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Kdo sledoval exšpiona Randáka?

PRAHA | Před přeplněnou jednací síní 
Obvodního soudu pro Prahu 1 začal 
minulou středu notně pikantní proces: 
jako obžalovaný stojí bývalý šéf civil-
ní rozvědky Karel Randák, jemuž hrozí 
pětileté vězení za to, že zveřejnil přísně 
tajné výplatní pásky Jany Nagyové – 
šéfky kabinetu expředsedy vlády Pet-
ra Nečase. Obžalovaná je i extajemnice 
Nagyové Lenka Pikorová.

Projednávání chvílemi připomína-
lo grotesku. Třeba když státní zástup-
kyně četla obžalobu. „Poškozená se 
poté stala veřejně známou a výrazně 
se zhoršila její pověst. Lidé ji zasta-
vují na ulici a stává se terčem nadá-
vek,“ četla za pochechtávání přeplně-
né soudní síně.

Sama Nagyová, i když se do řízení 
přihlásila jako poškozená, se jednání 
neúčastnila. Je totiž ve vazbě za to, že 
nechala sledovat manželku premiéra 

Exšéfa rozvědky Karla 
Randáka, stíhaného 
za vynesení platu Jany 
Nagyové, dostaly před 
soud tajné fotografi e. 
■ MAREK POKORNÝ

vojenskou policií a organizovala roz-
dávání trafi k rebelujícím poslancům. 

Dře jako kůň

Příběh začal v lednu 2012, kdy in-
ternetový deník Insider zveřejnil vý-
platní pásky Nagyové z ledna a břez-
na uvedeného roku. Ty dokládaly, že 
šéfka Nečasova kabinetu k měsíční-

mu platu 33 590 korun brala nadstan-
dardní odměny – v prvním případě sto 
tisíc korun, v druhém pak 190 tisíc.

 „Dře jako kůň,“ vysvětlil její vysoké 
odměny tehdy premiér. Nagyová po-
dala trestní oznámení a policie obvini-
la právě Randáka s Pikorovou za neo-
právněné nakládání s osobními údaji.

Není přitom vyloučeno, že na jejich 
„odhalení“ se podílela vojenská roz-

vědka, kterou – jak vyšlo najevo před 
třemi týdny – Nagyová „úkolovala“ na-
tolik, až to vedlo k pádu vlády.

Jedním ze stěžejních důkazů pro-
ti Pikorové a Randákovi je totiž sé-
rie fotografi í, která je součástí spisu. 
Na nich jsou zachyceni, jak spolu sedí 
v Café Pauza. Kdo fotografie pořídil 
či dodal policii, se v obžalobě nepíše. 
A navíc jsou zařazené v režimu tajné.

A kmotr Ritt ig

Sám Randák přitom uvedl, že jej 
nechal sledovat i pražský kmotr Ivo 
Rittig poté, co spolu s Nadačním fon-
dem proti korupci upozornil, že „vy-
sával“ pražský dopravní podnik. „Byl 
jsem předmětem velké pozornosti, byl 
jsem sledován, proto si myslím, že celé 
toto obvinění souvisí s tím, že vztah 
mezi Nagyovou a Rittigem byl natolik 
těsný, že bylo rozhodnuto někým, aby 
byl Karel Randák odstraněn,“ dodal.

To, že by výplatnici od Pikorové 
dostal a předal ji novinářům, ovšem 
Randák odmítá. Tvrdí, že Pikorová 
jen oslovila fond, že shání zaměstnání. 

Soud poté odročil jednání na půlku 
července, kdy chce vyslechnout svěd-
ky. Obhájci trvají na tom, aby byli sly-
šeni i Nečas s Nagyovou. 

Karel Randák (vlevo) se svým obhájcem Petrem Kočím. FOTO | MAREK POKORNÝ

INZERCE

Soud řeší, kdo zaplatí vykolejený vlak
PRAHA, KOLÍN | Neobvyklý spor řeší 
Krajský soud v Praze: Kdo může za ne-
hodu, při níž v listopadu 2009 vyko-
lejil vlak v Kolíně, a byla tak paraly-
zována trať do Pardubic. Správci drah 
z toho viní fi rmy, jež novou výhybku 
špatně zapojily. A chtějí od nich ná-
hradu škody. Ty to odmítají. 

K nehodě došlo 28. listopadu 2009 
před půl sedmou ráno, kdy se výhybka 
při vjezdu do kolínského nádraží pře-
hodila jen částečně. A následně vyko-
lejil pantograf přijíždějící od Pardubic. 

„Došlo ke škodě na majetku žalob-
ce ve výši 7,156 milionu korun,“ uve-
dl právník Správy železniční dopravní 
cesty (SŽDC) Ondřej Bidrman. To je 
ale jen škoda na trati. Na další více než 
dva miliony totiž vyčíslily opravu po-
škozeného vlaku České dráhy. O tuto 
sumu přitom zase dráhy žalují SŽDC, 
která je správcem dopravní cesty. 

Téměř dvoumiliardovou rekon-
strukci železničního uzlu Kolín, je-
jíž součástí byla i nová výhybka čís-
lo 177N, dělaly společně ve sdružení 

čtyři fi rmy – Eurovia, OHL ŽS, Met-
rostav a AŽD Praha. Ty ale podíl od-
mítají. A tvrdí, že hlavní vinu nese vý-
pravčí drah. 

„Házejí to jeden na druhého. Ty fi r-
my tvrdí, že k tomu došlo jedině v dů-
sledku toho, že se výpravčí nepřesvěd-
čil, že výhybka je v koncové poloze. 
A České dráhy zase tvrdí, že podstatné 
je to, že vadně dodaly a vadně zapoji-
ly výhybku,“ shrnuje stanoviska obou 
stran soudce Martin Konečný, který 
má případ na stole.

Případem se zabývala jak Drážní in-
spekce, tak policie a vyšetřovatelé Čes-
kých drah i SŽDC. Jejich posudky má 
soud na stole. „Shodují se, že pochybi-
ly obě strany,“ shrnuje soudce. 

Ten proto bude muset nyní rozhod-
nout, čí pochybení bylo větší. „Pro-
centně musím posoudit jejich odpo-
vědnost,“ řekl soudce. A musí říct i to, 
zda mají dráhy nárok na více než dva 
miliony za poškození vlaku.   (mp)

Více na praha.5plus2.cz

JSTE ČECH JAKO POLENO?
www.PEFC.cz

Když dáte při nákupu dřeva a dřevěných výrobků přednost těm s logem PEFC, podpoříte 
správnou péči o české lesy. 
PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace trvale udržitelného hospodaření 
v lesích. Logo PEFC je mezinárodně důvěryhodná a známá značka. Již 70 % českých lesů 
je certifikováno systémem PEFC.

Pro krásný a zdravý les pro nás i naše děti.

Chtějte zdravé české dřevo.

07
-2

81
6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00083
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027003500320027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F00640020002700440061006600660027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F0064002000270044006100660066002000530050004100440027005D0020005B004F00640076006F007A0065006E0020006F006400200027005B004B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B005D0027005D0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F002000410064006F006200650020005000440046002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED0020007400690073006B0020006E0061002000730074006F006C006E00ED006300680020007400690073006B00E10072006E00E100630068002000610020006E00E1007400690073006B006F007600FD006300680020007A0061015900ED007A0065006E00ED00630068002E002000200056007900740076006F01590065006E00E900200064006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


