
 

Sokolovská 143/260, 180 00  Praha 8, Česká republika 
Tel: +420 224 240 895-7 ♦ Fax: +420 224 240 914 ♦ www.transparency.cz 

 

 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA TIC 
Praha dne 18. února 2009  
 
 
POTRESTEJ JEDNOHO – VYCHOVÁŠ TISÍCE 
 
 
Transparency International – Česká republika (TIC) odsuzuje odvolání 
vedoucího liberecké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ústí 
nad Labem JUDr. Adama Bašného.  
 

Podle informací, které má TIC k dispozici, má být ve čtvrtek 19. února 2009 JUDr. Adam 

Bašný oficiálně odvolán z pozice vedoucího liberecké pobočky Krajského státního 

zastupitelství v Ústí nad Labem. JUDr. Adam Bašný je veřejností vnímám jako odborník na 

vyšetřování korupce a závažné finanční kriminality a je obecně známý svým důsledným 

postupem při postihování korupce. V této souvislosti lze mj. poukázat na jeho aktivitu 

v aktuálním vyšetřování trestné činnosti vysokých policejních důstojníků v Liberci. 

 

Tvrzeným důvodem odvolání z funkce má být vystoupení na odborné konferenci, kterou TIC 

pořádala začátkem prosince 2008. V rámci svého příspěvku na této konferenci JUDr. Bašný 

sděloval své čistě osobní názory na stávající fungování struktury státních zastupitelství v ČR 

a kriticky hodnotil kroky některých odpovědných osob. Navíc předem seznámil své nadřízené 

s obsahem svého vystoupení a sám v rámci příspěvku několikrát zdůraznil, že se jedná o jeho 

soukromý postoj. I s ohledem na několikaměsíční časovou prodlevu se proto TIC obává, že 

skutečné důvody odvolání JUDr. Bašného z takto významné funkce mohou být jiné.  

 

Ať již bude skutečným důvodem odvolání kritický příspěvek na odborné konferenci, ochota 

této osoby postihovat exponované případy trestných činů korupce a finanční kriminality, 

případně nátlak Nejvyššího státního zastupitelství, ukazuje to na nezměněné poměry 

fungování prokuratury v ČR. Není-li systém výkonu spravedlnosti v ČR způsobilý absorbovat 

věcné výhrady k jeho činnosti a opakovaně postihuje osoby, které upozorňují na jeho vady či 

přicházejí s kritikou některých kroků jeho představitelů, není takový stav v demokratickém 

právní státě žádoucí. TIC v rámci své činnosti zaměřené na potírání korupce nemůže 

takovýmto krokům přihlížet a hodlá vyzvat odpovědné instituce k řádnému zdůvodnění. 
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K tomuto tématu se zástupci TIC vyjádří na tiskové konferenci, která se bude konat v úterý 

24. února 2009 od 10:00 v hotelu Novotel Praha Wenceslas Square, Kateřinská 38, 120 00 

Praha 2. 

 

Záznam konference včetně příspěvku JUDr. Adama Bašného bude zveřejněn na webových 

stránkách www.transparency.cz. 
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