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Za omilostněného podnikatele se u Klause přimlouvala i
školka
K odpuštění několikaletého trestu Zdeňku Novosadovi, odsouzenému pro mnohamiliónový podvod,
mohly prezidenta Václava Klause vést i humanitární důvody. Odsouzený prodělal rakovinu a pečuje o
nemocného otce.
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Sjednejte online s 10% slevou!
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pokožku s ekzémem zvenku i zevnitř
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MALL.CZ! Oblečte se do převratné
technologie.

Podnikatelský úvěr vám vrátí až 50 000 Kč.

Srovnávač povinného ručení. Škoda Fabia

Zvětšit obrázek

středa 5. srpna 2009, 12:55 - Praha

Právu to doložil advokát Prokop Beneš, který pro rodinu
odsouzeného připravoval žádost o milost. 
Reagoval tak na informace Práva, které upozorňovaly na
fakt, že jeden z nejdelších letos prominutých trestů
prezident zdůvodnil pouze tím, že pachatel byl před svým
činem bezúhonný a zaplatil peněžitý trest uložený soudem.

Za Novosadovu solidnost se navíc písemně zaručilo mj.
jeho dvanáct bývalých zaměstnanců, obchodní partneři z
Německa a Francie i starosta obce, z níž Novosad pochází.
Dokonce i jedna z mateřských škol a sportovní oddíl, které
sponzoroval.

Pražský advokát Prokop Beneš, který text žádosti pro
manželku odsouzeného připravoval, nabídl prezidentovi k
úvaze celkem 11 důvodů pro udělení milosti. „Prostudoval
jsem důvody, které vedly prezidenta k udělení milosti od
roku 2004, a zaškrtával ty, které splňuje případ pana
Novosada. Když jsem pak jednotlivé argumenty uváděl,
rovnou jsem odkazoval na konkrétní případy, ve kterých
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4:10 Petřkovická Venuše lákala lidi na
ostravský magistrát
Do Ostravy se po dvou letech vrátila vzácná
Petřkovická Venuše. A opět byla středem pozornosti.
Prohlédnout artefakt, který našli...

20:04 Asteroid se sílou 50 jaderných pum může
ohrozit Zemi v roce 2032
Devatenáct let dělí Zemi od možné srážky s poměrně
masivním asteroidem, který nově objevili ukrajinští
astronomové. Jde o planetku...

15:11 Na konci října bude nebývale teplo
Nadcházející čtyři týdny by měly být v Česku teplotně
nadnormální. Podle měsíčního výhledu Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ),...

18:03 V Ostravě se sešly dvě stovky pravicových

Domácí

Včera

Včera

Včera

Vytisknout, Sdílet článek

 

Zeleninové saláty
Ochutnejte vynikající saláty z těch nejlepších surovin. Rozvoz
zdarma

Tajná dieta odhalena
Dozvíte se, jak matka ztratila 12kg za 1 měsíc díky 1 starému
pravidlu!

Bezdotyková domácnost
Dejte sbohem bakteriím! Bezdotykové koše, dávkovače mýdla i
teploměry.

Laserová operace očí
ReLEx smile - revoluční technologie Šetrná a rychlá operace se
zárukou

Související články

Klaus udělil  dalších 15 milostí

Prezident Klaus udělil  podivnou milost podvodníkovi

prezident ze stejného důvodu už milost udělil,“ dodává
Beneš s tím, že na návrhu žádosti pracoval tři měsíce.

Komplic vzal vinu na sebe
Podle verdiktu olomouckého vrchního soudu z dubna 2005
pomáhal Novosad svému komplici Tomáši Ondruškovi s
vylákáním více než 17 miliónů korun od dvou leasingových
společností tím, že měl vystavovat faktury na stroje, které
nikdy nebyly vyrobeny. Jenže Ondruška, který byl
odsouzen na sedm let a tři měsíce, už v září 2005 do
notářsky ověřeného zápisu přiznal, že u soudu nemluvil
pravdu, když tvrdil, že byl při podvodech s Novosadem
domluvený.

Do transakce ho zatáhl údajně proto, že leasingová
společnost chtěla mít záruku firmy, která příslušnou
techniku prodává a servisuje, což Novosadův podnik
splňoval. Ten však prý o tom, že se stroji, na které faktury
vypisoval, je něco v nepořádku, vůbec nevěděl.

Josef Koukal, Právo

Lenor Magnifique 2x1,5l
Původní cena:
279 Kč

Aktuální cena:

235 Kč

ADATA UV150, 32GB, černý
Původní cena:
649 Kč

Aktuální cena:

549 Kč

Plantronics Headset ML20,
černý

Původní cena:
726 Kč

Aktuální cena:
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Hlavní stránka Stalo se Domácí Vaše zprávy Zahraniční Krimi Kultura Ekonomika Finance Sport Žena Koktejl

Internet a PC AutoMoto Věda a školy Bydlení Kariéra Cestování Téma Speciály Počasí Horoskop TV program Denní tisk Emailem Video

Česko patří mezi evropské
země nejvíce ohrožené
otroctvím

FOTO: Profimedia.cz

19. 10. Aktualizováno V rámci Evropy patří Česká
republika mezi země nejvíce ohrožené moderním
otroctvím. Společně s Maďarskem skončila naše
republika na třetím místě, hůře jsou na tom pouze
Albánie a Černá Hora na prvních dvou příčkách.
Vyplývá to z indexu... Celý článek »

19. 10. Aktualizováno O život bojuje muž,
který se stal v pátek večer terčem střelby. Na
sídlišti Lesná v Třískalově ulici v Brně utrpěl
vážné střelné zranění....

20. 10. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka v
rozhovoru pro Právo řekl, že věří, že právě
jeho strana bude po volbách sestavovat vládu.
Sedm let...

19. 10. Vítězstvím Veroniky Bílské (34) z
Mírové u Karlových Varů skončilo české finále
soutěže o nejsympatičtější maminku s dítětem
Missis,...
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radikálů  Video
Aktualizováno - Před budovou bývalého sídla OKD na
Prokešově náměstí v Ostravě se v sobotu po poledni
sešlo na 200 pravicových radikálů na nepovolené...

Internetová nákupní-
galerie

490 Kč

Mladého muže střelili v Brně do
hlavy, v nemocnici bojuje o život

Sobotka: Věřím, že naše strana
bude sestavovat vládu

Českou Missis je trojnásobná
maminka Veronika Bílská  Video
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