AMNESTIE A MILOST

PŘÍKLADY K DISKUSI

Karel Bašta použil zbraň proti skupince mladých lidí, z nichž někteří se vloupali do jeho sběrny surovin.
Majitel sběrny střílel na již ujíždějící vozidlo, kde podle něj byli zloději. V něm jedoucí mladou ženu tehdy
výstřel z brokovnice připravil o zrak. Krajský soud v Brně nejprve Baštu potrestal za pokus o vraždu šesti
roky vězení. Vrchní soud poté rozsudek překvalifikoval na pokus o zabití a muži uložil trest tři roky vězení s
podmíněným odkladem na pět let. Nejvyšší soud ale vyhověl dovolání Nejvyššího státního zastupitelství a
případ do Olomouce vrátil k novému projednání. Při novém procesu pak Bašta znovu odešel od vrchního
soudu s šestiletým trestem za pokus o vraždu. Podle stanoviska Nejvyššího soudu by měl být útočník souzen
za vraždu, nikoliv za zabití v případě, kdy zloděj již krádež dokonal a je na útěku, případně prchá bez kořisti
kvůli vyrušení. Jinak nadále platí, že člověk má právo bránit před zlodějem svůj majetek.

Slavoj Haška byl odsouzen za trestný čin vraždy. Odsouzený v noci přistihl na dvoře svého domu zloděje,
kterého pronásledoval a snažil se ho zadržet; zloděj jej přitom začal ohrožovat najížděním autem a střelnou
zbraní, proto odsouzený na zloděje vystřelil loveckou puškou a usmrtil ho. Soud s ohledem na okolnosti
případu uložil trest až pod dolní hranicí stanovenou zákonem. Prezident republiky byl na případ upozorněn
zastupitelstvem a peticí občanů obce.

Roman Smetana před volbami v roce 2010 pokreslil desítky potisků politických stran na autobusech
olomoucké MHD, kde pracoval jako řidič. Politikům mimo jiné přikresloval hmyzí tykadla. Soud jej odsoudil
za poškození cizí věci a nařídil mu nahradit škodu ve výši 15,5 tisíce Kč, což učinil. Kromě toho však Smetana
dostal trest 100 hodin obecně prospěšných prací, které odmítl odpracovat, v souladu se zákonem mu proto
byl trest přeměněn na 100 dní vězení, kam nenastoupil ve stanoveném termínu, sám se však policii přihlásil
o měsíc později.

Zakladatelku a bývalou ředitelku Metropolitní univerzity Praha Annu Benešovou Městský soud v Praze
odsoudil za podplácení a zpronevěru k podmíněnému dvouletému trestu se čtyřletou zkušební dobou a
zákazu činnosti. Ředitelka umožnila bezplatné studium desítkám lidí a univerzitě tím způsobila škodu přes
šest milionů korun. Většinou šlo o státní úředníky, kterým chybělo vzdělání. Nejvíce studentů dodal Úřad
průmyslového vlastnictví a pražský magistrát. Ten podle Benešové uzavřel se školou dohodu, že ročně
zaplatí školné deseti svým zaměstnancům a tři další budou ten rok studovat zdarma. Benešová také
předávala v obálkách s prospekty univerzity úplatky lidem, kteří mohli ovlivnit využívání prostor školy. V
lednu 2008 dala 50 tisíc korun úřednici z královéhradeckého krajského úřadu, aby ovlivnila výši ceny
pronájmu budovy pro univerzitu. V roce 2009 zase předala obálku s dvojnásobnou sumou radnímu pro
Prahu 3 Pavlu Hurdovi, který za to prý měl ovlivnit ostatní členy zastupitelstva, aby vyhověli žádosti školy na
odkup budovy v tomto pražském obvodu. Ředitelka si také nechala rekonstruovat svůj pražský byt a dům v
Dobřichovicích na útraty univerzity. Soud konstatoval, že žena ze svých skutků neměla žádný zásadní osobní
prospěch. Navíc předtím nebyla nikdy trestána. O milost požádala s tím, že se musí starat o svého těžce
nemocného manžela.

KOPIE PRO UČITELE S ROZHODNUTÍMI PREZIDENTA

Karel Bašta použil zbraň proti skupince mladých lidí, z nichž někteří se vloupali do jeho sběrny
surovin. Majitel sběrny střílel na již ujíždějící vozidlo, kde podle něj byli zloději. V něm jedoucí mladou
ženu tehdy výstřel z brokovnice připravil o zrak. Krajský soud v Brně nejprve Baštu potrestal za pokus
o vraždu šesti roky vězení. Vrchní soud poté rozsudek překvalifikoval na pokus o zabití a muži uložil
trest tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let. Nejvyšší soud ale vyhověl dovolání
Nejvyššího státního zastupitelství a případ do Olomouce vrátil k novému projednání. Při novém
procesu pak Bašta znovu odešel od vrchního soudu s šestiletým trestem za pokus o vraždu. Podle
stanoviska Nejvyššího soudu by měl být útočník souzen za vraždu, nikoliv za zabití v případě, kdy
zloděj již krádež dokonal a je na útěku, případně prchá bez kořisti kvůli vyrušení. Jinak nadále platí, že
člověk má právo bránit před zlodějem svůj majetek.
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA: Václav Klaus prominul Baštovi zbytek trestu s podmínkou, že se v příštích
pěti letech nedopustí trestného činu. "Prezident přihlédl k dosavadnímu řádnému životu
jmenovaného, který v místě bydliště požívá dobré pověsti. Pan Bašta se skutku dopustil v afektu při
ochraně svého majetku a dobrovolně se výrazně finančně podílel na zmírnění jeho následků," uvedla
prezidentská kancelář ve zdůvodnění milosti. Klaus prý přihlédl i k tomu, že Bašta část trestu již
vykonal, v minulosti nebyl trestán a žádost o milost podpořil i starosta Ivančic.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/klaus-prominul-trest-muzi-ktery-postrelil-zlodeje-fx4-/zpravydomov.aspx?c=A110330_111431_ln_domov_ape

Slavoj Haška byl odsouzen za trestný čin vraždy. Odsouzený v noci přistihl na dvoře svého domu
zloděje, kterého pronásledoval a snažil se ho zadržet; zloděj jej přitom začal ohrožovat najížděním
autem a střelnou zbraní, proto odsouzený na zloděje vystřelil loveckou puškou a usmrtil ho. Soud s
ohledem na okolnosti případu uložil trest až pod dolní hranicí stanovenou zákonem. Prezident
republiky byl na případ upozorněn zastupitelstvem a peticí občanů obce.
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA: Prezident se 11. října 2004 rozhodl udělit milost v přesvědčení, že účelu
trestu v tomto případě bylo dosaženo už samotným odsouzením. Prezident milostí zmírnil trest odnětí
svobody v trvání pěti let na trest podmíněný.
Zdroj: http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/archiv/1657.shtml

Roman Smetana před volbami v roce 2010 pokreslil desítky potisků politických stran na autobusech
olomoucké MHD, kde pracoval jako řidič. Politikům mimo jiné přikresloval hmyzí tykadla. Soud jej
odsoudil za poškození cizí věci a nařídil mu nahradit škodu ve výši 15,5 tisíce Kč, což učinil. Kromě
toho však Smetana dostal trest 100 hodin obecně prospěšných prací, které odmítl odpracovat,
v souladu se zákonem mu proto byl trest přeměněn na 100 dní vězení, kam nenastoupil ve
stanoveném termínu, sám se však policii přihlásil o měsíc později.
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA: Prezident Václav Klaus se rozhodl, že milost Smetanovi neudělí. On ani
jeho blízcí totiž nejsou podle Hradu v tíživé sociální situaci. "Institut milosti je svou povahou výjimečný
a prezident republiky jím nepřezkoumává ani neposuzuje postupy a rozhodnutí nezávislých orgánů v
trestním řízení, nýbrž jen bere ohled na takové závažné okolnosti, které se v jednotlivém případě
mohou vymykat možnostem řešení, které jsou dány soudům podle platných právních předpisů," zní
odůvodnění.
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Roman_Smetana, http://zpravy.idnes.cz/tykadlovy-ridicsmetana-od-klause-milost-nedostane-fxt-/domaci.aspx?c=A120529_203104_domaci_hv

Zakladatelku a bývalou ředitelku Metropolitní univerzity Praha Annu Benešovou Městský soud v
Praze odsoudil za podplácení a zpronevěru k podmíněnému dvouletému trestu se čtyřletou zkušební
dobou a zákazu činnosti. Ředitelka umožnila bezplatné studium desítkám lidí a univerzitě tím
způsobila škodu přes šest milionů korun. Většinou šlo o státní úředníky, kterým chybělo vzdělání.
Nejvíce studentů dodal Úřad průmyslového vlastnictví a pražský magistrát. Ten podle Benešové
uzavřel se školou dohodu, že ročně zaplatí školné deseti svým zaměstnancům a tři další budou ten
rok studovat zdarma. Benešová také předávala v obálkách s prospekty univerzity úplatky lidem, kteří
mohli ovlivnit využívání prostor školy. V lednu 2008 dala 50 tisíc korun úřednici z královéhradeckého
krajského úřadu, aby ovlivnila výši ceny pronájmu budovy pro univerzitu. V roce 2009 zase předala
obálku s dvojnásobnou sumou radnímu pro Prahu 3 Pavlu Hurdovi, který za to prý měl ovlivnit ostatní
členy zastupitelstva, aby vyhověli žádosti školy na odkup budovy v tomto pražském obvodu.
Ředitelka si také nechala rekonstruovat svůj pražský byt a dům v Dobřichovicích na útraty univerzity.
Soud konstatoval, že žena ze svých skutků neměla žádný zásadní osobní prospěch. Navíc předtím
nebyla nikdy trestána. O milost požádala s tím, že se musí starat o svého těžce nemocného manžela.
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA: (Prezident milost udělil, podle mluvčího přihlédl k potřebě péče o jejího
těžce nemocného manžela a tomu, že v minulosti nebyla trestána. Také další milosti jsou většinou
odůvodněny humanitárními důvody. Jsou však spekulace, že Benešová se osobně zná s Livií Klausovou.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/prezident-udeloval-milosti-pomohl-i-exreditelce-metropolitniuniverzity-1t9-/domaci.aspx?c=A120214_145204_domaci_js

DALŠÍ PŘÍKLADY MILOSTÍ:
Miroslavě Šlachtové prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za zpronevěru, a to pod podmínkou, že se
po dobu 1 roku od udělení milosti nedopustí trestného činu. Přihlédl k tomu, že jmenovaná řádně pečuje o své tři
nezletilé děti, způsobenou škodu v plné výši uhradila a v minulosti nebyla trestána.
Marii Knizhe, státní občance Ukrajiny, prominul zbytek trestu vyhoštění uloženého za neoprávněný pobyt na
území ČR. Přihlédl k tomu, že odsouzení jí brání ve společném životě s jejím manželem, státním občanem ČR.
Jmenovaná v minulosti nebyla na území ČR trestána.
Janu Dobrohruškovi prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za zanedbání povinné výživy. Přihlédl k
obtížné sociální situaci jmenovaného a k tomu, že část trestu již dotyčný vykonal.
Janě Tomášové prominul trest odnětí svobody uložený za podvody. Přihlédl k tomu, že jmenovaná pečuje o
svých 5 nezletilých dětí a jiného trestného činu se nedopustila.
Tomáši Skohoutilovi prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za majetkovou trestnou činnost. Přihlédl k
dlouhodobě vážnému zdravotnímu stavu jmenovaného, pro který mu byl výkon trestu soudem opakovaně
odložen.
Františku Syslovi, prominul podmíněný trest odnětí svobody a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel. Přihlédl k vysokému věku odsouzeného a k jeho dosud bezúhonnému životu.
Volodimiru Jurieviči Girjovi, státnímu občanovi Ukrajiny, prominul trest vyhoštění uložený za neoprávněný pobyt
na území ČR. Přihlédl k tomu, že skutek se stal před více než 15 lety, kdy se trest vyhoštění ukládal pouze na
dobu neurčitou. Jmenovaný se jiné trestné činnosti než neoprávněného pobytu nedopustil a současně uložený
trest odnětí svobody řádně vykonal.
Ladislavu Bednaříkovi prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za podvod, zpronevěru a padělání a
pozměňování peněz. Přihlédl k vyššímu věku a zdravotnímu stavu jmenovaného, který se léčí s onkologickým
onemocněním. Jmenovaný část trestu již vykonal.
Kateřině Krejčíkové prominul trest odnětí svobody uložený za majetkovou trestnou činnost. Přihlédl k tomu, že
skutku se dopustila před 10 lety jako 17letá a od té doby žije řádným životem. Vzorně se stará o své dvě
nezletilé děti, které s ohledem na svůj zdravotní stav vyžadují zvýšenou péči.
Demba Demba, státnímu občanu Maliské republiky, prominul dvouletý trest vyhoštění uložený za výtržnictví.
Přihlédl k tomu, že jmenovaný by v důsledku odsouzení musel opustit ČR a zanechat zde svoji manželku, která
má české státní občanství. Pan Demba žije v ČR již 5 let a nebyl v minulosti na území ČR trestán.
Lence Herákové prominul trest odnětí svobody uložený za krádež. Přihlédl k tomu, že jmenovaná skutek
spáchala na popud svého bývalého manžela, kterým byla dlouhodobě psychicky i fyzicky týrána. Nyní sama
vzorně pečuje o své čtyři nezletilé děti, které by v případě jejího nástupu výkonu trestu musely být umístěny do
dětského domova. Žádost podpořil i městský úřad v místě bydliště.
Ivě Kondýskové prominul podmíněný trest za to, že podala silnější utišující lék těžce nemocné, o kterou pečovala.
Prezident přihlédl k jejímu dosavadnímu řádnému a společnosti prospěšnému životu.
Paní Jiřištová postřelila manžela, kterým byla dlouhodobě týrána. Po rozvodu sama pečuje o dvě děti ve věku 18
měsíců a 10 let. Žádost o milost podpořila petice občanů z Újezdu nad Lesy.

