
p itom v bec nezaÍazilo, źe ná-
hradníkje o hlavu menší, o geneĺa_
ci staĺší a vypadá liplnějinak.

stejná věc se udála roku 1865
v Anglii. Tehdy se lady Tichbomo-
vé ozval eznick1 synek Tom Cast-
ro' kten se vydával zajejího l l let
ztĺaceného syna. Matka i znétmi
jeho identitu potvrdili' i p esto, že
se podle obecn ,ch dějin hanebnos-
ĺl J. L. Borgese místo čemovlasé-
ho, šlachovitého gentlemana s bez-
vadnou francouzštinou vĺátil,,ne-
vychovan1 neotesanec (...), měklo--
šovitá postava s kaštanov; mi vla-
sy a beznadějnou neznalostí fľan-
couzštiny". Castro si dlouho dob e
vedl i u soudu, kten sledovala celá
země. K jeho smrile ale kočáĺ p e-
jel pravého strrijce podvodu - geni-
á1ního černého sluhu Ebenezera
Bogleho a roku l872 vše prasklo'

Slovensko, krátce nato byl zatčen
a na svrij proces čekal ve vazbě'

,rZhrozll som sa..
P ed národním soudem v Bratisla-
vě stanul Šmigovsk 2I. zá i 1945
v devět hodin ráno. P edseda sená-
tu Igor Daxner (aktivní ličastník po-
vstání) nejd ív p ečetl obžalobu,
pak začal Šmigovsk1i vypovídat. LĹ
čil, že již za Československa (dri-
stojníkem byl od roku l9Ż5) byl
horliv Slovák. 

',Po 
cel dobu svo-

jej služby za ČSR som bol vždy
známy ako Slovrák, lebo slovensk
otŁku som chápal hlbšie ako niek-
torí z mojich kolegov," stojí v jeho
v1 povědi' která dnes leŽí ve Sloven-
ském národním archivu.
.- Vinu odmítl s tím, že za ĺozpad
Československa nemohl a sloven-
sk1i stát nezakládal - jen mu p ísa-

niektor z moiich
kolegov"' tvľdil u soudu

sudcu trestn1 zákon." A za druhé
kvlili tomu, že o povstání dop edu
nevěděl. ,,Ja som sa zhrozil, nechá-
pal som hi vec, lebo som na to ne-
bql pripraven]," popsal okamžik,
když otev el obálku s ĺozkazem od
velitele povstalcri Jána Goliana.

Šmigovsk; se hájil, Že vše dělal
jen ,,v záujme ochraĺly životov a ma-
jetku Slovákov", odmítl, že by kdy
dal ĺozkaz namí en1 pĺoti paĺtyzá-
n m, a dodal, že p ísnější hlídání
věz na ídil ještě p ed 29. srpnem
a nijak nesouviselo s povstáním.
Tvrdil, že se vzep el také Něm-
crim, kte í p išli do Nitry l. zá í'
a nenechal svoji posádku odzbrojit.
Stěžoval si i na to, že jeho privodní

Nitry, aby se pokusil tvěz-
ně, zárove potvrdil, že Šmigovsk
nad nimi nechal zp ísnit dohled:

''M žem bezpečne tvtdit, że zo-
silnenie so stalo po 29. auguste."

Podplukovník Ján Černek, spojka
povstďcri v Nit e, kten-ŕ měl tamní
posádku místo nespolelrlivého veľte-
\epíevzít, zase vypověděl, že ŠmĹ
govsk] odmítl odstoupit, a 7' zźĚiho
dokonce dal zatknout. P ipustil
ovšem, že podmínky jeho věznění
byly víc než shovívavé - z ejmě
i díky tomu dokrŁal Čemekještě ten
den utéci a p ipojit se k povstání.

llěmci do illtry nesmí
Čemek potvľdil nekompromisní po-
stoj Smigovského vrlči Němc m:
,,Povedal, Že Nemci do Nitranskej
posádky nesmí vstripiť' Bol proti
paĺtizánom, ale i proti Nemcom'"

vlastníjednotky v okolí Nitry apo-
zvali ho na dristojnickl banket.

Hordy a drancovatelé
Soud se Šmigovsk m zabyval cel-
kem t i dni. 25. zźlíi Daxner ozná-
miĺ rozsudek. trest sÍnÍti zast ele-
ním. K němu byl Šmigovsk odsou-
zen podle speciálního paragrafu re-
tribučních ziíkonri - zločinu zrady
na povstání, a to jako jedin1 sloven-
sk voják.

Podle Daxnera se provinil už
tím, že neuposlechl Golianťrv roz-
kaz. Navíc poslal vojáky, aby hlíd-
kovali kolem Nitry, bránil sv1m
pod ízen1m, aby p ešli k povstání,
a opakovaně ve ejně, a to i rozhla-
sem, vyz val obyvatele města, aby
bojovali proti partyzánrim, které na-
zy val ,,hordami a draniovatelmi".

Velmi mu p itížilo' že dopustil,

po boku wehrmachtu v Sovětském
svazu, měl pr Šmigovsk dobrou
p íležitost vidět německá zvěrstva.
nicméně nepoučil se a nep idal se
k povstání, protože ,,bol človekem
nového Tisovsko-Tukovského fa_
šistického režimu".

Šmigovskému nepomohl ani
pevn postoj v či Němcrlm, ani
jeho tičast na Pražském povstání.
Daxner žádné polehčující okolnos-
ti neshledď, ,,lebo se nijak v. znam-
ne obžalovan nezasl žil o protifa-
šistick1 boj, nakoľko se pripojil
k boju proti fašistom len sám a až
5. mája," kdyżuž' válka končila.

Šmigovsk1 požádal po rozsudku
o milost, ale nedostal ji. Zast elen
byl v Bratislavě 9. íjna ráno. Jeho
poslední slova byla: ,,Rád by som
bol pochovan ' ak je to moŽné,
vedľa m iho otca'"

Bľibeľy Act 2010 na pľavou míľu
Nov' britsk' protikorupční zákon nabyl rĺčinnosti. česká virrování p ed ním isou však p ehnaná

Dlouho očekávant

,,nejp ísnější protikorupční

zákon na světě" je v Británii
činn,ŕ od července. Britsk'ŕ

advokát pracující v České

republice míľnĺ velká
očekáYání, jež zákon Vzbudil'

ají se čeští podni-
katelé bát nového
britského protiko-
ľupčního zálkona?
JsouJi poctiví, sa-

moz ejmě ne. Nejsou-ľi a neexistu-
jeJi u nich podstatné napojení na

Britáĺtii' pak také moc ne. Ledaže bu-
dou natolik pošetilí' aby se pokusili
podplatit někoho p ímo tam'

Britsk1i protikorupční zákon, kte-
n- nabyl ričinnosti letos 1. července
2011, pitahuje odbornou pozor-
nost i v Ćeské republice. Diskutuje
se o tom, zda by mohl mít dopad
i na zdejší podnikatelské subjekty'

Záłon upravuje ruzné trestné
činy spojené s uplácením, včetně no-
vého trestného činu, jehoŽ se dopus-
tí komerční oľganizace (obchodní
společnost nebo sdružení), kteľá
uplácení nebĺiání. Upláceníje v zako-
ně definováno velmi široce a silnou
reakci vyvolal fakt, źe za p|atek
bude možné považovat nap íklad
i klientské obědy či vánoční dárky.

V česk ch médiích se mluvilo
také o teritoriálním dosahu zál<ona.
bohužel ne p esně. Spáchání trestné-
ho činu nebránění uplácení nezávisí
na místě, kde ke skutku došlo. Do-

pustí se jej však pouze komerční or-
ganizace, která byla založena nebo
pĺovozuje podnikatelskou činnost či
její část ve Spojeném kĺálovství'

Ę up!ácĺš' já jsem tľestán
Komerční orgaĺizace se dopustí
trestného činu riplatka ství' pirkud
jakakoliv osoba s ní spojená uplatí
jinou osobu s rimyslem získat nebo
udržet si obchodní p íležitosti či v1i_
body pro tuto komerční oĺganizaci.

osobou spjatou je fyzická nebo
pĺávnická osoba, která poskytuje
p íslušné komeĺční organizaci služ-
by, včetně nap íklad zmocněnc
a dce in1ich společností. Existuje
vyvratitelná domněnka, že osoba-
mi spjat mi jsou i zaměstnanci.

Komerční oĺganizace se riplat-
ká ství dopustí i tehdy, když
o platku neví. Pokud ale prokáže,
že zav ed|a adekvátní opat ení, kte-
ré mělo takovému jednání zabĺźnit,

trestní odpovědnosti se zbavi'
I když v této souvislosti bylo vydá-
no ední doporučení, co lze za
,'adekvátní opat ení" považovat'
konečné rozhodnutí bude vždy zále-
žet na p íslušném soudu'

Mají české firmy, t eba ty, které
mají svou mate skou společnost, po-
bočku či dce inou společnost v Britá-
nii nebo akcie kotované na lond1 n-
ské buĺze. d vod k obavám? Stano-
viska britskl ch ri adri se v tomto ruz-
ní. Podle britského ministeĺstva spra_
vedlnosti nic takového ',samo
o sobě" k aplikaci zákona na českou
společnost nepovede. P edpokla-
dem pro aplikaci zákona bude ,,pro-
kazatelná obchodní činnost" v Britá-
nii. Podle editele Ú adu pro odhalo-
váni závaźné podvodné činnosti
(SFo) bude naopak dostačující ,ja-
kakoliv ekonomická činnost souvise-'
jící s Británií"' a to dokonce včetně
kotace akcií na lond nské buĺze.

Domnívám se však' že trestní stĹ
hání bude vedeno, pouze pokud čes-
ká společnost bude mít dodavatele,
klienty nebo provozovnu p ímo
v Británii. Nebo pokud bude brit-
ská ,,matką" ovládat svou českou
,,dceru" nebo jejím prost ednic-
tvím podnikat, čímŽji učiní součás-
tí sv1 ch obchodních činností v Bri-
tánii. Nebo naopak' pokud česká
společnost bude ovládat nebo pod-
nikat skĺze svou anglickou ,'dce-
ru" ' Zrby však soudu stačila sama
o sobě kotace na londynské burze,
to si.osobně nemyslím.

většĺ stíhat' menší YyGhoYáYat
S obŽalobou Z trestného činu plat-
ká ství musí souhlasit editet žalob-
ce (SFo nebo p íslušného státního
zastupitelství)'

Zalobce musí mít dostatek d ka_
z ,nazt <|ađé kterych bude existo-
vat ĺeź ná šance k odsouzení' Poté

se bude zkoumat, zdaje trestní stihá_
ní ve ve ejném zájmu: mezi kritéria
pat i zá* ažnostdaného jednání a p í-
padná ĺecidiva. Naopak menší závaž-
nost, první provinění anebo p iznání
jsou dtivody proti trestnímu stíhání.
Podle nedávnébo prohlášení editele
SFo je záměrem ri adu větší společ-
nosti stíhat a menší vychovávat.

Poctiví podnikatelé se již z prin-
cipu korupce nedopouštějí a nebĺá-
ní se implementaci jak chkoli opat-
ení pro zabĺźněni liplatká ství.
U ostatních pak zákon vyvolává
obavy z vysokého trestu, cožje sa-
moz ejmě správné. Nicméně, čes-
ké subjekty bez podstatného, vyše
naznačeného napojení na Británii
zákonu nejspíše uniknou - nepoku-
sí-li se podplácet p ímo v Británii.

Autor (* 1974), solicitor pro Anglii
a Wales, pracujejako advokát v AK
Kocián Šolc Balaštík
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