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Ing. arch. JosefMařek, rrar. 7. .l. 1966 _ odpověď nt žádost o milost

vážený pane Jane Šinágle.

dne 10' 10' 2015 jsrne od Vás obdrželi dopis, ve ktelém žádáte o předloŽeni Žádosti
o lnilost ve prospěch Ing' alch' Josefa Malka k rukám pÍezidenta republiky MiloŠe Zemarra'

Pan Ing' alch' JosefMarek, nal' 7' 4. 1966, byl odsouzen lozsudkeu,i Městského soudu
v PťaZe ze dne 26' 10' 2010 sp' zn. 'l0 T 3/2010' \'e znění rozsudku vrchního soudu v PIaZe
ze dne 1.1. 12' 2011 sp' zn' 6 To 44l201I pro spáchání dotačního podvodu podle ust. r\ 212
odst' 1' odst. 5 písm' a). odst. 6 písm. a) trestního zákoníku a zločinu ]egalizace výnosů
z tIestné činnosti podle ust' s 216 odst' 1 písm' a). odst. 3 pism' b). c)' a d) trestnílro zákoníku
k tIestu odnětí svobody v trvání 6 rokťr a dále podle ust. $ 66 odst. 1 tlestniho z.ikoníku
k tlestlt propaclnutí majetku a podle ust. $ 73 odst' 1 bestního ziákoníku k trestu zaKazu
činuosti spočíYajícím v Zákazu výkonu s.unostatně výdělečné činnosti a funtce statutárního
orgánu a ploku sty v obchodních spo]ečnostech a družstvech zabývajících se projektovou
činností na dobu 5 let'

Uvádíte, že v případě odsouzeného Ing. arch' Josefa Marka došlo k poruŠel]i pla\ c na
splavedlivý ploces' odsouzený byl 5 1et v policejním plogramu na ochranu svědků, kdy došIo
ke změně identity nejen jeho samotného, ale i jeho rodiny' Dále zmiňujete údajné propojení
kauz1'' se souóasnou eulokomisařkou Věrou Joulovol.l. která se mě1a ke korupčnímu jednríní
přiznat. Dle vašeho niíZoru údajně odcizených l5 miliónů korun nikdo nepostrádá'

Ministerstvo spravedlnoslí se již Zabývalo předchozími žádostmi o mi]ost ve prospěch
pana Ing. alch. Josefa Marka. Dne 6' 2. 2015 svým roáodnutín ninistryně splaved]nosti.
prof' JUDr. Helena válková, csc., zamítia žádost o milost podanou vámi a manŽelkou
odsouzeného, paní Jaroslavou Markor'ou' Ministr spravedlnosti je z rozhodnutí prezidenta
rcpubliky ze dne 29' listopadu 2013 č. 387/2013, o pienesení plavomoci v řízení o uděleni
milosti povinen zamítat všechn'v žádosti o mi1ost s vj.jinkou žádostí osob trpícícl] závaŽnoll
cholobou nebo nev-vléčitelnou chorobou bezplostředně olrrožující ŽiYot' pokud nebudou
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soudem shledány podmínky plo užití ustanovení Š 327 odst. 4 tlestního řádu (v úČirulém Znění
tťeshího řádu jde o odst' 3 téhož ustanovení). v případě pana lng. arch' Josefa Marka nebyly
výše uvedené podmínky splněny, ploto bylo postupováno zcela v souladu s rozhodnutím
prczidenta lepubliky a žádost o milost byla zamítnuta.

V nově podané žádosti neuvádíte žádné nové skutečnosti, které by umoŽňova1y
udělení milosti'
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Mgr' Ing' Tereza Krupová, Ph'D.
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