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,,Je třeba zaměřit pozornost
na to, aby nadřízení a funkcio-
náři měli odpovědnost, že se
takové věci krýt nedají. Je
v zájmu stavů, aby se na tyto
věci přišlo, aby byly odhaleny
a provinilec byl přisně potres-
tán," uvedl pro ČTza advokát
a bývalý ministr spravedlnosti
karelčermák.

Zalahev whiskey
Verdikt byl včera vynesen také
nad soudní zapisovatelkou Ji-
řinou Šindelářovou,,,upláce-
čem" Antonínem Kúhnem a
Michalem Motejlem, kteří do-
stali podmíněné tresty. Kúhn
díky kontaktu s Knotkem do-
sáhl toho, aby se dva muži vy-
hnuli nástupu do vězení, nebo
zařídi], aby v něm byli co nej-
kratší dobu. Podobně měI Mi-
chal Motejl Knotkovi nosit pe-
nize za ovlivněni kauz. Případ
soudce Ladislava Jelinka byl
pouze předán litoměřickému

soudu jako kárné řízeni - podle
ža]obce za lahev whiskey po-
sunul termín řízení, u soudu se
to ale nepodařilo prokázat. Ja-
ko spojka mezi oběma soudci
fungovala zapisovatelka Šin-
delářová. soudci obvinění od
začátku odmítali, s médii ale od
vypuknutí kauzy v říjnu 2011
nemluvili. proti stihání se ne-
úspěšně u Ústavniho soudu
bránil i Antonín Kúhn. Obža-
lovaní u soudu odmitli vypoví-
dat a včerejšího vynesení roz-
sudku se nikdo z nich nezú-
častnil.

Knotkův obhájce si během
řízení stěžoval na důkazni od-
poslechy, které byly podle něj
pořízeny nezákonně.,,Trestni
řízení by nemělo být ovládáno
zásadou účel světí prosředky.
Jestliže je nějaký ďttkaz nezá-
konný, tak by k němu nemělo
být přihliženo, a jestliže je to
jediný důkaz, tak by o něj roz-
sudek neměl být opřen," uvedl
advokát pavel polák.

Na kauze začala v roce 2011
dělat tehdejší ústecká žalobky-
ně Lenka Bradáčová, nyní ji
má na starost ]ounský žalobce
Radim Dragoun. Protože na se-
veru Čech nechtěl mít žádný
soud kvůli podjatosti s proce-
sem nic společného, musei ho
pražský vrchní soud jičinské-
muokresnímupřikázat. (zpd)

Korupce v justici
} V roce t997 dostala pod-
mínku soudkyně z Přerova l(vě-
toslava Krylová, která se podle
obžaloby pokusila uplatit okres-
ního státního zástupce. 0 rok
později skončlla i vjustici,
} Kvůti'podezření z korupce byli
obviněni i další soudci, nedostali
se ale před soud. Například stí-
hání mladoboleslavského sóudce
Pavla Nagyho, kterého natočila
TV Nova skrytou kamerou při
přijímání úplatku, žalobce přeru-

šít kvůli psychické chorobě. (čtk)

t]platný soudce dostal 5,5 roku
Josef Knotek dostal jako první nepodmíněný trest za to, že za peníze ovlivňoval řizen(

Jičín - Za úplatky ovlivňoval
výsledky rozsudků. Včera za to
byl bývalý litoměřický soudce
Josef Knotek jako vůbec první
v Česku odsouzen k nepodmí-
něnému trestu: za mřlžemi
stráví pět a pul roku, navíc mu-
sí zaplatit 200 tisíc pokuty
a odevzdat třicetitisicový úpla-
tek, který přijal. Rozsudekza-
tím není pravomocný.

,,Vnímám to jako signál do
Ťad justice i veřejnosti v tom
smyslu, že korupce v prostředí
justice je nepřípustná," řiká
žalobce Radim Dragoun, který
pro Knotka žádal šest let. Bý-
valý soudce podle něj přijal ne-
bo měI slíbeny dohromady sta
tisíce korun. Podle deniku In-
síder si Knotek řekl například
za zW áceni trestu za odebraný
řidičák o šest tisíc. Manipulo-
vat měl s celkem pěti případy.
Knotka předloni tehdejši mi-
nistr spravedlnosti Jří Pospí-
šil dočasně zprostil funkce
a Knotek sám loni rezigloval.


