
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajské státní zastupitelství v Ostravě 

(včetně pobočky v Olomouci) 

Usnesení o zastavení trestního stíhání na základě čl. II rozhodnutí prezidenta republiky 

Václava Klause o amnestii ze dne 1. 1. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo: 1 

Zastupitelství: Krajské státní zastupitelství v Ostravě 

Č. j. nebo sp. zn.: 4 KZV 18/2013 

Státní zástupce: Miroslav Hoferik 

Skutek:  trestný čin podvodu dílem dokonaný a dílem nedokonaný ve stadiu 
pokusu, trestný čin zpronevěry 

Škoda: 12 583 100 Kč (k další škodě ve výši 588 000 Kč nakonec nedošlo) 

Počet obviněných:    1 

Obvinění (amnestovaní): X. X. (iniciály neposkytnuty) 

Související stíhané osoby: nezjištěny 

Klíčová slova: vylákání peněz od osob pod různými záminkami 

Podstata: Obviněný v zištném úmyslu obohatit se ke škodě poškozených v průběhu roku 1995 uzavřel 
v 25 případech zprostředkovatelskou smlouvu s fyzickými osobami pod záminkou zajištění a dodání 
různých motorových vozidel nebo jejich oprav, s vědomě nepravdivým příslibem, že vozidla budou 
řádně dodána (opravena), od poškozených vylákal zálohy, vozidla však poškozeným nedodal 
(neopravil) a nevrátil ani vylákané finanční částky nebo je vrátil jen částečně. Tím poškozeným 
způsobil škodu ve výši 5 131 386 Kč. Obviněný dále pod záminkou potřeby vyšší finanční částky za 
účelem pokračování dovozu osobních automobilů vylákal od poškozeného finanční částku ve výši 
104 549 Kč s vědomě nepravdivým příslibem, že mu ji vrátí do 6. 3. 1995 a dále pod toutéž záminkou 
vylákal od stejného poškozeného další peněžní částku ve výši 196 000 Kč s nepravdivým slibem, že 
mu ji vrátí do 7. 6. 1995, což však neučinil, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši 300 549 Kč. Dále 
obviněný pod záminkou odkoupení nákladních vozidel a návěsů a následného leasingu nových 
nákladních vozů a návěsů, vylákal od osoby jako akontační splátku částku 200 000 Kč a následně pět 
souprav nákladních vozů s návěsy v hodnotě 4 900 000 Kč, když tyto nákladní soupravy posléze 
obviněný prodal a takto získanou částku 5 100 000 Kč však nepoužil jako akontaci k leasingovému 
pronájmu nových nákladních souprav pro poškozeného, za vylákaná nákladní vozidla a návěsy 
obviněný poškozenému nic nezaplatil a leasingový pronájem na nové nákladní soupravy nezajistil, 
čímž poškozenému způsobil škodu ve výši 5 100 000 Kč. Dále obviněný pod záminkou zajištění dodání 
dvou souprav nákladních vozidel a dvou návěsů a pod záminkou zaplacení akontace vylákal od osoby 
částku v přepočtu 975 165 Kč, soupravy však nedodal a nevrátil ani vylákanou částku, čímž 
poškozenému způsobil škodu ve výši 975 165 Kč. Obviněný dále v průběhu roku 1994 v Ostravě na 
základě dohody o zpětném leasingu převzal do leasingového nájmu osobní vozidlo v původní 
hodnotě 1,6 mil. Kč, následně však přestal hradit měsíční splátky, takže obchodní společnost 
vypověděla leasingovou smlouvu a vyzvala obviněného ke vrácení vozidla, což však obviněný neučinil, 
čímž společnosti způsobil škodu ve výši 1 076 000 Kč.         
 
Citace (volně): Trestní stíhání bylo od samého počátku vedeno proti uprchlému. Dne 30. 6. 1997 bylo 
usnesením policejního orgánu Policie ČR rozhodnuto o přerušení trestního stíhání obviněného pro 
nepřítomnost obviněného. Je tedy zřejmé, že trestní řízení proti uprchlému bylo vedeno pouze 
v době od 29. 8. 1995 do 30. 6. 1997. Za tohoto stavu jsou splněny první dvě podmínky uvedené 
v článku II amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013, tedy, že k 1. lednu 2013 uplynula doba 
delší než 8 let od zahájení trestního stíhání a zároveň, že v době od 1. 7. 1997, a tedy ke dni 1. 1. 
2013, nebylo vedeno řízení proti uprchlému. (…) V případě těchto právních kvalifikací je tak splněna 
i třetí podmínka nutná pro aplikaci článku II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. 1. 
2013, tedy skutečnost, že za zmíněné trestné činy lze uložit trest odnětí svobody nepřevyšující 10 let. 
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že jsou dány zákonné důvody pro rozhodnutí o zastavení 
trestního stíhání obviněného. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání, neboť 
trestní stíhání je nepřípustné, protože tak nařídil prezident republiky, uživ svého práva udílet 
amnestii.  
 
       


