
* Leađerc voícc KdyŽ klient nadává na špatné zá-
kony, íkám, Že jde o věc mnohem
obecnější. Problém vidím v tom, že
jsme během dvoutotďĺt zapomně-
li, co vlastně právo je, a to hla'ĺně
ve dvou směľech.

Zapľvé si neuvědomujeme, že zá-
kon nemriže byt tak iasnoz iv, aĘ
dokázal navšechny situace paÍnato-
vat konkrétně Dobrému právní<o-
vi nestačí znát paĺagrafy, a]e musí
si uvědomovat principy, na ken ch
zákon stoií, a nedokonalé paragra_
fy poďe nich vykládat a používat
na situace, na které zákon nepama-
tova]. Mohu to ilustrovat na aclě
p íkladri. Na odborech, jež hĺozí ob-
čanskou neposlušností, protoŽe si
soud dovolilvztiáhnout to, jak ďou-

ho p edem je t eba ohlásit stávku
zaměstnaneckou, i na stávku polĹ
tickou. Nebo na panu prezidentovi,
ktery občas nechce rozumět tomt1
že když rlstava pro něco nestaĺroví
lhritr:' znamenáto, Že se to máudě-
latconejd ív'

Místo toho po ád voláme po no-
vĺÍch ustanoveních - nestačí nám
nip íklad chaĺakteľizovat podvod,
a pokud chaĺakteristika nefirnguje,
pokusit se ji vyložit' My ale chce-
me postihnout jmenovitě poĺlvod

věrov1Ę poiistn\ŕ, dotační a b hví-
jalo ještě, vedeni slepou nadějí, že
jednou |e dokáŽeme vyimenovat
všechny. BezděĘtím dosahujeme
toho, Že co není popsáno konkĺét-
ně. ztistává často bez postihu.

Druhé nepochopení se qÍkátoho,
že právo musí b,jlt nad námi všemi.
Nejen nad vámi a nade mnou, ale
i nad poslanci. kte ĺvrtí hlavou nad
tím. iak si mohl Ústarmí soud dovo-
lit zrusit nezbytné p edčasné volby
nebo zasáhnout do zasadního pro-
gľamu škrt v oblasti stavebního
spo ení. Dokonce i nadpľezidenteĺą
ker občas okomentuje rozhodnutí
soudu jako p íliš politickí.

VŽdi.ŕ co jiného odlišuje sku-
tečn}i stát vlády práva od totality,
kteráprávo foľmiáłně dodľžuje, ďe
na jeho príncipy kašle? Za prvé od-
vaha soudťr wk]ádat nedokonalé
právo poďe |ého tičelu a nehledět
p itom, komu sv}jm rozhodnutím
zk íží cestu - vžĄĺt proč by jinak

byla ta holka, která p edstavuje
spravedlnost, slepá. Za druhé to, iak
jsme schopni p iiímat rozhodnutí
soudu, která se nás t kají a nelíbí
se nám. Zda se umíme zdržet kli-
šé odsuzuiících soud tu jako zko-
rumpovan , tu jako slouhu vlády,
tu iako samozvanou t etĺ komoru
paĺlamentu. VŠimněme si, że kpo-
dobnim klíšé se neuch lil ani prezi-
dent neimocnější země světą kdyŽ
mu soud u]ožil, aby vydal zničující
pásky s nahrávkami vlastních roz-
hovorti' Ani jin pľezident stejné
země,kdyź mu soud na ídil, aby
určitá pľavidla byla respektována
i na Guantánamu, Tou druhou věcí,
kterou isme za totality ztľatili, ie
totiŽ pokoľa p ed právem.
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