
Říkalo se mu Rudá smrt. Dnes je kandidátem na nejvyššího žalobce

Postupoval jsem vždy v souladu s platným právem a judikaturou. Tímto
způsobem se hájil Igor Stříž (v současnosti zástupce nejvyššího státního
zástupce a adept na šéfa státních žalobců, pozn. redakce), když na něj nyní díky
úsilí soukromého badatele vyplula na povrch jeho komunistická minulost
Igor Stříž (foto z roku 2012)
4. června 2021 - 09:01

A přezdívku „Rudá smrt z Olomouce“ či „Stříž-bolševický kříž“ si tento nynější
adept na post nejvyššího státního žalobce nevysloužil jen tak náhodou.

Jméno tohoto vojenského prokurátora vyvolávalo hrůzu u valné většiny vojáků
základní služby a jeho horlivost naopak pochybnosti u některých nadřízených
tehdejší justice. I komunistický Nejvyšší soud totiž v případu vojína Josefa
Oláha konstatoval, že Igor Stříž a jeho kolegové dokonce neváhali
argumentovat jako přitěžujícími okolnostmi už dávno zahlazenými kázeňskými
tresty, a to jen proto, aby dosáhli vyššího trestu vězení. To bylo nezákonné i v
časech totalitních, a dokonce i během německé nacistické okupace.

„Stříž se tak jeví jako následovník politováníhodné komunistické
prokurátorky Polednové-Brožové, která poslala v roce 1950 na šibenici
Miladu Horákovou,“ prohlásil v minulosti historik Petr Úpický. Stříž a jeho
kolegové přitom posílali k soudu i vojáky, po kterých šla obávaná Vojenská
kontrarozvědka, tedy III. správa Státní bezpečnosti.

Ničil životy mladým lidem

V době, kdy už bylo všem zřejmé, že komunistický režim sčítá své dny, neváhal
Stříž žádat nejvyšší tresty pro mladíky, kteří vinou nepořádku na vojenské
správě nestihli nástup na posádku na druhém konci republiky, protáhli si



vycházku o hodinu či jinak nevýznamně porušili tehdejší komunistické právní
předpisy. Bezodkladná a mnohdy z procesních důvodů zbytečná vazba i
následné požadování drakonických trestů odnětí svobody (mnohdy ještě
dokonce přísnější, než kolik nakonec vynesl v rozsudku soud), byly podle Stříže
jediné vhodné způsoby, jak ztrestat jejich vyznání, víru nebo náboženství. Stejně
se totiž Stříž během svého působení na olomoucké vojenské prokuratuře během
minulého režimu v letech 1987-89 choval i k záložníkům, v mnohých případech
otcům rodin, kteří z náboženských důvodů odmítli nastoupit vojenská cvičení.
V řadě případů je neváhal posílat za odmítání nastoupit službu se zbraní v ruce
do vězení znovu a znovu, ačkoliv se odvolávali na mezinárodní smlouvy, které
tehdejší Československo a Sovětský svaz podepsaly.

Protiprávnost jednání tehdejších represivních orgánů státu před lety odsoudil i
Ústavní soud České republiky. „Jedná se o zásadu ne bis in idem, tedy ne
dvakrát o tomtéž,“ prohlásil kdysi právník Jan Horák.

Stříž přitom zásadně rozlišoval mezi ideovými, tedy z hlediska tehdejší
komunisté justice „protistátními“ živly, a partajními spolustraníky. Pokud se
nějakého trestného činu dopustil voják z povolání nebo příslušník Veřejné
bezpečnosti, tedy Střížovi kolegové ve zbrani, navrhoval tresty na samé spodní
hranici trestu. V opačném případě existují důkazy o tom, že ještě dva měsíce
před sametovou revolucí v listopadu 1989 Stříž žádal pro ideové a náboženské
odpírače vojny až třikrát přísnější tresty, než jaké nakonec vynesl soud.

Je přitom zřejmé, že Stříž se vojenským prokurátorem stal nikoliv nuceně, jako
jím obžalovaní a do kriminálu odsouzení mladíci, branci nebo vojáci základní
vojenské služby, ale ze své vlastní vůle. Svou roli přitom vykonával s velkým
nasazením a pečlivostí, která ho dnes vynesla až na pozici druhého muže
českých státních zástupců.

Rudá smrt z Olomouce a Anděl smrti

A v této pozici se Stříž zasloužil i o jeden z nejdramatičtějších skandálů v české
justici. V kauze Masokombinátu Písek, což je snad nejdéle trvající kauza v
českých dějinách, pomohl na svobodu nechvalně známému podnikateli
Tomášovi Linhartovi, kterému dal kdysi někdejší reportér TV Nova Josef Klíma
v jednom ze svých pořadů přezdívku „Anděl smrti“. Podnikatel, který se v
devadesátých letech vypracoval na jednoho z vládců podsvětí, od něhož se prý
mohl učit i dnes již mrtvý nekorunovaný mafiánský král František Mrázek.

Linhart byl před několika lety odsouzen k devíti letům vězení, ale ve vězení
neprožil ani vteřinu, neboť se proti verdiktu odvolal a byl uznán nevinným.
Dovolání k Nejvyššímu soudu však zhatil fakt, že příslušný dokument



nepodepsal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který k tomu byl jako jediný
oprávněn, nýbrž jeho zástupce Igor Stříž. Oba zmínění pánové museli ze svých
pozic naprosto jasně vědět, že se tak Dovolání stane pouhým a neúčinným
cárem papíru. Proč k tak závažnému pochybení ze strany nejvyššího státního
zástupce a jeho náměstka došlo, není dodnes jasné. A k dnešnímu dni ani jeden
z nich na tuto otázku nedokázal uspokojivě odpovědět.

Před několika dny oznámil svou rezignaci na post nejvyššího státního zástupce
Pavel Zeman. A pokud vláda do 30. června neurčí nového šéfa žalobců, povede
Nejvyšší státní zastupitelství Zemanův právě jeho první náměstek Igor Stříž.
Náměstek, který svým neoprávněným podpisem pomohl Linhartovi ke svobodě.
Máme se opět začít obávat o nezávislost české justice? A když ne celé, tak
alespoň případných kroků Igora Stříže?

Podle informací, které má redakce k dispozici, měl Stříž již nabídku na post
nejvyššího státního žalobce dostat přímo od ministryně spravedlnosti Marie
Benešové. A v tomto momentě je důležité se vrátit k jádru kauzy
Masokombinátu Písek.

Stane se Igor Stříž nejvyšším žalobcem? Aneb kozel zahradníkem...

Kauza Masokombinát Písek dnes

Soud bude již brzy opět rozhodovat v dalším dílčím sporu, který se této kauzy
týká.

Nyní je celý případ snad o něco blíže k jeho uzavření, avšak soud se bude ještě
muset pravděpodobně zabývat určením nezpochybnitelného vlastníka směnky.
Podle informací, které má redakce k dispozici, se chystá nové trestní oznámení
na Tomáše Linharta, které má v této kauze poukázat na jeho trestné činy a
aktivity v souvislosti se zmíněnou směnkou s hodnotou okolo 250 miliónů
korun. A je možné, že po jeho skončení by mohlo Linhartovi opět hrozit vězení.
Ochrání ho Igor Stříž i tentokrát?

Redakce bude dál kauzu sledovat a přinese čtenářům v blízké době další
podrobnější informace.

(svob., prvnizpravy.cz, foto: arch.)
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