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zeman na Rhodosu zostudil Česko a může
zato vláda s premiér€ffi, míní Kalousek
TOP o9 zakončila svou volební kampaň v silně protizemanovském duchu.
Přímo na Pražském hradě vyčítali prezidentovi jeho zahraničněpoliťckou
orientaci a rrzývali poselství Listopadu 1989. první místopředseda strany
Miroslav lklousek prohlásil,žezato, že Miloš Zeman zostudil na Rhodosu
svými vyjádřeními Českou republiku, může vláda a premiér.

Á}nes r7;4x - ř}yah*

{Ákt,uaiiztx,áir cl : r. * : x.$ }

Kalousek zkritizoval roztříštěnou ,,a de facto neexistující"

zahraniční politiku ČP.. Zatu je podle něj na základě ústavního
pořádku zodpovědná r,láda. ,,Za skutečnost, že prezident ČR
Mitroš Zeman sým lystoupením na Rhodosu Českou republiku
zostudil a snížiljejí vážnost ujejích spojenců, nese proto plnou
odpovědnost vláda ČRv čeie s premiérem," prohlásil Kalousek"

Kde se stala cb]LbatEiktt? - O situaci a

budoucnosti lráku píše Thomas Kulidakis Čtěte zde

Zleva Maňin Bursík a
Miroslav kalousek na
pražském hradě na
závěrečněm mitinku strany
TOP 09 před volbami
FOTO Jan Handrejch PLávp

Podzimní volby
Dne 10, a 11. října se uskuteční
volby do zastupitelstev obci
(tzv. kornunálni volby) a také
první kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR, NásteOulici
nýden, 17, a 18, října, proběhne

druhé kolo voleb do senátu.
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TOP oq bude podle něj tlačit na Sobotku, aby odpovědnost za

,,nepřijatelné chování prezidenta republik1, přijal a uvedl do

praxe taková opatření, ježprezidentu republiky zabrání snižovat

vážnost naší země na mezinárodním foru".

Více v našich speciálech:
Senátní volby

komunálni volbv

Hudeček: Odmítám e podlézání Kremlu
,,Sešli isme se tu proto, abychom dali najevo nesouhlas se zrazováním polistopadové

zahraniční politické orientace České republiky vrcholnými předstaúteli naší zemé.

Odmítáme podlézání Kremlu a neloajalitu, kterou projevují vůči našim spojencům v E{.] a

l\TAf]O," prohlásil pražslý primátor Ton"láš Fluclečgk, ktery svou funkci ve volbách obhajuie.

Martin Bursík, jenžzaTOP o9 usiluje o senátorské křeslo, varoval před silami, které chtějí

ČR posunout k Východu. ,,Mně se zdá, že za téch z5 let od momentu, kdy jsme nabyli

svobody a demokracie, jsme nebyli v tak vážné situaci a nikdyby mě před z5 le§
nenapadlo , že tady budou tak silné síly, které chtěií vytrhnout ten strom i s kořeny,"

prohlásil.

Předá dopis pro prezidenta
Uvedl, že v pátek předá šéfoú zahraničního odboru Hradu Hynku Kmoníčkovi dopis, v
němž prezidenta spolu s Michaeiem Kocábem a Janem Urbanem vyzývá, aby explicitně
prohlásil, že jeho zahraničněpoliticky orientované problematické l}roky r.yjadřujíieho

osobní stanoúsko, a nikoli postoj České repub}iky.

,,Necháváte si platit dovolenou na Rhodosu od šéfa ruských železnicVladimira Jakunina,
Putinova muže. Yyzýváme vás proto, abyste přestal zpochybňovat sankce a společnou pozici

EIJ k Rrrskrr," přečetlBursík z dopisu.

,,Pane prezidente, bohužel musíme konstatovat, že jako prezident repubiiky při obhajobě

demokracie a svobody vážným způsobem selháváte. A to tím, že zatajujete vlastním
občanům informace o prokázané přítomnosti ruských voiáků na Ukrajině, obhajujetetezi,
že Kryrn patří historicky Rusku, a smiřujete se s jeho anexí, čímž podrážíte snažení

demokratů jak na Ukrajině, tak v Rusku," popsa} podle něj zásadní problematické postoje.

Václav Lang, Novinkv
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KOMEIÝTÁŘ: Služební zákon jako,,lex
Forejt" Leopold Černý
Minulý ťýden i Senátem bez problémů prošel služební zákon. Y účinnost má
vejít začátkem příštího roku a ýkat se bude téměř všech státních úředníků.
Tedy i zaměstnanců prezidentské kanceláře včetně dlouholetého šéfa

hradního protokolu Jindřicha Forejta.
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Leopold Čemý

Leopold Čemý

Absolvent Právnické fakulty

Masarykovy univezily v Brně.

V letech 1998 až 2013 působil u

Policie ČR, z torro 12 |et u

Útvaru odhalováni korupce a
ftnanční kriminality. Vykonával
různé manažerské pozice,

mimo jiné déle než 5 let ve
funkci vedoucího odboru

korupce a ochrany zájmů EU,
kde řídiltým 50 specialistů
zabývaj ících se vyšetřován ím

nejzávažnějších a
nejexponovanějších připadů
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Dnes 8:45

Ten se kromě své záviděníhodné fotogeničnosti a
všudypřítomnosti v blízkosť snad všech qiznamných světových
politiků ,,proslavil" tím, že vědomě lhal o svém absolvování hned
dvou vysokých škol. Na jedné měl skoněit ve druhém ročníku,
druhou dle všeho nesfudoval vůbec. Rukuv ruce s tím
neoprár.rrěně užíval titul doktora práv a ror.rrěž mu vůbec
nevadilo, žejej tak označovalo ijeho okolí.

Yycházim z předpokladu, že tato zjištění odpovídají skutečnosti a
dotčené univerzity poskytlyze sťch správně vedených evidencí
pravdivé informace. Pražslcý hrad k samotné lži jednoho z

nejdůležitějších úředníků neřeH nic. Slyšeli jsme pouze vyjádření
jednoznačné podpory ze strany minulého i stávajícího prezidenta,

http://www.noviŇy.c/komentare/349852-komentar-sluzebni-zakon-jako-1ex-forejtJeopold-cerny.html 8.10.2014
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něco o zkušeném profesionálovi a nejlepším odborníkovi
na danou oblast za posledních sto let a ror.něž,že je vše v souladu
se zákonem. Trochu o koze a o voze. Sám Forejt strčil hlavu do
písku a dodnes celou záležitost nekomerrtoval. Takže to zjermě

pravdaje.

Jedna věc je, jak se k problému staví zákon, druhá pak, jak na ní
na}rlížet z etického hlediska. Oba pohledyvyvolávají i po devíti
měsících řadu dosud nezodpovězených otázek. 7*elapomíjím, že

absolvování rysoké školybez dalšího jistě není árukou kvality.

Je rovněž vedlejší, že se údajně jedná o moudrého a sečtělého

čIověka na svém místě. O tom to není.

Šéf hradního protokolu prostě patří mezi pracovrrí pozice, pro
které je řádné dokončenívysokoškolského sfudia jedním ze

korupce, hospodářské a
fi nanční kriminality, zneužíváni
iinančnich zájmů EU a
legalizace výnosů z trestné

činnosti v rámci celé ČR

Od roku 2014 působi 1ako

manažer v poradenské

společnosti Screening Solutions
s.r.o,. kde se i nadále věnuje
problematice korupce, prevence

a vyšetřování podvodného
jednáni a hospodářské
kriminality v komerčni sféře.

uvedená térnata rcvněž
dlouhodobě prezentuje v rámci

své přednáškové činnosti,

základních požadavků. Tečka. Vždy existují nějaké výjimky, v daném případě ,,nejvýše" na

dobu č6ř let či na doplnění si stanoveného vzdělání. Nějak to ale nevycbáni, Forejt je ve

funkci už let deset... Jak je tedy záležitost po celou dobu řešena?

Odpověď na položenou otázku souvisí i s tím, byla-li od počátkrr kancelář prezidenta jako
jeho zaměstnavatel o neexistenci požadovaných škol informována. V opačném případě, to
kdyby jí byly předloženy nepravdivé či dokonce padělané dokumenty o studiu, by se zjevně

mohlo jednat i o podvod ve smyslu trestního práva. Takové kauzy fu už před soudy řešeny

byly. Dotyčný se totř díky uvedení svého zaměstnavatele v omyl dostane na místo, se
kterým je spojen vyšší plat, ten tak dlouhodobě dostává neoprárměně. Podvedený se však
musí o svá práva hlásit... V situaci, kdy Hrad po celou dobu informován byl, zůstává
otázkou, proč,,hru na titulý'ťše toleroval a dle všeho dokonce i přiávoval.

O osobě a morální integdtě Jindřicha Forejta lypovídá sama existence této lži včetně jejích

bližších okolností. To,že taková věc člověka jeho postavení v&bec napadla. Ale také, že woje
smyšlené vzdělání uváděl napňklad při vyučovaní kurzu etikety, tedy pravidel zdvořilosti a

dobrého společenského chování... Dělal se lepším a ostatní tím dlouhodobě klamal. A jak
známo, kdo zalže jednou, pravděpodobnéza|že znovu.

Nepochopitelnýje i postup Hradu a samotného,lžidoktora" po provalení skandálu.
Srormáním může v tomto ohledu být titulová aféra někdejšího místopředsedy vlády Jana
Kalvody. Ten prár,nickou fakultu na rozdíl od Forejta řádně dostudoval,pouze neoprárměně

užíval tiful. Ihned sám rezignoval a stáhl se ze všech veřejnj,ch funkcí. zde jsme se dočkali
jen trapného mlčení, mlžení a čekání na to, ažvécvyšumí. Žadnerysvětlení nebo postavení

se k problému čelem, jakoby se nechumelilo. Do toho zapadá i prezidentem nepřijatá
Forejtova prázdninová rezignace, zjevně porrze na oko.

NorY služební zákon mimo jiné obsahuje i § zor nazvaný "Vfiimka z předpokladu vzdělání".
Ten stručně řečeno stanoví, že úředník, kterY se na své pozici dlouhodobě osvědčil i bez
stanoveného wzdělání, bude nadále považován za někoho, kdo toto vzdélání splňuje. Jř
žád;aé časové omezení, žádnádalší podmínka. Téměřby se chtělo říct,Jex Forejt". Co si šéf
protokolu nerybojoval u katedry za něj zařídili zákonodárci. Eťckou stránku věci ale nikdy

http://www.novinky.czlkomentare/349852-komentar-sluzebni-zakon-jako-1ex-forejt-leopold-cerny.html 8.10.2014
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žádný zákon ner,yřeší. Stín pochybností a značně pošramocená pověst jeho osoby i
Pražského hradu zkrátka zůstávají.

Ma}ý dovětek: na popsaný příběh s r,ysokou pravděpodobností nebude mít žádný vliv
aúzované prezidentské veto a případná stížnost k Ústavnímu soudu. Zemanův principiální

nesouhlas se ýká r,}lučně jednoho paragrafu upravujícího politické náměstky, určitě ne

služebního zákona jako celku. Vždť právě prezident byl tím, kdo na počátku roku podmínil
jmenování vlády jeho schválením v pnním čtení. Veto jistě bude přehlasováno a na základě

stížnosti Ústavní soud, jestli vůbec, zruší nejvýšejeden paragrai
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