' je t eba vyčkat na postoj Senátu
a prezidenta. Do té doby ĺezb uźt
neŽ doufat, že si losující umyl ruce,
aby se mu v rozhodny moment ne-
slepily prsťy.

F0T0 LN - rnłľrlŠex vlČer, oruoŘel ľĚlĺec

pľ.*tlky ]ĺSDAP
Clifu svouoaa neníjedin , kterého
pronásledují ostré v roĘ Pronese-
né v poslední, velmi vyhĺocené
p edvolební kampani. Už v červnu
rozhodl pĺaŽsky městsk soud, Že
se vedení sociální demokracie
musí omluvit ĺrládežníkťlm oDS
z tzv. Modrého t mu.

- Někdejší šéf volební kampaně
ČSSD Jaroslav Tvrdík totiž neihal
sestffhat videa z webov ch stránek
n-imu' na kten ch po sobě mladí p íz-
nivci oDS p i soust edění stíleli
vr
mi
ně
NSDAP' na jejiž. neblaze proslulé
zločinné vridce p edstavitelé oDS
ostatně i opakovaně odkazovali,.'
okomentoval toto povyražení Tvr-
dík a soud pak na íďl omluvu.

lovensko se chystá ni
sadní změnu: od l. Ir

2012 sebudou všechnv
vo
na
no
lá vyhlášku, která určí, co se l

anonymizovat (jména fyzicl
osob, data narození, bydliště,
fony, čísla ličtťl) a co ne (n
soudcri, ridaje o orgánech vei
moci, o právnick;ch osobách
něžní sumy, čísla faktur)'

Śéf Nejvyššího soudu Št
Harabín už podnikl protiĺ
Soudní rađa, kterou ídí, zabl
vala poq šení čty soudcri, pl
že se od zĺáĺněru minisĘně
nedistancovďi. Jedné soudky
píše SME sł 3' listopadu - se
jak je spokojena s tím, Že se
dou zve ej ovat i rozsudky v
padech znásilnéni, a začal ji je
pisovat. Za proti stavní proh
vyběrové komise pro práci vjl
ci. Když soudkyně Ľudmila I
jaková namítla, že zákon se ml
spektovat, nezruší-li ho Ústi
soud, Harabín ji odbyl: ,,U ná
nemáte kredit apolitíčnosti."

Řftá mečiarovec Harabín,
ry si v publikovaném odposle
tykal s albánsk m pašeriákem
roinu. T Ž Harabín, kter br
fiĺanční kontrole, a proto rozh
nutím Ustavního soudu p iše
rok o 70 proient platu.

Je velká škoda. že ministr
Žit anská končí i s celou vlá
Ivety Raďčové. A je velmi tě
b t fanouškem justiční samos1
vy' když žijete veďe Slovensl

*t*

|ogAbove the Law ĺefe
je 2. listopadu o zločil
ktĘ pišel o základní 1

vo na zastouPení advokátem.
Narkoman Joshua Monr

(28) v okrese Snohomish v ar
rickém státě Washington, obvi
ĺ zvraždy, popaď tužku a pc
chď ve vězení svého právní
Později i druhého. U soudu
t etí p idělen advokát Jesse C
tor, Že Monsona nemusejí sva
vat,vždy't'uź žádnou tužku nel
Poté Monson popadl advokátc
pero... musela ho p emoci stĺ

'Fylo to jako hájitHannibalaL
tera"' shmuje Á bove the Law.

Ch. Blatchford (* 1974) a M. Parusová
Zĺmová (* l98O) jsou advokáti v AK
Kocián šolc Balaštík

Ť-,alovat Goo
Mĺt HaľabÍ

|{emít advoł

žjste někdy zkusi]
lovat Google, aby

Co jsme si; toJsme si. Milan Richt-er (naho e) a Cyril Svoboda (dole)

,,KäľIovaľská losovačk a$ 2.0
Losování uchazeč o ve ejné zakázky se pľovádísofistikovaněji. Je dob e, že ho sněmovna ruší

V posledníeh t' dnech policie

Varovala p ed losovacími
triĘ u ve ejn ch zakázek.
Sněmovna v pátek rozhodla,
Že možnost losování zruší.

CHR!sTtAľ B]ATCHFoRD
l^nTtľÁ P^RusoYÁ zíľovÁ

osuzování zp sobilosti
dodavatele pro plnění
ve ejné zakrŁĘ je citli-
voĺf ázízadávacfüoYlze-
ní. Je nepochybné, že

z ryze praktick ch đivodri nelze
v někten-ch p ípadech (v tzv. uŽ_
ším ízení, jedn acimÍizeĺli s uve e.j-
něním a soutěžním dialogu) p ipuš-
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