
Extajemník má za úplatek podmínku 

 
Nechal si zaplatit tisíce od podnikatele, aby na úřadě uspíšil povolení k jeho stavbě.  
Sponzorský dar městu vzal do vlastní kapsy. Extajemník znojemské radnice Vladimír Krejčíř 
za to dostal dva roky podmíněně.  

BRNO, ZNOJMO Za peněžní zpronevěru a podvod odsoudil včera Krajský soud v Brně 
bývalého tajemníka znojemské radnice Vladimíra Krejčíře ke dvěma letům vězení. Ovšem s 
podmínkou. Uložil mu také pokutu čtvrt milionu korun. Pokud ji včas nezaplatí, skončí na rok 
za mřížemi. Rozsudek ve sledované kauze, která se vleče už od roku 2010, zatím není 
pravomocný. Podle soudkyně Haliny Černé vzal v listopadu roku 2009 Krejčíř úplatek 
čtyřicet tisíc korun a jako protislužbu obnovil pozastavenou výstavbu prodejního stánku. Ten 
měl stát na znojemském náměstí a stavěl ho podnikatel Zdeněk Novotný. "Krejčíř 
neoprávněně předstíral, že je k obnovení stavby kompetentní. Novotný byl zoufalý, protože 
měl nakoupený materiál a chtěl stánek dokončit co nejdříve. Krejčíř proto od něj vzal čtyřicet 
tisíc korun a práce na stánku Novotnému opět povolil. Podnikatele tím podvedl," 
zrekapitulovala soudkyně.  

Vedle toho také soud odsoudil Krejčíře za to, že v prosinci téhož roku převzal od podnikatele 
Kamila Ludvíka sponzorský dar pro Znojmo ve výši pěti tisíc korun. Ty však někdejší 
tajemník nepředal do městského účetnictví, jak měl, nýbrž si je ponechal pro vlastní potřebu. 
Podle soudkyně Černé tak peníze zpronevěřil.  

Krejčíř to ovšem za protizákonné nepovažuje. "Cítím se nevinen a dál bych to nerozváděl. Ke 
všemu jsem se už vyjadřoval tolikrát a podrobně, že bych to považoval za zbytečné," řekl ve 
své závěrečné řeči.  

A měl pravdu.  

Čtvrtý rozsudek v řadě  

Jeho podezření z korupce už totiž projednávaly soudy několikrát. Poprvé před čtyřmi roky. 
"Úplatky jsem nebral, zadávání zakázek nijak neovlivňoval a žádné výhody nikomu 
nezjednával," bránil se tehdy Krejčíř při přelíčení.  

Původně s ním na lavici obžalovaných sedělo i sedm podnikatelů, kteří ho podle policejního 
spisu upláceli, aby se dostali k lukrativním městským zakázkám. Obžalobě se ovšem tehdy 
nepodařilo prokázat, že by stavba tenisového kurtu a koupacího jezírka nebo výpravy na lov 
svišťů či srnců byly úplatky. Krejčíř za služby zaplatil, nebo na ně řádně uzavřel smlouvy.  
Krajský soud ho nakonec poslal na rok do vězení a osvobozující verdikt obdrželo šest ze 
sedmi zmíněných podnikatelů. Sedmý dostal podmínku. Po odvolání ale případ skončil u 
Vrchního soudu v Olomouci, který rozhodnutí zrušil a nechal kauzu znovu projednat.  
O dva roky později pak brněnský krajský soud vydal nový rozsudek a Krejčíře podmíněně 
odsoudil na čtyři roky s pokutou čtvrt milionu korun. I tento rozsudek ovšem odvolací soud 
zamítl.  



Loni ho za zneužití pravomoci úřední osoby a zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky 
odsoudil na deset měsíců podmíněně znojemský okresní soud. Výkon odložil na dva roky. 
Tento rozsudek už nabyl právní moci a krajský soud ho včera souhrnným rozsudkem zrušil. 
Středeční rozhodnutí je tak už čtvrté v pořadí, které soudy v Krejčířově případu učinily.  
 
Tenis a lovy i tentokrát legální  

Z původních sedmi včera před senátem spolu s Krejčířem stanuli i čtyři další muži. Ti byli 
obžaloby zproštěni. Stejně jako v roce 2013 i včera totiž soud rozhodl, že protislužby typu 
zřízení tenisového kurtu nebo střelby divé zvěře, které podnikatelé extajemníkovi poskytovali, 
byly zaplacené a smluvně ošetřené. Neobjevil se ani dostatek důkazů, že Krejčíř do zakázek, o 
které podnikatelé usilovali, nelegálně zasahoval.  

Pro svědkyni vyhazov i odměna  

Jedním z nejdůležitějších svědků, kteří před soudy v minulosti vypovídali, byla úřednice 
znojemského městského úřadu Renata Horáková, která vedla majetkový odbor. Odvážila se 
na Krejčířovy nekalé praktiky upozornit. Po propuknutí korupčního skandálu se na radnici 
změnilo vedení, které nechalo provést audit. Na základě jeho výsledku ji pak ze zaměstnání 
propustili. "Spolu s lidmi, kteří se mnou sympatizovali a kteří spolupracovali s policií při 
vyšetřování, jsme byli označeni za největší korupčníky. Byla jsem šokovaná," reagovala 
Horáková v roce 2011.  

Za možnou křivdu se jí ovšem dostalo zadostiučinění. Nadační fond proti korupci, v jehož 
čele stojí podnikatel Karel Janeček, Horákovou ocenil 300 tisíci korun. Podle fondu Horáková 
jako vedoucí nepodlehla nabídkám, nátlaku a vyhrožování ze strany Krejčíře a bývalého 
starosty Petra Nezvedy a pustila se do boje, kterým Znojmu zachránila desítky milionů.  
Včerejším jednáním tak skončila další fáze Krejčířovy kauzy. Obžalovaný Krejčíř má ještě 
možnost se proti rozsudku odvolat. Ponechal si čas na rozmyšlenou, stejně jako státní 
zástupkyně Iveta Eichlerová. 
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