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Shahram Abdullah Zadeh, po-
dezřelý z krácení daně za mi-
liardy a ovlivňování svědka, je
podle jeho advokátů již přes
týden nezákonně ve vazbě. 

Za mříže ho preventivně poslal
soud již loni v prosinci, přičemž
poslední tříměsíční lhůta pro pří-
padné prodloužení vazby prý již
vypršela.

Obhajoba žádá okamžité pro-
puštění Zadeha z vazební vězni-
ce v Brně a rovněž dohled nad
případem ze strany šéfa Vrchní-
ho státního zastupitelství v Olo-
mouci (VSZ) Ivo Ištvana. Vyplý-
vá to z dokumentů, které má
Právo k dispozici.

Advokáti podali na VSZ žá-
dost o propuštění Zadeha 31. srp-
na. „Neboť v propadné tříměsíč-
ní lhůtě nebylo žádným soudem
rozhodnuto o dalším trvání vaz-

by,“ stojí v materiálu Zadehovy
obhajoby.

Problém je podle advokátů
v tom, že dozorující státní zá-

stupce z VSZ Robert Henzel sice
podal 7. srpna Městskému soudu
v Brně návrh na prodloužení vaz-
by Zadeha, návrh ale vzal pozdě-
ji zpět.

Vazební zasedání se mělo ko-
nat nejdříve 16. srpna, pak bylo
odročeno na 23. srpna, z čehož
ale nakonec také sešlo právě kvů-
li postupu žalobce.

Obhájce Zadeha Roman Jelí-
nek je přesvědčený, že dozorují-
cí žalobce postupoval po před-

chozím požadavku o propuštění
podnikatele z vazby v rozporu
s trestním řádem, když poté, co
žádosti nevyhověl, poslal tento
podnět Městskému soudu v Br-
ně.

„Svůj postup nijak nezdůvod-
nil, pouze poukázal na ustanove-
ní trestního řádu, které na danou

situaci nedopadá,“ tvrdí Jelínek.
Žádost o propuštění Zadeha

nyní putuje Moravou. Mluvčí br-
něnského soudu Petra Hovorko-
vá Právu sdělila, že dokument
zamířil k žalobcům.

„Žádost byla zaslána VSZ
v Olomouci k vyjádření, na které
se momentálně čeká,“ dodala.
Šéf žalobců z Hanácka Ištvan se
nechce k případu vyjadřovat.
„Nemám žádné vyjádření pro
média. Řízení je neveřejné, ne-
mohu tyto informace komento-
vat. O žádosti advokátů nevím,“
dodal.

Okolnosti 
a délka vazby

Zadeh je podezřelý z daňo-
vých úniků při dovozu pohon-
ných hmot se škodou až 2,5 mi-
liardy korun. Kriminalisté
v případu vyšetřují 14 lidí.

Kvůli daňové kauze strávil Za-
deh ve vazbě 22 měsíců. Pak se

dostal na svobodu díky kauci 150
miliónů korun. Loni v prosinci
jej ale brněnský městský soud
poslal opět do vazby kvůli pode-
zření z ovlivňování svědka. Spo-
lu s ním policie obvinila dalších
pět lidí. Advokát Jelínek uvedl,
že podle zákona má soud po
třech měsících na návrh státního
zastupitelství rozhodnout o pro-
dloužení vazby.

„V případě mého klienta roz-
hodli po jeho žádosti o propuště-
ní – a nerozhodli o prodloužení
vazby,“ dodal Jelínek s tím, že
otázka délky vazby by měla být
součástí výrokové části rozhod-
nutí nebo alespoň v jeho odůvod-
nění, k čemuž ale prý nedošlo.

„O prodloužení vazby naposle-
dy rozhodl Krajský soud v Brně
25. května 2017,“ upřesnil Jelí-
nek. Žádné rozhodnutí soudu vy-
dané po tomto termínu se ale po-
dle něj „nezabývalo okolnostmi
významnými pro posouzení dů-

vodnosti délky vazby“. Případ
provázejí v poslední době další
turbulence, server Rozhlas.cz ten-
to týden informoval o výměně do-
zorujícího státního zástupce.
Ištvan totiž podal kárnou žalobu
na předchozího žalobce v kauze
Michala Galáta. Důvody neupřes-
nil kvůli probíhajícímu trestnímu
řízení.

Galáta nahradil v části Zadeho-
vy kauzy týkající se ovlivňování
svědků Henzel, proti jehož po-
stupu se nyní advokáti Zadeha
ohrazují.

Také Nejvyšší státní zastupitel-
ství našlo v minulosti v kauze po-
chybení, jedná se o zacházení
s odposlechy. Policisté záznamy
založili do spisu, ale neprovedli
předchozí analýzu z hlediska je-
jich obsahové a důkazní použitel-
nosti včetně toho, zda neobsahují
zákonem chráněnou komunikaci
mezi obviněným a obhájcem v ji-
né trestní věci. 

Advokáti: Zadeh je ve vazbě nezákonně

Řízení je neveřejné,
informace nemohu
komentovat

Ivo Ištvan, 
šéf VSZ v Olomouci

Michael Polák
Je jediný svého druhu v Česku.

Za dalším podobným by zájemci
museli až do Rakouska. 

Přes unikátní věšadlový most
ze dřeva u Bystré na Semilsku

mohou od tohoto týdne znovu
projíždět auta z jednoho břehu
řeky Jizery na druhý.

Most byl sice po náročné tříle-
té rekonstrukci otevřen už vloni
na podzim, od té doby ho ale
mohli používat jen chodci. Teď si
průjezd dřevěnou stavbou mohou
vychutnat i řidiči. 

„Jeho jedinečnost je nejen ve
způsobu stavby a v pracovních
postupech, ale také v použitém
materiálu. V roce 1922 ho nechal
postavit místní mlynář Janoušek,
který trval na dovozu hlavních
mohutných trámů z Vítkovic
v Krkonoších,“ popsala Květa
Vinklátová (Starostové pro LK),
radní Libereckého kraje pro kul-
turu a cestovní ruch. 

„Stavitel vybral dobře, protože
i přes velkou vytíženost a stáří se
most zachoval až do počátku re-
konstrukce v autentické a původ-
ní podobě,“ dodala Vinklátová. 

Most měří na délku přes 31
metrů. Citlivá rekonstrukce pod
dohledem památkářů vyšla na té-
měř 5 miliónů korun. 

Většinu zaplatil Liberecký
kraj, miliónem přispělo minister-
stvo kultury. 

Opravený historický most u Bystré.

Přes unikátní 
dřevěný most 

zase jezdí auta

Kateřina Farná
Jako svou jubilejní, stou výsta-

vu připravila pražská Galerie Ru-
dolfinum přehlídku jednoho
z nejvýraznějších českých uměl-
ců současnosti Krištofa Kintery.
Dostala název Nervous Trees 
(v překladu Nervózní stromy)
a potrvá do 26. listopadu. 

Vstup do světa, v němž kvetou
měděné cívky, tečou potoky pl-
né základních desek z počítačů,
rostou pračky do nebes a stromy
nedočkavě podupávají, je zdar-
ma.

„Jde o milou náhodu, že tako-
vé výročí připadlo zrovna na
Krištofa Kinteru,“ uvedl včera
Petr Nedoma, ředitel galerie za-
ložené v roce 1994. 

Umělec se musel popasovat
s výrazným interiérem galerie.
„Kontrast je pro mé věci dobrý,“
zmínil před novináři a žertem do-
dal, že to není úplně ekologická
výstava. „I když to vypadá, že
v sálech panuje chaos, v tom čur-

besu najdete řád.“ Expozice za-
hrnuje posledních pět let autoro-
vy tvorby. Nepřehlédnutelné jsou

rozlehlá krajina z elektroodpadu,
obří objekt Démon růstu, hora
z osmdesáti praček nebo instala-

ce Public Jukebox, kde sálem zní
hudba a poletují zbytky polysty-
rénu.

Svět Krištofa Kintery v Galerii Rudolfinum

Shahram Abdullah Zadeh
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V roce 1922 
ho nechal postavit
místní mlynář
Janoušek

Květa Vinklátová, radní
Libereckého kraje

Krištof Kintera uprostřed apokalyptické krajiny z modifikovaného elektroodpadu.
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Česká televize chce zabránit
využití dokumentárního filmu
Selský rozum o předsedovi hnu-
tí ANO Andreji Babišovi ve vo-
lební kampani zelených. 

Mluvčí televize Karolína Blin-
ková sdělila, že ČT jako kopro-
ducent snímku nesvolila k tako-
vému využití filmu. Mluvčí
zelených Milan Deutsch ale řekl,
že na promítání filmu má strana
smlouvu s autory snímku a s dis-
tribuční společností.

Selský rozum ukazuje vztah
Babišova podnikání a politické-
ho působení. Zelení oznámili
před nedělním zahájením závě-
rečné části své předvolební kam-
paně, že budou až do sněmov-
ních voleb navštěvovat města
v Česku a snímek tam promítat.
Předseda SZ Matěj Stropnický
v tiskové zprávě ke kampani

oznámil, že se tak chce strana
proti Babišovi vymezit.

Veřejné promítání filmu je ale
podle Blinkové bez svolení ČT
nelegální. „ČT nepřipustí, aby ja-
kékoli její dílo bylo využíváno
v politickém boji. 

Pokud Strana zelených ne-
oprávněně použije dokument na
svých akcích, bude se (ČT) oka-
mžitě bránit právní cestou,“ ozná-
mila. Zelení se však ohradili. 

„Promítání probíhá na základě
smlouvy s autory snímku a s dis-
tribuční společností D1film,“ ře-
kl mluvčí zelených.

Společnost D1film, která Sel-
ský rozum produkovala spolu
s Českou televizí, nabízí na webu
promítání filmu kterémukoli zá-
jemci – kinům, klubům, nebo
i restauracím – po vyplnění on-
line formuláře. (zr, ČTK)

ČT je proti využití 
filmu o Babišovi

v kampani zelených

Odborové svazy zaměstnanců
ve veřejném sektoru se včera při-
daly ke školským odborům a vy-
hlásily stávkovou pohotovost
kvůli požadavku na růst platů.
Školští odboráři vyhlásili stávko-
vou pohotovost již v úterý.

Včera se k nim připojilo dal-
ších 13 svazů zastupujících úřed-
nické, zdravotnické, hasičské či
policejní odbory. Po jednání od-
borů to uvedl předák Českomo-
ravské konfederace odborových

svazů (ČMKOS) Josef Středula.
Protestními akcemi odboráři po-
hrozili už minulý týden na mi-
mořádném jednání v Praze.

Odbory chtějí navýšení tarif-
ních mezd učitelů od listopadu
o 15 procent a ostatních zaměst-
nanců o 10 procent. Učitelé ne-
vylučují ani výstražnou stávku. 

„Stávková pohotovost byla vy-
hlášena ve všech 14 odborových
svazech. Jsme připraveni vyjedná-
vat, ale připravujeme i kroky, aby-

chom mohli přistoupit k vyhláše-
ní stávky. Sociální smír má mno-
hem větší cenu, než bouře v uli-
cích,“ řekl Středula. Premiér
Bohuslav Sobotka (ČSSD) poža-
davek odborů podpořil.

Rektoři požadují
navíc 4,5 miliardy

Česká konference rektorů kvů-
li nespokojenosti s návrhem roz-
počtu pro rok 2018 vyhlásí týden
od 2. až 6. října za protestní Tý-

den pro vzdělanost, řekl včera po
zasedání rektorů její předseda
a rektor Univerzity Karlovy To-
máš Zima. Rektorům se nelíbí
současný návrh rozpočtu na příš-
tí rok, který pro vysoké školy po-
čítá s navýšením o asi 700 mi-
liónů korun proti letošku. 

Pokud vláda nevyhoví požadav-
ku na navýšení platů vysokoškol-
ských pedagogů o 15 procent
a rozpočtu o 4,5 miliardy proti le-
tošku, jednali by rektoři v protest-

ním týdnu o další eskalaci opatře-
ní, dodal rektor Masarykovy uni-
verzity v Brně Mikuláš Bek. 

Není kde brát,
upozorňuje Pilný

Navýšení naráží na nesouhlas
ministra financí Ivana Pilného
(ANO), který upozorňuje, že bez
navýšení schváleného padesátimi-
liardového schodku rozpočtu ne-
lze všem vyhovět. Premiér Sobot-
ka se v pátek sejde s Pilným kvůli

přípravě státního rozpočtu na příš-
tí rok. Do pondělí od něj čeká ná-
vrhy, jak v závěru letošního roku
i v příštím roce pokrýt zvyšování
platů ve veřejném sektoru.

Podklady k připravovanému
vládnímu nařízení o zvýšení
mezd obsahují kromě varianty,
kterou prosazují odbory, ještě
další dvě – růst o čtyři procenta
pro všechny, nebo o 12 procent
pro učitele a o sedm pro ostatní.

(svj, Novinky.cz, ČTK)

Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Chtějí vyšší platy


