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Kurdský lékař Uzunoglu vysoudil omluvu a odškodné  

    Praha 10. září (ČTK) - Kurdský lékař a podnikatel Yekta 

Uzunoglu, který byl na konci července zproštěn obžaloby z vydírání a 

mučení, dnes u soudu zaznamenal další vítězství. Cizinec Gürken 

Gönen, jenž byl podle obžaloby Uzunogluovou obětí, se má lékaři 

omluvit a zaplatit mu částku 250.000 korun za urážku na cti. Vyplývá 

to z dnešního rozsudku Krajského soudu v Praze, který Uzunoglu 

zaslal ČTK.  

    Gönen se má Uzunogluovi písemně omluvit za to, že ho označil za 

krutého mafiána a pachatele závažných trestných činů. Zároveň musí 

na vlastní náklady tuto omluvu uveřejnit v novinách a zaplatit 

náklady soudního řízení.  

    Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat k pražskému 

vrchnímu soudu.  

    Případ Uzunoglu se vlekl téměř 13 let. Gönen tvrdil, že ho 

kurdský lékař a další tři lidé v září 1994 spoutali, okradli, bili, 

fotografovali v ženských šatech a násilně drželi v kanceláři po 

několik dní.  

    Obvodní soud původně Kurdovi letos v březnu uložil podmíněný 

trest dva roky vězení se zkušební dobou na pět let, odvolací soud 

ale v červenci rozsudek zrušil a lékaře osvobodil.  

    Uzunoglu věří, že za jeho zatčením stáli lidé, kterým překážel 

svými obchodními aktivitami. Lékaře se během soudního řízení zastala 

řada významných osobností i Spolek na podporu nezávislé justice 

Šalamoun. V roce 2006 se Uzunoglu stal laureátem Ceny Františka 

Kriegla, kterou uděluje Nadace Charty 77 za občanskou statečnost. 

Kvůli dlouhému trvání procesu držel jedenáct dní hladovku, ke které 

se přidal i bývalý prezident Václav Havel.  

    tep mkv  
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Deníky k obžalování exprokurátorky Polednové a kauze Uzunoglu  

    Praha 1. srpna (ČTK) - Rozhodnutí státního zastupitele obžalovat 

bývalou prokurátorku z procesu s Miladou Horákovou je správné a má 

smysl. Shodují se na tom komentáře Mladé fronty Dnes (MfD) a Práva. 

Lidové noviny (LN) komentují ukončení soudu s kurdským podnikatelem 

Yekty Uzunoglu a pozastavují se nad tím, proč kauza trvala tak 

dlouho.  

    Podle MfD je dobrá zpráva, že bývalá prokurátorka v procesu s 

Miladou Horákovou Marie Brožová-Polednová jde k soudu. Proces podle 

komentátora může pomoct všem lidem pochopit, co je to vražda. "To 

hlavní panstvo komunistického teroru ale leze do dějin bez trestů, 

bez odsudku. Jejich pohrobci jsou drzí v parlamentu a svých 

katovských myší se ani nezastanou. KSČM by měla říci: naše 

vrahounská revoluce věšela správně. Ale rudí sirotci dnes jen 

nevinně čučí a tváří se jak svatý utřinos: vraždili jsme, ano, ale 

marxučení máme pěkné," glosuje MfD.  

    Komentátor Práva si klade otázku, zda má vůbec smysl soudit tak 

starého člověka, jako je bývalá prokurátorka Polednová, když po 

spáchání skutku uplynulo už 57 let. Podle něho to má zásadní smysl, 

protože je třeba pojmenovat zlo soudním rozhodnutím a ukázat, že za 

zločiny a podílnictví na nich nikdo soudu a případnému trestu 
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neujde.  

    "V souzení vězeňských dozorců, prokurátorů a podobných opor 

komunistického režimu mají však české soudy pasivní skóre. Buď je 

osvobodily, nebo jim dovolily soudu se vyhýbat až do jejich 

fyzického konce," píše list. Zatímco ale v prvním případě to podle 

něho mohlo být skutečně pro nedostatek důkazů, to druhé je 

neomluvitelné, míní.  

    Podle komentátora Práva se také nabízí rozhořčené srovnání 

případu Horákové s právě ukončenou třináctiletou kauzou Yekty 

Uzunoglu, který byl obviněn z několika zločinů včetně vraždy a 

mučení. "To by však byla urážka jak oné statečné ženy, které se 

žádného soudu nedostalo (a také za co vůbec?), tak českých soudů," 

tvrdí. V případu Uzunoglu totiž soudy sice pracovaly trestuhodně 

pomalu, ale jejich závěrem bylo zproštění viny. "Horáková a tři její 

spoluzavraždění na takový soud štěstí neměli," uzavírá komentář.  

    Lidové noviny blahopřejí kurdskému podnikateli Uzunogluovi k 

zproštění obžaloby. "Méně už ovšem lze blahopřát občanům naší země, 

ve které se tento odpuzující případ odehrál," píší LN. Podle 

komentátorky bylo na případu nejděsivější zřejmé zaujetí 

vyšetřujících policistů, ale i "strašlivé právní chyby a nečinnost 

dozorujícího prokurátora". To, že nevinný člověk strávil dva a půl 

roku ve vazbě i další prohřešky proti trestnímu řádu, si lze těžko 

vyložit jinak, než že se vše dělo záměrně nebo že prokuratura a 

státní zastupitelství o případ vůbec nedbaly, míní. "Pokud se 

příslušní ministři spokojí větou - konec dobrý, všechno dobré, pak 

je naopak mnohé velice špatně," uzavírá.  

    ptd  
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Soud osvobodil kurdského lékaře Uzunoglua  

    --------------------  

    Ke zpravodajství: FOTO; AUDIO  

    Rozšířili jsme o další podrobnosti v celém textu.  

    --------------------  

    Praha 31. července (ČTK) - Odvolací pražský městský soud dnes 

osvobodil kurdského lékaře a podnikatele Yektu Uzunoglua, jehož 

případ se vleče už téměř 13 let. Zrušil tak rozsudek obvodního 

soudu, který mu v březnu uložil podmíněný trest dva roky vězení se 

zkušební dobou na pět let za vydírání a mučení cizince Gürkena 

Gönena.  

    "Jsem strašně rád, že pravda konečně zvítězila, i když to trvalo 

13 let, déle než v případě Dreyfuse. Je to důkazem, že je třeba za 

to bojovat," řekl Uzunoglu. Podle něj je však jeho kauza příkladem, 

jak nemá trestní řízení vypadat. Nechce prý podávat žádná další 

trestní oznámení, chce však po státu vymáhat odškodnění za chybné 

výkony orgánů činných v trestním řízení. "Peníze věnuji organizacím, 

které bojují za právo a spravedlnost v České republice," dodal.  

    Proti rozsudku odvolacího soudu se již nelze odvolat, existuje 

pouze dovolání k Nejvyššímu soudu. Státní zástupkyně uvedla, že 

počká na vyhotovení rozsudku a poté zastupitelství rozhodne o 

dalších krocích.  

    Podle městského soudu byl prvoinstanční rozsudek založen 

především na slovech mučeného Gönena. Ten tvrdil, že ho kurdský 

lékař spolu s dalšími třemi společníky v září 1994 spoutali, 

okradli, bili, fotografovali v ženských šatech a násilně drželi v 

kanceláři po několik dní. Obvodní soud se však dostatečně nezabýval 
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rozpory v jeho výpovědích. "Soud nemohl hodnotit jeho výpověď jako 

věrohodnou," uvedla předsedkyně senátu Felicia Hrušková. Podle ní 

neexistuje jakýkoli důkaz, že by se Uzunoglu na páchání trestného 

skutku podílel. Osvobozeni byli i lékařovi spoluobžalovaní, kteří 

byli v nepřítomnosti nepravomocně odsouzeni k vyhoštění na deset 

let. Čtvrtý obžalovaný již zemřel.  

    "Svědek lhal pod taktovkou jiných," uvedl Uzunoglu. Podle něj za 

jeho zatčením stáli lidé, kterým překážel svými obchodními 

aktivitami. "Byli to lidé spojení s bývalými strukturami spolu se 

zkorumpovanými policisty," řekl lékař. Ti však podle něj dosáhli 

čeho chtěli již při jeho zatčení, po kterém strávil 31 měsíců ve 

vazbě. Gönen prý páchal trestnou činnost a pracoval jako policejní 

agent.  

    Uzunoglua se během soudního řízení zastala řada významných 

osobností a Spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun. Obvinily 

české politiky a justici ze selhání. Lékař se stal v roce 2006 

laureátem Ceny Františka Kriegla, kterou uděluje Nadace Charty 77 za 

občanskou statečnost. Kvůli dlouhému trvání procesu držel jedenáct 

dnů hladovku, ke které se přidal i bývalý prezident Václav Havel.  

    Případ začal v roce 1994, kdy policie našla v kanceláři patřící 

Uzunogluově firmě zmučeného Gönena. Podle obžaloby pachatelé mučili 

Gönena proto, aby mlčel o Uzunogluových podezřelých aktivitách. Také 

mu údajně ukradli věci a fotografovali ho nahého, aby ho mohli 

kompromitovat.  

    Lékař byl obviněn také z přípravy tří vražd, což bylo později 

staženo. K soudu se nakonec dostala obvinění z podvodu, vydírání a 

nedovoleného ozbrojování. Prvoinstanční soud ho odsoudil za vydírání 

jednoho muže a zprostil obžaloby z mučení dalších dvou cizinců.  

    Alice Doleželová kš  
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Soud osvobodil kurdského lékaře Uzunoglua  

    --------------------  

    Ke zpravodajství: FOTO  

    --------------------  

    Praha 31. července (ČTK) - Odvolací pražský městský soud dnes 

osvobodil kurdského lékaře a podnikatele Yektu Uzunoglua, jehož 

případ se vleče už více než 12 let. Městský soud zrušil rozsudek 

obvodního soudu, který mu v březnu uložil za vydírání a mučení 

jednoho cizince podmíněný trest dva roky vězení se zkušební dobou na 

pět let. Obžaloby z mučení dalších dvou mužů ho prvoinstanční soud 

zprostil.  

    Uzunoglu se proti verdiktu tehdy na místě odvolal. Podle něho 

šlo o fašizující rozhodnutí. Případ označil za spiknutí a postup 

orgánů činných v trestním řízení za nezákonný.  

    Podle obžaloby počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži bili 

a mučili Osmana Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho 

příbuzných v Turecku a okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. 

Druhého skutku se podle žalobce dopustili 13. září 1994 na Gürkenu 

Gönenovi, který v Česku podnikal pod falešným jménem Göksel Otan. 

Stejně jako Vaihana ho prý nutili pózovat nahého při fotografování, 

bili ho páskem a svazovali ho. Vinu se podle obvodního soudu 

podařilo prokázat pouze u Gönena.  

    Lékař byl obviněn nejprve z přípravy tří vražd, což bylo později 

staženo, ale zůstala obvinění z podvodu, vydírání a nedovoleného 

ozbrojování. Prvoinstanční soud ho nepravomocně odsoudil jen za 
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vydírání. Trestní sazba je sice dva až osm let, ale senát přihlédl k 

tomu, že případ trvá už přes 12 let.  

    ado rot  
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Odvolací soud se vrátí k případu Uzunoglu  

    Praha 31. července (ČTK) - Odvolací pražský městský soud bude 

dnes rozhodovat v případu kurdského lékaře a podnikatele Yekty 

Uzunoglua. Obvodní soud mu v březnu vyměřil podmíněný trest dva roky 

vězení se zkušební dobou na pět let za vydírání a mučení jednoho 

cizince. Obžaloby z mučení dalších dvou cizinců ho zprostil.  

    Uzunoglu se proti rozsudku na místě odvolal. Případ pokládá za 

spiknutí a je připraven se obrátit i na Evropský soud pro lidská 

práva ve Štrasburku. Podle něho jde o fašizující rozhodnutí.  

    Spolu s lékařem byli obviněni další tři muži. Jeden z nich již 

zemřel a dva byli v nepřítomnosti nepravomocně odsouzeni k 

desetiletému vyhoštění. Soudu se je nepodařilo předvolat. Také 

jejich advokát podal proti verdiktu odvolání.  

    Projednávání případu se táhlo přes 12 let. Podle obžaloby 

počátkem září 1994 Uzunoglu a jeho společníci bili a mučili Osmana 

Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho příbuzných v Turecku a 

okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. Druhého skutku se podle 

žalobce dopustili 13. září 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v Česku 

podnikal pod falešným jménem Göksel Otan. Stejně jako Vaihana ho prý 

nutili pózovat nahého při fotografování, bili ho páskem a svazovali 

ho. Vinu se podle obvodního soudu podařilo prokázat pouze u Gönena.  

    ado mkv  
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Odvolací soud se bude zabývat kauzou Uzunoglu  

    Praha 30. července (ČTK) - Odvolací pražský městský soud se v 

úterý vrátí k případu kurdského lékaře a podnikatele Yekty 

Uzunoglua. Obvodní soud mu za vydírání a mučení jednoho cizince 

uložil podmíněný trest dva roky vězení se zkušební dobou na pět let. 

Obžaloby z mučení dalších dvou cizinců ho zprostil.  

    Uzunoglu označil rozhodnutí soudu za fašizující a proti verdiktu 

se odvolal. Obavy o spravedlivý průběh procesu vyjádřila podle tisku 

i mezinárodní organizace Amnesty International. Podle lékaře šlo v 

jeho případě o spiknutí. Je připraven se obrátit i na Evropský soud 

pro lidská práva ve Štrasburku.  

    Dva lékařovi spoluobžalovaní Haci Mehmet Bulut a Özdemir Rauf 

Mehmet dostali trest vyhoštění na deset let. Po propuštění z vazby 

se je již nepodařilo najít, a proto byli odsouzeni v nepřítomnosti. 

Jejich advokát rovněž podal odvolání. Čtvrtý obžalovaný Abdul Gafur 

Gökmen již zemřel.  

    Projednávání případu se táhlo přes 12 let. Podle žalobce šlo o 

mimořádně komplikovaný případ a orgány činné v trestním řízení do té 

doby neměly s podobnými kauzami zkušenosti. Ve věci figurovali 

cizinci a případ vyžadoval spolupráci s tureckými a německými úřady.  
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    Podle obžaloby počátkem září 1994 Uzunoglu a jeho společníci 

bili a mučili Osmana Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho 

příbuzných v Turecku a okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. 

Druhého skutku se podle žalobce dopustili 13. září 1994 na Gürkenu 

Gönenovi, který v Česku podnikal pod falešným jménem Göksel Otan. 

Stejně jako Vaihana ho prý nutili pózovat nahého při fotografování, 

bili ho páskem a svazovali ho.  

    ado mkv  
 

 

 

 Titulek: Kauza kurdského lékaře Uzunoglua se táhne třináct let 

 
 Klíčová slova:  ČR; soud; vydírání; Uzunoglu; PROFIL 

 Datum vydání: 30.7.2007      Čas vydání: 10:00      ID: T200707270582801 

 Servis: dce    Priorita: 4    Kategorie: zak 

   

Kauza kurdského lékaře Uzunoglua se táhne třináct let  

    Praha 30. července (ČTK) - Hlavní body ve vývoji kauzy kurdského 

lékaře a podnikatele Yekty Uzunoglua (54), který byl letos v březnu 

nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu za vydírání a mučení 

jednoho cizince. Odvoláním Uzunoglua se bude v úterý zabývat pražský 

městský soud:  

    Září 1994 - Uzunoglu byl spolu s dalšími třemi muži v Praze 

zatčen poté, co policie v kanceláři patřící lékařově firmě našla 

údajně zmučeného tureckého občana. Uzunoglu byl obviněn z několika 

trestných činů, mimo jiné z vydírání a omezování osobní svobody, 

soud na něj uvalil vazbu. Policie jej navíc obvinila i z přípravy 

tří vražd a podvodu, tato obvinění byla později stažena. Uzunoglu 

veškerá obvinění odmítl.  

    Září 1995 - Na Uzunoglua byla podána obžaloba, podle níž se měl 

v září 1994 spolu se třemi tureckými občany podílet na mučení 

cizinců. Jedním z nich měl být Turek Gürken Gönen, který v Česku 

podnikal pod falešným jménem Göksel Otan.  

    Říjen 1995 - Městský soud v Praze případ vrátil žalobcům k 

došetření.  

    12. března 1997 - Uzunoglu byl propuštěn z vazby, v níž strávil 

dva a půl roku.  

    Únor 2000 - Státní zástupce podal na Uzunoglua podruhé obžalobu, 

podle níž měl v roce 1994 spolu s třemi spoluobviněnými mučit tři 

turecké občany.  

    Červen 2002 - Obvodní soud pro Prahu 4 se případ pokusil 

prostřednictvím ministerstva spravedlnosti předat tureckým úřadům, 

ty to odmítly.  

    Září 2003 - Obvodní soud Prahy 4 rozhodl, že stíhání Uzunoglua 

je nepřípustné, neboť trvá příliš dlouho. Uzunoglu ani žalobce se 

zastavením procesu nesouhlasili, městský soud poté nařídil případ 

projednat.  

    25. června 2004 - Obvodní soud Prahy 4 zahájil hlavní líčení. To 

bylo později vícekrát odročováno. Soudu se nedařilo předvolat další 

dva obžalované, třetí mezitím zemřel.  

    24. listopadu 2005 - Uzunoglu dostal po více než deseti letech 

možnost vypovídat před soudem. Lékař od počátku stíhání tvrdí, že je 

nevinen a že se stal obětí spiknutí.  

    6. března 2006 - Skupina významných osobností v otevřeném dopise 

obvinila politiky a justici ze selhání v Uzunogluově kauze. Lékaře 

se zastal také Spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun a 

organizace zabývající se ochranou lidských práv.  

    9. dubna 2006 - Uzunoglu se stal laureátem Ceny Františka 

Kriegla udělované Nadací Charty 77 za občanskou statečnost.  

    13. března 2007 - Uzunoglu zahájil na protest proti vleklému 

procesu hladovku, ukončil ji po 11 dnech. Jednodenní hladovkou ho 

podpořila řada lidí včetně bývalého prezidenta Václava Havla.  
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    29. března 2007 - Obvodní soud pro Prahu 4 uložil Uzunogluovi za 

vydírání a mučení jednoho cizince dvouletý podmíněný trest vězení se 

zkušební dobou na pět let. Zprostil jej obžaloby z mučení dalších 

dvou cizinců. Jeho dva spoluobžalovaní souzení v nepřítomnosti 

dostali trest vyhoštění na deset let. Uzunoglu označil rozhodnutí 

soudu za fašizující a proti verdiktu se odvolal. Obavy o spravedlivý 

průběh procesu vyjádřila podle tisku i mezinárodní organizace 

Amnesty International.  

    Dana Petrů sat mal  
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Uzunoglu dostal za mučení a vydírání podmínku  

    Doplněny podrobnosti od soudu a background od 2. odst.  

    --------------------  

    Praha 29. března (ČTK) - Soud dnes uložil kurdskému lékaři a 

podnikateli Yektovi Uzunogluovi za vydírání a mučení jednoho cizince 

podmíněný trest dva roky vězení se zkušební dobou na pět let. 

Obžaloby z mučení dalších dvou cizinců ho soud zprostil. Uzunoglu se 

odvolal, a tak se případem bude zabývat odvolací Městský soud v 

Praze. Také státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání. 

Projednávání případu trvalo přes 12 let.  

    Uzunoglu je připraven se obrátit i na Evropský soud pro lidská 

práva ve Štrasburku. Podle něho jde o fašizující rozhodnutí. Případ 

pokládá za spiknutí a řekl, že pohrdá soudem.  

    Jeho dva spoluobžalovaní Haci Mehmet Bulut a Özdemir Rauf Mehmet 

dostali trest vyhoštění na deset let. Po propuštění z vazby zmizeli, 

a proto byli odsouzeni v nepřítomnosti. Jejich advokát rovněž podal 

odvolání. Čtvrtý obžalovaný Abdul Gafur Gökmen již zemřel.  

    Všichni tři muži byli obžalováni z vydírání a mučení tří 

cizinců. Předseda senátu ale řekl, že vinu se podařilo prokázat 

pouze v případě Gürkena Gönena, který v Česku podnikal pod falešným 

jménem Göksel Otan. Pokud jde o Sabana Percina a Osmana Vaihana, 

důkazy nestačily, řada z nich byla nepoužitelná. Poškození navíc 

označili při výslechu v Turecku na fotografiích jiné lidi než údajné 

pachatele.  

    Podle Uzunoglua je za vším jeho konkurence. Uzunogluův advokát 

Vladimír Jablonský řekl, že předlistopadový ministr zahraničí a 

někdejší velvyslanec v Turecku Jaromír Johanes se chtěl přiživit na 

kontraktu při výstavbě elektrárny v Turecku. Zařízení měla dodávat 

česká firma, ale bylo potřeba obchod zařídit, a Uzunoglu byl 

Johanesův konkurent. Proto Johanes mohl říct svým "bolševickým 

kamarádům" v policii, aby Uzunoglua "zmáčkli", prohlásil obhájce.  

    Případ začal v roce 1994, kdy policie našla v kanceláři patřící 

Uzunogluově firmě zmučeného Gönena. Podle soudu pachatelé mučili 

Gönena proto, aby mlčel o Uzunogluových podezřelých aktivitách. Také 

mu údajně ukradli věci a fotografovali ho nahého, aby ho mohli 

kompromitovat. Film a věci policie našla u obžalovaných.  

    Uzunoglu to považuje za nesmysl. Podle něho mu může řada svědků 

potvrdit alibi, ale orgány činné v trestním řízení je prý řádně 

nevyslechly. Gönen údajně v ČR páchal trestnou činnost a pracoval 

jako policejní agent. Z toho podle Uzunoglua vyplývá, že zřejmě 

odhalil praktiky zločinecké skupiny, která se jej chtěla zbavit.  

    Uzunoglu byl obviněn nejprve z přípravy tří vražd, což bylo 

později staženo, ale zůstala obvinění z podvodu, vydírání a 

nedovoleného ozbrojování. Soud ho ale odsoudil jen za vydírání. 

Trestní sazba je sice dva až osm let, ale senát přihlédl k tomu, že 

případ trvá už přes 12 let.  
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    Kvůli délce trvání kauzy držel 11 dní hladovku, kterou ukončil 

minulý víkend. Podle žalobce šlo o komplikovaný případ a orgány 

činné v trestním řízení do té doby neměly s podobnými případy 

zkušenosti.  

    Obvodní soud pro Prahu 4 už jednou rozhodl, že stíhání Uzunoglua 

je nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. To se však nelíbilo ani 

Uzunogluovi, ani žalobkyni. Nadřízený soud rozhodnutí zrušil.  

    Uzunoglu loni převzal Cenu Františka Kriegla, kterou mu udělila 

Nadace Charty 77 za boj za lidská práva. Koncem roku 1999 vyšlo 

najevo, že jeho firma Meridian zastupuje české zbrojařské firmy na 

tureckém trhu. V době jeho zadržení se v médiích objevily informace 

o tom, že sponzoroval vydání knihy Ekonomické perspektivy ČR, která 

obsahovala články Václava Klause, Ivana Kočárníka a Josefa Luxe. 

Miroslav Kouba, majitel firmy, která publikace vydala, to ale 

popřel.  

    Robert Káčer hš mal  
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Kauza kurdského lékaře Uzunoglua se táhne od roku 1994  

    Praha 29. března (ČTK) - Hlavní body ve vývoji kauzy kurdského 

lékaře a podnikatele Yekty Uzunoglua (54) obžalovaného z vydírání a 

mučení dvou cizinců:  

    Září 1994 - Uzunoglu byl spolu s dalšími třemi muži v Praze 

zatčen poté, co policie v kanceláři patřící lékařově firmě našla 

údajně zmučeného tureckého občana. Uzunoglu byl obviněn z několika 

trestných činů, mimo jiné z vydírání a omezování osobní svobody, 

soud na něj uvalil vazbu. Policie jej navíc obvinila i z přípravy 

tří vražd a podvodu, tato obvinění byla později stažena. Uzunoglu 

jakákoliv obvinění od počátku odmítá.  

    Září 1995 - Na Uzunoglua byla podána obžaloba, podle níž se měl 

v září 1994 spolu se třemi tureckými občany podílet na mučení dvou 

cizinců. Jedním z nich měl být Turek Gürken Gönen, který v Česku 

podnikal pod falešným jménem Göksel Otan. Ten je také jedním z 

hlavních svědků v případu. Uzunoglu později u soudu ale zpochybnil 

jeho věrohodnost.  

    Říjen 1995 - Městský soud v Praze případ vrátil žalobcům k 

došetření. Důvodem byla pochybení v přípravném řízení.  

    13. září 1996 - Vrchní soud v Praze rozhodl o prodloužení 

Uzunogluovy vazby.  

    24. září 1996 - Český helsinský výbor (ČHV) případ označil za 

"určité selhání právního systému České republiky".  

    12. března 1997 - Uzunoglu byl propuštěn z vazby, v níž strávil 

31 měsíců.  

    Únor 2000 - Státní zástupce podal na Uzunoglua podruhé obžalobu, 

a to pro vydírání, omezování osobní svobody a nedovolené 

ozbrojování. Podle žalobce měl Uzunoglu v roce 1994 spolu s třemi 

spoluobviněnými mučit turecké občany.  

    Prosinec 2001 - Vrchní soud v Praze rozhodl, že případ přísluší 

Obvodnímu soudu Prahy 4.  

    Červen 2002 - Soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Vítězslav Rašík 

se pokusil případ předat prostřednictvím ministerstva spravedlnosti 

do Turecka.  

    Říjen 2003 - Turecké úřady odmítly kauzu převzít.  

    Září 2003 - Obvodní soud Prahy 4 stíhání Uzunoglua zastavil pro 

jeho nepřípustnost, neboť trvá příliš dlouho. Uzunoglu ani žalobkyně 

nesouhlasili. Podle lékaře jedině veřejné soudní líčení očistí jeho 
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jméno. Městský soud nařídil obvodnímu soudu, aby začal jednat.  

    24. listopadu 2005 - Uzunoglu dostal po více než deseti letech 

možnost vypovídat u soudu. Lékař od počátku stíhání tvrdí, že je 

nevinen a že se stal obětí spiknutí. Líčení bylo vícekrát 

odročováno, soudu se nedařilo předvolat další dva obžalované, třetí 

zemřel.  

    6. března 2006 - Skupina významných osobností v otevřeném dopise 

uvozeným slovem "Žalujeme" obvinila české politiky a justici ze 

selhání v Uzunogluově kauze. Lékaře se zastal také Spolek na podporu 

nezávislé justice Šalamoun.  

    9. dubna 2006 - Uzunoglu se stal laureátem Ceny Františka 

Kriegla. Ocenění každoročně uděluje Nadace Charty 77 za občanskou 

statečnost.  

    12. října 2006 - ČHV a Nadace Charty 77 prohlásily, že pokud 

soudy případ do konce roku neukončí, svolají tým mezinárodních 

právníků, aby k případu řekl jasné slovo. K výzvě se přidal i 

senátor Jaromír Štětina.  

    13. března 2007 - Uzunoglu kvůli dlouhotrvajícímu procesu 

zahájil hladovku, ukončil ji po jedenácti dnech. Jeho příznivci jej 

podpořili podpisem otevřeného dopisu či solidární hladovkou, k níž 

se přidal i bývalý prezident Václav Havel.  

    29. března 2007 - Soud uložil Uzunogluovi za vydírání a mučení 

jednoho cizince podmíněný trest dva roky odnětí svobody se zkušební 

dobou na pět let. Obžaloby z mučení dalších dvou cizinců ho soud 

zprostil. Uzunoglu se odvolal, a tak se případem bude zabývat 

odvolací Městský soud v Praze.  

    Dana Petrů rmi mkv  
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Soud uložil Uzunogluovi za vydírání a mučení podmíněný trest  

    --------------------  

    Ke zpravodajství: FOTO  

    --------------------  

    Praha 29. března (ČTK) - Soud dnes uložil kurdskému lékaři a 

podnikateli Yektovi Uzunogluovi za vydírání a mučení jednoho cizince 

podmíněný trest dva roky odnětí svobody se zkušební dobou na pět 

let. Obžaloby z mučení dalších dvou cizinců ho soud zprostil. 

Uzunoglu se odvolal, a tak se případem bude zabývat odvolací Městský 

soud v Praze. Také státní zástupce si ponechal pro případné odvolání 

lhůtu na rozmyšlenou. Projednávání případu trvalo přes 12 let.  

    Podle žalobce šlo o mimořádně komplikovaný případ a orgány činné 

v trestním řízení do té doby neměly s podobnými kauzami zkušenosti. 

Ve věci figurovali jako obžalovaní i oběti cizinci a případ 

vyžadoval spolupráci s tureckými a německými úřady. S Uzunogluem 

byli obžalováni ještě tři muži, jeden z nich zemřel a dva se 

nepodařilo najít. Uzunoglu považuje postup orgánů činných v trestním 

řízení za nezákonný. Podle něho jde o spiknutí.  

    Podle obžaloby počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži bili 

a mučili Osmana Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho 

příbuzných v Turecku a okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. 

Druhého skutku se podle žalobce dopustili 13. září 1994 na Gürkenu 

Gönenovi, který v Česku podnikal pod falešným jménem Göksel Otan. 

Stejně jako Vaihana ho prý nutili pózovat nahého při fotografování, 

bili ho páskem a svazovali ho.  

    Podle Uzunoglua je to nesmysl. Vaihan je prý jeho bratranec, a 

navíc neměl zapotřebí mu krást prsten, když jeho firmy mají 
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stamilionový obrat. V případě Gönena lékař poukazuje na to, že v ČR 

údajně páchal trestnou činnost. Později prý zjistil, že Gönen 

pracoval také jako policejní agent. Z toho podle něj vyplývá, že 

zřejmě odhalil praktiky zločinecké skupiny, která se jej chtěla 

zbavit.  

    kar kš  
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Soud uložil Uzunogluovi za vydírání a mučení podmíněný trest  

    Praha 29. března (ČTK) - Soud dnes uložil kurdskému lékaři a 

podnikateli Yektovi Uzunogluovi za vydírání a mučení jednoho cizince 

podmíněný trest dva roky odnětí svobody se zkušební dobou na pět 

let. Obžaloby z mučení dalších dvou cizinců ho soud zprostil. 

Uzunoglu se odvolal, a tak se případem bude zabývat odvolací Městský 

soud v Praze. Projednávání případu trvalo přes 12 let.  

    kar kš  
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Soud by mohl vynést rozsudek v kauze Uzunoglu  

    Praha 29. března (ČTK) - Soud by dnes mohl rozhodnout v případu 

kurdského lékaře Yekty Uzunoglua, který je obžalován z vydírání a 

mučení dvou cizinců. Zaznít mají závěrečné řeči. Státní zástupce 

navrhl trest odpovídající délce vazby, ve které Uzunoglu strávil 31 

měsíců. V případě odsouzení a uložení takovéhoto trestu by tak 

fakticky do vězení nemusel. Soud ale může rozhodnout jinak.  

    Projednávání případu se táhne už přes 12 let. Podle žalobce šlo 

o mimořádně komplikovaný případ a orgány činné v trestním řízení do 

té doby neměly s podobnými kauzami zkušenosti. S Uzunogluem byli 

obžalováni ještě tři muži, jeden z nich zemřel a dva se nepodařilo 

najít.  

    Podle Uzunoglua jde v jeho případě o spiknutí a policie, státní 

zastupitelství i soudy se vzájemně kryjí.  

    kar mkv  
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V kauze Uzunoglu by se mohlo rozhodnout ve čtvrtek  

    Praha 27. března (ČTK) - V případu kurdského lékaře Yekty 

Uzunoglua, který je obžalován z vydírání a mučení dvou cizinců, by 

mohlo padnout rozhodnutí ve čtvrtek. Soud dnes nařídil závěrečné 

řeči. Státní zástupce navrhl trest odpovídající délce vazby, ve 

které Uzunoglu strávil 31 měsíců. V případě odsouzení a uložení 

takovéhoto trestu by tak fakticky do vězení nemusel. Soud ale může 

rozhodnout jinak.  

    Uzunoglu si stěžuje na to, že projednávání jeho případu se táhne 

už přes 12 let. Kvůli tomu držel 11 dní hladovku, kterou ukončil o 

víkendu. Podle žalobce ale šlo o mimořádně komplikovaný případ a 

orgány činné v trestním řízení do té doby neměly s podobnými kauzami 

zkušenosti. Ve věci figurují jako obžalovaní i oběti cizinci a 
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případ vyžadoval spolupráci s tureckými a německými úřady. S 

Uzunogluem byli obžalováni ještě tři muži, jeden z nich zemřel a dva 

se nepodařilo najít.  

    Obhajoba dnes navrhovala výslechy dalších svědků, kteří měli 

Uzunogluovi potvrdit alibi na inkriminovaný den. Obžalovaný tvrdí, 

že v době, kdy údajně podle žalobce spáchal trestný čin, byl na 

večeři s přáteli a obchodními partnery. Soud ale další důkazy 

zamítl. Uzunoglu se kvůli tomu chystá podat stížnost. Podle něho jde 

v jeho případě o spiknutí a policie, státní zastupitelství i soudy 

se vzájemně kryjí.  

    Ve čtvrtek pravděpodobně bude muset žalobce svou závěrečnou řeč 

zopakovat, protože obžalovaného dnes nehájil jeho advokát, ale 

zmocněný obhájce Matouš Jíra. Právník odmítl přednést závěrečnou 

řeč, protože k ní neměl zmocnění. Soudce uvedl, že zmocnění platí 

obecně, včetně závěrečné řeči, ale advokát se rozhodl jednání 

opustit. Soudce ho upozornil, že na něho podá stížnost k advokátní 

komoře.  

    Případ původně v Československu vystudovaného lékaře začal v 

roce 1994, kdy policie našla v kanceláři patřící jeho firmě 

zmučeného tureckého novináře a další tři Turky. Na základě svědectví 

tureckých občanů byl Uzunoglu obviněn nejprve z přípravy tří vražd, 

které bylo později staženo, ale zůstala obvinění z podvodu, vydírání 

a nedovoleného ozbrojování.  

    Podle obžaloby počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži bili 

a mučili Osmana Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho 

příbuzných v Turecku a okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. 

Druhého skutku se podle obžaloby dopustili 13. září 1994 na Gürkenu 

Gönenovi, který v Česku podnikal pod falešným jménem Göksel Otan. 

Stejně jako Vaihana ho prý nutili pózovat nahého při focení, bili ho 

páskem a svazovali ho.  

    Podle Uzunoglua je to nesmysl. Vaihan je prý jeho bratranec, a 

navíc neměl zapotřebí mu krást prsten, když jeho firmy mají 

stamilionový obrat. V případě Gönena lékař poukazuje na to, že v ČR 

údajně páchal trestnou činnost. Později prý zjistil, že Gönen 

pracoval také jako policejní agent. Z toho podle něj vyplývá, že 

zřejmě odhalil praktiky zločinecké skupiny, která se jej chtěla 

zbavit.  

    Obvodní soud pro Prahu 4 už jednou rozhodl, že stíhání Uzunoglua 

je nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. To se však nelíbilo ani 

Uzunogluovi, ani žalobkyni.  

    kar mal  
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Uzunoglu ukončil hladovku  

    Praha 25. března (ČTK) - Kurdský lékař a podnikatel Yekta 

Uzunoglu ukončil po 11 dnech hladovku, kterou protestoval proti 

dlouhotrvajícímu soudnímu procesu. ČTK to dnes oznámili lidé z jeho 

okolí. Uzunoglu se podle obžaloby v roce 1994 podílel na mučení a 

bití dvou Turků. Kurd ale veškerá obvinění popírá.  

    Soudy se táhnou od roku 1995 do současnosti. Německý podnikatel 

kurdského původu Uzunoglu ale tvrdí, že se ničeho nedopustil a že 

jde o spiknutí, za kterým stojí jeho bývalá obchodní konkurence.  

    Uzunogluovi příznivci ho podpořili solidární hladovkou nebo 

podpisem otevřeného dopisu "Žalujeme". Přidal se k nim i bývalý 

prezident Václav Havel.  

    Uzunoglu chce, aby kauza skončila v přiměřené lhůtě a byli 
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potrestáni lidé, kteří se proti němu údajně nejvíce provinili. Za 

hlavní viníky údajného bezpráví považuje soudce Vítězslava Rašíka, 

Jana Horáka a Josefa Opavu, kteří se v roli policistů podíleli na 

jeho zatčení, a Turka Gürkana Gönena alias Göksela Otana, který u 

soudu v minulosti vypověděl, že se Uzunoglu podílel na jeho mučení. 

Opava je nyní ve vazbě v souvislosti s kauzou údajného gangu Davida 

Berdycha.  

    Kurd viní policisty i soudy, že s ním zacházeli nekorektně a 

neprofesionálně. Byl prý vystaven fyzickému mučení, trýznění a 

psychickému teroru. Některé policisty, kteří měli jeho případ na 

starosti, viní ze spiknutí. Rašíka obviňuje z úmyslného protahování 

řízení. Svědek Gönen podle Uzunoglua záměrně lže.  

    Soudce Rašík obvinění z průtahů už dříve odmítl a řekl, že je 

způsobilo čekání na výslechy svědků z Turecka. Soud podle Rašíka o 

jejich výslech požádal loni v srpnu, kvůli turecké straně ho ale 

bylo možné naplánovat až na letošní únor. Svědci z Turecka se však 

nakonec k soudu nedostavili. Podle Rašíka je nyní dokazování 

kompletní, přičemž státní zástupce i obžalovaný se prý shodli, že 

postačí čtení listinných důkazů a čtení výpovědí z přípravného 

řízení. Rašík také řekl, že druhý den únorového líčení mohly být 

čteny závěrečné řeči. Uzunoglu se ale ze zdravotních důvodů omluvil.  

    Líčení s Uzunogluem bude pokračovat 27. března.  

    kar mal  
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Havel se symbolicky připojuje k hladovce na podporu Uzunoglua  

    Doplnili jsme nové informace a background od 3. odstavce.  

    --------------------  

    Praha 22. března (ČTK) - Bývalý prezident Václav Havel se 

symbolicky připojuje k jednodenní solidární hladovce na podporu 

kurdského lékaře a podnikatele Yekty Uzunoglua. Ten protestuje kvůli 

dlouhotrvajícímu soudnímu procesu v jeho případu. Uzunoglu se podle 

obžaloby v roce 1994 podílel na mučení a bití dvou Turků. Uzunoglu 

to odmítá.  

    Václav Havel vyjadřuje podporu a symbolicky se připojuje k 

hladovce, řekl dnes ČTK Havlův tajemník Jakub Hladík. Soudy se 

táhnou od roku 1995 až do současnosti. Německý podnikatel kurdského 

původu Uzunoglu ale tvrdí, že se ničeho nedopustil a že jde o 

spiknutí, za kterým stojí jeho bývalá obchodní konkurence.  

    Uzunogluovi příznivci ho podporují buď solidární hladovkou nebo 

podpisem otevřeného dopisu "Žalujeme". Jeho text je zveřejněn na 

internetové stránce www.uzunoglu.info.  

    K solidární hladovce se od pondělí připojí herec a režisér 

Břetislav Rychlík. "Je to nesmírně alarmující a ostudný jev a 

selhání české justice," řekl dnes ČTK. Dopis podepsal mimo jiné i 

herec, režisér a scenárista Zdeněk Svěrák. Podle Svěráka je 

významné, že Uzunoglu po letech strávených u soudů nepřestal 

usilovat o očištění svého jména. Poukázal na to, že Uzunoglu strávil 

ve vyšetřovací vazbě více než 2,5 roku. "Je to hanebné," dodal 

Svěrák.  

    Kurdský lékař a podnikatel Yekta Uzunoglu zahájil hladovku už 

minulé úterý. Podle svých slov chce, aby kauza skočila v přiměřené 

lhůtě a byli potrestáni lidé, kteří se proti němu údajně nejvíce 

provinili. Za hlavní viníky údajného bezpráví považuje soudce 

Vítězslava Rašíka, Jana Horáka a Josefa Opavu, kteří se v roli 

policistů podíleli na jeho zatčení, a Turka Gürkana Gönena alias 
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Göksela Otana, který u soudu v minulosti vypověděl, že se Uzunoglu 

podílel na jeho mučení.  

    Kurd viní policisty i soudy, že s ním zacházeli nekorektně a 

neprofesionálně. Byl prý vystaven fyzickému mučení, trýznění a 

psychickému teroru. Některé policisty, kteří měli jeho případ na 

starosti, viní ze spiknutí. Rašíka obviňuje z úmyslného protahování 

řízení. Svědek Gönen podle Uzunoglua záměrně lže.  

    Soudce Rašík obvinění z průtahů už dříve odmítl a řekl, že je 

způsobilo čekání na výslechy svědků z Turecka. Soud podle Rašíka o 

jejich výslech požádal loni v srpnu, kvůli turecké straně ho ale 

bylo možné naplánovat až na letošní únor. Svědci z Turecka se ale 

nakonec k soudu nedostavili. Podle Rašíka je nyní dokazování 

kompletní, přičemž státní zástupce i obžalovaný se prý shodli, že 

postačí čtení listinných důkazů a čtení výpovědí z přípravného 

řízení. Rašík také řekl, že druhý den únorového líčení mohly být 

čteny závěrečné řeči. Uzunoglu se ale ze zdravotních důvodů omluvil.  

    Líčení s Uzunogluem bude pokračovat 27. března. Podle Uzunoglua 

se k solidární hladovce připojilo, nebo připojí již téměř sto lidí. 

Bývalý policista Josef Opava, který Kurda zatýkal, sedí ve vazbě v 

souvislosti s kauzou údajného gangu Davida Berdycha.  

    lp pjt kš  
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Havel se symbolicky připojuje k hladovce na podporu Uzunoglua  

    V textu jsme opravili chybné "Uzunoglu se podle obžaloby v roce 

1994 podílel na mučení a bití dvou Kurdů" na správné "Uzunoglu se 

podle obžaloby v roce 1994 podílel na mučení a bití dvou Turků".  

    --------------------  

    Praha 22. března (ČTK) - Bývalý prezident Václav Havel se 

symbolicky připojuje k jednodenní solidární hladovce na podporu 

kurdského lékaře a podnikatele Yekty Uzunoglua. Ten protestuje kvůli 

dlouhotrvajícímu soudnímu procesu v jeho případu. Uzunoglu se podle 

obžaloby v roce 1994 podílel na mučení a bití dvou Turků. Uzunoglu 

to popírá.  

    Václav Havel vyjadřuje podporu a symbolicky se připojuje k 

hladovce, řekl dnes ČTK Havlův tajemník Jakub Hladík. Soudy se 

táhnou od roku 1995 až do současnosti. Německý podnikatel kurdského 

původu Uzunoglu ale tvrdí, že se ničeho nedopustil a že jde o 

spiknutí, za kterým stojí jeho bývalá obchodní konkurence.  

    lp mal  
 

 

 

 Titulek: Uzunoglu drží hladovku, tvrdí že soudy protahují jeho proces 

 
 Klíčová slova:  ČR; soud; Uzunoglu 

 Datum vydání: 15.3.2007      Čas vydání: 15:33      ID: T200703150534301 

 Servis: dce    Priorita: 4    Kategorie: zak 

   

Uzunoglu drží hladovku, tvrdí že soudy protahují jeho proces  

    Praha 15. března (ČTK) - Kurdský lékař a podnikatel Yekta 

Uzunoglu zahájil v úterý hladovku. ČTK dnes řekl, že protestuje 

kvůli dlouhotrvajícímu soudnímu procesu v jeho případu. Uzunoglu se 

podle obžaloby v roce 1994 podílel na mučení a bití dvou Kurdů. 

Soudy se táhnou od roku 1995 až do současnosti. Uzunoglu ale tvrdí, 

že se ničeho nedopustil a že jde o spiknutí, za kterým stojí jeho 

bývalá obchodní konkurence. Solidární hladovku s ním údajně zahájilo 

22 dalších lidí. Soudce Vítězslav Rašík, který má jeho případ na 

starosti, ale obvinění z úmyslných průtahů popírá.  
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    Uzunoglu tvrdí, že chce hladovkou docílit toho, aby jeho kauza 

skončila v přiměřené lhůtě. "Chci, aby konečně skončila šikana vůči 

mé osobě," řekl. Požaduje také, aby byli potrestáni lidé, kteří se 

proti němu údajně nejvíce provinili. Za hlavní viníky údajného 

bezpráví považuje soudce Rašíka, Jana Horáka a Josefa Opavu, kteří 

se v roli policistů podíleli na jeho zatčení, a Kurda Gurkana Gönena 

alias Göksela Otana, který u soudu vypověděl, že se Uzunoglu podílel 

na jeho mučení.  

    Kurd viní policisty i soudy, že s ním zacházeli nekorektně a 

neprofesionálně. Byl prý vystaven fyzickému mučení, trýznění a 

psychickému teroru. Některé policisty, kteří měli jeho případ na 

starosti, viní ze spiknutí. Rašíka obviňuje z úmyslného protahování 

řízení. Podle Uzunoglua je na kauze osobně zainteresován, protože 

manžel a dcera jeho kolegyně od Obvodního soudu pro Prahu 4, 

soudkyně Dagmar Křišťanové, v minulosti Uzunoglua obvinili z vraždy. 

Tohoto obvinění však byl Uzunoglu zproštěn. Svědek Gönen podle 

Uzunoglua záměrně lže.  

    Soudce Rašík ale obvinění z průtahů jednoznačně odmítá. "Průtahy 

způsobilo čekání na výslechy svědků z Turecka," řekl dnes ČTK. Soud 

podle Rašíka o jejich výslech požádal loni v srpnu, kvůli turecké 

straně ho ale bylo možné naplánovat až na letošní únor. Svědci z 

Turecka se ale nakonec k soudu nedostavili. Podle Rašíka je nyní 

dokazování kompletní, přičemž státní zástupce i obžalovaný se prý 

shodli, že postačí čtení listinných důkazů a čtení výpovědí z 

přípravného řízení. Rašík také řekl, že druhý den únorového líčení 

mohly být čteny závěrečné řeči. Uzunoglu se ale ze zdravotních 

důvodů omluvil. Rašík také popřel jakoukoli souvislost případu se 

soudkyní Křišťanovou.  

    Líčení s Uzunogluem bude pokračovat 27. března. Uzunoglu tvrdí, 

že s k němu "solidární hladovkou" připojilo již 22 lidí. Ti ji drží 

symbolicky 24 hodin. Již v úterý se k němu připojil fyzik František 

Janouch a německý novinář Markus Pape. "Hladovka a jiné protestní 

akce se možná rozšíří i na jiná evropská města," řekl v úterý 

Janouch na shromáždění ke 30. výročí Charty 77. Podle Uzunogla se 

připojili mimo jiné socioložka Libuše Šilhánová, bývalí poslanci 

Svatopluk Karásek a Táňa Fischerová, senátor Jaromír Štětina či 

publicista Jan Rejžek. Bývalý policista Josef Opava, který Kurda 

zatýkal, sedí ve vazbě v souvislosti s kauzou údajného gangu Davida 

Berdycha.  

    Jiří Pětioký kš  
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Organizace na ochranu lidských práv chtějí očistit Uzunoglua  

    Praha 12. října (ČTK) - Pokud české soudy do konce roku neukončí 

kauzu německého podnikatele kurdského původu Yekty Uzunoglua, Český 

helsinský výbor a Nadace Charty 77 svolají tým mezinárodních 

právníků, aby k případu řekl jasné slovo. Uzunoglu je podle obou 

organizací nevinný a protahování jeho kauzy je fatálním selháním 

české justice a policie. K výzvě se připojil i senátor Jaromír 

Štětina.  

    Uzunoglu je 12 let stíhán za to, že údajně mučil své dva 

krajany. Trestný čin měl spáchat v roce 1994. Kurdský lékař, 

publicista a podnikatel ale tvrdí, že se stal obětí zločinecké 

skupiny, která se ho křivým obviněním chtěla zbavit, protože 

upozornil na její nezákonné praktiky. Možnost vypovídat před soudem 

dostal Uzunoglu až předloni, po více než deseti letech od svého 

zatčení. Strávil přitom více než dva roky ve vazební věznici, uvádí 
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ve své zprávě Nadace Charty 77.  

    Obvodní soud pro Prahu 4 líčení s Uzunogluem v srpnu přerušil, 

aby si vyžádal od tureckých orgánů právní pomoc. Pokračovat v 

jednání by měl v únoru. Podle předsedy správní rady Nadace Charty 77 

Františka Janoucha chce soud zbytečně vyslýchat další turecké 

svědky, kteří již jednou oficiálně vypovídali prostřednictvím 

tureckého státního zastupitelství.  

    Případ by podle něj mohl být ukončen i tak, že by státní 

zástupce stáhl žalobu. Pokud se tak v nejbližší době nestane, nebo 

soud Uzunoglua neočistí, svolá Český helsinský výbor a Nadace Charty 

77 k případu "mezinárodní tribunál" složený ze zkušených 

zahraničních právníků. Jeho rozhodnutí by pro ČR nebylo nijak 

závazné, mělo by ale být "morálním apelem," uvedl Janouch.  

    Soud chtěl ukončit stíhání Uzunoglua již předloni v září, 

protože podle něj trvalo již příliš dlouho. To se však nelíbilo ani 

Uzunogluovi, ani žalobkyni. Státní zástupkyně namítla, že prodlevy 

nezavinili; Uzunoglu věří, že jedině veřejné soudní líčení očistí 

jeho jméno.  

    Při posledním jednání v kauze Uzunoglu Obvodní soud pro Prahu 4 

vyslechl jednoho z klíčových svědků Turka Gürkena Gönena, který má 

být jedním z mužů, které Uzunoglu podle obžaloby před lety mučil. 

Svědek ve výpovědi trval na tom, že ho Uzunoglu a jeho lidé unesli a 

bili. Uzunoglu byl podle něj spíše organizátorem.  

    Podle Českého helsinského výboru a Nadace Charty 77 je ale Gönen 

zcela nevěrohodný, protože páchal v Česku trestnou činnost. Zástupci 

obou organizací tvrdí, že z jeho vlastní výpovědi a dalších 

informací vyplývá, že Gönen byl součástí mafie, která byla napojena 

na některé policisty z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. 

Uzunoglu se podle nich zřejmě stal obětí zločinecké skupiny, která 

spolupracovala s bývalými agenty komunistické Státní bezpečnosti 

(StB) v řadách policie.  

    Tomáš Neřold mhm  
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U soudu vypovídal muž, kterého údajně mučil Uzunoglu  

    Praha 24. srpna (ČTK) - Před Obvodním soudem pro Prahu 4 dnes 

vypovídal Turek Gürken Gönen, kterého podle obžaloby před dvanácti 

lety mučil se svými kolegy německý podnikatel kurdského původu Yekta 

Uzunoglu. Uzunoglu vinu od počátku popírá. Tvrdí, že se stal obětí 

zločinecké skupiny, která se ho křivým obviněním chtěla zbavit, 

protože upozornil na její nezákonné praktiky. Gönen dnes ale trval 

na tom, že jej Uzunoglu a jeho lidé před lety unesli a bili.  

    "Jednal (Uzunoglu) asi v nějaké paranoie, někdo mu zřejmě řekl 

nepravdivou informaci, že proti němu něco podnikám. Ale já jsem se 

do té doby považoval za jeho přítele," uvedl Gönen.  

    Uzunoglu ale zpochybňuje jeho věrohodnost. Dvě hodiny předsedu 

senátu přesvědčoval, že jméno Gürken Gönen je mužova falešná 

identita a že jde zřejmě ve skutečnosti o Mustafu Özera, který je 

mezinárodně hledán za podíl na organizaci pokusu o atentát na papeže 

Jana Pavla II. před 25 lety. "Vyplývá to alespoň ze zprávy tureckého 

policejního prezidenta," tvrdí Uzunoglu.  

    Faktem je, že Gönen přicestoval do Československa ještě za 

komunistického režimu v roce 1985 a do roku 1994 zde žil a podnikal 

na falešný pas na jméno Göksel Otan, což sám později přiznal. 

"Situace byla neúnosná, když má přítelkyně otěhotněla a chtěl jsem 

se s ní oženit, obrátil jsem se proto na tureckou ambasádu a 
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Interpol, které českým úřadům potvrdily mou pravou identitu," 

vysvětloval, proč se rozhodl jít s pravdou ven.  

    Pod falešným jménem v Česku prý žil ve strachu. V Turecku byl 

údajně členem ilegální levicové organizace a kvůli politickým 

represím se schoval do tehdy komunistického Československa. Na 

základě údajně již pravé identity mu byly v Česku vystaveny nové 

doklady a udělen politický azyl. "Má totožnost je ověřena i 

geneticky, přijela sem kvůli tomu má matka i sestra," tvrdí. Navíc 

mu prý bylo v době atentátu na papeže pouhých 12 let.  

    Před 25 lety, 13. května 1981, na papeže Jana Pavla II. v Římě 

vystřelil Turek Ali Agça. Papeže vážně zranil, ale atentát se mu 

nepovedl. Už v minulosti se objevily spekulace, že za útokem stály 

komunistické tajné služby a že Agça jednal na popud sovětské 

rozvědky.  

    Uzunoglu údajně trestný čin spáchal v roce 1994. Až po více než 

deseti letech dostal koncem předloňského listopadu možnost vypovídat 

před soudem. Tvrdí, že se stal obětí spiknutí. Podle obžaloby 

počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži bili a mučili Osmana 

Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho příbuzných v Turecku a 

okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. "Osman Vaihan je můj 

vlastní bratranec, s kterým jsem vyrůstal ve společné domácnosti. 

Proč bych potřeboval informace o jeho příbuzných?" brání se obvinění 

Uzunoglu. Za nesmysl označil obvinění, že Vaihanovi odcizil prsten a 

peníze.  

    Druhého skutku se Uzunoglu se společníky podle obžaloby dopustil 

13. září 1994 na Gönenovi. Stejně jako Vaihana ho prý nutili pózovat 

nahého či v ženských šatech při fotografování, bili ho páskem a 

svazovali ho.  

    Uzunoglu již dříve u soudu upozornil na to, že Gönen páchal v 

Česku trestnou činnost. Později prý zjistil, že pracoval také jako 

policejní agent. Z toho podle Uzunoglua vyplývá, že zřejmě před lety 

odhalil praktiky zločinecké skupiny, která se ho chtěla zbavit. 

Gönen dnes naopak tvrdil, že je Uzunoglu narkobaron a obchoduje se 

zbraněmi. Pohybuje se prý v nebezpečném prostředí a má řadu 

nepřátel. Mohl se proto mylně domnívat, že je na ně Gönen napojen. 

Poškozený dále uvedl, že byl Uzunoglu i v Německu podezřelý z 

nebezpečného vyhrožování a že má sadistické sklony. Připustil však, 

že nejbrutálnějšího mučení se na něm Uzunoglu osobně nedopustil, byl 

podle něj spíše organizátorem.  

    Obžaloba na Uzunoglua a spol. doputovala k soudu poprvé v roce 

1995, tehdy ale pražský městský soud vrátil případ k doplnění. Od té 

doby si spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha přenést 

kauzu do Turecka. Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec předloni v září 

rozhodl o tom, že stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá 

příliš dlouho. To se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. 

Státní zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili; Uzunoglu věří, že 

jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. Líčení pokračuje 

ještě v pátek, pak bude odročeno zřejmě na únor. Soud si totiž 

vyžádá od tureckých orgánů právní pomoc.  

    Štěpánka Zenklová kš  
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Soud s Uzunogluem se na začátek vracet nebude  

    Praha 12. července (ČTK) - Soudní proces s německým podnikatelem 

kurdského původu Yektou Uzunogluem, který je skoro 12 let stíhán za 

to, že mučil své dva krajany, se na úplný začátek vracet nebude. 
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Městský soud v Praze se sice ztotožnil s názorem soudce Obvodního 

soudu pro Prahu 4 Vítězslava Rašíka a předal advokátní komoře jeho 

stížnost na Uzunogluova advokáta, podle něj to ale není důvod, aby 

se Rašíkův senát vyloučil z projednávaní případu pro podjatost.  

    Rašíkův senát si tak může kauzu ponechat. "Nový termín jednání 

nařídíme na srpen," řekl Rašík ČTK. Pak si bude muset Uzunoglu na 

další jednání počkat nejméně do února. Soudce totiž chce požádat 

turecké orgány o výslechy některých svědků. O právní pomoc musí 

požádat s půlročním předstihem.  

    Rašíkův senát si na obhájce Vladimíra Jablonského stěžuje kvůli 

jeho údajným verbálním útokům. "Opakovaně zpochybňoval kompetenci 

senátu věc projednávat," řekl Rašík. Městský soud nyní předal 

advokátní komoře podnět k zahájení kárného řízení s Jablonským. 

Uzunogluovi a jeho obhájci zejména vadí, že soud líčení neustále 

odročuje.  

    Uzunoglu údajně trestný čin spáchal v roce 1994. Až po více než 

deseti letech dostal koncem předloňského listopadu možnost vypovídat 

před soudem. Tvrdí, že se stal obětí spiknutí. Podle obžaloby 

počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži bili a mučili Osmana 

Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho příbuzných v Turecku a 

okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. "Osman Vaihan je můj 

vlastní bratranec, s kterým jsem vyrůstal ve společné domácnosti. 

Proč bych potřeboval informace o jeho příbuzných?" brání se obvinění 

Uzunoglu. Za nesmysl označil obvinění, že Vaihanovi odcizil prsten a 

peníze.  

    Druhého skutku se Uzunoglu se společníky podle obžaloby dopustil 

13. září 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal pod 

falešným jménem Göksel Otan. Stejně jako Vaihana ho prý nutili 

pózovat nahého při focení, bili ho páskem a svazovali ho.  

    Uzunoglu upozornil na to, že Gönen páchal v Česku trestnou 

činnost. Později prý zjistil, že pracoval také jako policejní agent. 

Z toho podle Uzunoglua vyplývá, že zřejmě před lety odhalil praktiky 

zločinecké skupiny, která se ho chtěla zbavit. Soudu se nedaří 

tohoto klíčového svědka vyslechnout. Již Gönenovi dvakrát uložil 

pořádkovou pokutu a požádal policii, aby ho předvedla. Zatím marně. 

Podle Uzunoglua se soudu vyhýbá úmyslně, protože před lety lhal. 

Obžaloba na Uzunoglua a spol. doputovala k soudu poprvé v roce 1995, 

tehdy ale pražský městský soud vrátil případ k doplnění. Od té doby 

si spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha přenést kauzu 

do Turecka. Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec předloni v září rozhodl 

o tom, že stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá příliš 

dlouho. To se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. Státní 

zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili; Uzunoglu věří, že jedině 

veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. Štěpánka Zenklová kar  
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Soudní senát si stěžuje na advokáta Uzunoglua  

    Praha 19. června (ČTK) - Německému podnikateli kurdského původu 

Yektu Uzunogluovi, který je skoro 12 let stíhán za to, že mučil své 

dva krajany, hrozí, že se jeho soudní proces vrátí na úplný počátek. 

Trestní senát Obvodního soudu pro Prahu 4 si totiž chce stěžovat na 

Uzunogluova obhájce u České advokátní komory, a vyloučil se proto z 

projednávání případu pro podjatost.  

    "Obžalovaný i státní zástupce si však proti tomuto rozhodnutí 

podali stížnost, o věci nyní musí rozhodnout Městský soud v Praze," 

řekl dnes ČTK obvodní soudce Vítězslav Rašík. Pokud odvolací soud 



potvrdí záměr senátu podat na advokátní komoru podnět k zahájení 

kárného řízení s Uzunoglouvým obhájcem Vladimírem Jablonským a 

zároveň se ztotožní s vyloučením senátu pro podjatost, dostane 

případ na starosti nový soudce. Ten by pak musel nařídit jednání 

znovu od začátku.  

    Rašíkův senát si chce na Jablonského stěžovat kvůli jeho údajným 

verbálním útokům. "Opakovaně zpochybňoval kompetenci senátu věc 

projednávat," tvrdí Rašík. Uzunogluovi a jeho obhájci zejména vadí, 

že soud líčení neustále odročuje. Naposledy určil dva červnové a dva 

prosincové termíny. Soudce totiž hodlá cestou právní pomoci požádat 

o výslechy svědků v Turecku.  

    Uzunoglu údajně trestný čin spáchal v roce 1994. Až po více než 

deseti letech dostal koncem předloňského listopadu možnost vypovídat 

před soudem. Tvrdí, že se stal obětí spiknutí. Podle obžaloby 

počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži bili a mučili Osmana 

Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho příbuzných v Turecku a 

okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. "Osman Vaihan je můj 

vlastní bratranec, s kterým jsem vyrůstal ve společné domácnosti. 

Proč bych potřeboval informace o jeho příbuzných?" brání se obvinění 

Uzunoglu. Za nesmysl označil fakt, že by Vaihanovi odcizil prsten a 

peníze.  

    Druhého skutku se Uzunoglu se společníky podle obžaloby dopustil 

13. září 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal pod 

falešným jménem Göksel Otan. Stejně jako Vaihana ho prý nutili 

pózovat nahého při focení, bili ho páskem a svazovali ho. Uzunoglu 

upozornil, že Gönen páchal v Česku trestnou činnost. Později prý 

zjistil, že Gönen pracoval také jako policejní agent. Z toho podle 

Uzunoglua vyplývá, že zřejmě před lety odhalil praktiky zločinecké 

skupiny, která se ho chtěla zbavit. Soudu se nedaří tohoto klíčového 

svědka vyslechnout. Již Gönenovi dvakrát uložil pořádkovou pokutu a 

požádal policii, aby ho předvedla. Zatím marně. Podle Uzunoglua se 

soudu vyhýbá úmyslně, protože před lety lhal.  

    Obžaloba na Uzunoglua a spol. doputovala k soudu poprvé v roce 

1995, tehdy ale pražský městský soud vrátil případ k doplnění. Od té 

doby si spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha přenést 

kauzu do Turecka. Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec předloni v září 

rozhodl o tom, že stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá 

příliš dlouho. To se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. 

Státní zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili; Uzunoglu věří, že 

jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno.  

    Štěpánka Zenklová kš  
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Ceny Nadace Charty 77 převzali Yekta Uzunoglu a Stanislav Komárek  

    Praha 1. června (ČTK) - V Zrcadlové kapli pražského Klementina 

dnes převzal Cenu Františka Kriegla, kterou Nadace Charty 77 

každoročně uděluje za občanskou statečnost, kurdský lékař, 

publicista a podnikatel Yekta Uzunoglu. Porota nadace se rozhodla 

Uzunoglovi udělit cenu za "dlouholetý a neohrožený boj za lidská 

práva a lidskou důstojnost".  

    Letošní laureát byl v České republice stíhán za to, že se v roce 

1994 údajně podílel na mučení dvou krajanů. Soudy dosud nevynesly 

konečný verdikt, protože zastavení stíhání v roce 2003 odmítl a 

domáhá se očištění svého jména. Se zastavením stíhání nesouhlasila 

ani žalobkyně.  

    Nositelem esejistické ceny Nadace Charty 77, která nese jméno 
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světoznámého dramatika českého původu Toma Stopparda, se za rok 2005 

stal básník, přírodovědec a filozof Stanislav Komárek. Cenu získal 

za knihu Leprosárium a porota přihlédla také k jeho předchozí 

tvorbě.  

    Předávání cen letošním laureátům se zúčastnil také exprezident 

Václav Havel.  

    Předseda správní rady Nadace Charty 77 František Janouch při 

předání cen poukázal na podobnost osudů Kriegla a Uzunogla. Pro oba 

se Čechy staly druhou vlastí, oba vystudovali v Praze medicínu, oba 

žili a pracovali i v dalších zemích a oba se odmítali smířit s 

nespravedlností a oba se dostali do sporu s režimem.  

    Uzunoglu byl po ukončení studia z tehdejšího Československa 

vyhoštěn, ale po sametové revoluci se vrátil do Prahy. V roce 1994 

byl zatčen a strávil dva a půl roku ve vyšetřovací vazbě. Policie se 

podle Janoucha dopustila řady pochybení a česká justice, když si s 

případem "nevěděla rady", chtěla stíhaného předat do Turecka. Tomuto 

kroku zabránil Český helsinský výbor. V roce 2003 bylo trestní 

stíhání zastaveno, protože bylo porušeno právo obviněných na 

spravedlivý proces v přiměřené lhůtě. Uzunoglu však tuto možnost 

nepřijal a žádá, aby soud vyslovil verdikt "nevinen".  

    Na pochybnosti ohledně transparentnosti procesu v minulosti 

upozorňovala řada význačných osobností. Skupina českých intelektuálů 

před několika měsíci v otevřeném dopise obvinila české politiky, 

soudce a státní zástupce z nečinnosti a selhání v této kauze.  

    Cena Františka Kriegla byla ustavena ve Stockholmu v roce 1987. 

Ocenění připomíná postoj československého politika, který jako 

jediný z tehdejších československých představitelů odmítl po 

obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 podepsat v 

Moskvě potupný diktát.  

    Jitka Klejnová rot  
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Nadace Charty 77 předá Krieglovu cenu Yektovi Uzunogluovi  

    Praha 1. června (ČTK) - V Zrcadlové kapli pražského Klementina 

dnes převezme Cenu Františka Kriegla, která je udělována za 

občanskou statečnost, kurdský lékař a podnikatel Yekta Uzunoglu, 

který je v Česku souzen pro podezření z vydírání a omezování osobní 

svobody. Nadace Charty 77, jejíž cena má poukázat na "mimořádnou 

občanskou statečnost projevenou bez ohledu na osobní prospěch a 

možná rizika", udělila Uzunogluovi cenu "za dlouholetý a neohrožený 

boj za lidská práva a lidskou důstojnost".  

     Nositelem esejistické ceny Nadace Charty 77, která nese jméno 

světoznámého dramatika českého původu Toma Stopparda, se za rok 2005 

stane přírodovědec a filozof Stanislav Komárek. Cenu získá s 

přihlédnutím k jeho předchozí tvorbě za knihu Leprosárium. Uzunoglu 

byl zadržen v roce 1994 a strávil ve vazbě 31 měsíců. Dosud české 

soudy ve věci nevynesly konečný verdikt. Uzunoglu je se třemi svými 

krajany obžalován za to, že se v roce 1994 údajně podílel na mučení 

dvou krajanů. Od roku 1994 si spis předalo několik institucí, ve hře 

byla i snaha převést kauzu do Turecka. Uzunoglu tvrdí, že se stal 
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obětí spiknutí. Trestní stíhání bylo sice v roce 2003 zastaveno, 

protože bylo porušeno právo obviněných na spravedlivý proces v 

přiměřené lhůtě. To se však nelíbilo ani Uzunogluovi ani žalobkyni. 

Státní zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili; Uzunoglu věří, že 

jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. Na pochybnosti 

ohledně transparentnosti procesu v minulosti upozorňovaly význačné 

osobnosti, mimo jiné i bývalý ministr kultury Pavel Dostál. Skupina 

představitelů veřejného života také letos v březnu v otevřeném 

dopise obvinila české politiky, soudce a státní zástupce z 

nečinnosti a selhání v kauze.  

    Cena Františka Kriegla byla ustavena ve Stockholmu v roce 1987. 

Ocenění připomíná postoj československého politika, který jako 

jediný z tehdejších představitelů odmítl po obsazení republiky 

vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 podepsat potupný diktát. Loni 

nadace cenu udělila československým občanům německé národnosti, 

kteří se před druhou světovou válkou odmítli připojit k nacistickému 

hnutí Konrada Henleina. rem kš  
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Ruml: V případu Uzunoglu selhal systém trestního řízení  

    Praha 25. května (ČTK) - Někdejší ministr vnitra Jan Ruml se 

dnes přišel podívat na hlavní líčení v případu německého podnikatele 

kurdského původu Yekty Uzunoglua, který je skoro dvanáct let stíhán 

za to, že mučil své dva krajany. Při soudním přelíčení se ale 

ukazuje, že se policie při vyšetřování Uzunogluova případu dopustila 

zásadních pochybení. To nyní připouští i Ruml, který stál v čele 

ministerstva vnitra právě v té době.  

    "Všechno svědčí o tom, že v tomto konkrétním případě selhal 

systém trestního řízení, policejní práce se nedělala řádně, ale ani 

státní zastupitelství a soudy nefungovaly, jak měly," řekl dnes Ruml 

ČTK. Na otázku, zda necítí za případ osobní odpovědnost, uvedl, že 

nemohl do vyšetřování případu nijak zasahovat. "Šéfem je v tomto 

případě státní zástupce," upozornil Ruml. Jako člověk, který se 

spolupodílel na vzniku zákonů, a tím i celého systému, však cítí 

odpovědnost politickou. Je zděšen, že i po tolika letech je případ 

stále na začátku. "To by mohla být pro Českou republiku obrovská 

ostuda," doplnil Ruml.  

    Uzunoglu údajně trestný čin spáchal v roce 1994. Až po více než 

deseti letech dostal koncem předloňského listopadu možnost vypovídat 

před soudem. Tvrdí, že se stal obětí spiknutí. Podle obžaloby 

počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži bili a mučili Osmana 

Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho příbuzných v Turecku a 

okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun.  

    "Osman Vaihan je můj vlastní bratranec, s kterým jsem vyrůstal 

ve společné domácnosti. Proč bych potřeboval informace o jeho 

příbuzných?" brání se obvinění Uzunoglu. Za nesmysl označil fakt, že 

by Vaihanovi odcizil prsten a peníze. "Roční obrat mých společností 

jsou stovky milionů," uvedl Uzunoglu, který nyní podniká v oboru 

export-import v Iráku.  

    Druhého skutku se Uzunoglu se společníky podle obžaloby dopustil 

13. září 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal pod 

falešným jménem Göksel Otan. Stejně jako Vaihana ho prý nutili 

pózovat nahého při focení, bili ho páskem a svazovali ho.  

    Uzunoglu upozornil, že Gönen páchal v Česku trestnou činnost. 

"Sám jsem o tom informoval tehdejšího ministra vnitra Jana Rumla," 

uvedl. Později prý zjistil, že Gönen pracoval také jako policejní 

agent. Z toho podle něj vyplývá, že zřejmě odhalil praktiky 
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zločinecké skupiny, která se ho chtěla zbavit. Uzunoglu také navrhl 

soudu množství svědků, kteří mají prokázat, že v době, kdy podle 

obžaloby páchal trestnou činnost, byl na obchodní schůzce.  

    U soudu dnes svědčila někdejší Uzunogluova osobní asistentka. 

Potvrdila, že do firmy v den, kdy byl její šéf zatčen, volal zcela 

překvapivě někdejší český velvyslanec v Turecku Jaromír Johanes a 

ptal se, zda je Uzunoglu v práci. Uvedla, že nikdy před tím do firmy 

tento muž nevolal. Pouze jednou bez ohlášení přišel, ale Uzunoglu ho 

vyhodil.  

    Uzunoglu totiž podle některých médií tehdy zprostředkoval přímý 

kontakt mezi Škodou Praha a tureckým odběratelem, čímž se údajně 

cítila poškozena společnost Škodaexport. Od poloviny srpna 1994 byl 

přitom zástupcem Škodaexportu v Ankaře bývalý komunistický ministr 

zahraničí Johanes, který krátce před tím odešel z diplomatických 

služeb, uvedla před lety Česká televize.  

    Obžaloba na Uzunoglua a spol. doputovala k soudu poprvé v roce 

1995, tehdy ale pražský městský soud vrátil případ k doplnění. Od té 

doby si spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha přenést 

kauzu do Turecka. Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec předloni v září 

rozhodl o tom, že stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá 

příliš dlouho. To se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. 

Státní zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili; Uzunoglu věří, že 

jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno.  

    Soud bude pokračovat ještě v pátek výslechy svědků, poté bude 

odročen zřejmě až na prosinec. Soudce Vítězslav Rašík totiž hodlá 

cestou právní pomoci požádat o výslechy svědků v Turecku. Vázne také 

snaha soudu předvolat klíčovou osobu procesu - údajnou Uzunogluovu 

oběť Gürkena Gönena. Soud již Gönenovi dvakrát uložil pořádkovou 

pokutu a požádal policii, aby ho předvedla. Zatím marně. Podle 

Uzunoglua se soudu vyhýbá úmyslně, protože před lety lhal.  

    Štěpánka Zenklová kar  
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Laureátem ceny Františka Kriegla se stal Yekta Uzunoglu  

    --------------------  

    K této zprávě: FOTO  

    --------------------  

    Praha 9. dubna (ČTK) - Laureátem Ceny Františka Kriegla, kterou 

uděluje Nadace Charty 77, se pro letošní rok stal kurdský lékař a 

podnikatel Yekta Uzunoglu, jež je v Česku souzen pro podezření z 

vydírání a omezování osobní svobody. Nadace, jejíž cena má poukázat 

na "mimořádnou občanskou statečnost projevenou bez ohledu na osobní 

prospěch a možná rizika", udělila Uzunogluovi cenu "za dlouholetý a 

neohrožený boj za lidská práva a lidskou důstojnost". ČTK to sdělil 

za organizátory František Janouch.  

    Uzunoglu byl zadržen v roce 1994 a strávil ve vazbě 31 měsíců. 

Do současné doby české soudy ve věci nevynesly konečný verdikt. 

Trestní stíhání bylo sice v roce 2003 zastaveno, protože bylo 

porušeno právo obviněných na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě. 

To se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. Státní 

zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili; Uzunoglu věří, že jedině 

veřejné soudní líčení očistí jeho jméno.  

    Na pochybnosti ohledně transparentnosti procesu v minulosti 

upozorňovaly význačné osobnosti, mimo jiné i bývalý ministr kultury 

Pavel Dostál. Skupina představitelů veřejného života také letos v 

březnu v otevřeném dopise obvinila české politiky, soudce a státní 
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zástupce z nečinnosti a selhání v kauze. Dopis podepsali například 

poslanci Taťána Fischerová a Svatopluk Karásek, někdejší mluvčí 

Charty 77 Dana Němcová, senátoři Jaromír Štětina a Karel 

Schwarzenberg, novinářka Petruška Šustrová či socioložka Jiřina 

Šiklová.  

    Uzunoglu je se třemi svými krajany obžalován za to, že se v roce 

1994 údajně podílel na mučení dvou krajanů. Od té doby si spis 

předalo několik institucí, ve hře byla i snaha přenést kauzu do 

Turecka. Uzunoglu tvrdí, že se stal obětí spiknutí. Soud by měl 

pokračovat koncem května.  

    Uzunoglu se narodil v roce 1953 v Turecku. Angažoval se v 

různých hnutích bojujících za práva Kurdů. Vystudoval v Praze 

lékařství a usadil se v Evropě, v Československu a Německu. Byl 

členem organizace Lékaři bez hranic. Podílel se na vydání kurdské 

gramatiky. Přeložil do kurdštiny části Bible a několik děl Karla 

Čapka. Do češtiny přeložil přísloví kurdského lidu. V roce 1979 byl 

vypovězen z Československa, vrátil se v roce 1990.  

    Cena byla ustavena ve Stockholmu v roce 1987. Ocenění připomíná 

postoj československého politika Františka Kriegla, který jako 

jediný z tehdejších představitelů odmítl po obsazení republiky 

vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 podepsat potupný diktát. Loni 

Nadace Charty 77 cenu udělila československým občanům německé 

národnosti, kteří se před druhou světovou válkou, na rozdíl od 

většiny svých krajanů, odmítli připojit k nacistickému hnutí Konrada 

Henleina.  

    mkv jpt  
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Spolek žádá vyšetření jednání policie v případu Uzunoglu  

    Praha 25. března (ČTK) - Spolek na podporu nezávislé justice 

Šalamoun se zastal podnikatele kurdského původu Yekty Uzunoglua, 

který je souzen pro podezření z vydírání a omezování osobní svobody. 

Zástupci spolku požádali ministra vnitra Františka Bublana, aby 

nechal prošetřit údajné zločinné jednání policejních důstojníků, 

kteří se prý podíleli na podnikatelově kriminalizaci.  

    "Pan Uzunoglu upozorňoval již od počátku 90. let na nezákonné 

jednání osob, které ve spolčení s policií vyvolaly jeho vyšetřování 

a stíhání," napsal Bublanovi předseda spolku Šalamoun John Bok v 

dopise, který dnes obdržela ČTK. Skutečnosti, které to prý dokazují, 

jsou předkládány soudu.  

    Zástupci spolku by také chtěli vědět, kdo podal podnět, na jehož 

základě byl Uzunoglu zadržen, vyšetřován, obviněn a obžalován.  

    Uzunoglu je obžalován za to, že se v roce 1994 údajně podílel na 

mučení dvou krajanů. Po více než deseti letech dostal loni koncem 

listopadu možnost vypovídat před soudem. Tvrdí, že se stal obětí 

spiknutí.  

    mbc kš  
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Právo: Osobnosti kritizují politiky a justici za případ Uzunoglu  

    Praha 6. března (ČTK) - Skupina významných osobností českého 
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veřejného života obvinila české politiky, soudce a státní zástupce z 

nečinnosti a selhání v kauze podnikatele kurdského původu Yekty 

Uzunoglua. Kritiku zahrnuli do otevřeného dopisu, který začali 

slovem "Žalujeme!" a který připomíná justiční zločiny spáchané před 

100 lety na kapitánu francouzské armády Alfredu Dreyfusovi. Píše to 

dnešní Právo.  

    List napsal, že Uzunoglu, jehož autoři přirovnávají k 

Dreyfusovi, strávil ve vazbě 31 měsíců, přičemž česká spravedlnost 

nebyla schopná 12 let jeho případ vyřešit. Dopis podle Práva 

podepsali například vědec František Janouch, poslanci Taťána 

Fischerová a Svatopluk Karásek, někdejší mluvčí Charty 77 Dana 

Němcová, senátoři Jaromír Štětina a Karel Schwarzenberg, novinářka 

Petruška Šustrová či socioložka Jiřina Šiklová.  

    Uzunoglu je obžalován za to, že se v roce 1994 údajně podílel na 

mučení dvou krajanů. Po více než deseti letech dostal koncem 

listopadu možnost vypovídat před soudem. Tvrdí, že se stal obětí 

spiknutí. Soud se bude jeho případem zabývat opět 23. března. 

Obvodnímu soudu pro Prahu 4 se nedaří předvolat klíčovou osobu 

procesu Gürkena Gönena, jehož měl Uzunoglu podle policie před 11 

lety mučit.  

    Francouzský důstojník židovského původu Dreyfus, k němuž 

signatáři dopisu Uzunoglua přirovnali, byl na konci 19. století 

obviněn, že Němcům vyzradil tajemství konstrukce moderní francouzské 

zbraně. Za to byl odsouzen do žaláře a byl degradován. Dreyfuse se 

tehdy zastal mimo jiné spisovatel Emil Zola v novinovém článku 

nazvaném "Žaluji". Aféra rozdělila Francii na dva tábory, jejichž 

nepřátelství se podařilo zažehnat až po řadě let.  

    Podle Práva signatáři dopisu uvedli, že v kauze Uzunoglua se 

stalo mnoho nezákonností, na které nikdo nereagoval. Z nečinnosti, 

netečnosti a lhostejnosti obvinili signatáři představitele české 

soudní moci, státní zástupce, soudce, předsedy Nejvyššího soudu a 

nejvyšších státních zástupců, předsedy vlád, ministry spravedlnosti 

a vnitra a šéfy obou komor parlamentu z let 1994 až 2005. Vinu 

kladou i novinářům, kteří podle nich v honbě za senzacemi o kauze 

informovali zkresleně a nepravdivě.  

    hš  
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Soudu se nedaří předvolat muže, který odstartoval případ Uzunoglu 

    PRAHA 16. února (ČTK) - Obvodnímu soudu pro Prahu 4 se nedaří 

předvolat klíčovou osobu procesu s německým podnikatelem 

kurdského původu Yektou Uzunogluem - Gürkena Gönena. Uzunoglu 

stojí před soudem mimo jiné proto, že podle policie Gönena před 

jedenácti lety mučil. Soud již Gönenovi uložil pokutu 5000 korun 

a požádal policii, aby ho dnes předvedla. Marně. Gönen pak při 

líčení poslal omluvenku. 

    Podle Uzunoglua se Gönen soudu vyhýbá úmyslně, protože před 

lety lhal. "A policie ho kryje," domnívá se podnikatel. Soudce 

dnes proto místo plánovaného výslechu četl výpovědi mužů, kteří 

jsou obžalováni s Uzunogluem. Jeden již zemřel, další dva jsou 

stíháni jako uprchlí. 

    Uzunoglu je obžalován za to, že s nimi v roce 1994 údajně 

mučil své dva krajany. Po více než deseti letech dostal koncem 

listopadu možnost vypovídat před soudem. Tvrdí, že se stal obětí 

spiknutí. Soud se bude jeho případem zabývat opět 23. března. 

Podnikatel navrhuje, aby soud vyslechl například někdejšího 
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ministra vnitra Jana Rumla. Dále navrhl množství svědků, kteří 

mají prokázat, že v době, kdy podle obžaloby páchal trestnou 

činnost, byl na obchodní schůzce. 

    Podle obžaloby počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži 

bili a mučili Osmana Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho 

příbuzných v Turecku a okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. 

"Osman Vaihan je můj vlastní bratranec, s kterým jsem vyrůstal ve 

společné domácnosti. Proč bych potřeboval informace o jeho 

příbuzných," bránil se obvinění Uzunoglu. Za nesmysl označil 

fakt, že by Vaihanovi odcizil prsten a peníze. "Roční obrat mých 

společností jsou stovky milionů," uvedl Uzunoglu, který nyní 

podniká v oboru export-import v Iráku. 

    Druhého skutku se Uzunoglu se společníky podle obžaloby 

dopustil 13. září 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v Česku 

podnikal pod falešným jménem Göksel Otan. Stejně jako Vaihana ho 

prý nutili pózovat nahého při focení, bili ho páskem a svazovali 

ho. Uzunoglu upozornil, že Gönen páchal v České republice 

trestnou činnost. "Sám jsem o tom informoval tehdejšího ministra 

vnitra Jana Rumla," uvedl. Později prý zjistil, že Gönen pracoval 

také jako policejní agent. Z toho podle něj vyplývá, že zřejmě 

odhalil praktiky zločinecké skupiny, která se ho chtěla zbavit. 

    Obžaloba na Uzunoglua a spol. doputovala k soudu poprvé v 

roce 1995, tehdy ale pražský městský soud vrátil případ k 

došetření. Od té doby si spis předalo několik institucí, ve hře 

byla i snaha přenést kauzu do Turecka. Obvodní soud pro Prahu 4 

nakonec loni v září rozhodl o tom, že stíhání Uzunoglua je 

nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. To se však nelíbilo ani 

Uzunogluovi, ani žalobkyni. Státní zástupkyně namítla, že 

prodlevy nezavinili; Uzunoglu věří, že jedině veřejné soudní 

líčení očistí jeho jméno. 

    Štěpánka Zenklová mal 
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Uzunoglu chce, aby v jeho procesu vypovídal exministr Ruml 

    PRAHA 3. ledna (ČTK) - Německý podnikatel kurdského 

původu Yekta Uzunoglu chce, aby v jeho procesu vypovídal někdejší 

ministr vnitra Jan Ruml. Uzunoglu je obžalován za to, že s 

dalšími třemi muži v září 1994 údajně mučil své dva krajany. Po 

více než deseti letech dostal koncem listopadu možnost vypovídat 

před soudem. Tvrdí, že se stal obětí spiknutí. Soud se bude jeho 

případem zabývat opět ve čtvrtek. 

    Podnikatel dnes ČTK sdělil, že navrhuje rovněž výslechy dvou 

velvyslanců Turecka v Praze z let 1989 až 1997 Inala Batua a 

Üstüna Dinçmena, bývalého náměstka tureckého policejního 

prezidenta Hanefiho Avciho a bývalého ministra turecké vlády 

Ismeta Sezgina. Chce také výslech svých někdejších vyšetřovatelů. 

    Uzunoglu již dříve navrhl množství svědků, kteří mají 

prokázat, že v době, kdy podle obžaloby páchal trestnou činnost, 

byl na obchodní schůzce. "Každý z (dříve) navržených svědků může 

vypovídat o tom, kde jsem se nacházel a co jsem dělal v některé 

části časového úseku, během kterého jsem se měl dle textu 

obžaloby údajně dopouštět násilné trestné činnosti," uvedl. 

    Podle obžaloby počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži 

bili a mučili Osmana Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho 

příbuzných v Turecku a okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. 

"Osman Vaihan je můj vlastní bratranec, s kterým jsem vyrůstal ve 

společné domácnosti. Proč bych potřeboval informace o jeho 
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příbuzných," bránil se obvinění Uzunoglu. Za nesmysl označil 

fakt, že by Vaihanovi odcizil prsten a peníze. "Roční obrat mých 

společností jsou stovky milionů," uvedl Uzunoglu, který nyní 

podniká v oboru export-import v Iráku. 

    Druhého skutku se Uzunoglu se společníky podle obžaloby 

dopustil 13. září 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v Česku 

podnikal pod falešným jménem Göksel Otan. Stejně jako Vaihana ho 

prý nutili pózovat nahého při focení, bili ho páskem a svazovali 

ho. Uzunoglu upozornil, že Gönen páchal v České republice 

trestnou činnost. "Sám jsem o tom informoval tehdejšího ministra 

vnitra Jana Rumla," uvedl. Později prý zjistil, že Gönen pracoval 

také jako policejní agent. Z toho podle něj vyplývá, že zřejmě 

odhalil praktiky zločinecké skupiny, která se ho chtěla zbavit. 

    Obžaloba na Uzunoglua a spol. doputovala k soudu poprvé v 

roce 1995, tehdy ale pražský městský soud vrátil případ k 

došetření. Od té doby si spis předalo několik institucí, ve hře 

byla i snaha přenést kauzu do Turecka. Obvodní soud pro Prahu 4 

nakonec loni v září rozhodl o tom, že stíhání Uzunoglua je 

nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. To se však nelíbilo ani 

Uzunogluovi, ani žalobkyni. Státní zástupkyně namítla, že 

prodlevy nezavinili; Uzunoglu věří, že jedině veřejné soudní 

líčení očistí jeho jméno. 

    Štěpánka Zenklová mhm 
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Uzunoglu dostal po deseti letech šanci vypovídat u soudu 

(doplněny další informace ve 4. a posledním odstavci) 

    PRAHA 24. listopadu (ČTK) - Německý podnikatel kurdského 

původu Yekta Uzunoglu dnes dostal po více než deseti letech 

možnost vypovídat u soudu. Čelí obžalobě, že v září 1994 mučil s 

dalšími třemi muži své dva krajany. Po celou dobu trvá na své 

nevině a tvrdí, že se stal obětí spiknutí. 

    "Devět měsíců jsem strávil ve válce jako lékař v organizaci 

Lékaři bez hranic, pomáhal jsem zachraňovat lidské životy a já 

nyní čelím obžalobě z mučení člověka," uvedl Uzunoglu. Krátce po 

obvinění strávil 31 měsíců v české vazební cele. Tři Uzunogluovi 

krajané, kteří s ním podle obžaloby páchali trestnou činnost, k 

soudu nedorazili. Jeden je již po smrti, a jeho stíhání bylo 

proto zastaveno, další dva jsou souzeni jako uprchlí. Soud na ně 

před časem vydal mezinárodní zatykač. 

    Ještě než Uzunoglu začal vypovídat k obžalobě, celou hodinu 

soudu popisoval pochybení, kterých se v jeho případě údajně 

dopustila policie i státní zastupitelství. Tvrdí, že se terčem 

útoků ze strany bývalých vyšetřovatelů stává dodnes. 

    Uzunoglua dnes přišla k soudu podpořit místopředsedkyně 

Českého helsinského výboru Libuše Šilhánová, která jeho kauzu 

sleduje od počátku. "Pan Uzunoglu je úctyhodný lékař, jeden ze 

zakladatelů Kurdského institutu v Paříži, překladatel Bible do 

kurdštiny a čestný podnikatel," tvrdí. 

    Podle obžaloby počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži 

bili a mučili Osmana Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho 

příbuzných v Turecku a okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. 

"Osman Vaihan je můj vlastní bratranec, s kterým jsem vyrůstal ve 

společné domácnosti. Proč bych potřeboval informace o jeho 

příbuzných," bránil se obvinění Uzunoglu. Za nesmysl označil 

fakt, že by Vaihanovi odcizil prsten a peníze. "Roční obrat mých 
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společností jsou stovky milionů," uvedl Uzunoglu, který nyní 

podniká v oboru export-import v Iráku. 

    Druhého skutku se Uzunoglu a spol. podle obžaloby dopustili 

13. září 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal pod 

falešným jménem Göksel Otan. Stejně jako Vaihana ho prý nutili 

pózovat nahého při focení, bili ho páskem a svazovali ho. 

Uzunoglu upozornil, že Gönen páchal v České republice trestnou 

činnost. "Sám jsem o tom informoval tehdejšího ministra vnitra 

Jana Rumla," uvedl. Později prý zjistil, že Gönen pracoval také 

jako policejní agent. "Pracoval pro kapitána, který mě později 

zatkl," tvrdí Uzunoglu. Z toho podle něj vyplývá, že zřejmě 

odhalil praktiky zločinecké skupiny, která se jej chtěla zbavit. 

"Na jedenáct let ze mě udělali zločince," dodal. Uzunoglu tvrdí, 

že má na dobu spáchání alibi, které mu potvrdí desítky svědků. 

Policie však podle něj tyto svědky nikdy nevyslechla. Tuto 

skutečnost novinářům potvrdila i Šilhánová. 

    Obžaloba na Uzunoglua a spol. doputovala k soudu poprvé v 

roce 1995, tehdy ale pražský městský soud vrátil případ k 

došetření. Od té doby si spis předalo několik institucí, ve hře 

byla i snaha přenést kauzu do Turecka. Obvodní soud pro Prahu 4 

nakonec loni v září rozhodl, že stíhání Uzunoglua je nepřípustné, 

protože trvá příliš dlouho. To se však nelíbilo ani Uzunogluovi, 

ani žalobkyni. Státní zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili, 

Uzunoglu věří, že jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. 

    Soud bude pokračovat 5. ledna. Obžaloba žádá výslech Gönena, 

Uzunoglu bude navrhovat asi 50 svědků. 

    Štěpánka Zenklová mal 
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Uzunoglu dostal po deseti letech šanci vypovídat u soudu 

    PRAHA 24. listopadu (ČTK) - Německý podnikatel kurdského 

původu Yekta Uzunoglu dnes dostal po více než deseti letech 

možnost vypovídat u soudu. Čelí obžalobě, že v září 1994 mučil s 

dalšími třemi muži své dva krajany. Po celou dobu trvá na své 

nevině a tvrdí, že se stal obětí spiknutí. 

    "Devět měsíců jsem strávil ve válce jako lékař v organizaci 

Lékaři bez hranic, pomáhal jsem zachraňovat lidské životy a já 

nyní čelím obžalobě z mučení člověka," uvedl Uzunoglu. Krátce po 

obvinění strávil 31 měsíců v české vazební cele. Tři Uzunogluovi 

krajané, které s ním podle obžaloby páchali trestnou činnost, k 

soudu nedorazili. Jeden je již po smrti, a jeho stíhání bylo 

proto zastaveno, další dva jsou souzeni jako uprchlí. Soud na ně 

před časem vydal mezinárodní zatykač. 

    Ještě než Uzunoglu začal vypovídat k obžalobě, celou hodinu 

soudu popisoval pochybení, kterých se v jeho případě údajně 

dopustila policie i státní zastupitelství. Tvrdí, že se terčem 

útoku ze strany bývalých vyšetřovatelů stává dodnes. 

    Podle obžaloby počátkem září 1994 Uzunoglu a další tři muži 

bili a mučili Osmana Vaihana. Chtěli po něm prý informace o jeho 

příbuzných v Turecku a okradli ho o zlatý prsten a 17.000 korun. 

"Osman Vaihan je můj vlastní bratranec, s kterým jsem vyrůstal ve 

společné domácnosti. Proč bych potřeboval informace o jeho 

příbuzných," bránil se obvinění Uzunoglu. Za nesmysl označil 

fakt, že by Vaihanovi odcizil prsten a peníze. "Roční obrat mých 

společností jsou stovky milionů," uvedl Uzunoglu, který nyní 

podniká v oboru export import v Iráku. 
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    Druhého skutku se Uzunoglu a spol. podle obžaloby dopustili 

13. září 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal pod 

falešným jménem Göksel Otan. Stejně jako Vaihana ho prý nutili 

pózovat nahého při focení, bili ho páskem a svazovali ho. 

Uzunoglu upozornil, že Gönen páchal v České republice trestnou 

činnost. "Sám jsem o tom informoval tehdejšího ministra vnitra 

Jana Rumla," uvedl. Později prý zjistil, že Gönan pracoval také 

jako policejní agent. "Pracoval pro kapitána, který mě později 

zatkl," tvrdí Uzunoglu. Z toho podle něj vyplývá, že zřejmě 

odhalil praktiky zločinecké skupiny, která se jej chtěla zbavit. 

"Na jedenáct let ze mě udělali zločince," dodal. Uzunoglu tvrdí, 

že má na dobu spáchání alibi, které mu potvrdí desítky svědků. 

Policie však podle něj tyto svědky nikdy nevyslechla. 

    Obžaloba na Uzunoglua a spol doputovala k soudu poprvé v roce 

1995, tehdy ale pražský městský soud vrátil případ k došetření. 

Od té doby si spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha 

přenést kauzu do Turecka. Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec loni v 

září rozhodl, že stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá 

příliš dlouho. To se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani 

žalobkyni. Státní zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili, 

Uzunoglu věří, že jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. 

    Štěpánka Zenklová zr rot 
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Proces s Uzunogluem opět nezačal, soud mu nedoručil předvolání 

    PRAHA 27. září (ČTK) - Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dnes 

nevyšel v pořadí již čtvrtý pokus zahájit líčení s německým 

podnikatelem kurdského původu Yektou Uzunogluem. Obžalovaný čeká 

na proces víc než deset let. V případě dnešního jednání se soudu 

nepodařilo doručit cizinci předvolání, takže Uzunoglu nepřišel. 

    Hlavní líčení se odročuje na 24. listopadu, prohlásil 

předseda senátu Vítězslav Rašík. 

    Termín vysvětlil tím, že podle Uzunogluova obhájce je jeho 

klient schopen se k soudu dostavit, pokud obdrží obsílku v 

předstihu dvou měsíců. Uzunoglu nyní pobývá v Iráku, uvedl 

obhájce. 

    S Uzunogluem jsou obžalováni další tři muži, kteří ale k 

soudu nikdy nepřišli. Rašík na ně proto loni v listopadu vydal 

mezinárodní zatykač. Turecké úřady nedávno potvrdily, že jeden z 

obžalovaných již zemřel, jeho stíhání proto soud zastavil. Další 

dva jsou nezvěstní a mají být souzeni jako uprchlí. 

    Uzunoglu čelí od října 1994 spolu se svými třemi krajany 

obvinění z vydírání a omezování osobní svobody. Skutků se podle 

obžaloby dopustili na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal 

pod falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 

měsíců. Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale 

pražský městský soud vrátil případ k došetření. Od té doby si 

spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha přenést kauzu 

do Turecka. 

    Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec loni v září rozhodl, že 

stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. To 

se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. Státní 

zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili, Uzunoglu věří, že 

jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. Líčení bylo 

nařízeno poprvé loni v červnu, podruhé v srpnu a také ještě loni 

v listopadu. 
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    Renata Malinová rot 
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Soud se na počtvrté pokusí zahájit líčení s Uzunogluem 

    PRAHA 3. srpna (ČTK) - Obvodní soud pro Prahu 4 se na 

počtvrté pokusí zahájit hlavní líčení s německým podnikatelem 

kurdského původu Yektou Uzunogluem, který čeká na soud již více 

než deset let. "Jednání je nařízeno na 27. září," řekl ČTK soudce 

Vítězslav Rašík. 

    S Uzunogluem jsou obžalováni další tři muži, kteří ale k 

soudu nikdy nepřišli. Rašík na ně proto loni v listopadu vydal 

mezinárodní zatykač. Turecké úřady nedávno potvrdily, že jeden z 

obžalovaných již zemřel, jeho stíhání proto soud zastavil. "Další 

dva jsou nezvěstní, budou souzeni jako uprchlí," uvedl Rašík. 

    Uzunoglu čelí od října 1994 spolu se svými třemi krajany 

obvinění z vydírání a omezování osobní svobody. Skutků se podle 

obžaloby dopustili na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal 

pod falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 

měsíců. Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale 

pražský městský soud vrátil případ k došetření. Od té doby si 

spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha dostat kauzu 

za hranice ČR, do Turecka. 

    Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec loni v září rozhodl, že 

stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. To 

se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. Státní 

zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili, Uzunoglu věří, že 

jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. Líčení bylo 

nařízeno poprvé loni v červnu, podruhé v srpnu, naposledy se mělo 

konat v listopadu. 

    Štěpánka Kučerová kš 
 

 

 Titulek: Ani třetí pokus zahájit líčení s Uzunogluem nevyšel 

 
 Klíčová slova:  ČR; soud; Uzunoglu; vydírání 

 Datum vydání: 30.11.2004      Čas vydání: 10:23      ID: 20041130F00414 

 Servis: dce    Priorita: 4    Kategorie: zak 

   

Ani třetí pokus zahájit líčení s Uzunogluem nevyšel 

    PRAHA 30. listopadu (ČTK) - Ani třetí pokus zahájit hlavní 

líčení s německým podnikatelem kurdského původu Yektou 

Uzunogluem, který čeká na soud již více než deset let, dnes 

nevyšel. Obvodnímu soudu pro Prahu 4 se totiž nepodařilo ani 

cestou právní pomoci doručit obsílky třem Uzunogluovým 

spoluobžalovaným krajanům. Soud na ně proto vydá mezinárodní 

zatykač. 

    "Pokud se je nepodaří do půl roku zatknout, bude líčení 

zahájeno v jejich nepřítomnosti," řekl dnes soudce Vítězslav 

Rašík. 

    Turecké úřady oznámily, že se obžalovaní na svých adresách 

nezdržují, a zásilky jim proto nelze doručit. Problém je v tom, 

že s nimi nejsou v kontaktu ani jejich obhájci, kteří tak nemohli 

dát souhlas s jednáním v nepřítomnosti. 

    Jeden z obžalovaných údajně již zemřel. "To je česká fraška, 

jak chce nechat zatknout zemřelého," komentoval postup soudu 

Uzunoglu, který tvrdí, že byl mrtvému osobně na pohřbu v 

Istanbulu. Rodiče mrtvého byli prý negramotní a zřejmě nenechali 

syna vyškrtnout z matriky. Pro český stát by ale podle Uzunoglua 
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nemělo být těžké si tuto informaci ověřit. 

    Uzunoglu čelí od října 1994 spolu se svými třemi krajany 

obvinění z vydírání a omezování osobní svobody. Skutků se podle 

obžaloby dopustili na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal 

pod falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 

měsíců. Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale 

pražský městský soud vrátil případ k došetření. Od té doby si 

spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha dostat kauzu 

za hranice ČR, do Turecka. 

    Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec loni v září rozhodl, že 

stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. To 

se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. Státní 

zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili, Uzunoglu věří, že 

jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. Líčení bylo 

nařízeno poprvé v červnu, podruhé v srpnu. Přišel ale jako dnes 

jenom Uzunoglu. 

    Štěpánka Kučerová kš 
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Líčení s Uzunogluem opět nezačalo, další termín je v listopadu 

(doplněno vyjádření ministerstva spravedlnosti ve 2. odstavci) 

    PRAHA 24. srpna (ČTK) - Hlavní líčení s německým podnikatelem 

kurdského původu Yektou Uzunogluem, který čeká na soud bezmála 

deset let, dnes ani na druhý pokus nezačalo. Obvodnímu soudu pro 

Prahu 4 se totiž nedaří dostat před trestní senát tři Uzunogluovy 

spoluobžalované krajany. Soud byl odročen na 30. listopadu. 

    "Ministerstvo spravedlnosti informovalo, že turecká strana 

stále neodpověděla, zda se podařilo doručit obsílky," řekl dnes 

soudce. Mluvčí ministerstva Petr Dimun ČTK řekl, že úřad zašle 

žádost o doručení obsílek do Turecka znovu. 

    Advokáti nejsou se svými klienty v kontaktu, jeden zřejmě již 

zemřel. "Byl jsem mu osobně na pohřbu v Istanbulu, jeho rodiče 

jsou negramotní a nenechali ho vyškrtnout z matriky," uvedl 

Uzunoglu s tím, že pro český stát by nemělo být problémem si tuto 

informaci ověřit. 

    Soudce uvedl, že pokud se obžalovaní nedostaví ani na příští 

líčení či do té doby nedají souhlas s tím, aby se jednalo bez 

jejich přítomnosti, vydá na ně mezinárodní zatykač. 

    Uzunoglu čelí od října 1994 spolu se svými třemi krajany 

obvinění z vydírání a omezování osobní svobody. Skutků se podle 

obžaloby dopustili na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal 

pod falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 

měsíců. Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale 

pražský městský soud vrátil případ k došetření. Od té doby si 

spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha dostat kauzu 

za hranice ČR, do Turecka. 

    Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec loni v září rozhodl, že 

stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. To 

se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. Státní 

zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili, Uzunoglu věří, že 

jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. Líčení bylo 

nařízeno poprvé v červnu, přišel ale jako dnes jenom Uzunoglu. 

    Štěpánka Kučerová kš 
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Líčení s Uzunogluem opět nezačalo, další termín je v listopadu 

    PRAHA 24. srpna (ČTK) - Hlavní líčení s německým podnikatelem 

kurdského původu Yektou Uzunogluem, který čeká na soud bezmála 

deset let, dnes ani na druhý pokus nezačalo. Obvodnímu soudu pro 

Prahu 4 se totiž nedaří dostat před trestní senát tři Uzunogluovy 

spoluobžalované krajany. Soud byl odročen na 30. listopadu. 

    "Ministerstvo spravedlnosti informovalo, že turecká strana 

stále neodpověděla, zda se podařilo doručit obsílky," řekl dnes 

soudce. Advokáti navíc nejsou se svými klienty v kontaktu, jeden 

zřejmě již zemřel. "Byl jsem mu osobně na pohřbu v Istanbulu, 

jeho rodiče jsou negramotní a nenechali ho vyškrtnout z 

matriky," uvedl Uzunoglu s tím, že pro český stát by nemělo být 

problémem si tuto informaci ověřit. 

    Soudce uvedl, že pokud se obžalovaní nedostaví ani na příští 

líčení či do té doby nedají souhlas s tím, aby se jednalo bez 

jejich přítomnosti, vydá na ně mezinárodní zatykač. 

    Uzunoglu čelí od října 1994 spolu se svými třemi krajany 

obvinění z vydírání a omezování osobní svobody. Skutků se podle 

obžaloby dopustili na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal 

pod falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 

měsíců. Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale 

pražský městský soud vrátil případ k došetření. Od té doby si 

spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha dostat kauzu 

za hranice ČR, do Turecka. 

    Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec loni v září rozhodl, že 

stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. To 

se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. Státní 

zástupkyně namítla, že prodlevy nezavinili, Uzunoglu věří, že 

jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. Líčení bylo 

nařízeno poprvé v červnu, přišel ale jako dnes jenom Uzunoglu. 

    Štěpánka Kučerová kš 
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Soud dnes bude pokračovat v kauze Uzunoglu 

    PRAHA 24. srpna (ČTK) - Obvodní soud pro Prahu 4 se dnes opět 

pokusí zahájit projednávání kauzy německého podnikatele kurdského 

původu Yekty Uzunoglua, který čeká na hlavní líčení bezmála deset 

let. Otázkou je, zda se k soudu dostaví Uzunogluovi 

spoluobžalovaní. "Uvidíme v jednací síni," řekl ČTK soudce. 

    Uzunoglu čelí od října 1994 spolu se svými třemi krajany 

obvinění z vydírání a omezování osobní svobody. Skutků se podle 

obžaloby dopustili na Gürkenu Gönenovi, který v Česku podnikal 

pod falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 

měsíců. Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale 

pražský městský soud vrátil případ k došetření. Od té doby si 

spis předalo několik institucí, ve hře byla i snaha dostat kauzu 

za hranice ČR, do Turecka. 

    Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec loni v září rozhodl, že 

stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. To 

se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. Uzunoglu věří, 

že jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. Líčení bylo 

nařízeno poprvé v červnu, přišel ale jenom Uzunoglu. 

    stk kš 
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Uzunoglu se ani dnes nedočkal zahájení soudu 

    PRAHA 25. června (ČTK) - Ani dnes se německý podnikatel 

kurdského původu Yekta Uzunoglu nedočkal zahájení hlavního 

líčení, na které čeká bezmála deset let. Obvodní soud pro Prahu 4 

ho totiž kvůli neúčasti dvou Uzunogluových spoluobžalovaných 

musel odročit. Druhý pokus se bude konat koncem srpna. 

    Uzunoglu čelí od října 1994 spolu se svými třemi krajany 

obvinění z vydírání a omezování osobní svobody. Skutků se podle 

obžaloby dopustili na Gürkenu Gönenovi, který v ČR podnikal pod 

falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 měsíců. 

Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale pražský 

městský soud vrátil případ k došetření. Od té doby si spis 

předalo několik institucí, ve hře byla i snaha dostat kauzu za 

hranice ČR, do Turecka. Neúspěšně. 

    Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec loni v září rozhodl, že 

stíhání Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. V 

odůvodnění se odvolal na Listinu základních práv a svobod, podle 

níž má každý obviněný právo na co nejrychlejší projednání u 

soudu. To se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. 

    Uzunoglu věří, že jedině veřejné soudní líčení očistí jeho 

jméno. Státní zástupkyně zase namítla, že průtahy nezavinilo 

zastupitelství. Městský soud stížnosti žalobkyně vyhověl a uložil 

obvodnímu soudu, aby začal jednat. 

    K soudu se však dnes dostavil jen Uzunoglu. Jeden ze 

spoluobžalovaných je již mrtev, dalším dvěma se nepodařilo 

doručit obsílku. Soudce přečetl zprávu ministerstva 

spravedlnosti, z níž vyplývá, že turecká strana žádost o doručení 

pozvánky k soudu nedostala. Soudce se proto zeptal obhájce, zda 

může jednat v jejich nepřítomnosti. Advokát však s jedním 

obžalovaným ztratil kontakt, druhý se mu ozývá sám tak dvakrát do 

roka. Pověření od nich tedy prý nemá. 

    Jeden z mužů údajně žije na Kypru a po těžké havárii je 

invalidní. Lze tedy předpokládat, že se k soudu nebude chtít 

dostavit. Druhý by se měl podle obhájce zdržovat na své turecké 

adrese. České úřady se tedy pokusí dvojici obžalovaných 

prostřednictvím Turecka znovu obeslat. Líčení bylo odročeno na 

24. srpna. 

    Štěpánka Kučerová mal 
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Uzunoglu stane po téměř deseti letech před trestním soudem 

    PRAHA 25. června (ČTK) - Bezmála deset let čekal německý 

podnikatel kurdského původu Yekta Uzunoglu na soudní projednání 

svého případu. Od října 1994 je se třemi svými krajany obviněn z 

vydírání a omezování osobní svobody. Dnes stane před trestním 

senátem Obvodního soudu pro Prahu 4. 

    Skutků se Uzunoglu podle obžaloby dopustil společně se 

svými třemi krajany na Gürkenu Gönenovi, který v ČR podnikal pod 

falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 měsíců. 

Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale pražský 

městský soud vrátil případ k došetření. Od té doby si spis 

předalo několik institucí, ve hře byla i snaha dostat případ za 

hranice ČR, do Turecka. Neúspěšně. 
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    Obvodní soud pro Prahu 4 nakonec v září rozhodl, že stíhání 

Uzunoglua je nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. V 

odůvodnění se odvolal na Listinu základních práv a svobod, podle 

níž má každý obviněný právo na co nejrychlejší projednání u 

soudu. To se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. 

    Uzunoglu věří, že jedině veřejné soudní líčení očistí jeho 

jméno. Státní zástupkyně Blanka Valsamisová zase namítla, že 

průtahy nezavinilo zastupitelství. Městský soud stížnosti 

Valsamisové vyhověl a uložil obvodnímu soudu, aby začal jednat. 

    stk kar 
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Uzunoglu stane po téměř deseti letech před trestním soudem 

    PRAHA 20. června (ČTK) - Bezmála po deseti letech se německý 

podnikatel kurdského původu Yekta Uzunoglu dočká soudního 

projednání svého případu. Od října 1994 čelí se třemi svými 

krajany obvinění z vydírání a omezování osobní svobody. Obvodní 

soud pro Prahu 4 se bude kauzou zabývat v pátek. 

    Obvodní soud již koncem září rozhodl, že stíhání Uzunoglua je 

nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. V odůvodnění se odvolal 

na Listinu základních práv a svobod, podle níž má každý obviněný 

právo na co nejrychlejší projednání u soudu. 

    Rozhodnutí se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. 

Uzunoglu věří, že jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. 

Státní zástupkyně Blanka Valsamisová zase namítla, že průtahy 

nezavinilo zastupitelství. Městský soud stížnosti Valsamisové 

vyhověl a uložil obvodnímu soudu, aby začal jednat. 

    Stížnost Uzunoglua městský soud zamítl. Podnikatel v ní 

uváděl, že v době stíhání opakovaně upozorňoval na konkrétní 

případy porušení zákona, kdy byla poškozována jeho práva. Tento 

postup podle něj není nahodilý, šlo o snahu jej zdiskreditovat. 

Podle městského soudu se to však neprokázalo. 

    Skutků se Uzunoglu podle obžaloby dopustil společně se 

svými třemi krajany (i oni by měli v pátek stanout před soudem) 

8. října 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v ČR podnikal pod 

falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 měsíců. 

Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale pražský 

městský soud vrátil případ k došetření. Státní zástupce se 

odvolal, stanovisko soudu nižší instance potvrdil vrchní 

soud. Policie totiž nevyslechla důležité svědky. Ti měli podle 

soudů potvrdit alibi Uzunoglua na dobu spáchání činu - v 

inkriminované době údajně jednal s prominentními podnikateli v 

pražském hotelu Diplomat. 

    V roce 1998 přišla obžaloba na Obvodní soud pro Prahu 4, 

který chtěl, aby se kauzou zabýval městský soud. Ten to ale 

nepřijal s tím, že není věcně příslušný. Pražský vrchní soud 

poté rozhodl, že se případem musí zabývat obvodní soud. Tak se 

spis dostal na stůl soudci Vítězslavu Rašíkovi, který se pokusil 

jej předat do Turecka. Tvrdil, že je to účelnější, protože kromě 

Uzunoglua jsou všechny osoby, které v kauze figurují, Turci. 

Turecko však odmítlo kauzu převzít. 

    Do případu se loni v červnu vložil tehdejší ministr 

spravedlnosti Pavel Rychetský, který kritizoval postup obvodního 

soudu. Vytkl mu například špatnou orientaci v právních předpisech 

a neznalost justičních instrukcí. 

    Uzunoglu tvrdí, že se stal obětí komplotu některých českých 
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policejních činitelů a komunistických "ilegálů" žijících v České 

republice. Původně byl kromě vydírání a omezování osobní svobody 

obviněn ještě z podvodu, přípravy tří vražd a nedovoleného 

ozbrojování. Tato obvinění ale byla později stažena. Vyšetřovatel 

podle Uzunoglua zcela ignoroval například fakt, že podnikatel 

vyhrál všechny spory u obchodního krajského soudu a trestní 

stíhání pro podvod proti němu vedl ještě rok poté. Uzunoglu před 

lety vyhrál spor i s ministerstvem vnitra. Jeho vyšetřovatel 

totiž zveřejnil informaci o tom, že ukradl pas, ačkoli to nebyla 

pravda. Úřad se mu musel omluvit. 

    Uzunogluovi se omluvil také někdejší ministr spravedlnosti 

Jan Kalvoda, když v Poslanecké sněmovně odpovídal na interpelaci. 

Uvedl tehdy, že státní zástupkyně pochybila, když podnikatele 

obžalovala z nedovoleného ozbrojování. Uzunoglu totiž na zbraně 

vlastnil zbrojní průkaz, navíc nebyl z nedovoleného ozbrojování 

nejprve obviněn, jak ukládá trestní řád. 

    Uzunoglu se kvůli svému stíhání v Česku obrátil také na 

mezinárodní soud pro lidská práva ve Štrasburku. Domáhá se po 

státu omluvy za nezákonnou délku trestního řízení. 

    Štěpánka Kučerová kš 
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LN: Uzunoglu žaluje Česko u soudu ve Štrasburku 

    PRAHA 4. května (ČTK) - Německý podnikatel kurdského původu 

Yekta Uzunoglu se kvůli svému trestnímu stíhání v Česku obrací na 

mezinárodní soud pro lidská práva ve Štrasburku. "V žalobě se po 

státu domáhám omluvy za nezákonnou délku trestního řízení," 

vysvětlil v dnešních Lidových novinách Uzunoglu, který byl téměř 

deset let stíhán za skutek, který nespáchal. 

    Kromě omluvy požaduje Uzunoglu také finanční odškodnění. 

"Nejde mi o peníze, proto jsem výši částky ponechal na úvaze 

soudu," tvrdí Uzunoglu. Případné odškodnění chce darovat Českému 

helsinskému výboru. 

    S podáním žaloby na Českou republiku Uzunoglu váhal, protože 

nechtěl poškodit dobré jméno země, ve které řadu let žije. Nyní 

si uvědomil, že svou zdrženlivostí poškodil zájmy českých občanů. 

Nechce, aby se jeho případ někdy opakoval. 

    Uzunoglu od října 1994 čelí se třemi svými krajany obvinění z 

vydírání a omezování osobní svobody. Stíhání Uzunogla bylo sice 

loni na podzim zastaveno kvůli tomu, že trvalo příliš dlouho, 

žalobkyně však proti tomuto rozhodnutí podala stížnost a uspěla. 

Městský soud na letošního 24. června nařídil soudní projednávání 

případu. Sám Uzunoglu ostatně chtěl, aby proces dál pokračoval a 

on mohl svou nevinu prokázat před soudem. 

    Uzunoglu se společně se třemi svými krajany měl dopustit v 

říjnu 1994 vydírání a omezování osobní svobody. Ve vazbě strávil 

31 měsíců. Kromě toho byl původně obviněn ještě z podvodu, 

přípravy tří vražd a nedovoleného ozbrojování. Tato obvinění ale 

byla později stažena. Uzunoglu tvrdí, že se stal obětí komplotu 

některých českých policejních činitelů a komunistických 

"ilegálů" žijících v České republice. 

    Německý podnikatel už řadu sporů vyhrál. Česká televize se mu 

například musela omluvit a zaplatit odškodnění za to, že ho 

nazvala "mafiánem". Vyhrál i spor s ministerstvem vnitra, které 

tvrdilo, že ukradl cestovní pas. V interpelaci se mu omluvil i 

někdejší ministr spravedlnosti Jan Kalvoda. Činnost justice v 
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Uzunoglově případu kritizoval i bývalý ministr spravedlnosti 

Pavel Rychetský. 

    viv 
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Uzunoglu se téměř po deseti letech dočká soudu 

    PRAHA 16. dubna (ČTK) - Bezmála po deseti letech se německý 

podnikatel kurdského původu Yekta Uzunoglu dočká soudního 

projednání svého případu. Od října 1994 čelí se třemi svými 

krajany obvinění z vydírání a omezování osobní svobody. Obvodní 

soud pro Prahu 4 nařídil jednání na 25. června, řekl dnes ČTK 

místopředseda soudu Jaroslav Pytloun. 

    Obvodní soud již koncem září rozhodl, že stíhání Uzunoglua je 

nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. V odůvodnění se odvolal 

na Listinu základních práv a svobod, podle níž má každý obviněný 

právo na co nejrychlejší projednání u soudu. 

    Rozhodnutí se však nelíbilo ani Uzunogluovi, ani žalobkyni. 

Uzunoglu věří, že jedině veřejné soudní líčení očistí jeho jméno. 

Státní zástupkyně Blanka Valsamisová zase namítla, že průtahy 

nezavinilo zastupitelství. Městský soud stížnosti Valsamisové 

vyhověl a uložil obvodnímu soudu, aby začal jednat. 

    Stížnost Uzunoglua městský soud zamítl. Podnikatel v ní 

uváděl, že v průběhu stíhání opakovaně upozorňoval na konkrétní 

případy porušení zákona, kdy byla poškozována jeho práva. Tento 

postup podle něj není nahodilý, šlo o snahu jej zdiskreditovat. 

Podle městského soudu se to však neprokázalo. 

    Skutků se Uzunoglu podle obžaloby dopustil společně se 

svými třemi krajany (i oni by měli v červnu stanout před soudem) 

8. října 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v ČR podnikal pod 

falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 měsíců. 

Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale pražský 

městský soud vrátil případ k došetření. Státní zástupce se 

odvolal, stanovisko soudu nižší instance potvrdil vrchní 

soud. Policie totiž nevyslechla důležité svědky. Ti měli podle 

soudů potvrdit alibi Uzunoglua na dobu spáchání činu - v 

inkriminované době údajně jednal s prominentními podnikateli v 

pražském hotelu Diplomat. 

    V roce 1998 přišla obžaloba na Obvodní soud pro Prahu 4, 

který chtěl, aby se kauzou zabýval městský soud. Ten to ale 

nepřijal s tím, že není věcně příslušný. Pražský vrchní soud 

poté rozhodl, že se případem musí zabývat obvodní soud. Tak se 

spis dostal na stůl soudci Vítězslavu Rašíkovi, který se pokusil 

jej předat do Turecka. Tvrdil, že je to účelnější, protože kromě 

Uzunoglua jsou všechny osoby, které v kauze figurují, Turci. 

Turecko však odmítlo kauzu převzít a české ministerstvo 

spravedlnosti koncem srpna soudce o tomto stanovisku informovalo. 

    Do případu se loni v červnu vložil tehdejší ministr 

spravedlnosti Pavel Rychetský, který kritizoval postup soudu. 

Vytkl mu například špatnou orientaci v právních předpisech a 

neznalost justičních instrukcí. 

     Uzunoglu tvrdí, že se stal obětí komplotu některých českých 

policejních činitelů a komunistických "ilegálů" žijících v České 

republice. Původně byl kromě vydírání a omezování osobní svobody 

obviněn ještě z podvodu, přípravy tří vražd a nedovoleného 

ozbrojování. Tato obvinění ale byla později stažena. Vyšetřovatel 

podle Uzunoglua zcela ignoroval například fakt, že podnikatel 
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vyhrál všechny spory u obchodního krajského soudu a trestní 

stíhání pro podvod proti němu vedl ještě rok poté. Uzunoglu před 

lety vyhrál spor i s ministerstvem vnitra. Jeho vyšetřovatel 

totiž zveřejnil informaci o tom, že ukradl pas, ačkoli to nebyla 

pravda. Úřad se mu musel omluvit. 

    Uzunogluovi se omluvil také někdejší ministr spravedlnosti 

Jan Kalvoda, když v Poslanecké sněmovně odpovídal na interpelaci. 

Uvedl tehdy, že státní zástupkyně pochybila, když podnikatele 

obžalovala z nedovoleného ozbrojování. Uzunoglu totiž na zbraně 

vlastnil zbrojní průkaz, navíc nebyl z nedovoleného ozbrojování 

nejprve obviněn, jak ukládá trestní řád. 

    Štěpánka Kučerová hj 
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ČT prohrála spor s Uzunogluem, musí se omluvit a vyplatit peníze 

    PRAHA 15. ledna (ČTK) - Česká televize (ČT) se musí omluvit 

podnikateli Yektovi Uzunogluovi a vyplatit mu 100.000 korun za 

to, že ho na svých internetových stránkách nazvala mafiánem. 

Rozhodl o tom dnes občanskoprávní senát pražského městského 

soudu. Uzunoglu po veřejnoprávní televizi požadoval původně 

omluvu a milion korun. 

    "Ze žádných důkazů nebylo prokázáno, že by žalující mohl být 

označen za mafiána, na druhou stranu svým chováním významně 

přispěl k medializaci případu," prohlásil soudce Martin 

Velehrach. 

    Zástupci České televize se zatím nevyjádřili, zda se proti 

rozsudku odvolají k vrchnímu soudu. 

    pokr. jhr rot 

 

    Česká televize má omluvu zveřejnit na svých internetových 

stránkách a ponechat ji tam má po dobu pěti let. Stejně dlouho 

totiž mohli návštěvníci na tomto serveru a na dalších, na které 

odkazoval, najít uvedený výrok o mafiánovi. 

    Soud zároveň uznal, že nebylo v silách ČT odstranit výrok z 

celého internetu ihned po podání žaloby. "Ještě dnes lze na 

internetu po zadání klíčových slov "Uzunoglu" a "mafián 

Uzunoglu"  nalézt 18 stránek, které je obsahují. Stránky ČT však 

už mezi ně nepatří," konstatoval Velehrach. 

    Servery a média se podle něj začaly o Uzunoglua zajímat 

teprve poté, co na ČT podal žalobu. Ze samotných stránek televize 

se o "mafiánovi Uzunogluovi" mohlo podle soudce dozvědět pár 

desítek, maximálně stovek lidí. "Trestním oznámením celou věc 

rozvířil," upozornil soudce, a při vyměření peněžní pokuty snížil 

původně požadovaný milion korun na 100.000 korun. 

    "S verdiktem jsem spokojen, o peníze mi nejde. Hlavní je, že 

se mi omluví," řekl Uzunoglu ČTK po skončení soudního líčení. 

    Soud zároveň uložil České televizi, aby žalobci vyplatila 

18.800 korun za právní výdaje. 

     Právní zástupce ČT Vladimír Kočíř zpochybnil to, že cílem 

Uzunoglua je pouze omluva. "Obáváme se, že vzhledem k tomu, jak 

kauzu medializoval, mu jde o něco jiného," řekl. Pozastavil se 

nad tím, že obžaloba byla podána až pět let po odvysílání 

reportáže o podnikateli, ze které potom internetové stránky 

čerpaly. 

    Uzunoglu je v ČR již devět let stíhán za sérii násilných 

trestných činů, doposud nebylo nařízeno soudní líčení. Obvodní 
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soud pro Prahu 4 naposledy stíhání zastavil, protože trvá moc 

dlouho. Pražský městský soud nyní bude rozhodovat o stížnostech, 

které proti tomuto verdiktu podal jak státní zástupce, tak 

Uzunoglu. Podnikatel chce, aby se proces konal a aby byl očištěn 

od všech obvinění. 

    Jakub Hornek rot 
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Spor Uzunoglua s ČT odročen na leden, nepřišel důležitý svědek 

    PRAHA 20. listopadu (ČTK) - Soudní projednávání sporu 

podnikatele Yekty Uzunoglua s Českou televizí dnes soud odročil 

na leden, protože nepřišel důležitý svědek. Uzunoglu chce po 

televizi omluvu a milionové odškodnění za to, že ho na svých 

internetových stránkách nazvala mafiánem. Bývalý poslanec 

Spolkového sněmu Milan Horáček měl dosvědčit, že německému 

podnikateli kurdské národnosti vznikla újma na cti. 

    Soudce pražského městského soudu Martin Valehrach uložil 

Horáčkovi za absenci bez omluvy pokutu 10.000 korun. Připustil 

ale, že pokud příště dorazí, možná mu ji odpustí. Horáček je 

Uzunogluův dlouholetý známý a je veřejně činný v Česku i v 

Německu. Podle Uzunogluova právníka je proto vhodnou osobností, 

která může doložit, jaký měl dopad internetového textu. 

    Uzunoglu je v ČR již devět let stíhán za sérii násilných 

trestných činů, doposud nebylo nařízeno soudní líčení. Obvodní 

soud pro Prahu 4 naposledy stíhání zastavil, protože trvá moc 

dlouho. Pražský městský soud nyní bude rozhodovat o stížnostech, 

které proti tomuto verdiktu podal jak státní zástupce, tak 

Uzunoglu. Podnikatel chce, aby se proces konal a aby byl očištěn 

od všech obvinění. 

    Redaktor Jiří Ovečka, autor pořadu o Uzunogluovi, na který 

internetové stránky odkazovaly, označil při minulém líčení 

Uzunogluovy aktivity za nestandardní. V pořadech si prý všímá 

konání, které sice ještě nemusí být v rozporu se zákonem, ale 

může být neetické. Kdo mohl být autorem sporného výroku, si ale 

nevzpomněl. 

    Právní zástupce žalované strany soudu řekl, že televize 

spornou formulaci z internetu stáhla ihned, jakmile se dověděla o 

žalobě. Podotkl, že do doby, než byla informace odstraněna, 

stránku navštívilo pouze 456 čtenářů. Uzunoglu ale soudu 

předložil desítky dokladů, podle kterých o něm i přesto české a 

zahraniční internetové stránky s odkazem na Českou televizi 

informují jako o mafiánovi. 

    Štěpánka Kučerová kar 
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Žalobkyně nesouhlasí se zastavením stíhání Uzunoglua 

    PRAHA 27. října (ČTK) - Žalobkyně Blanka Valsamisová 

nesouhlasí s rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 4, který 

nedávno zastavil trestní stíhání německého občana kurdské 

národnosti, podnikatele Yekty Uzunoglua. "Minulý týden jsme si 

podali stížnost," řekla dnes ČTK Valsamisová. Stěžovat si hodlá i 

Uzunoglu, který již devět let čelí v České republice obvinění z 
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vydírání a omezování osobní svobody. Kauzou se tak nyní bude 

zabývat pražský městský soud. 

    Obvodní soud koncem září rozhodl, že stíhání Uzunoglua je 

nepřípustné, protože trvá příliš dlouho. V odůvodnění se odvolal 

na Listinu základních práv a svobod, podle níž má každý obviněný 

právo na co nejrychlejší projednání u soudu. 

    Uzunoglu trvá na tom, aby byl proces nařízen. "Já chci od 

samého počátku, aby se soud konal," řekl již dříve Uzunoglu. 

Věří, že jedině tak bude očištěno jeho jméno. Valsamisová zase ve 

stížnosti namítá, že prodlevy nezavinilo zastupitelství. "Bylo to 

zapříčiněno objektivně, nedalo se jednat dřív," uvedla. 

    Skutků se měl Uzunoglu podle obžaloby dopustit společně se 

svými třemi krajany (jejich stíhání soud rovněž zastavil) 8. 

října 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v ČR podnikal pod falešným 

jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 měsíců. Poprvé 

obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale pražský 

městský soud vrátil případ k došetření. Státní zástupce se 

odvolal, stanovisko soudu nižší instance potvrdil vrchní 

soud. Policie totiž nevyslechla důležité svědky. Ti měli podle 

soudů potvrdit alibi Uzunoglua na dobu spáchání činu - v 

inkriminované době údajně jednal s prominentními podnikateli v 

pražském hotelu Diplomat. 

    V roce 1998 přišla obžaloba na Obvodní soud pro Prahu 4, 

který chtěl, aby se kauzou zabýval městský soud. Ten to ale 

nepřijal s tím, že není věcně příslušný. Pražský vrchní soud 

poté rozhodl, že se případem musí zabývat obvodní soud. Tak se 

spis dostal na stůl soudci Vítězslavu Rašíkovi, který se pokusil 

jej předat do Turecka. Tvrdil, že je to účelnější, protože kromě 

Uzunoglua jsou všechny osoby, které v kauze figurují, Turci. 

Turecko však odmítlo kauzu převzít a české ministerstvo 

spravedlnosti koncem srpna soudce o tomto stanovisku informovalo. 

    Do případu se letos v červnu vložil tehdejší ministr 

spravedlnosti Pavel Rychetský, který kritizoval postup soudu. 

Vytkl mu například špatnou orientaci v právních předpisech a 

neznalost justičních instrukcí. 

     Uzunoglu tvrdí, že se stal obětí komplotu některých českých 

policejních činitelů a komunistických "ilegálů" žijících v České 

republice. Původně byl kromě vydírání a omezování osobní svobody 

obviněn ještě z podvodu, přípravy tří vražd a nedovoleného 

ozbrojování. Tato obvinění ale byla později stažena. Vyšetřovatel 

podle Uzunoglua zcela ignoroval například fakt, že podnikatel 

vyhrál všechny spory u obchodního krajského soudu a trestní 

stíhání pro podvod proti němu vedl ještě rok poté. Uzunoglu před 

lety vyhrál spor i s ministerstvem vnitra. Jeho vyšetřovatel 

totiž zveřejnil informaci o tom, že ukradl pas, ačkoli to nebyla 

pravda. Úřad se mu musel omluvit. 

    Uzunogluovi se omluvil také někdejší ministr spravedlnosti 

Jan Kalvoda, když v Poslanecké sněmovně odpovídal na interpelaci. 

Uvedl tehdy, že státní zástupkyně pochybila, když podnikatele 

obžalovala z nedovoleného ozbrojování. Uzunoglu totiž na zbraně 

vlastnil zbrojní průkaz, navíc nebyl z nedovoleného ozbrojování 

nejprve obviněn, jak ukládá trestní řád. 

    Štěpánka Kučerová kš 
 

 

 Titulek: Soud v neveřejném jednání zastavil stíhání Uzunoglua 

 
 Klíčová slova:  ČR; soud; Uzunoglu 

 Datum vydání: 14.10.2003      Čas vydání: 16:55      ID: 20031014E03870 

 Servis: dce    Priorita: 3    Kategorie: zak 

   

Soud v neveřejném jednání zastavil stíhání Uzunoglua 
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    PRAHA 14. října (ČTK) - Obvodní soud pro Prahu 4 v neveřejném 

jednání zastavil trestní stíhání německého občana kurdské 

národnosti, podnikatele Yekty Uzunoglua, který čelí obvinění z 

vydírání a omezování osobní svobody už devět let. Kopii protokolu 

o soudním jednání dnes Uzunoglu poskytl ČTK. "Proti rozhodnutí si 

podám stížnost, protože já chci od samého počátku, aby se soud 

konal," uvedl Uzunoglu. Věří, že jedině tak bude očištěno jeho 

jméno. 

    Soud koncem září rozhodl, že trestní stíhání je nepřípustné. 

Podrobné odůvodnění zatím nemá ČTK k dispozici. Z protokolu ale 

vyplývá, že důvodem nepřípustnosti stíhání je mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána. 

    Obvodní soud se zatím ke kauze nechce vyjadřovat, protože 

nemá oficiálně potvrzeno, že zúčastněné strany již rozhodnutí 

obdržely. O Uzunogluově stížnosti bude rozhodovat pražský městský 

soud. Stížnost si může podat také státní zástupce. 

    Skutků se měl Uzunoglu podle žalobce dopustit společně se 

svými třemi krajany (jejich stíhání soud rovněž zastavil) 8. 

října 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v ČR podnikal pod falešným 

jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě strávil 31 měsíců. Poprvé 

obžaloba doputovala k soudu v roce 1995, tehdy ale pražský 

městský soud vrátil případ k došetření. Státní zástupce se 

odvolal, stanovisko soudu nižší instance potvrdil pražský vrchní 

soud. Policie totiž nevyslechla důležité svědky. Ti měli podle 

soudů potvrdit alibi Uzunoglua na dobu spáchání činu - v 

inkriminované době údajně jednal s prominentními podnikateli v 

pražském hotelu Diplomat. 

    V roce 1998 přišla obžaloba na Obvodní soud pro Prahu 4, 

který chtěl, aby se kauzou zabýval pražský městský soud. Ten to 

ale nepřijal s tím, že není věcně příslušný. Pražský vrchní soud 

poté rozhodl, že se případem musí zabývat obvodní soud. Tak se 

spis dostal na stůl soudci Vítězslavu Rašíkovi, který se pokusil 

jej předat do Turecka. Tvrdil, že je to účelnější, protože kromě 

Uzunoglua jsou všechny osoby, které v kauze figurují, Turci. 

Turecko však odmítlo kauzu převzít a české ministerstvo 

spravedlnosti koncem srpna soudce o tomto stanovisku informovalo. 

    Do případu se letos v červnu vložil tehdejší ministr 

spravedlnosti Pavel Rychetský, který kritizoval postup soudu. 

Vytkl mu například špatnou orientaci v právních předpisech a 

neznalost justičních instrukcí. 

     Uzunoglu tvrdí, že se stal obětí komplotu některých českých 

policejních činitelů a komunistických "ilegálů" žijících v České 

republice. Původně byl kromě vydírání a omezování osobní svobody 

obviněn ještě z podvodu, přípravy tří vražd a nedovoleného 

ozbrojování. Tato obvinění ale byla později stažena. Vyšetřovatel 

podle Uzunoglua zcela ignoroval například fakt, že podnikatel 

vyhrál všechny spory u obchodního krajského soudu a trestní 

stíhání pro podvod proti němu vedl ještě rok poté. Uzunoglu před 

lety vyhrál spor i s ministerstvem vnitra. Jeho vyšetřovatel 

totiž zveřejnil informaci o tom, že ukradl pas, ačkoli to nebyla 

pravda. Úřad se mu musel omluvit. 

    Uzunogluovi se omluvil také někdejší ministr spravedlnosti 

Jan Kalvoda, když v Poslanecké sněmovně odpovídal na poslaneckou 

interpelaci. Uvedl tehdy, že státní zástupkyně pochybila, když 

podnikatele obžalovala z nedovoleného ozbrojování. Uzunoglu totiž 

na zbraně vlastnil zbrojní průkaz, navíc nebyl z trestného činu 

nedovoleného ozbrojování nejprve obviněn, jak ukládá trestní řád. 

    Štěpánka Kučerová kš 
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Soud v neveřejném jednání rozhodl v kauze Uzunoglu 

    PRAHA 10. října (ČTK) - Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl v 

neveřejném jednání o dalším osudu kauzy německého občana kurdské 

národnosti podnikatele Yekty Uzunoglua, který čeká na zahájení 

soudního procesu kvůli obvinění z vydírání a omezování osobní 

svobody již devět let. "Soud již rozhodl, nemohu ale říci jak, 

dokud nebude rozhodnutí doručeno všem stranám," řekl ČTK 

místopředseda soudu Jaroslav Pytloun. 

    Vzhledem k tomu, že soud po předběžném projednání obžaloby 

nenařídil termín hlavního líčení a rozhodl v neveřejném jednání, 

jsou možnosti dvě: buď případ vrátil státnímu zástupci k 

došetření, nebo trestní stíhání Uzunoglua zastavil. 

    Skutků se měl Uzunoglu podle žalobce dopustit společně se 

svými třemi krajany 8. října 1994 na Gürkenu Gönenovi, který v ČR 

podnikal pod falešným jménem Göksel Otan. Uzunoglu ve vazbě 

strávil 31 měsíců. Poprvé obžaloba doputovala k soudu v roce 

1995, tehdy ale pražský městský soud vrátil případ k došetření. 

Státní zástupce se odvolal, stanovisko soudu nižší instance 

potvrdil pražský vrchní soud. Policie totiž nevyslechla důležité 

svědky. Ti měli podle soudů potvrdit jeho alibi na dobu spáchání 

činu - v inkriminované době údajně jednal s prominentními 

podnikateli v pražském hotelu Diplomat. 

    V roce 1998 přišla obžaloba na Obvodní soud pro Prahu 4, 

který chtěl, aby se kauzou zabýval pražský městský soud. Ten to 

ale nepřijal s tím, že není věcně příslušný. Pražský vrchní soud 

poté rozhodl, že se případem musí zabývat obvodní soud. Tak se 

spis dostal na stůl soudci Vítězslavu Rašíkovi, který se pokusil 

jej předat do Turecka. Tvrdil, že je to účelnější, protože kromě 

Uzunoglua jsou všechny osoby, které v kauze figurují, Turci. 

Turecko však odmítlo kauzu převzít a české ministerstvo 

spravedlnosti koncem srpna soudce o tomto stanovisku informovalo. 

    Do případu se letos v červnu vložil tehdejší ministr 

spravedlnosti Pavel Rychetský, kterého se na problematickou kauzu 

dotázala členka předsednictva Českého helsinského výboru a Rady 

pro lidská práva Libuše Šilhánová. Kritiku postupu soudce ministr 

uznal. "Postup soudu v této kauze byl nedávno předmětem 

detailního šetření, které kromě jiného zjistilo, že soud 

zapříčinil nesprávným postoupením věci (později zrušeným) 

dvouleté zdržení," napsal Šilhánové Rychetský v dopise, který má 

ČTK k dispozici. Soudu prý vytkl také špatnou orientaci v 

právních předpisech a neznalost justičních instrukcí. "Dopisem 

jsem soudci nedostatky vytkl a předsedovi soudu důrazně uložil, 

aby tomuto případu věnoval do budoucnosti zcela mimořádnou 

pozornost," napsal Rychetský. 

     Uzunoglu tvrdí, že se stal obětí komplotu některých českých 

policejních činitelů a komunistických "ilegálů" žijících v České 

republice. Původně byl kromě vydírání a omezování osobní svobody 

obviněn ještě z podvodu, přípravy tří vražd a nedovoleného 

ozbrojování. Tato obvinění ale byla později stažena. Vyšetřovatel 

podle Uzunoglua zcela ignoroval například fakt, že podnikatel 

vyhrál všechny spory u obchodního krajského soudu a trestní 

stíhání pro podvod proti němu vedl ještě rok poté. Uzunoglu před 

lety vyhrál spor i s ministerstvem vnitra. Jeho vyšetřovatel 

totiž zveřejnil informaci o tom, že ukradl pas, ačkoliv to nebyla 

pravda. Úřad se mu musel omluvit. 

    Uzunogluovi se omluvil také někdejší ministr spravedlnosti 

Jan Kalvoda, když v Poslanecké sněmovně odpovídal na poslaneckou 
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interpelaci. Uvedl tehdy, že státní zástupkyně pochybila, když 

podnikatele obžalovala z nedovoleného ozbrojování. Uzunoglu totiž 

na zbraně vlastnil zbrojní průkaz, navíc nebyl z trestného činu 

nedovoleného ozbrojování nejprve obviněn, jak ukládá trestní řád. 

    Naposledy stanul podnikatel před soudem tento týden. Domáhá 

se omluvy a milionového odškodného na České televizi, která jej 

na svých internetových stránkách označila za mafiána. 

    Štěpánka Kučerová rot 
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Čtením důkazů dnes začal spor Uzunoglua, který chce po ČT milion 

    PRAHA 7. října (ČTK) - Čtením důkazů a výslechem svědka dnes 

začal soudní spor tureckého podnikatele Yekty Uzunoglua s Českou 

televizí. Omluvu a milion korun chce po veřejnoprávní televizi za 

to, že ho na svých internetových stranách nazvala mafiánem. Soud 

odročil líčení na 20. listopad, kdy vyslechne bývalého poslance 

německého Spolkového sněmu Milana Horáčka. Uzunoglu je v Česku 

již téměř deset let stíhán pro sérii násilných trestných činů. 

    Horáček je podle žalobce dlouholetý známý Uzunoglua a je 

společensky i politicky činný v Německu i ČR. Považuje ho proto 

za vhodnou osobnost, která může soud informovat o dopadech 

žalovaného textu. 

    Redaktor Jiří Ovečka, autor pořadu o Uzunogluovi, na který 

internetové stránky odkazovaly, dnes označil aktivity tureckého 

podnikatele za "nestandardní". V pořadech si prý všímá konání, 

které sice ještě nemusí být v rozporu se zákonem, ale může být 

neetické. Kdo mohl být autorem sporného výroku, si prý ale 

nevzpomíná. "Já už si nic nepamatuji, já ani nevím, kdo to tam 

dal," řekl Ovečka ČTK mimo soudní jednání. 

    Právní zástupce žalované strany soudu řekl, že televize 

spornou formulaci z internetu stáhla ihned, jakmile se dověděla o 

žalobě. Podotkl, že do doby, kdy byla informace odstraněna, 

zmíněnou stranu navštívilo pouze 456 čtenářů. Uzunoglu, kterého 

doprovázel jeho bratr, dnes ale soudu předložil desítky dokladů, 

podle kterých o něm i přesto české a zahraniční internetové 

strany s odkazem na Českou televizi informují jako o mafiánovi. 

    "Žádný slušný člověk si takové osočování nezaslouží," řekl 

Uzunoglu ČTK s tím, že celý život bojoval za lidská práva a 

zastával se například Kurdů v Turecku a v Iráku. Soudu předložil 

publikace, které k této problematice vydal. V této souvislosti 

soud konstatoval, že se ze spisu dvě z nich ztratily, přestože do 

něj nenahlížela ani žalující ani žalovaná strana. Účastníci sporu 

se ale shodli na tom, že pro případ nejsou podstatné. 

    Uzunoglu ČTK řekl, že denně píše ústavním činitelům, aby 

udělali vše pro zahájení soudního líčení v jeho trestní věci. 

Soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Vítězslav Rašík se 

prostřednictvím ministerstva spravedlnosti pokusil předat 

Uzunogluův trestní případ do Turecka. To ale podle ministerstva 

spravedlnosti převzít trestní stíhání odmítlo. 

    Václav Hrníčko mal kš 
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Uzunoglu chce po ČT milion korun za to, že ho nazvala mafiánem 

    PRAHA 7. října (ČTK) - Turecký podnikatel Yekta Uzunoglu chce 

po České televizi (ČT) milion korun a veřejnou omluvu za to, že 

ho nazvala mafiánem. Žalobu podnikatele, který je stíhán pro 

sérii násilných trestných činů, dnes projedná Městský soud v 

Praze. Označení mafián ve spojení s Uzunogluem se prý vyskytlo na 

internetových stránkách veřejnoprávní televize. 

    Trestní kauza Uzunoglua v České republice začala v roce 1994, 

když policie našla v jeho kanceláři zmučeného tureckého novináře. 

Obviněn a později obžalován byl Uzunoglu z vydírání a omezování 

osobní svobody. Ve vazbě strávil 2,5 roku. Dodnes ale nebylo 

nařízeno soudní líčení. Úřady se neúspěšně snaží předat kauzu do 

Turecka. 

   Případ Uzunoglua se medializoval, když vyšlo najevo, že jeho 

firma Meridian zastupovala české zbrojařské podniky v Turecku. Po 

zadržení se objevily informace, že sponzoroval vydání knihy 

Ekonomické perspektivy České republiky, do které přispěli přední 

čeští politikové: tehdejší předseda vlády a ODS Václav Klaus, 

ministr financí Ivan Kočárník a vicepremiér a šéf lidovců Josef 

Lux. 

    vh hj 
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Turci odmítli převzít stíhání tureckého podnikatele Uzunoglua 

(V 6.odstavci upřesňuje částku, již Uzunoglu žádá ve sporu s ČT) 

    PRAHA 6. října (ČTK) - Turecko odmítlo převzít trestní 

stíhání tureckého podnikatele Yekty Uzunoglua, který je v České 

republice obžalován ze série násilných trestných činů. Uzunoglu 

čeká na proces devět let. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 

Vítězslav Rašík se pokusil skrze ministerstvo spravedlnosti 

předat spis do Turecka. 

    "Turecko nás letos v srpnu vyrozumělo, že stíhání Uzunoglua 

nepřevezmou," řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva spravedlnosti 

Iva Chaloupková. 

    Trestní kauza podnikatele Uzunoglua v České republice začala 

již v roce 1994, když policie našla v jeho kanceláři zmučeného 

tureckého novináře. Uzunoglu byl obviněn a později obžalován z 

vydírání a omezování osobní svobody. Těchto skutků se podle 

žalobce dopustil společně se svými třemi krajany. Ve vazbě 

strávil 2,5 roku. 

    Rašík tvrdil, že předání spisu do Turecka bude účelnější, 

protože Uzunoglu a všichni lidé, kteří v případu figurují, jsou 

Turci. Turecká strana ale argumentovala tím, že Uzunoglu má kromě 

tureckého i německé občanství, má trvalý pobyt v ČR, trestný čin 

byl spáchán v Česku a také většina svědků je z ČR. Ministerstvo 

spravedlnosti podle Chaloupkové informovalo soudce o stanovisku 

turecké strany 28. srpna. Nyní by tedy měl Rašík nařídit hlavní 

líčení. 

    Kauza Uzunoglua se medializovala zejména poté, co vyšlo 

najevo, že jeho firma Meridian zastupovala české zbrojařské firmy 

na tureckém zbrojním trhu. V době jeho zadržení se v médiích 

objevily informace o tom, že Uzunoglu sponzoroval vydání knihy 

Ekonomické perspektivy České republiky, která obsahovala články 

předních českých politiků  - Václava Klause, Ivana Kočárníka a 

Josefa Luxe a knihu Karla Dyby s názvem O hospodářském optimismu 

a realismu. Miroslav Kouba, majitel firmy COWI, která publikace 

vydala, to ale popřel. 
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    V úterý se bude pražský městský soud zabývat žalobou, kterou 

Uzunoglu podal na Českou televizi, která jej prý na svých 

internetových stránkách nazvala mafiánem. V žalobě se podle jeho 

právního zástupce domáhá veřejné omluvy a odškodného jeden milion 

korun. Vysouzené peníze by pak podle dřívějšího vyjádření použil 

na humanitární účely. 

    Označení mafián ve spojení s Uzunogluem se prý vyskytlo na 

internetových stránkách televize v textu, kde se píše o 

reportérovi pořadu Jiřím Ovečkovi. Uvádí se tam, že "mimo jiné 

natáčel o mafiánovi Uzunoglu". 

    Štěpánka Kučerová kš 
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Turci odmítli převzít stíhání tureckého podnikatele Uzunoglua 

    PRAHA 6. října (ČTK) - Turecko odmítlo převzít trestní 

stíhání tureckého podnikatele Yekty Uzunoglua, který je v České 

republice obžalován ze série násilných trestných činů. Uzunoglu 

čeká na proces devět let. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 

Vítězslav Rašík se pokusil skrze ministerstvo spravedlnosti 

předat spis do Turecka. 

    "Turecko nás letos v srpnu vyrozumělo, že stíhání Uzunoglua 

nepřevezmou," řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva spravedlnosti 

Iva Chaloupková. 

    Trestní kauza podnikatele Uzunoglua v České republice začala 

již v roce 1994, když policie našla v jeho kanceláři zmučeného 

tureckého novináře. Uzunoglu byl obviněn a později obžalován z 

vydírání a omezování osobní svobody. Těchto skutků se podle 

žalobce dopustil společně se svými třemi krajany. Ve vazbě 

strávil 2,5 roku. 

    Rašík tvrdil, že předání spisu do Turecka bude účelnější, 

protože Uzunoglu a všichni lidé, kteří v případu figurují, jsou 

Turci. Turecká strana ale argumentovala tím, že Uzunoglu má kromě 

tureckého i německé občanství, má trvalý pobyt v ČR, trestný čin 

byl spáchán v Česku a také většina svědků je z ČR. Ministerstvo 

spravedlnosti podle Chaloupkové informovalo soudce o stanovisku 

turecké strany 28. srpna. Nyní by tedy měl Rašík nařídit hlavní 

líčení. 

    Kauza Uzunoglua se medializovala zejména poté, co vyšlo 

najevo, že jeho firma Meridian zastupovala české zbrojařské firmy 

na tureckém zbrojním trhu. V době jeho zadržení se v médiích 

objevily informace o tom, že Uzunoglu sponzoroval vydání knihy 

Ekonomické perspektivy České republiky, která obsahovala články 

předních českých politiků  - Václava Klause, Ivana Kočárníka a 

Josefa Luxe a knihu Karla Dyby s názvem O hospodářském optimismu 

a realismu. Miroslav Kouba, majitel firmy COWI, která publikace 

vydala, to ale popřel. 

    V úterý se bude pražský městský soud zabývat žalobou, kterou 

Uzunoglu podal na Českou televizi, která jej prý na svých 

internetových stránkách nazvala mafiánem. V žalobě se domáhá 

veřejné omluvy a odškodného deset milionů korun. Vysouzené peníze 

by pak podle dřívějšího vyjádření použil na humanitární účely. 

    Označení mafián ve spojení s Uzunogluem se prý vyskytlo na 

internetových stránkách televize v textu, kde se píše o 

reportérovi pořadu Jiřím Ovečkovi. Uvádí se tam, že "mimo jiné 

natáčel o mafiánovi Uzunoglu". 

    Štěpánka Kučerová kš 
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Soud projedná žalobu Uzunoglua na ČT, prý ho nazvala mafiánem 

    PRAHA 5. října (ČTK) - Městský soud v Praze má v úterý 

projednat žalobu, kterou podal turecký podnikatel Yekta Uzunoglu 

na Českou televizi (ČT). Uzunogluovi, který je stíhán pro sérii 

násilných trestných činů, se nelíbí, že ho ČT na svých 

internetových stránkách nazvala mafiánem. V žalobě se domáhá 

veřejné omluvy a odškodného deset milionů korun. 

    Trestní kauza podnikatele Uzunoglua v České republice začala 

již v roce 1994, když policie našla v jeho kanceláři zmučeného 

tureckého novináře. Uzunoglu byl obviněn a později obžalován z 

vydírání a omezování osobní svobody. Těchto skutků se podle 

žalobce dopustil společně se svými třemi krajany. Ve vazbě 

strávil 2,5 roku. Dodnes však nebylo nařízeno soudní líčení, 

úřady se snaží předat kauzu do Turecka. Uzunoglu tak na proces 

čeká přes devět let. 

    Označení mafián ve spojení s Uzunogluem se prý vyskytlo na 

internetových stránkách televize v textu, kde se píše o 

reportérovi pořadu Jiřím Ovečkovi. Uvádí se o tam, že "mimo jiné 

natáčel o mafiánovi Uzunoglu". 

    "Presumpce neviny patří k základním zásadám a základům práva. 

Porušení této zásady ze strany veřejnoprávní instituce je 

neomluvitelná," uvedl Uzunoglu ve svém prohlášení, ve kterém již 

dříve informoval ČTK o podání žaloby na ČT. Tvrdil v něm, že 

částku, kterou chce vysoudit, hodlá věnovat českým humanitárním 

organizacím. 

    Kauza Uzunoglua se medializovala zejména poté, co vyšlo 

najevo, že jeho firma Meridian zastupovala české zbrojařské firmy 

na tureckém zbrojním trhu. V době jeho zadržení se v médiích 

objevily informace o tom, že Uzunoglu sponzoroval vydání knihy 

Ekonomické perspektivy České republiky, která obsahovala články 

předních českých politiků  - Václava Klause, Ivana Kočárníka a 

Josefa Luxe a knihu Karla Dyby s názvem O hospodářském optimismu 

a realismu. Miroslav Kouba, majitel firmy COWI, která publikace 

vydala, to ale popřel. 

    Štěpánka Kučerová hj 
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Ukončení kauzy Yekty Uzunoglu je stále v nedohlednu 

    PRAHA 18. dubna (ČTK) - Ukončení případu tureckého 

podnikatele kurdského původu Yekty Uzunoglua, který čelí obžalobě 

ze série násilných trestných činů, je stále nedohlednu. Obvodní 

soudce koncem ledna odeslal Uzunogluův spis na ministerstvo 

spravedlnosti, které mělo předat kauzu tureckým úřadům. 

Ministerstvo ale po několika týdnech spis vrátilo s požadavkem, 

aby obžaloba a zpráva o celé kauze byla přeložena do turečtiny. 

   "Momentálně je to už asi měsíc u tlumočníka. Takže teď čekám 

až mi to tlumočník dodá. Potom to pošlu zpátky na ministerstvo, 

které pak bude jednat s tureckou stranou o převzetí," řekl dnes 

ČTK soudce Vítězslav Rašík. 

    Soudce Rašík dospěl už začátkem loňského roku k závěru, že 

bude jednodušší i levnější uspořádat proces s Uzunoglem a jeho 

třemi krajany v Turecku. Většina aktérů této kauzy včetně 
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klíčových svědků jsou totiž turečtí občané, kteří se v Česku 

dlouhá léta neobjevili. Vyřizování formálních náležitostí nutných 

k předání věci ministerstvu spravedlnosti, které zařizuje 

vydávání pachatelů ke stíhání do ciziny, pak soudci zabralo řadu 

měsíců. Musel si například nechat od tureckých úřadů ověřit, že 

Uzunoglu je opravdu jejich občanem. 

    Státní zástupce obžaloval Uzunoglua z vydírání, omezování 

osobní svobody a z nedovoleného ozbrojování. Podle obžaloby 

Uzunoglu v roce 1994 v Praze a v obcích Třemblaty a Otice 

v okrese Praha-východ mučil spolu se třemi spoluobviněnými své 

krajany, aby od nich získal jisté informace. 

    Uzunoglu byl v září 1994 v Praze zadržen a vzat do 

vazby, kde byl 2,5 roku. Policie ukončila vyšetřování v prosinci 

1996, ale zastupitelství zaslal vyšetřovatel návrh na obžalobu až 

v roce 2000. Čtyři roky totiž trvalo, než se obžalování seznámili 

se spisem. Podle zákona může totiž vyšetřovatel podat návrh na 

obžalobu až poté, co se se spisem seznámí všichni obvinění. 

Dalšímu řízení poté zhruba dva roky bránil spor mezi soudem pro 

Prahy 4 a středočeským soudem o to, komu z nich kauza přísluší. 

    Martin Kajan jpt 
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Uzunoglu žaluje televizi za to, že ho nazvala mafiánem 

    PRAHA 4. března (ČTK) - Tureckému podnikateli Yektu 

Uzunoglovi, který je stíhán pro sérii násilných trestných činů, 

se nelíbí, že ho Česká televize (ČT) na svých internetových 

stránkách nazvala mafiánem. Podal proto na veřejnoprávní televizi 

žalobu, ve které se soudní cestou od ní domáhá veřejné omluvy a 

odškodného deset milionů korun. Vedení televize se chce nejprve 

seznámit se žalobou, kterou dosud neobdrželo, a potom zareaguje. 

    "Presumpce neviny patří k základním zásadám a základům práva. 

Porušení této zásady ze strany veřejnoprávní instituce je 

omluvitelná," uvedl Uzunoglu ve svém prohlášení, které dnes 

poskytl ČTK. Tvrdí v něm dále, že částku, kterou chce vysoudit, 

hodlá věnovat českým humanitárním organizacím. 

    "Vyčkáme až na doručení žaloby," řekl ČTK mluvčí televize 

Richard Klatovský. V každém se televize bude podle něj věcí 

zabývat a prověří, zda se při zveřejňování informací o tureckém 

podnikateli někdy nedopustila nějakého pochybení. 

    Uzunoglu čelí obžalobě ze čtyř trestných činů, kterých se 

podle žalobce dopustil na území České republiky v roce 1994. 

České úřady v současnosti zařizují předání jeho kauzy tureckým 

soudům k rozhodnutí. 

    Označení mafián ve spojení s Uzunogluem se vyskytuje na 

internetových stránkách televize v textu, kde se píše o 

reportérovi pořadu Jiřím Ovečkovi. Uvádí se o něm, že "mimo jiné 

natáčel o mafiánovi Uzunoglu". 

    Státní zástupce obžaloval Uzunoglua z vydírání, omezování 

osobní svobody a z nedovoleného ozbrojování. Podle obžaloby 

Uzunoglu v roce 1994 v Praze a v obcích Třemblaty a Otice 

v okrese Praha-východ mučil spolu se třemi spoluobviněnými své 

krajany, aby od nich získal jisté informace. Uzunoglu byl v září 

1994 v Praze zadržen a vzat do vazby, kde strávil 2,5 roku. 

    Martin Kajan jpt 
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Případ Uzunoglu už směřuje k tureckým soudům 

    PRAHA 23. ledna (ČTK) - Kauza podnikatele Yekty Uzunoglua, 

který čelí obžalobě ze série násilných trestných činů, směřuje k 

tureckým soudům. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Vítězslav 

Rašík dnes ČTK řekl, že Uzunogluův trestní spis právě odesílá na 

mezinárodní odbor ministerstva spravedlnosti, který předá kauzu 

tureckým úřadům. 

    Soudce Rašík dospěl už začátkem loňského roku k závěru, že 

by bylo jednodušší i levnější uspořádat proces s Uzunoglem a jeho 

třemi krajany v Turecku. Většina aktérů této kauzy včetně 

klíčových svědků jsou totiž turečtí občané, kteří se v Česku 

dlouhá léta neobjevili. Vyřizování formálních náležitostí, které 

jsou nutné k předání obžalovaného do ciziny, však soudci zabralo 

řadu měsíců. Musel si například nechat od tureckých úřadů ověřit, 

zda je Uzunoglu opravdu občanem tohoto státu. 

    Státní zástupce obžaloval Uzunoglua z vydírání, omezování 

osobní svobody a z nedovoleného ozbrojování. Podle obžaloby 

Uzunoglu v roce 1994 v Praze a v obcích Třemblaty a Otice 

v okrese Praha-východ mučil spolu se třemi spoluobviněnými své 

krajany, aby od nich získal jisté informace. Koncem roku 1999 

vyšlo najevo, že Uzunogluova firma Meridian zastupuje české 

zbrojařské firmy na tureckém zbrojním trhu. 

    Uzunoglu byl v září 1994 v Praze zadržen a vzat do 

vazby, kde strávil 2,5 roku. Policie ukončila vyšetřování případu 

tureckého podnikatele kurdského původu Yekty Uzunogla již v 

prosinci 1996, ale státnímu zastupitelství zaslal vyšetřovatel 

návrh na obžalobu až v roce 2000. Tak dlouho totiž trvalo, než se 

podařilo zařídit, aby se obžalování seznámili se spisem. Podle 

zákona může totiž vyšetřovatel podat návrh na obžalobu až poté, 

co se se spisem seznámí všichni obvinění. Zahájení procesu poté 

zhruba dva roky bránil spor mezi Obvodním soudem pro Prahu 4 a 

středočeským krajským soudem o to, kterému z nich kauza přísluší. 

    Martin Kajan rot 
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Řešení kauzy Uzunoglu zkomplikovaly nejasnosti o jeho občanství 

    PRAHA 12. července (ČTK) - V kauze podnikatele Yekty 

Uzunoglua nastala nečekaná komplikace. Soudce Obvodního soudu pro 

Prahu 4 Vítězslav Rašík, který chce případ předat k rozhodnutí 

tureckým soudům, obdržel v těchto dnech od cizinecké policie 

informaci, že Uzunoglu před nedávném přijal německé občanství. 

Soudce dnes ČTK řekl, že se obrátí na turecké velvyslanectví s 

dotazem, zda si cizinec své původní turecké občanství ponechal 

vedle nového německého. 

    Uzunoglu a jeho tři krajané z Turecka jsou obžalováni ze 

série násilných trestných činů, kterých se podle žalobce 

dopustili v roce 1994 na území České republiky. 

    V případě, že by Uzunoglu měl turecké občanství, nebyl by 

problém předat případ do Turecka. Pokud by však již nebyl 

příslušníkem tureckého státu, záleželo by na rozhodnutí tureckých 

soudů, zda by byly ochotny případ od české justice převzít, 

vysvětlil soudce. 

    Soudce považuje za jednodušší i ekonomičtější uspořádat 
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proces s Uzunogluem a jeho společníky v jejich vlasti než v České 

republice. Většina aktérů této kauzy včetně klíčových svědků jsou 

totiž turečtí občané, kteří se již více než pět let v Česku 

neobjevili. 

    Státní zástupce Uzunoglua obžaloval z vydírání, omezování 

osobní svobody a z nedovoleného ozbrojování. Podle obžaloby 

Uzunoglu na podzim roku 1994 v Praze a v obcích Třemblaty a Otice 

v okrese Praha-východ mučil spolu se třemi spoluobviněnými své 

krajany. Uzunoglu byl v září 1994 v Praze zadržen a vzat do 

vazby, kde strávil 2,5 roku. Koncem roku 1999 vyšlo najevo, že 

Uzunogluova firma Meridian zastupuje české zbrojařské firmy na 

tureckém zbrojním trhu, který je druhým největším v rámci NATO. 

    Martin Kajan jpt 
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Kauza Uzunoglu již brzy poputuje do Turecka 

    PRAHA 2. července (ČTK) - Pravděpodobně již brzy předá česká 

justice případ tureckého podnikatele Yekty Uzunoglua do Turecka. 

Uzunoglu a jeho tři krajané jsou obžalováni ze série násilných 

trestných činů, kterých se podle žalobce dopustili v roce 1994 na 

území České republiky. 

    Soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Vítězslav Rašík dnes ČTK 

řekl, že si od ministerstva spravedlnosti nedávno vyžádal 

informace o tom, jaké náležitosti má žádost o předání trestní 

kauzy do ciziny obsahovat. "Očekávám odpověď z ministerstva 

každým dnem, a poté už více méně obratem tu žádost odešlu," 

uvedl. 

    Podle něj většina aktérů kauzy včetně klíčových svědků jsou 

turečtí občané, kteří se již více než pět let v Česku neobjevili. 

Proto podle Rašíka bude mnohem jednodušší i ekonomičtější 

uspořádat proces v jejich vlasti než v České republice. 

    Mluvčí ministerstva spravedlnosti Iva Chalouková ČTK již 

dříve potvrdila, že Uzunoglu je tureckým občanem. Jinak by 

předání jeho případu k soudu v Turecku nepřipadalo vůbec v úvahu, 

zdůraznila. Popřela tím informace některých médií, která ho 

označila za německého státního příslušníka kurdské národnosti. 

    Předání umožňuje smlouva, kterou Česko s Tureckem má. Rašík 

ale připustil, že by se ještě teoreticky mohlo stát, že by 

turecké úřady odmítly případ převzít. "V mezinárodní smlouvě 

nemůže jeden stát jinému státu v rámci jeho suverenity stanovit, 

aby převzal nějakou povinnost," vysvětlil soudce. 

    Státní zástupce tureckého podnikatele obžaloval z vydírání, 

omezování osobní svobody a z nedovoleného ozbrojování. Podle 

obžaloby Uzunoglu na podzim roku 1994 v Praze a v obcích 

Třemblaty a Otice v okrese Praha-východ mučil spolu se třemi 

spoluobviněnými své krajany. Uzunoglu byl v září 1994 v Praze 

zadržen a vzat do vazby, kde strávil 2,5 roku. 

    Koncem roku 1999 vyšlo najevo, že Uzunogluova firma 

Meridian zastupuje české zbrojařské firmy na tureckém zbrojním 

trhu, který je druhým největším v rámci NATO. 

    Martin Kajan mal kš 
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Opravte si, prosím, ve zprávě ČR-Turecko-kriminalita-Uzunoglu- 

tisk (LN: Soud posílá kauzu Uzunoglu do Turecka, 01:40) - 

vypusťte první větu třetího odstavce: "Uzunoglu to podle deníku 

popírá." 

    ČTK 

---------------------------------------------------------------- 

LN: Soud posílá kauzu Uzunoglu do Turecka 

    PRAHA 4. června (ČTK) - Proces s tureckým podnikatelem Yektou 

Uzunogluem a jeho třemi krajany, kteří jsou obžalováni z 

násilných trestných činů, se v České republice zřejmě 

neuskuteční. Soud, který se případem zabývá, rozhodl, že jej 

předá do Turecka. Informují o tom dnešní Lidové noviny (LN). 

    Soudce deníku řekl, že předání umožňuje smlouva, kterou Česko 

s Tureckem má. "Je to účelnější, jelikož kromě pana Uzunogla jsou 

všechny osoby, které v případu figurují, Turci. Podle informací 

cizinecké policie nejsou v České republice již šest let," 

upřesnil. 

    Uzunoglu to podle deníku popírá. Proti předání případu do 

Turecka se chce bránit žalobou na stát. 

    Odeslání žádosti o převzetí kauzy do zahraničí vázne podle LN 

již pouze na tom, že si soudce vyžádal přesné informace o tom, co 

všechno má takový dokument obsahovat. 

    Státní zástupce tureckého podnikatele obžaloval z vydírání, 

omezování osobní svobody a z nedovoleného ozbrojování. Podle 

obžaloby Uzunoglu v roce 1994 v Praze a v obcích Třemblaty a 

Otice v okrese Praha-východ mučil spolu se třemi spoluobviněnými 

své krajany, aby od nich získal jisté informace. 

    Koncem roku 1999 vyšlo najevo, že Uzunogluova firma 

Meridian zastupuje české zbrojařské firmy na tureckém zbrojním 

trhu, který je druhým největším v rámci NATO. 

    snm 
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Proces s Uzunogluem je stále v nedohlednu 

    PRAHA 4. dubna (ČTK) - Zahájení procesu s tureckým 

podnikatelem Yektou Uzunogluem a jeho třemi krajany je stále v 

nedohlednu, přestože státní zastupitelství na ně podalo obžalobu 

už v únoru předloňského roku. Stále totiž není vyřešena otázka, 

zda by skupina nemohla být souzena ve své vlasti, řekl dnes ČTK 

soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Vítězslav Rašík. 

    Letos v lednu se Rašík obrátil na ministerstvo spravedlnosti 

s dotazem, zda má Česká republika s Tureckem uzavřenu mezinárodní 

smlouvu, která by umožňovala, aby případ projednal turecký soud. 

Ministerstvo v březnu odpovědělo, že Turecko před dvěma měsíci 

přistoupilo k evropské dohodě o vydávání stíhaných osob, ale 

podepsalo ji s některými výhradami. Dopis z ministerstva však 

neobsahuje informace, o jaké výhrady konkrétně jde. 

    "Poslali mi jen polovičatou informaci, že v zásadě to možné 

je, ale s určitými výjimkami. Ty mi ale nesdělili. Budu jim proto 

muset napsat ještě jednou, aby mi poslali instrukci, ze které 

bude zřejmé, s jakými výjimkami Turecko tyto věci přebírá," řekl 

soudce. 

    Zahájení procesu dříve bránil spor mezi soudem čtvrtého 

pražského obvodu a středočeským krajským soudem o to, kterému 
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kauza přísluší. Loni v prosinci vrchní soud rozhodl, že případ má 

vyřešit soud Prahy 4. 

    Státní zástupce tureckého podnikatele obžaloval z vydírání, 

omezování osobní svobody a z nedovoleného ozbrojování. Podle 

obžaloby Uzunoglu v roce 1994 v Praze a v obcích Třemblaty a 

Otice v okrese Praha-východ mučil spolu se třemi spoluobviněnými 

své krajany, aby od nich získal jisté informace. 

    Koncem roku 1999 vyšlo najevo, že Uzunogluova firma 

Meridian zastupuje české zbrojařské firmy na tureckém zbrojním 

trhu, který je druhým největším v rámci NATO. 

    Martin Kajan mal kš 
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Soud zjišťuje, zda by kauzu Uzunoglu nemohlo převzít Turecko 

    PRAHA 24. ledna (ČTK) - Zatím stále není jasné, kdy začne 

proces s tureckým podnikatelem Yektou Uzunogluem a jeho třemi 

krajany, na které státní zastupitelství podalo obžalobu v únoru 

předloňského roku. Soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 Vítězslav 

Rašík, kterému byl případ přidělen, se v těchto dnech obrátil na 

mezinárodní odbor ministerstva spravedlnosti s dotazem, zda by 

bylo možné, aby byl Uzunoglu souzen ve své vlasti. 

    "Pokud by existovala mezinárodní smlouva, která by 

umožňovala, aby to projednal nějaký turecký soud, tak by to bylo 

asi nejlepší řešení. Protože všichni aktéři této kauzy včetně 

svědků jsou Turci," řekl dnes ČTK soudce Rašík. Dodal, že zároveň 

vznesl dotaz na cizineckou policii, jestli se obžalovaní muži a 

jejich oběti nacházejí na území ČR. 

    Zahájení procesu dosud bránil spor mezi Obvodním soudem pro 

Prahu 4 a středočeským krajským soudem o to, který z nich se má 

kauzou zabývat. Loni v prosinci Vrchní soud v Praze rozhodl, že 

případ přísluší soudu Prahy 4. 

    Státní zástupce tureckého podnikatele obžaloval z vydírání, 

omezování osobní svobody a z nedovoleného ozbrojování. Podle 

obžaloby Uzunoglu na podzim roku 1994 v Praze a v obcích 

Třemblaty a Otice v okrese Praha-východ mučil spolu se třemi 

spoluobviněnými své krajany. Uzunoglu spolu se třemi společníky 

měl mučením nutit novináře Otana Göksela, aby mu poskytl 

informace o svých aktivitách. Měl rovněž týrat své krajany Sabana 

Percina a Osmana Bajhana, na nichž údajně vymáhal informace o 

příbuzných. Uzunoglu byl v září 1994 v Praze zadržen a vzat do 

vazby, kde strávil 2,5 roku. 

    Koncem roku 1999 vyšlo najevo, že Uzunogluova firma 

Meridian zastupuje české zbrojařské firmy na tureckém zbrojním 

trhu, který je druhým největším v rámci NATO. V době jeho 

zadržení se v médiích objevily informace o tom, že sponzoroval 

vydání knihy Ekonomické perspektivy ČR, která obsahovala články 

Václava Klause, Ivana Kočárníka a Josefa Luxe. Miroslav Kouba, 

majitel firmy, která publikace vydala, to ale popřel. 

    Martin Kajan kš 
 

 

 Titulek: Procesu s Uzunogluem brání nejasnost, jakému soudu kauza přísluší 

 
 Klíčová slova:  ČR; kriminalita; Uzunoglu 

 Datum vydání: 10.4.2001      Čas vydání: 13:50      ID: 20010410F01810 

 Servis: dce    Priorita: 4    Kategorie: zak; bos 

   

Procesu s Uzunogluem brání nejasnost, jakému soudu kauza přísluší 
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    PRAHA 10. dubna (ČTK) - Proces s tureckým podnikatelem Yektou 

Uzunogluem dosud nemohl začít, protože není jasné, který soud by 

se měl případem zabývat. Obžalobu na Uzunoglua a jeho tři krajany 

pro násilné trestné činy podalo státní zastupitelství loni na 

jaře k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Obvodní soud ale dospěl k 

závěru, že případ přísluší středočeskému krajskému soudu. 

    Vyplynulo to z vyjádření, které dnes ČTK poskytl náměstek pro 

věci trestní Obvodního soudu pro Prahu 4 Jaroslav Pytloun. 

Upřesnil, že proti rozhodnutí obvodního soudu podal stížnost 

obhájce jednoho z obviněných. Jeho stížnost proto bude postoupena 

k posouzení pražskému městského soudu poté, co bude doručena také 

všem spoluobviněným, jak to ukládá zákon. 

    Žalobce tureckého podnikatele obžaloval z vydírání, omezování 

osobní svobody a z nedovoleného ozbrojování. Podle obžaloby 

Uzunoglu na podzim roku 1994 v Praze a v obcích Třemblaty a Otice 

v okrese Praha-východ mučil spolu se třemi spoluobviněnými své 

krajany, například novináře Otana Göksela násilím nutil, aby mu 

poskytl informace o svých aktivitách. 

    Uzunoglu, který strávil 2,5 roku ve vazbě, byl původně 

obviněn i z podvodu. Stíhání pro podvod však bylo v roce 1998 

pravomocně zastaveno, neboť ani po více než tříletém prošetřování 

jeho podnikatelských aktivit policisté nezjistili, že by se 

dopustil hospodářského deliktu. 

    Koncem roku 1999 vyšlo najevo, že Uzunogluova firma 

Meridian zastupuje české zbrojařské firmy na tureckém zbrojním 

trhu, který je druhým největším v rámci NATO. V době jeho 

zadržení v roce 1994 se v médiích objevily informace, že 

sponzoroval vydání knihy Ekonomické perspektivy ČR, která 

obsahovala články Václava Klause, Ivana Kočárníka a Josefa Luxe. 

Miroslav Kouba, majitel firmy, která publikace vydala, to ale 

popřel. 

    Martin Kajan jpt vb 
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Představitelé Zetoru popírají informace o kontaktech s Uzunogluem 

    BRNO 9. srpna (ČTK) - Představitelé brněnského výrobce 

traktorů společnosti Zetor popírají informace tisku o tom, že 

majitelem potenciálního strategického partnera pro podnik je 

podnikatel Yekta Uzunoglu. Představitelé Revitalizační agentury 

ani zástupci Zetoru se s panem Uzunogluem nikdy nesetkali, nikdy 

s ním nejednali o vstupu strategického partnera do společnosti a 

nikdy tato osoba podnik nenavštívila ani o něj neprojevila zájem, 

píše se v prohlášení, které má ČTK k dispozici. 

    V úterním vydání deníku České Slovo se s odvoláním na 

Miroslava Zámečníka z Revitalizační agentury píše o tom, že o 

brněnský Zetor projevili zájem tři strategičtí investoři. Mezi 

nimi by měla být i turecká firma UZEL. Tuto informaci však 

Zámečník deníku odmítl potvrdit. Podle listu má být majitelem 

firmy UZEL právě Yekta Uzunoglu, který byl v ČR trestně stíhán a 

nakonec zproštěn obvinění. 

    Zástupci Zetoru se také ohradili proti jinému článku z téhož 

vydání Českého slova, kde se uvádí, že v minulosti potenciální 

strategický partner podniku firma John Deer Zetor vysála, 

oloupila o trhy a přivedla pokraj krachu. Skutečnost je taková, 

že díky spolupráci s firmou John Deer společnost Zetor získala 

nová prodejní teritoria (Mexiko, Indonésie a další), zvýšila 

kvalitu své produkce a stabilizovala provozní podmínky, uvádí v 
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se v prohlášení. 

    Zetor hledá prostřednictvím Revitalizační agentury 

strategického partnera. Jeho vstup do brněnského podniku má být 

konečným bodem revitalizace firmy, která se již déle než rok 

potýká s finančními problémy a sériově nevyrábí. Prvním krokem 

ozdravení má být právě nastartování sériové výroby traktorů za 

pomoci 700miliónového úvěru od Konsolidační banky, který by měl 

Zetor získat v nejbližších dnech. Představenstvo podniku také 

podalo ke Krajskému obchodnímu soudu v Brně návrh na soudní 

vyrovnání s věřiteli. 

    Ema Wiesnerová klh 
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Právo: Turek Uzunoglu obžalován za mučení krajanů 

    PRAHA 12. února (ČTK) - Obžalobu z vydírání, omezování osobní 

svobody a z nedovoleného ozbrojování podalo státní zastupitelství 

na tureckého podnikatele Yektu Uzunoglua. Tiskový mluvčí 

Městského státního zastupitelství v Praze Martin Omelka Právu 

řekl, že Uzunoglu měl na podzim roku 1994 v Praze a v obcích 

Třemblaty a Otice v okrese Praha-východ mučit své tři krajany. 

    Uzunoglu podle obžaloby se svými třemi kolegy měl mučením 

nutit novináře Otana Göksela, aby mu poskytl informace o svých 

aktivitách a také Sabana Percina a Osmana Bajhana, na nichž 

údajně vymáhal informace o příbuzných. 

    Na Uzunoglua, který strávil dva a půl roku ve vazbě, byla 

podána obžaloba již v roce 1995, kdy byl obviněn ještě z podvodu. 

Trestní stíhání pro podvod je od roku 1998 pravomocně zastaveno, 

píše Právo. 

    Náměstek pro věci trestní Obvodního soudu pro Prahu 4 

Jaroslav Pytloun Právu řekl, že zatím nebylo rozhodnuto, zda bude 

nařízeno hlavní líčení nebo věc vrácena k došetření. 

    hlš 
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Kauzu Uzunoglu nemůže policie stále uzavřít 

    PRAHA 5. října (ČTK) - Policejní vyšetřovatel ukončil 

vyšetřování případu tureckého podnikatele kurdského původu Yekty 

Uzunogla již v prosinci 1996, dosud však nemohl zaslat státnímu 

zastupitelství návrh na jeho obžalobu. Důvodem je to, že tři 

turečtí občané, kteří jsou pro násilné trestné činy stíháni spolu 

Uzunoglem, se dosud neseznámili s trestním spisem, řekl dnes 

ČTK vyšetřovatel případu Josef Mareš. 

    Podle zákona může totiž vyšetřovatel podat návrh na obžalobu 

až poté, co se se spisem seznámí všichni obvinění. Muži, kteří 

jsou stíháni s Uzunoglem, však žijí v Turecku a české policii se 

zatím nedaří se s nimi kontaktovat. "My je vyrozumíváme do 

Turecka, aby sem přijeli na ty spisy se podívat, a oni se vždycky 

omluví, že jsou buď nemocní, nebo že jsou na vojně a podobně," 

uvedl vyšetřovatel. Dodal, že Uzunoglu se již se spisem seznámil. 

    Uzunoglu byl v září 1994 vzat do vazby, kde strávil dva a půl 

roku, a obviněn z trestných činů podvodu, vydírání, nedovoleného 

ozbrojování a omezování osobní svobody. Před rokem však bylo 
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stíhání pro podvod zastaveno, neboť ani po více než tříletém 

prošetřování jeho podnikatelských aktivit policisté nezjistili, 

že by se Uzunoglu dopustil nějakého hospodářského deliktu. 

    Celý případ začal v roce 1994, kdy policie našla v kanceláři 

patřící jeho firmě zmučeného tureckého novináře. 

    Koncem letošního září vyšlo najevo, že Uzunoglova firma 

Meridian zastupuje české zbrojařské firmy na tureckém zbrojním 

trhu, který je druhým největším rámci Severoatlantické aliance. 

    V době jeho zadržení se v médiích objevily informace o tom, 

že Uzunoglu sponozoroval vydání knihy Ekonomické perspektivy 

České republiky, která obsahovala články předních českých 

politiků  - Václava Klause, Ivana Kočárníka a Josefa Luxe a knihu 

Karla Dyby s názvem O hospodářském optimismu a realismu. Majitel 

firmy COWI, která publikace vydala, Miroslav Kouba to ale popřel. 

    Martin Kajan mal kš 
 

 

 Titulek: ČR a Turecko podepsaly smlouvu o průmyslové spolupráci v obraně 

 
 Klíčová slova:  Turecko; ČR; Vetchý; 2 

 Datum vydání: 28.9.1999      Čas vydání: 17:32      ID: 19990928E02125 

 Servis: mes    Priorita: 3    Kategorie: pol; bos; zbr 

   

ČR a Turecko podepsaly smlouvu o průmyslové spolupráci v obraně 

    ANKARA 28. září (zvláštní zpravodajka ČTK) - Český ministr 

obrany Vladimír Vetchý a jeho turecký resortní protějšek 

Sabahattin Cakmakoglu dnes v Ankaře podepsali dohodu o průmyslové 

spolupráci v oblasti obrany. Dokument se zabývá spoluprací v 

oblasti vědy, výzkumu i výroby, řekl novinářům Vetchý. Na plnění 

dohody bude podle něj dohlížet společný výbor. 

    Cakmakoglu nabídl Vetchému nabídl prodej stíhacích letounů F- 

16. Turecko licenčně vyrábí tyto stroje, jejichž originály od 

americké firmy Lockheed Martin patří ke kandidátům na přezbrojení 

českého vojenského letectva. I když česká vláda zaslala dopis o 

zájmu nakoupit stíhačky vládám USA, Francie, Velké Británie, 

Švédska a Německa, Turecko ještě nemusí být mimo hru, připustil 

Vetchý. 

    Ministři jednali i o možnostech výměny školení odborníků a 

situaci na Balkáně. Shodli se na tom, že Kosovo musí zůstat 

multietnické a získat širokou autonomii v rámci Jugoslávie. 

    Český a turecký ministr obrany se setkali v rámci prvního dne 

zbrojního veletrhu IDET '99. Mezi 600 společnostmi, které jsou na 

výstavě zastoupeny, je i sedm českých firem; jejich stánek však 

Vetchý nenavštívil. Ministrův postoj mohl souviset s tím, že 

české zbrojaře na IDETu zastupuje společnost Meridyen, v jejímž 

čele stojí turecký občan Yekta Uzunoglu, který strávil v České 

republice dva a půl roku ve vyšetřovací vazbě a který údajně bude 

v dohledné době souzen českým soudem. 

    "Je to účast soukromých firem, které si tu vybraly určité 

zastoupení. Je to jejich soukromá akce," řekl Vetchý. Jeho 

turecký protějšek Cakmakoglu přitom český stánek navštívil již 

dopoledne mezi prvními. 

    Turecký podnikatel Uzunoglu byl v České republice v září 1994 

vzat do vazby a obviněn z trestných činů podvodu, vydírání, 

nedovoleného ozbrojování a omezování osobní svobody. Zatčen byl 

poté, co byl v kanceláři jeho firmy nalezen zmučený turecký 

novinář, který tvrdil, že jej Uzunoglu týral. Z vazby byl 

Uzunoglu propuštěn až v březnu 1997. Loni v lednu vyšetřovatel 

stíhání Uzunoglua pro trestný čin podvodu zastavil. Podle dnešní 

informace mluvčí českého republikového úřadu vyšetřování Soni 

Jindrákové bude Uzunoglu v brzké době souzen Obvodním soudem pro 

Prahu 5. Jindráková prohlásila, že policie veškeré poznatky z 
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prošetřování případu již před časem postoupila státnímu zástupci, 

který vůči podnikateli vznesl obžalobu. 

    Uzunoglu dnes v Ankaře českým novinářům řekl, že za jeho 

problémy v České republice stála zřejmě jeho konkurence. 

    Jednáním s Cakmakogluem a návštěvou veletrhu ukončil Vladimír 

Vetchý svou dvoudenní návštěvu Turecku. V pondělí ministr zavítal 

mezi zdravotníky české vojenské polní nemocnice, která pomáhá v 

zemětřesením postiženém městě Gölcük. 

    Radka Marková jik mar tw ank 
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Čeští zbrojaři sondují turecký trh, zastupuje je Uzunoglu 

    ANKARA 28. září (zvláštní zpravodajka ČTK) - Na turecký 

zbrojní trh, který je druhým největším v rámci Severoatlantické 

aliance, se snaží proniknout i čeští zbrojaři. Tlak stupňují 

zejména v posledních dvou týdnech. Zástupcem většiny z nich je 

společnost Meridyen, v jejímž čele stojí turecký podnikatel Yekta 

Uzunoglu, který strávil v České republice dva a půl roku ve 

vazbě. 

    Uzunoglu má velmi dobré kontakty s tureckým ministerstvem 

obrany. Svědčí o tom i fakt, že se mu minulý týden podařilo v 

prostorách ministerstva zorganizovat seminář, na němž se české 

firmy představovaly. Samotný Uzunoglu přitom připouští, že 

reklama respektive agitace je v prostorách ministerstva zakázaná. 

    "Čeští zbrojaři mají kvalitní výrobky," řekl Uzunoglu českým 

novinářům na zbrojařském veletrhu IDEF '99, který dnes začal v 

Ankaře. Svými styky se prý na tureckém ministerstvu obrany snaží 

odstranit nedostatečnou podporu státu, kterou čeští zbrojaři na 

zahraničních trzích, obzvláště tureckém, pociťují. 

    O spolupráci českých zbrojovek s Tureckem dnes podle překladu 

Uzunogla projevil zájem i turecký ministr obrany Sabahattin 

Cakmakoglu. Ten dnes navštívil malý stánek českých zbrojařů a na 

žádost Uzunogla dokonce poskytl rozhovor českým novinářům. 

Pracovníci českého velvyslanectví v Turecku přitom v pondělí 

novinářům tvrdili, že turecký ministr poskytuje rozvory pouze na 

žádost, která je vznesena s velkým časovým předstihem. 

    Podnikatel Uzunoglu byl v září 1994 vzat do vazby a obviněn z 

trestných činů podvodu, vydírání, nedovoleného ozbrojování a 

omezování osobní svobody. Zatčen byl poté, co byl v kanceláři 

jeho firmy nalezen zmučený turecký novinář, který tvrdil, že jej 

Uzunoglu týral. Z vazby byl Uzunoglu propuštěn až v březnu 1997, 

průběh jeho případu provázela řada procesních nesrovnalostí. Loni 

v lednu vyšetřovatel stíhání Uzunogla pro trestný čin podvodu 

zastavil. Českým novinářům dnes Uzunoglu řekl, že za jeho 

problémy v České republice stála zřejmě jeho konkurence. 

    Ministr obrany Vladimír Vetchý reagoval na dotaz ČTK týkající 

se aktivit Uzunogla v českém zbrojním průmyslu velmi rozpačitě. 

"To se netýká ministerstva obrany, bez komentáře," prohlásil. "My 

podporujeme solidní firmy a solidní zastoupení a budeme vždycky 

jednat s příslušnými asociacemi (obranného průmyslu)," řekl 

ministr a dodal, že český stánek na veletrhu IDEF nehodlá 

navštívit. 

    Na veletrhu se dnes ve stánku Uzunogluovy společnosti 

Meridyen představily například Česká zbrojovka Uherský Brod, 

Tatra Kopřivnice, výrobce ochranných masek Gumárny Zubří nebo 

společnost Orites, která vyrábí ochranu před bojovými otravnými 
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látkami. Firma Era zde představila pasivní radiolokátor Věra, 

který funguje na stejném principu jako známý pasivní radiolokátor 

Tamara. 

    Turecká armáda je se svými 830.000 vojáky druhou největší v 

NATO po armádě USA. Základem nejsilnější armády na Blízkém 

východě je pozemní vojsko. Vojenské výdaje země loni "spolkly" 

4,4 procenta hrubého domácího produktu, což je asi 6,2 miliardy 

dolarů. 

    Radka Marková mcp pel 
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Turecký podnikatel Uzunoglu žádá ministra vnitra o ochranku 

     PRAHA 7.června (ČTK) - Turecký podnikatel Yekta Uzunoglu, 

který je stíhán od poloviny roku 1994 pro podvod, vydírání, 

nedovolené ozbrojování a omezování osobní svobody, žádá ministra 

vnitra Cyrila Svobodu, aby mu stát zajistil osobní ochranu a 

ochranu jeho majetku před údajnými nezákonnými útoky. Uzunoglu, 

jenž byl loni propuštěn po dvou a půl letech z vazby, tvrdí, že 

je terčem útoků, jejichž cílem je donutit ho opustit ČR. 

     V žádosti, jejíž kopii dnes obdržela ČTK, Uzunoglu uvádí, že 

o útocích údajně ví i policie. "Za pasivního a tichého souhlasu 

jistých složek Policie ČR jsou organizovány celé řady různých 

útoků proti mému majetku, a to na různých úrovních, od 

primitivních krádeží až po skryté podvody," píše se v dopise, 

jenž byl podle jeho pisatele zaslán i Kanceláři prezidenta 

republiky, poslancům, senátorům a na německé velvyslanectví. 

     Uzunoglu byl původně obviněn i z přípravy tří vražd, toto 

obvinění však bylo později staženo. Do povědomí veřejnosti 

Uzunoglu vstoupil vydáním knížky obsahující mimo jiné články 

premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a Josefa Luxe. 

Jeho případ začal v roce 1994, kdy policie našla v kanceláři 

patřící jeho firmě zmučeného tureckého novináře, kterého spolu s 

dalšími třemi tureckými občany zatkla. 

     vod kar 
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Uzunoglu dnes první den na svobodě 

    PRAHA 13.března (ČTK) - První den na svobodě po dvou a půl 

letech vazby dnes strávil turecký podnikatel Yekta Uzunoglu. Z 

vazby v pražské ruzyňské věznici byl propuštěn ve středu 

vpodvečer, dva dny před uplynutím vazební lhůty. ČTK to dnes 

řekli pražští policisté. 

    O propuštění Uzunogla z vazby rozhodl Obvodní soud pro Prahu 

5. Půlroční vazební lhůta, kterou v září prodloužil Vrchní soud 

v Praze, by Uzunoglovi vypršela v pátek. 

    Uzunoglu je v ČR stíhán od poloviny roku 1994 pro podvod, 

vydírání, nedovolené ozbrojování a omezování osobní svobody. 

Původně byl obviněn i z přípravy tří vražd, toto obvinění však 

bylo později staženo. 

    Do povědomí veřejnosti Uzunoglu vstoupil vydáním knížky 

obsahující mimo jiné články premiéra Václava Klause a ministrů 

Ivana Kočárníka a Josefa Luxe. Jeho případ začal v roce 1994, 
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kdy policie našla v kanceláři patřící jeho firmě zmučeného 

tureckého novináře, kterého spolu s dalšími třemi tureckými 

občany zatkla. 

    Krajský obchodní soud v Praze podle tisku minulý týden 

rozhodoval o žalobě, v níž vyšetřovatel viní Uzunogla z toho, že 

v říjnu 1993 způsobil společnosti Kaučuk Kralupy škodu za více 

než 13 miliónů korun tím, že nedodržel smluvní závazek. Z 

usnesení soudu údajně vyplývá, že Uzunoglu tehdy zákon 

neporušil. 

    Podle jednoho z vyšetřovatelů případu se Uzunoglu již tři 

měsíce seznamuje se závěry vyšetřování. Příslušný spis totiž 

čítá kolem čtyř tisíc stránek a situaci navíc komplikují 

problémy s tlumočením. Po prostudování spisu může Uzunoglu podat 

návrhy na doplnění vyšetřování. Policisté se proto neodvažují 

odhadovat, kdy budou moci případ uzavřít a podat státnímu 

zástupci návrh obžaloby. 

    Hana Šafářová mal arm 
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LN:Uzunoglu bude propuštěn z vazby 

    PRAHA 11.března (ČTK) - Turecký podnikatel Yekta Uzunoglu, 

který je již třetí rok v České republice stíhán pro podezření ze 

spáchání několika trestných činů, bude v pátek propuštěn z 

ruzyňské vazební věznice. V pátek totiž vyprší lhůta půlročního 

prodloužení vazby, o kterém 14.září loňského roku rozhodl Vrchní 

soud v Praze. Dnešním Lidovým novinám (LN) to v pondělí potvrdil 

jeden Z Uzunogluových právních zástupců. Uzunoglu strávil ve 

vazbě celkem 2,5 roku. 

    Uzunoglu je v ČR stíhán od poloviny roku 1994 pro podvod, 

vydírání, nedovolené ozbrojování a omezování osobní svobody. 

Uzunoglu byl původně obviněn také z přípravy tří vražd. Toto 

obvinění však orgány činné v trestním řízení později stáhly. 

    Krajský obchodní soud v Praze rozhodoval minulý týden o 

žalobě, v níž vyšetřovatel viní Uzunoglua z toho, že v říjnu 

1993 způsobil společnosti Kaučuk Kralupy škodu za více než 13 

miliónů korun tím, že nedodržel smluvní závazek, uvádějí LN. Z 

usnesení soudu podle deníku vyplývá, že Uzunoglu tehdy zákon 

neporušil. Pokud bude potvrzeno, že jednáním Uzunoglua nevznikla 

žádná škoda, bude stíhání pro podvod zralé k zastavení, řekl LN 

vyšetřovatel případu Ivo Prokel 

    Přestože Uzunogluovi právní zástupci doufají, že jejich 

klient bude zproštěn všech obvinění, vyšetřovatelé jsou spíše 

opačného názoru, informuje list. To, že Uzunoglu bude propuštěn 

z vazby, neohrozí práci vyšetřovatelů, řekl LN vedoucí 1.odboru 

pražského úřadu vyšetřování Ivan Smékal. 

    vb kj 
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Opravte si, prosím, ve zprávě ČR-kriminalita-soud-Uzunoglu 

(Případ Uzunoglu: Stížnost proti vazbě k Ústavnímu soudu, 15:55) 

ve třetím odstavci na druhém řádku chybné: "...rozhodnutí 

Nejvyššího soudu v Praze,..." na správné: "...rozhodnutí 
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Vrchního soudu v Praze,...". 

    ČTK 

---------------------------------------------------------------- 

Případ Uzunoglu: Stížnost proti vazbě k Ústavnímu soudu 

    PRAHA 19.prosince (ČTK) - V půli listopadu byla podána 

stížnost k Ústavnímu soudu ohledně dalšího setrvání a držení ve 

vazbě tureckého podnikatele Yekty Uzunogla. Současně byla podána 

žádost o jeho propuštění z vazby adresovaná Obvodnímu soudu v 

Praze 5. Na dnešní tiskové konferenci, pořádané Asociací 

evropských novinářů, Českým helsinským výborem a Nadací 

Heinricha Bölla, to uvedl Uzunoglův obhájce Jaroslav Hlávka. 

    "Máme za to, že se jedná o tak hrubé porušení základních 

lidských práv a svobod, že jsme podali k Ústavnímu soudu 

stížnost a očekáváme, že v nejbližší době by se mohl touto 

záležitostí zabývat," řekl Hlávka. Podle něj žádné vážné důvody 

pro setrvání Uzunogla ve vazbě nejsou. 

    Nejvyšší soud zamítl 23.října stížnost tureckého podnikatele 

Yekty Uzunogla proti rozhodnutí Nejvyššího soudu v Praze, kterým 

mu byla prodloužena vazba do 14.března 1977. Nejvyšší soud 

zároveň zrušil souběžné rozhodnutí Vrchního soudu, jímž byla 

prodloužena vazba dalších tří obviněných tureckých občanů, kteří 

již byli z vězení propuštěni. Podle Hlávky nebylo vyhověno 

jejich žádosti o prodloužení pobytu v ČR, platnost jejich víz 

vypršela a v současné době jsou v Turecku. 

    Postup orgánů činných v trestním řízení se setkal s kritikou 

ze strany některých poslanců i občanských sdružení. Český 

helsinský výbor například zastává názor, že se při vyšetřování 

případu Uzunogly objevila řada trestněprávních pochybení, včetně 

porušení zásady presumpce neviny. Za porušení principu presumpce 

neviny ze strany vyšetřovatele se letos 1.října Uzunoglovi 

omluvil právní zástupce ministerstva vnitra. 

    Uzunoglu je v ČR stíhán od poloviny roku 1994 pro podvod, 

vydírání, nedovolené ozbrojování a omezování osobní svobody. Je 

známý tím, že vydal knížku mj.s články premiéra Václava Klause a 

ministrů Ivana Kočárníka a Josefa Luxe. Jeho případ začal v roce 

1994, kdy policie našla v kanceláři patřící jeho firmě zmučeného 

tureckého novináře, kterého spolu s dalšími třemi tureckými 

občany zatkla. Uzunoglu byl původně obviněn také z přípravy tří 

vražd. Toto obvinění však orgány činné v trestním řízení později 

stáhly. 

    Jiří Majer sch arm 
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Uzunoglu do března ve vazbě, další tři obvinění propuštěni 

    BRNO 1.listopadu (ČTK) - Nejvyšší soud zamítl 23.října 

stížnost tureckého podnikatele Yekty Uzunogla proti rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze, kterým mu byla prodloužena vazba až do 

14.března 1997. Zpravodaji ČTK to dnes řekl předseda trestního 

kolegia Nejvyššího soudu Stanislav Rizman. 

    Nejvyšší soud zároveň zrušil souběžné rozhodnutí vrchního 

soudu, jímž byla prodloužena vazba dalších tří obviněných s 

tureckými jmény. Ti již byli z vězení propuštěni. 

    Uzunoglu je v ČR stíhán od poloviny roku 1994 pro podvod, 

vydírání, nedovolené ozbrojování a omezování osobní svobody. Je 

známý tím, že vydal knížku mj.s články premiéra Václava Klause a 

ministrů Ivana Kočárníka a Josefa Luxe. 
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    Jeho případ začal v roce 1994, kdy policie našla v kanceláři 

patřící jeho firmě zmučeného tureckého novináře, kterého spolu s 

dalšími třemi tureckými občany zatkla. Uzunoglu byl původně 

obviněn také z přípravy tří vražd. Toto obvinění však orgány 

činné v trestním řízení později stáhly. 

    O prodloužení vazby tureckého podnikatele a dalších tří 

obviněných rozhodl Vrchní soud v Praze 13.září, a to den před 

jejím vypršením. Celková délka vazby nesmí přesáhnout tři roky, 

u zvlášť závažných trestných činů čtyři roky. 

    Postup orgánů činných v trestním řízení se setkal s kritikou 

ze strany některých poslanců i občanských sdružení. Český 

helsinský výbor například zastává názor, že se při vyšetřování 

zmíněného případu objevila řada trestněprávních pochybení, 

včetně porušování principu presumpce neviny. Za porušení zásady 

presumpce neviny ze strany vyšetřovatele se letos 1.října 

Uzunoglovi omluvil právní zástupce ministerstva vnitra. 

    Petr kudela kš 
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Vnitro se omluvilo za postup vyšetřovatele v případě Uzunoglu 

    PRAHA 2.října (ČTK) - Za porušení zásady presumpce neviny ze 

strany vyšetřovatele, který se zabýval dodnes neskončeným 

případem tureckého občana Yekty Uzunogla, se v úterý u Městského 

soudu v Praze Uzunoglovi omluvil právní zástupce ministerstva 

vnitra. ČTK to dnes řekli pracovníci tohoto ministerstva. 

    Uzunoglu je v ČR stíhán za podvod, vydírání, nedovolené 

ozbrojování a omezování osobní svobody. Letos v březnu podal u 

Městského soudu v Praze žalobu, jíž se domáhal omluvy za to, že 

někdejší vyšetřovatel jeho případu vydal 27.října 1994 tureckému 

novináři Gürkanu Gönenovi (v ČR vystupoval pod jménem Otan 

Göksel) potvrzení, že mu Uzunoglu odcizil cestovní doklad. 

    Záležitost posoudil právní odbor ministerstva vnitra a 

dospěl k závěru, že Uzunoglův požadavek je oprávněný. V červenci 

se proto ministerstvo obrátilo na jeho právního zástupce a 

navrhlo mimosoudní vyřízení věci. Uzunoglův právník však na 

tento návrh nereagoval. Při úterním soudním jednání proto právní 

zástupce ministerstva vnitra návrh vyřídit věc smírně zopakoval. 

Poté se obě strany dohodly na textu omluvy ze strany 

ministerstva a uzavřely smír, který následně schválil soud. 

    Podle dostupných informací jde minimálně od vzniku 

samostatné ČR o první případ (s výjimkou lustračních sporů), kdy 

se ministerstvo vnitra tímto způsobem omluvilo za chybu svého 

pracovníka. 

    hns kš ilk 
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Řešení kriminálních případů se často vleče 

    PRAHA 27.září (ČTK) - Dnešní jednání Vrchního soudu v Praze 

o postupu v případě tzv.sečské vraždy připomnělo jednu z bolestí 

současné české justice spočívající - alespoň z pohledu laické 

veřejnosti - v neúměrném protahování soudních kauz. Několik let 

se táhnoucí trestní řízení, aniž soud vyřkne konečný rozsudek, 

pak i podle názoru mnohých odborníků snižuje účinnost 
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represivního systému a oslabuje povědomí o tom, že po 

zavrženíhodném činu má bezprostředně následovat trest. 

    Do dnešních dnů tak nebyla uspokojivě dořešena řada 

kriminálních případů, které v minulosti vzbudily pozornost 

veřejnosti, ač se některé z nich začaly odvíjet již před více 

než šesti lety. Problematické soudní procesy přitom zasahují 

různé oblasti kriminální činnosti od násilných deliktů až po 

hospodářskou kriminalitu. 

    K nejdelším procesům polistopadové doby bude zřejmě patřit 

dosud neuzavřený případ textilní restaurátorky Marty Chadimové, 

který původně začal jako restituční kauza v září 1991. Proces 

založený na obvinění z podvodu a falšování veřejných listin 

týkajících se rozsáhlého majetku premonstrátského řádu v Praze 

na Strahově byl zahájen vazbou hlavní protagonistky v dubnu 

1992. Svízelné soudní líčení, které se muselo z procesních 

důvodů v loňském roce celé opakovat a do něhož zasáhl stížností 

pro porušení zákona i ministr spravedlnosti, dospělo ke 

zdánlivému závěru v podobě milosti udělené prezidentem republiky 

v srpnu loňského roku. Vzhledem k tomu, že Chadimová, která se 

od počátku označuje za nevinnou, milost vzápětí odmítla, bude 

případ pokračovat. Na základě loňského rozhodnutí Vrchního soudu 

líčení povede nový soudce, přičemž případ zůstává u původního 

Městského soudu v Praze. 

    Ke konečnému rozsudku nedospěl ani další z široce 

publikovaných případů - kauza bývalého zpravodajského důstojníka 

Václava Wallise zahájená jeho zatčením takřka před čtyřmi lety. 

Za prodej utajovaných informací byl Wallis původně odsouzen k 

nepodmíněnému 37 měsíců trvajícímu trestu. V srpnu 1994 však 

soud druhé instance rozsudek zrušil, a od té doby případ 

nepokročil kupředu. Věc prozatím ztroskotala na znaleckém 

posudku o škodách způsobených zpravodajské službě, jehož 

vypracování požadované soudem odmítla jak vojenská 

kontrarozvědka, tak útvar utajovaných skutečností ministerstva 

vnitra. 

    Několik let trvá i vyšetřování a soudní dohra řady případů 

násilné kriminality. První vraždy v kauze Orlické přehrady, jež 

se dosud před soud vůbec nedostala, byly spáchány již před pěti 

lety. Pátrání, které bylo dosud největší technickou akcí české 

policie, začalo v roce 1993. Vyšetřování případu pěti výjimečně 

brutálních vražd, jednoho pokusu o vraždu a dalších trestných 

činů, příslušné orgány ukončily letos v květnu. Posledním krokem 

v případu je několik dní starý návrh na podání obžaloby 

předložený soudu státním zástupcem. 

    Odsouzen zatím nebyl ani pachatel zřejmě první nájemné 

vraždy po roce 1989 Jiří Kájínek. Činu se dopustil před třemi 

lety a věcí se doposud zabývá prvoinstanční soud. 

    Jiná sdělovacími prostředky široce komentovaná kauza - 

zavraždění manželky majitele pražského zábavního podniku 

Discoland Sylvia Ivana Jonáka - do soudního stadia sice dospěla, 

ale od spáchání činu nyní uběhly již více než dva roky. Věc 

začal soud projednávat letos v březnu. V případu figuruje 

několik osob, včetně zmíněného Jonáka jako organizátora činu. 

Ten byl v září poté, co mu vypršela vazební lhůta, propuštěn 

spolu s několika dalšími obžalovanými na svobodu. Věc dále 

projednává soud první instance. 

    Dvouletou vazbu naopak soud v témže měsíci prodloužil 

tureckému podnikateli kurdského původu Yektovi Uzunogluovi, 

známému mimo jiné vydáním publikace s články některých vysokých 

českých ústavních činitelů. Případ původně v Československu 

vystudovaného lékaře začal v roce 1994, kdy policie našla v 

kanceláři patřící jeho firmě zmučeného tureckého novináře a 



další tři Turky. Na základě svědectví tureckých občanů byl 

Uzunoglu obviněn nejprve z přípravy tří vražd, které bylo 

později staženo, ale zůstala obvinění z podvodu, vydírání a 

nedovoleného ozbrojování. Případ je stále ve stadiu přípravného 

řízení, což svým dubnovým rozhodnutím potvrdil Vrchní soud. 

    Podle některých zdrojů je vyšetřování provázeno řadou 

procesních nesrovnalostí, na což již několikrát poukazovali 

Uzungluovi příznivci. Naposledy se k tomu vyjádřil Český 

helsinský výbor s tím, že ponechání Uzunoglua ve vazbě považuje 

za "určité selhání právního systému České republiky". 

    Podobné problémy se projevují i v ostře sledovaných kauzách 

rasistických projevů. Příkladem může být soud s pachateli 

píseckého utonutí mladého Roma v dubnu 1993, za nějž dodnes 

nebyl nikdo pohnán k odpovědnosti. Původní rozsudek z roku 1994, 

který z téměř dvacítky obžalovaných uznal za vinné pouze dvě 

osoby, nadřízený soud zrušil a vrátil věc k došetření. Po 

epizodě se zastavením řízení se případ dostal opět k soudu letos 

na jaře. Jednání bylo vzhledem k napjaté situaci ve městě 

přeloženo do Českých Budějovic, v srpnu z případu odešel původní 

soudce. V současnosti se soud musí vypořádat s námitkami 

romského zmocněnce Jakuba Poláka, který si stěžuje na podjatost 

vyšetřovatelů. 

    Samostatnou kapitolou v práci českých orgánů činných v 

trestním řízení jsou případy hospodářské a finanční kriminality. 

V kauze daňových úniků v obchodu s lehkými topnými oleji je 

například vyšetřována více než stovka osob, ani jedna z nich se 

však dosud neocitla před soudem. Stejně zatím vyznělo trestní 

stíhání související s krachy bank. Například kauza 

pravděpodobného strůjce pádu Kreditní a průmyslové banky, jež 

zkrachovala jako první před třemi lety, Antonína Moravce, 

dospěla zatím pouze k návrhu na obžalobu. 

    Dana Petrů lub hns arm 
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Helsinský výbor: V případě Uzunogla selhal právní systém 

    PRAHA 24.září (ČTK) - Za "určité selhání právního systému 

České republiky" považují zástupci Čs.helsinského výboru (ČHV) 

případ tureckého podnikatele kurdského původu Yekty Uzunogla, 

kterému vrchní soud prodloužil dvouletou vyšetřovací vazbu. 

"Nezabýváme se přitom případem z hlediska viny či neviny," 

upřesnili představitelé ČHV na dnešní tiskové konferenci 

věnované Uzunoglovu případu. 

    "Případ pro nás přesahuje všechny meze," řekl Milan Horáček 

z Nadace Heinricha Bölla s tím, že se v této souvislosti jejich 

organizace obrátí na mezinárodní instituce. 

    Podle Uzunoglova advokáta Jaroslava Hlávky provází případ 

řada procesních nesrovnalostí. Dozorující státní zástupkyně 

podle něj obdržela kopie výslechů tureckých svědků, kteří v 

Turecku změnili své původní výpovědi až v den, kdy se mělo 

rozhodovat o prodloužení vazby. Tyto výpovědi, provedené na 

základě žádosti české strany Turecku, se přitom zásadně lišily 

od toho, co svědci vypověděli ještě v České republice. Výpovědi 

zaznamenané v ČR naznačovaly Uzunoglovu vinu, výpovědi z Turecka 

naopak nevinu. 

    Právník Václav Mandák, považovaný za experta v oblasti 

obhajoby a vazby, k případu podotkl, že se "táhne nepřiměřeně 
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dlouho". 

    Uzunoglu je obviněn z trestného činu podvodu, vydírání, 

nedovoleného ozbrojování a omezování osobní svobody. Uzunoglu, 

je známý tím, že vydal knížku mj.s články premiéra Václava 

Klause a ministrů Ivana Kočárníka a Josefa Luxe. 

    Uzunogluův případ začal v roce 1994, kdy policie našla v 

kanceláři patřící jeho firmě zmučeného tureckého novináře, 

kterého spolu s dalšími třemi tureckými občany zatkla. 

    Postup orgánů činných v trestním řízení se v této věci 

setkal s kritikou ze strany některých poslanců i občanských 

sdružení. 

    Jan Charvát kš 
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Vrchní soud prodloužil Uzunogluovu vazbu 

    PRAHA 13.září (ČTK) - Vrchní soud v Praze dnes rozhodl o 

prodloužení vazby tureckého podnikatele Yekty Uzunoglua, 

obviněného z trestného činu podvodu, vydírání, nedovoleného 

ozbrojování a omezování osobní svobody. ČTK o tom informoval 

soudce Vrchního soudu v Praze. 

    Uzunoglu, známý zejména tím, že vydal knížku mj.s články 

premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a Josefa 

Luxe, je ve vazbě již téměř dva roky. Dvouletá lhůta, v níž je 

nutné případ uzavřít a předat soudu, vyprší v sobotu. Vrchní 

státní zástupce proto podal návrh na prodloužení Uzunogluovy 

vazby, které dnes soud vyhověl. Celková délka vazby nesmí 

přesáhnout tři roky, u zvlášť závažných trestných činů čtyři 

roky. 

    Podle soudce vrchního soudu není dnešní rozhodnutí 

pravomocné. Uzunoglu proti němu může podat stížnost k Nejvyššímu 

soudu v Brně do tří dnů od chvíle, kdy mu bude rozhodnutí o 

prodloužení vazby doručeno. Podle soudce zřejmě Uzunoglu obdrží 

toto rozhodnutí příští týden. 

    Uzunogluův  případ začal v roce 1994, kdy policie našla v 

kanceláři patřící jeho firmě zmučeného tureckého novináře, 

kterého spolu s dalšími třemi tureckými občany zatkla. 

    Postup orgánů činných v trestním řízení se v této věci 

setkal s kritikou ze strany některých poslanců i občanských 

sdružení. Český helsinský výbor například zastává názor, že se 

při vyšetřování Uzunogluova případu objevila řada 

trestněprávních pochybení včetně porušování principu presumpce 

neviny. 

    Ivan Lukáš rot 
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Vrchní státní zástupce navrhl prodloužení vazby Uzunoglua 

    PRAHA 12.září (ČTK) - Vrchní státní zástupce podal Vrchnímu 

soudu návrh na prodloužení vazby tureckého podnikatele Yekty 

Uzunogla, obviněného z trestného činu podvodu, vydírání, 

nedovoleného ozbrojování a omezování osobní svobody. Uzunoglu je 

ve vazbě již dva roky. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí 

městského státního zastupitelství v Praze Slavomír Novák. 
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    Vazba nesmí trvat déle než dva roky. Pokud nebylo možné pro 

obtížnost věci nebo z jiných závažných důvodů trestní stíhání v 

této věci ukončit a propuštěním obviněného na svobodu hrozí, že 

bude vyšetřování zmařeno, může o dalším trvání vazby rozhodnout 

vrchní soud. Celková délka vazby však nesmí přesáhnout tři roky, 

u zvlášť závažných trestných činů čtyři roky. Dvouletá lhůta v 

případě Uzunoglua má vypršet v sobotu. 

    Uzunoglu jako známý podnikatel mimo jiné vydal knížku s 

články premiéra Václava Klause a dalších ministrů. 

    Případ Yekty Uzunoglua začal v roce 1994, kdy policie našla 

v kanceláři patřící jeho firmě zmučeného tureckého novináře, 

kterého spolu s dalšími třemi tureckými občany zatkla. 

    Postup orgánů činných v trestním řízení se v této věci 

setkal s kritikou ze strany některých parlamentních poslanců i 

občanských sdružení. 

    Český helsinský výbor dnes pro ČTK uvedl, že se při 

vyšetřování Uzunogluova případu objevila řada trestně právních 

pochybení, včetně porušování principu presumpce neviny. Podle 

právníka Václava Pavlíčka z Českého helsinského výboru má každý 

právo na projednání své věci před nezávislým soudem v přiměřené 

lhůtě. Pokud trvá vazba již dva roky bez toho, aby byli obvinění 

postaveni před soud, jde o porušení článku Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. 

    Robert Káčer jkg arm 
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Vrchní státní zástupce navrhnul prodloužení vazby Uzunoglua 

    PRAHA 12.září (ČTK) - Vrchní státní zástupce podal Vrchnímu 

soudu návrh na prodloužení vazby tureckého podnikatele Yekty 

Uzunogla, obviněnéhoo z trestného činu podvodu, vydírání, 

nedovoleného ozbrojování a omezování osobní svobody. Uzunoglu je 

ve vazbě již dva roky. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí 

městského státního zastupitelství v Praze Slavomír Novák. 

Dvouletá lhůta, v níž je nutné případ uzavřít a předat soudu, má 

vypršet v sobotu. 

    Uzunoglu jako známý podnikatel mj.vydal knížku s články 

premiéra Václava Klause a dalších ministrů. 

    kar jkg 
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Demonstrace před ruzyňskou věznicí - Uzunoglu zahájil hladovku 

(ČTK vydává k této zprávě foto) 

    PRAHA 30.srpna (ČTK) - Kolem dvacítky členů a sympatizantů 

občanského sdružení Cri du sang innocent (výkřik nevinné krve) 

zahájilo dnes po poledni svoji protestní demonstraci za 

propuštění z vazby tureckého podnikatele Yekty Uzunogla před 

ruzyňskou vazební věznicí. "Uzunoglu zahájil dnes na protest 

proti své téměř dva roky trvající vazbě protestní hladovku," 

řekl na místě ČTK mluvčí sdružení Albert Žirovnický. 

    Sdružení podle jeho slov zaslalo již prostestní otevřený 

dopis ministru spravedlnosti Janu Kalvodovi, v němž upozorňuje 

na řadu nesrovnalostí, které vazební vyšetřování Yekty Uzunogla 
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provází. Mezi požadavky sdružení patří Uzunoglovo okamžité 

propuštění z vazby, náhrada vzniklých škod a za údajně utrpěná 

příkoří poskytnutí omluvy. 

    Uzunoglu známý zejména tím, že vydal knížku mj.s články 

premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a Josefa 

Luxe, je v současné době vazebně stíhán pro trestné činy 

podvodu, vydírání, nedovoleného ozbrojování a omezování osobní 

svobody. 

    Jan Charvát mal 
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Občanské sdružení bude dnes demonstrovat za propuštění Uzunogla 

    PRAHA 30.srpna (ČTK) - Za propuštění z vazby tureckého 

podnikatele Yekty Uzunogla bude dnes od 13:00 protestovat nově 

vzniklé občanské sdružení Cri du sang innocent (výkřik nevinné 

krve) před ruzyňskou vazební věznicí. Demonstrací, které by se 

podle pořadatelů nemělo zúčastnit více než 200 lidí, chce 

sdružení dosáhnout také toho, aby byly Uzunoglovi nahrazeny 

vzniklé škody a za údajně utrpěná příkoří poskytnuta omluva. 

    Uzunoglu známý zejména tím, že vydal knížku mj.s články 

premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a Josefa 

Luxe, je v současné době vazebně stíhán pro trestné činy 

podvodu, vydírání, nedovoleného ozbrojování a omezování osobní 

svobody. 

    Základním předpokladem pro splnění požadavků sdružení je 

podle mluvčího Alberta Žirovnického okamžité propuštění Uzonogla 

z "novodobého koncentračního tábora" vazební ruzyňské věznice. 

Všichni účastníci plánované čtyřhodinové protestní akce byli 

poučeni o chování, které nesmí odporovat zákonu, dodal 

Žirovnický. 

    Jan Charvát mal 
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Občanské sdružení chce, aby byl Uzunoglu propuštěn na svobodu 

    PRAHA 27.srpna (ČTK) - Okamžité propuštění z vazby, náhradu 

vzniklých škod a omluvu za údajná utrpěná příkoří tureckému 

podnikateli Yektovi Uzunoglovi požaduje nově vzniklé občanské 

sdružení Cri du sang innocent (výkřik nevinné krve). Sdružení 

chce své požadavky podpořit páteční protestní demonstrací před 

ruzyňskou vazební věznicí. Pro ČTK to uvedl mluvčí sdružení 

Albert Žirovnický. 

    Uzunoglu, který je známý zejména tím, že vydal knížku mj.s 

články premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a 

Josefa Luxe, je v současné době vazebně stíhán pro trestné činy 

podvodu, vydírání, nedovoleného ozbrojování a omezování osobní 

svobody. 

    Podle Žirovnického je základním předpokladem pro splnění 

požadavků sdružení okamžité propuštění Uzonogla z "novodobého 

koncentračního tábora" vazební ruzyňské věznice. 

    Páteční demonstrace by se nemělo zúčastnit více než 200 lidí 

- všichni účastníci byli poučeni o chování, které nesmí 
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odporovat zákonu, dodal Žirovnický. 

    Jan Charvát hol 
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ČSSD kritizuje pochybení policie v případě Uzunoglu 

    PRAHA 19.srpna (ČTK) - Poslanci sociální demokracie 

kritizují řadu pochybení policie ve vyšetřování tureckého občana 

Yekty Uzunoglua. Uvedla to dnes televize Nova. Podnikatel a 

lékař Uzunoglu je už téměř dva roky ve vyšetřovací vazbě pro 

podezření ze spáchání trestných činů vydírání, omezování osobní 

svobody a podvodu. 

    Jeho případ začal před dvěma roky, kdy policie našla v 

kanceláři patřící jeho firmě zmučeného tureckého novináře, 

kterého spolu s dalšími třemi tureckými občany zatkla. Nova 

připomněla, že Uzunoglu jako podnikatel vydal publikaci, v níž 

se mimo jiné objevily články premiéra Václava Klause a několika 

ministrů. V rámci vyšetřování vyšlo podle Novy najevo, že 

poškozený turecký novinář vystupující s falešnými dokumenty 

spáchal několik trestných činů. 

    Nova dále uvedla, že podle sociálních demokratů byl tento 

klíčový svědek v úzkém spojení s vysokým policejním důstojníkem. 

Tuto část stížnosti prověřovala Inspekce ministra vnitra a žádné 

takové závěry se nepotvrdily, uvedla Nova. Rovněž Vrchní státní 

zastupitelství prověřovalo tuto trestní věc a neshledalo v něm 

žádné procesní pochybení dozorující státní zástupkyně, uvedla 

Nova. 

    Pravděpodobně počátkem září se ke stížnosti sociálních 

demokratů vyjádří nový ministr spravedlnosti Jan Kalvoda, který 

se v současné době s případem seznamuje, uvedla Nova. 

    nam jkg 
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V kauze Uzunoglu budou vyslechnuti svědci v Turecku 

    PRAHA 14.května (ČTK) - V případu tureckého podnikatele 

Yekty Uzunogla, který je od poloviny roku 1994 vazebně stíhán 

pro trestné činy podvodu, vydírání a omezování osobní svobody, 

budou vyslechnuti svědci v Turecku. ČTK to dnes řekl Uzunoglův 

advokát Jaroslav Hlávka. 

    Hlávka přitom odmítl informace vyšetřovatele případu, že již 

bylo ukončeno vyšetřování týkající se násilné trestné činnosti 

Uzunogla a že se nyní pracuje na jeho majetkové trestné 

činnosti. Výslechy svědků v Turecku jsou podle Hlávky jedny z 

nejdůležitějších vyšetřovacích úkonů. "Výslechy některých těchto 

svědků byly v minulosti provedeny ze strany vyšetřovatele v 

rozporu s trestním řádem, a proto Vrchní soud nařídil jejich 

opakování," řekl Hlávka. 

    Soud dále podle něj nařídil také výslechy dalších svědků, 

kteří nebyli vyslechnuti vůbec, ač byli policii známí, a "jak 

sami uvedli při výslechu na turecké prokuratuře, bylo jim 

doporučeno odjet urychleně z ČR". Podle Hlávkových slov navíc 

nebyly provedeny některé vyšetřovací úkony - například 

konfrontace poškozeného Gürkana Gönena , protože "se odmítl 
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konfrontace s obviněnými zúčastnit". Ze stejného důvodu pak, jak 

uvádí Hlávka, nebyly řádně provedeny ani nařízené rekonstrukce. 

Proti tomuto postupu podala obhajoba stížnost k dozorujícímu 

státnímu zástupci, který však do dnešního dne nerozhodl, dodal 

Hlávka. 

    Pražský městský soud vrátil případ Uzunogla městskému 

státnímu zastupitelství pro závady a pochybení při přípravném 

řízení. Zastupitelství podalo proti tomuto rozhodnutí stížnost k 

Vrchnímu soudu. Ten však pochybení potvrdil a vrátil věc k 

došetření. 

    Případ tureckého podnikatele vzbudil zájem sdělovacích 

prostředků a veřejnosti zejména proto, že Uzunoglu jako 

podnikatel vydal publikaci, v níž se mimo jiné objevily články 

premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a Josefa 

Luxe. Uzunoglu vydal také samostatnou knihu Karla Dyby. 

    Štěpánka Kučerová mfl mal 
 

 

 Titulek: Vyšetřování násilné trestné činnosti Uzunogla je ukončeno 

 
 Klíčová slova:  ČR; kriminalita; Uzunoglu 

 Datum vydání: 2.5.1996      Čas vydání: 12:24      ID: 19960502D00914 

 Servis: dce    Priorita: 3    Kategorie: uni; sex 

   

Vyšetřování násilné trestné činnosti Uzunogla je ukončeno 

    PRAHA 2.května (ČTK) - Část vyšetřování případu tureckého 

podnikatele Yekty Uzunogla, který je od poloviny roku 1994 

vazebně stíhán pro trestné činy podvodu, vydírání, nedovoleného 

ozbrojování a omezování osobní svobody, týkající se násilné 

trestné činnosti, je ukončena. ČTK to dnes řekl vyšetřovatel 

případu s tím, že nyní se pracuje na jeho majetkové trestné 

činnosti. 

    Pražský městský soud vrátil případ městskému státnímu 

zastupitelství pro závady a pochybení při přípravném řízení. 

Zastupitelství podalo proti tomuto rozhodnutí stížnost k 

Vrchnímu soudu. Ten však pochybení potvrdil a vrátil věc k 

došetření. 

    Jak ČTK dnes dále sdělil vyšetřovatel, nyní se pracuje na 

úkolech, které zadalo městské státní zastupitelství. Dodal, že 

se jedná například o rekonstrukci jednoho z trestných činů a 

konfrontace svědků. Dříve než za měsíc podle něj však případ 

uzavřen nebude. 

    Případ tureckého podnikatele vzbudil zájem sdělovacích 

prostředků a veřejnosti zejména proto, že Uzunoglu jako 

podnikatel vydal publikaci, v níž se mimo jiné objevily články 

premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a Josefa 

Luxe. Uzunoglu vydal také samostatnou knihu Karla Dyby. 

    Štěpánka Kučerová rot mal 
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Drápela hovoří o porušování lidských práv v případě Uzunoglu 

    PRAHA 17.dubna (ČTK) - Poslanec sněmovny za Českomoravskou 

unii středu Jiří Drápela hodlá předat ministru vnitra Janu 

Rumlovi a ministerskému předsedovi Václavu Klausovi dopis, v 

němž jej vazebně zadržovaný Nehmet Özdemir, synovec rovněž 

zadržovaného tureckého podnikatele Ergüna Yekty Uzunogla 

obviněného z několika trestných činů, informuje o "bezpříkladném 

porušování základních lidských práv". Zástupci poslaneckého 
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klubu ČMUS dnes Özdemirův dopis předali spolu s uvedenou 

informací ČTK. 

    "Ministru vnitra Rumlovi je zřejmě porušování lidských práv 

jedno," řekl dnes Drápela na tiskové konferenci ČMUS. Uzunoglu 

byl obviněn v polovině loňského roku ze tří trestných činů - 

vydírání, loupeže a podvodu. Do vazby byl vzat spolu s dalšími 

obviněnými přibližně o rok dříve. 

    Své zatčení v září 1994 Özdemir v dopise Drápelovi datovaném 

letošním 15.dubnem označil za "brutální". Jak uvedl, policisté 

mu po zatčení neumožnili po několik hodin návštěvu toalety, 

ačkoli je upozorňoval na své vážné zdravotní problémy 

vyplývající z ledvinové choroby. Při jakémkoli dotazu byl údajně 

častován urážkami ze strany všech přítomných. 

    Od 15.září 1994 je Özdemir podle vlastních slov nepřetržitě 

umístěn ve vazbě, aniž by se, jak uvádí, "dopustil jakéhokoliv 

jednání, které by bylo v nejmenším rozporu se zákonem". 

Konstatuje, že se tak děje na základě křivé výpovědi svědka a 

poškozeného Göksela Otana, jenž vystupuje pod cizím jménem a 

jeho výpověď je tedy nepoužitelná. Zákon totiž ukládá 

vyšetřovateli i soudu spolehlivě zjistit totožnost svědka, 

upozorňuje zadržený. 

    Tyto skutečnosti podle Özdemira potvrdil počátkem letošního 

roku i Vrchní soud v Praze. "K dnešnímu dni tedy není proti nám 

jediný použitelný důkaz o spáchání nějaké trestné činnosti, ale 

přesto jsme všichni nadále ve vazbě," uvedl Özdemir v dopise na 

adresu svou a dalších zadržených. Vrchní soud podle něj rozhodl 

o dalším trvání vazby s odůvodněním, že zadržení by mohli jako 

cizinci uprchnout před trestem do ciziny, ačkoli Turecko a Česká 

republika uzavřeli dosud platnou dohodu o vzájemné právní 

pomoci, uvedl Özdemir. 

    Václav Rákos arm mal 
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Přátelé Uzunogla jsou znepokojeni způsobem a délkou vyšetřování 

    PRAHA 11.dubna (ČTK) - Přátelé tureckého podnikatele Ergüna 

Yekty Uzunogla, který je již 18 měsíců ve vazbě na základě 

obžaloby z trestných činů podvodu, vydírání, omezování osobní 

svobody a nedovoleného ozbrojování, jsou znepokojeni tím, jak 

dlouho a jakým způsobem je vedeno vyšetřování. Na dnešní tiskové 

konferenci to řekl jeden z Uzunoglových přátel Milan Horáček s 

tím, že se vyšetřování stále protahuje, soud se odkládá a 

obžalovaný zůstává stále ve vazbě, "což zřejmě někomu vyhovuje". 

    Případ Uzunoglu byl opět vrácen vyšetřovateli. Pražský 

městský soud totiž vrátil případ městskému státnímu 

zastupitelství pro závady a pochybení při přípravném řízení. 

Zastupitelství podalo proti tomuto rozhodnutí stížnost k 

Vrchnímu soudu, ten však pochybení potvrdil a vrátil věc k 

došetření. 

    "Zdůrazňujeme, že nechceme posuzovat podstatu skutků, ani 

otázku viny či neviny. To přísluší výhradně soudu... Cítíme však 

povinnost upozornit na některé podezřelé okolnosti případu," 

řekl Horáček. Uvedl, že zpráva o stíhání Uzunogla byla 

zveřejněna až po více než deseti týdnech, a to "přesně v 

okamžiku, kdy se policie dostala do ohniska kritiky veřejnosti 

ve dvou závažných případech". 

    Jak informoval obhájce obžalovaného Jaroslav Hlávka, od 
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počátku vyšetřování mu bylo zabráněno nahlížet do spisu. K 

takové praxi se však podle něj přistupuje pouze v případě 

podezření, že advokát je zapleten do trestného činu s 

obžalovaným. 

    Hlávka tvrdí, že státní zástupkyně pražského městského 

státního zastupitelství obžalovala Uzunogla z nedovoleného 

ozbrojování, aniž by byl před tím z tohoto činu obviněn. Toto 

tvrzení však dnes pražský městský státní zástupce Josef Kredba 

odmítl. 

    Případ tureckého podnikatele vzbudil zájem sdělovacích 

prostředků a veřejnosti zejména proto, že Uzunoglu jako 

podnikatel vydal publikaci, v níž se mimo jiné objevily články 

premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a Josefa 

Luxe. Uzunoglu vydal také samostatnou knihu Karla Dyby. 

    Štěpánka Kučerová jkg kš 
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Případ tureckého občana Yekty Uzunogla je opět u vyšetřovatele 

    PRAHA 9.dubna (ČTK) - Případ tureckého občana Yekty 

Uzunogla, který je od poloviny roku 1994 vazebně stíhán pro 

trestné činy podvodu, vydírání, nedovolené ozbrojování a 

omezování osobní svobody, byl opět vrácen vyšetřovateli. ČTK to 

dnes řekl mluvčí městského státního zastupitelství Slavomír 

Novák. 

    Pražský městský soud vrátil případ městskému státnímu 

zastupitelství pro závady a pochybení v průběhu přípravného 

řízení. Zastupitelství podalo proti tomuto rozhodnutí stížnost k 

Vrchnímu soudu. Ten však pochybení potvrdil a vrátil věc k 

došetření. Uzunoglu je stále ve vazbě. 

    Jak ČTK řekl ředitel pražského úřadu vyšetřování Richard 

Maleček, na případu se pracuje velice intenzivně, byli na něj 

podle jeho slov vyčleněni ti nejlepší vyšetřovatelé. "Jde o 

prioritní záležitost," uvedl a dodal, že se pracuje na jejím co 

nejrychlejším ukončení. 

    Případ tureckého podnikatele vzbudil zájem sdělovacích 

prostředků a veřejnosti zejména proto, že Uzunoglu jako 

podnikatel vydal publikaci, v níž se mimo jiné objevily články 

premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a Josefa 

Luxe. Uzunoglu vydal také samostatnou knihu Karla Dyby. 

    Uzunoglu byl původně obviněn také z přípravy tří vražd. Toto 

obvinění však orgány činné v trestním řízení později stáhly. 

    Ve čtvrtek se v prostorách Centra nezávislé žurnalistiky 

koná tisková konference, kterou pořádá Asociace evropských 

novinářů s názvem "Nejnovější vývoj případu Dr.Uzunoglu" za 

účasti zástupců obhajoby a občanských skupin a organizací, které 

průběh vyšetřování sledují. Vyšetřovatelé tam podle Malečka 

pozváni nebyli. 

    Štěpánka Kučerová kš ak 
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Upozorňujeme uživatele databanky ČTK, že turecký podnikatele Uzunoglu 

nesponzoroval vydání knihy Ekonomické perspektivy České republiky 
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a realismu. Další informace najdete ve zprávě ČTK z 1.prosince 1994 

pod klíčovými slovy ČR-kriminalita-Uzungolu-Kouba. 

   ČTK 

---------------------------------------------------------------- 

ČT: Uzunoglu měl několik desítek zakázaných "tužkových pistolí" 

    PRAHA 22.prosince (ČTK) - Šest pistolí a několik desítek 

takzvaných tužkových pistolí bylo zajištěno u tureckého 

podnikatele Yekty Uzunoglua, který je od září obviněn a vazebně 

vyšetřován pro podezření ze spáchání závažných trestných činů. 

Informovala o tom dnes Česká televize s odvoláním na ředitele 

Úřadu vyšetřování pro Prahu 5 Václava Kučeru. 

    Držení "tužkových pistolí" je v České republice zakázáno, 

uvedla ČT. Zadržené zbraně jsou nyní na balistické expertíze v 

Kriminalistickém ústavu, který ověřuje jejich funkčnost a 

případné použití. U Uzunoglua byly zadrženy i nástroje, kterými 

měl týrat jak hlavního svědka případu, tak i svého bratrance. 

    Uzunoglu používal údajně i jiná jména. Jeho spolužáci z 

Lékařské fakulty jej například znají pod jménem Yekta Geylani. 

Pod tímto jménem byl Uzunoglu po ukončení studií z 

Československa vypovězen, informovala televize. Kučera podle ČT 

uvedl, že se připravuje zpráva, která má vyjasnit okolnosti, pro 

něž byl Uzunoglu vyhoštěn. 

    Turecký podnikatel kurdského původu Yekta Uzunoglu je 

obviněn z přípravy dvou vražd, vydírání a z fyzického mučení. 

Navíc je podle dřívějších informací podezřelý, že se podílel na 

obchodu s drogami. 

    Ve svém nakladatelství Uzunoglu vydal například knihu s 

články premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a 

Josefa Luxe či samostatnou knihu ministra Karla Dyby. 

    kš dr 
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Bývalá Uzunogluova pracovnce tvrdí, že jí vyhrožoval 

    PRAHA 14.prosince (ČTK) - Fyzickou likvidací, se zbraní v 

ruce, měl mnohokrát vyhrožovat jedné ze svých pracovnic turecký 

podnikatel Yektu Uzunoglu, který je nyní ve vazbě jako obviněný 

z přípravy vražd. Zmíněná bývalá pracovnice, "slečna Dana", to 

uvedla na dnešní tiskové konferenci Strany zelených. Uzunoglu jí 

měl vyhrožovat proto, že nesouhlasila s jeho podnikatelskými 

metodami, zdály se jí v rozporu se zákony a chtěla z jeho firmy 

odejít. 

    Bývalá Uzunogluova pracovnice uvedla, že se k ní šéf choval, 

stejně jako k jiným lidem, jako ke svému vlastnictví a velice 

nevybíravě. Podle jejího vyjádření měl Uzunoglu rozsáhlé 

kontakty s vysokými představiteli exekutivy. Uvedené osoby mají 

podle tvrzení pracovnice pocházet z Fondu tržní regulace, Fondu 

národního majetku a Cizinecké policie. 

    Uvedla, že nyní díky publicitě přišla o místo v advokátní 

kanceláři. Tisk totiž zveřejnil, že vlastní třicetiprocentní 

podíl Uzunogluovy firmy Meridian. Ve skutečnosti poškozená, jak 

uvedla, 30 procent jedné z Uzunogluových firem - Meridian TLW - 

vlastnila a svého formálního spoluvlastnictví se letos v srpnu 

vzdala. 

    Dalšími Uzunogluovými firmami jsou společnosti Meridian 

Export, Import a Meridian Agro Production. Zabývají se 

obchodováním s potravinami, chemií, textilem a podobně. Zmíněná 
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"slečna Dana" je ochotná jít svědčit. Zatím údajně dostává 

výhrůžné dopisy v turečtině. 

    Robert Káčer mfl jkg 
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Upozorňujeme uživatele databanky ČTK, že turecký podnikatel Uzunoglu 

nesponzoroval vydání knihy Ekonomické perspektivy České republiky ani 

knihy ministra hospodářství Karla Dyby O hospodářském optimismu 

a realismu. Další informace najdete ve zprávě ČTK z 1.prosince 1994 

pod klíčovými slovy ČR-kriminalita-Uzunoglu-Kouba. 

   ČTK 

---------------------------------------------------------------- 

Uzunoglu se údajně podílel na obchodu s drogami 

    PRAHA 3.prosince (ČTK) - Turecký obchodník kurdského původu 

Yekta Uzunoglu, který je od září obviněn a vazebně vyšetřován 

pro podezření ze spáchání závažných trestných činů, je podle 

televize Nova podezřelý, že se podílel na obchodu s drogami. 

    Nejmenovaný bývalý pracovník Uzunogluho firmy Meridian Nově 

řekl, že firma Meridian do České republiky převážela turecký 

heroin v kamiónech s pepřem a paprikou. Překladištěm drog prý 

byla vysokoškolská menza v Praze na Jižním Městě, kde má firma 

Meridian své sídlo. 

    Zmíněný bývalý pracovník Nově rovněž řekl, že na pašování 

drog policii upozornil již v roce 1992. Speciální útvar policie 

tehdy údajně provedl v sídle firmy důkladnou prohlídku. Žádné 

drogy však nenašel. Podle Novy není vyloučeno, že skutečným 

důvodem udání byl zájem "některých obchodních kruhů" zbavit se 

nepohodlného konkurenta. 

    Uzunoglu se údajně významně angažoval v boji za práva Kurdů. 

V roce 1975 měl společně s dalšími Kurdy jako výraz protestu 

obsadit budovu švédského velvyslanectví v Praze. V sedmdesátých 

letech se měl angažovat v hnutí Lékaři bez hranic. Stýkal se prý 

i s disidenty Tomášem Vrbou, Jaroslavem Kořánem a Jiřím 

Hanzelkou. 

    Uzunoglu podle Novy do kurdštiny přeložil tři knihy Karla 

Čapka a Bibli. 

    Podnikatel Yektu Uzunoglu je obviněn z přípravy dvou vražd, 

vydírání a z fyzického mučení. Ve svém nakladatelství Uzunoglu 

vydal například knihu s články premiéra Václava Klause a 

ministrů Ivana Kočárníka a Josefa Luxe či samostatnou knihu 

ministra Karla Dyby. 

    on kš 
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Uzunoglu koupil od Ministerstva hospodářství Tatru za 50.000 Kč 

    PRAHA 2.prosince (ČTK) - Více než zachovalý automobil Tatra 

613 včetně radiotelefonického vybavení prodalo před nedávnem 

tureckému podnikateli Yektovi Uzunogluovi Ministerstvo 

hospodářství Karla Dyby (ODS) za 50.000 Kč. Tvrdí to dnešní 

Český deník. 

    Vedoucí vnitřní správy ministerstva Aleš Petera však deníku 

řekl, že si ministerstvo něco podobného nemůže dovolit a všechny 
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vozy prodává prostřednictvím bazaru. Přímý prodej "soukromým 

osobám" vyloučil. Referentce autodopravy ministerstva Simoně 

Koubové přesto "striktně zakázal poskytovat jakékoliv 

informace". 

    Petera Českému deníku rovněž řekl, že si "nelze plést 

Ministerstvo hospodářství a ministerstvo hospodářství", tedy 

centrální orgán se subjekty jemu podřízenými, za které 

ministerstvo přímo neručí. 

    Uzunoglu je stíhán pro spáchání několika závažných trestných 

činů. Mimo jiné měl připravovat i vraždu. Od září je ve 

vyšetřovací vazbě. 

    vh kf 
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Uzunoglu Ekonomické perspektivy nesponzoroval, tvrdí vydavatel 

    PRAHA 1.prosince (ČTK) - Turecký obchodník údajně kurdského 

původu Yekta Uzunoglu, který je od září obviněn a vazebně 

vyšetřován pro podezření ze spáchání trestných činů, knihu 

Ekonomické perspektivy České republiky ani knihu Karla Dyby O 

hospodářském optimismu a realismu nesponzoroval. ČTK to dnes 

řekl majitel firmy COWI Miroslav Kouba, která publikaci 

Ekonomické perspektivy vydala. 

    "Publikace je mým nápadem a plně za ni organizačně i 

finančně odpovídám já," uvedl Kouba. Uzunoglu je jedním z mnoha, 

kdo do knihy svým článkem přispěl. "Projekt knihy jsem s ním 

konzultoval a dohodl se, že bude uveden v tiráži," sdělil Kouba. 

    Tureckého obchodníka Uzunoglua poznal Miroslav Kouba, jak 

řekl, jako šéfredaktor časopisu Akcionář, pro nějž Uzunoglu 

zprostředkoval rozhovor s izraelským politikem Šimonem Peresem. 

    S Yektou Uzunogluem Kouba není, jak uvedl, v žádném styku 

již více než rok. 

    Vladimíra Hoštová mfl hol 
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Petr Čermák obdržel již v říjnu od Uzunogla prosebný dopis 

    PRAHA 1.prosince (ČTK) - Obchodník Yekta Uzunoglu, který je 

od září obviněn a vazebně vyšetřován pro podezření ze spáchání 

závažných trestných činů, požádal výkonného místopředsedu ODS 

Petra Čermáka 30.října dopisem z vězení o pomoc. Píší to dnešní 

Lidové noviny a doplňují, že ve středu jejich redaktorovi Čermák 

dopis ukázal s komentářem, že "ho ani nenapadlo, aby ovlivňoval 

vyšetřování". 

    Čermák rovněž doplnil, že dopis, ve kterém Uzunoglu 

poukazuje na svou údajnou nevinu, nepředal policii, protože mu 

pisatel zároveň oznámil, že obsáhlejší vyjádření už zaslal 

vyšetřovateli. 

    Čermák pro dnešní Lidové noviny rovněž prohlásil, že má 

"enormní zájem na tom, aby kauza Uzunoglu byla objasněna co 

nejrychleji". Nepřímo tím kritizoval skutečnost, že se případem 

plně zabývá pouze jeden vyšetřovatel. Podle svého vyjádření se 

Čermák setkal s Uzunoglem dvakrát - v roce 1992 a 1994 - vždy to 

však bylo při oficiálních příležitostech. 
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    Ke knihám, jež Uzunoglu vydal a v nichž dal prostor článkům 

Václava Klause a dalších představitelů ODS, i k faktu, že hlavní 

kancelář ODS obdržela 30.000 výtisků jedné z těchto publikací 

pouze za úhradu přepravních nákladů, Čermák pro Lidové noviny 

řekl: "Knihu ODS neobjednala. Nabízeli jsme ji, protože 

souhlasíme s jejím obsahem." 

    Významný turecký podnikatel Yekta Uzunoglu, který se ještě 

donedávna stýkal s některými českými špičkovými politiky, je 

obviněn z trestných činů vydírání, omezování osobní svobody a 

přípravy vraždy. 

    trn zy 
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Turek Uzunoglu zatím propuštěn na kauci nebyl 

    PRAHA 30.listopadu (ČTK) - Vyšetřovatel případu tureckého 

obchodníka Yektua Uzunoglua, který je obviněn z přípravy vražd a 

podvodu, zatím nebyl informován, zda se soud zabývá případným 

propuštěním obviněného na kauci, o které měl požádat jeho 

advokát. Vyšetřovatel to dnes sdělil ČTK. 

    V případu zatím není podle jeho slov nic nového. Podle 

některých informací se měl Uzunoglu setkávat s představiteli 

bývalého disentu. 

    Rudolf Battěk ČTK řekl, že o nikom takovém jako Uzunoglu 

nikdy neslyšel a nesetkal se s ním. Členové disentu měli podle 

Anny Šabatové dost rozsáhlé kontakty i v zahraničí, ale o 

Uzunogluovi se nedoslechli ani zprostředkovaně. Nynější ministr 

vnitra Jan Ruml uvedl, že Uzunoglu žádal o přijetí u něj, ale 

nepamatuje se, že by se s ním setkal. 

    Podle policejních zdrojů, které si nepřály být jmenovány, by 

mohly informace o Uzunogluově působení mezi disidenty být 

účelovou manipulací, ve snaze ovlivnit vyšetřování. 

    Podle některých informací měl Uzunoglu zprostředkovat 

významný obchodní kontrakt mezi českou a tureckou společností. 

Podle vyšetřovatele to není předmětem vyšetřování. 

    Uzunoglu vydal ve svém nakladatelství podle televize Nova 

například knihu s články premiéra Václava Klause a ministrů 

Ivana Kočárníka a Josefa Luxe či samostatnou knihu ministra 

Karla Dyby. 

    Za předpokladu, že bude Uzunoglu shledán vinným z přípravy 

vražd, hrozí mu trest vězení až 15 let. Za trestný čin podvodu 

by mohl dostat trest odnětí svobody až 12 let. Za předpokladu, 

že bude trestná činnost prokázána, předpokládá vyšetřovatel 

soudní řešení počátkem příštího roku. 

    Robert Káčer dr kš 
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ČT: V pozadí zatčení Uzunoglua má být postkomunistická lobby 

    PRAHA 29.listopadu (ČTK) - Z dopisů, které Yektua Uzunoglua 

psal vyšetřovateli z věznice, vyplývá, že v pozadí jeho zatčení 

by mohly být zájmy jisté postkomunistické lobby, která se snaží 

zničit Uzunogla jako konkurenci. Mělo jít o dostavbu turecké 
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elektrárny Soma v hodnotě 320 miliónů dolarů, kterou zajišťoval 

v minulých letech v Turecku Škodaexport. Informovala o tom dnes 

Česká televize. 

    Jak uvedla, Uzunoglu zprostředkoval přímý kontakt Škodou 

Praha a tureckým odběratelem, čímž se údajně cítil Škodaexport 

poškozen. Uzunoglu přikládá podle ČT velkou důležitost faktu, že 

od poloviny srpna je zástupcem Škodaexportu v Ankaře bývalý 

komunistický ministr zahraničí Jaromír Johanes, který krátce 

před tím odešel z diplomatických služeb. 

    Yekta Uzunoglu je údajně podle vyšetřovatele natolik vlivnou 

a váženou osobností v Turecku, uvedla televize, že pokud v 

nadcházejících víkendových volbách zvítězí jeho přívrženci, 

mohli by se pokusit ovlivnit politickou cestou jeho současné 

postavení v ČR. 

    Významný turecký podnikatel Yekta Uzunoglu, který se ještě 

donedávna stýkal s našimi špičkovými politiky, je od září 

zadržován ve vazbě pro obvinění z trestných činů vydírání, 

omezování osobní svobody a přípravy vraždy. 

    Dnes bylo obvinění rozšířeno o trestný čin podvodu, uvedla 

televize. Obviněný Uzunoglu se měl podvodu dopustit na firmách, 

u kterých nakupoval potravinářské a chemické výrobky. Podle 

policejních zdrojů za odebrané zboží, které prodával do 

zahraničí, neplatil, informovala ČT 1. 

    Podle názoru obhájce Yekty Uzunoglu Jaroslava Hlávky jsou 

tato tvrzení nepravdivá. "I dnešní výslech nasvědčuje tomu, že 

se například o žádné velké hospodářské kriminalitě nedá mluvit," 

dodal Hlávka. 

    Hlavním svědkem v celém případu je údajně turecký novinář 

vystupující po jménem Otan Gëksel, žijící na území ČR již osm 

let. Policie ho 13.září nalezla v jednom z bytů v Mahenově ulici 

v Praze 5 svázaného a zbitého, uvedla televize. Otan Gëksel byl 

záchrannou službou převezen na chirurgickou kliniku v nemocnici 

v Motole. 

    Jak uvedl v rozhovoru pro Českou televizi přednosta zdejší 

kliniky Josef Dvořák, byly na Gëkselově těle nalezeny stopy 

fyzického násilí. Muž byl přivezen do kliniky po fyzickém 

mučení, které pravděpodobně mělo trvat pět až šest dnů. Z 

vyšetření lékaře, který Gëksela ošetřoval, vyplynulo, že novinář 

utrpěl četné pohmožděniny na hlavě, na krku, na hrudníku a na 

bércích, informovala televize. "Po vyšetření byl Gëksel odeslán 

na rentgenové oddělení a v době, kdy se čekalo na zhotovení 

snímků, zmizel," řekl Dvořák. 

    Jak televizi potvrdil očitý svědek, byla ještě týž den 

podniknuta rozsáhlá policejní akce, při níž bylo zadrženo 

několik osob turecké národnosti. Mezi nimi i Yekta Uzunoglu. 

    mrm hol 
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Úřad vyšetřování: za Uzunoglu nikdo zhůry neintervenoval 

    PRAHA 29.listopadu (ČTK) - Podle Úřadu vyšetřování není 

pravda, že se uskutečnily z vysokých vládních míst intervence 

ohledně zadržení tureckého podnikatele Yektua Uzunoglua, který 

měl vydávat knihy českým ústavním činitelům. ČTK to dnes řekl 

vyšetřovatel Václav Kučera. 

    Podnikatel Yektu Uzunoglu je obviněn z přípravy dvou vražd, 

vydírání a z fyzického mučení. Uzunoglu vydal ve svém 
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nakladatelství podle televize Nova například knihu s články 

premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a Josefa Luxe 

či samostatnou knihu ministra Karla Dyby. 

    Podle Kučery nic nenasvědčuje tomu, že by v Uzunogluově 

případu figurovaly některé z politických osobností. Kučera 

uvedl, že není pravda ani to, že byly informace o zatčení 

zatajovány. Uzunoglu byl zatčen již v polovině září. To, že se 

tím začaly sdělovací prostředky zabývat až nyní, je podle Kučery 

shoda okolností. Podle Eduarda Krhutka z Policejního prezídia je 

věcí vyšetřovatele, zda se rozhodne informovat o zadržení. 

    Uzunoglu byl obviněn na základě trestního oznámení. Nyní 

Úřad vyšetřování shromažďuje důkazy. Turek byl již vyslýchán. 

Obsah jeho výpovědi není možné sdělit, neboť je předmětem 

vyšetřování, řekl Kučera. 

    Za předpokladu, že bude Uzunoglu shledán vinným z přípravy 

vražd, hrozí mu trest vězení až 15 let. Za trestný čin podvodu 

by mohl dostat trest odnětí svobody až 12 let, řekl Kučera. Za 

předpokladu, že bude trestná činnost prokázána, předpokládá 

Kučera soudní řešení počátkem příštího roku. 

    Robert Káčer mfl hol 
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LN: Uzunoglu sponzoroval v letech 1993-94 ODS 

    PRAHA 29.listopadu (ČTK) - Turecký obchodník kurdského 

původu Yekta Uzunoglu, který je obviněn ze závažné trestné 

činnosti, vydal prostřednictvím své firmy v letech 1993-94 dvě 

knihy, v nichž publikují čelní politici a významní podnikatelé. 

V obou případech šlo o formu sponzorování ODS. 

    Podle informací Lidových novin byly publikace s názvem 

Ekonomické perspektivy zdarma rozdávány účastníkům mítinků ODS a 

několik desítek výtisků je volně k dostání i na Úřadu vlády ČR. 

Noviny s odkazem na výpovědi lidí z okruhu obviněného napsaly, 

že Uzunoglu považoval vydavatelskou činnost za jednu z forem, 

jak lze získat přízeň vlivných osobností. 

    Deník též získal informace, že Uzunoglu zprostředkoval v 

Turecku pro jednu českou firmu kontrakt v ceně několika set 

miliónů dolarů a že jako provizi měl obdržet mnohamiliónovou 

částku. Konkrétní informace by však mělo přinést až další číslo 

Lidových novin. 

    ili kl 
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Upozorňujeme uživatele databanky ČTK, že turecký podnikatel Uzunoglu 

nesponzoroval vydání knihy Ekonomické perspektivy České republiky 

ani knihy ministra hospodářství Karla Dyby O hospodářském optimismu 

a realismu. Další informace najdete ve zprávě ČTK z 1.prosince 1994 

pod klíčovými slovy ČR-kriminalita-Uzunoglu-Kouba. 

   ČTK 

---------------------------------------------------------------- 

Turecký občan obviněný z přípravy vražd vydával knihy státníkům 

    PRAHA 28.listopadu (ČTK) - Turecký podnikatel Yekta 
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Uzunoglu, který je obviněn z přípravy dvou vražd, vydírání a z 

fyzického mučení, vydával knihy vysokým českým ústavním 

činitelům. Ve svém zpravodajství to dnes uvedla TV Nova. 

Uzunoglu vydal ve svém nakladatelství podle Novy například knihu 

s články premiéra Václava Klause a ministrů Ivana Kočárníka a 

Josefa Luxe či samostatnou knihu ministra Karla Dyby. 

    Policie zatčení podle Novy až dosud utajovala, ačkoli 

tureckého občana zatkla již v polovině září. To TV Nova potvrdil 

ředitel Úřadu vyšetřování pro Prahu 5 Václav Kučera, který 

upřesnil, že podnikatel byl vzat do vazby a obviněn z omezování 

osobní svobody, vydírání a následně z přípravy vraždy. 

    Uzunoglu v jednom případě mučil jiného Turka, uvedla Nova. 

Osobně také údajně připravoval vraždu dvou českých podnikatelů a 

je podezřelý i z desetimiliónových hospodářských podvodů. 

    Jeho nakladatelství Meridian Yekta Uzunoglu vydávala 

sponzorsky takové knížky, které jsou například na sekretariátu 

Občanské demokratické strany, upozornili televizi Nova reportéři 

Lidových novin. Knihu Ekonomické perspektivy České republiky, 

kam obviněný sám přispěl článkem zařazeným hned za premiéra a 

ministry, používá ODS k propagaci "za pouhých deset korun 

českých", uvedla Nova a dodala, že v budově Úřadu vlády je zas 

tato kniha volně nabízena novinářům. 

    Podle zdrojů Lidových novin, na něž se odvolala Nova, se 

Uzunoglu "s výše jmenovanými muži pravidelně scházel". Policejní 

vyšetřovatel k tomu uvedl, že Uzunoglu se "na ně stále odvolává, 

ale z jiných zdrojů se to nepotvrzuje". 

    V souvislosti s tímto případem jsou vyšetřovány další tři 

osoby - turečtí občané kurdské národnosti, uzavřela Nova. 

    bry kš ri 
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Úvodní ročník Meridian Trophy s mezinárodní účastí 

    PRAHA 22. července (ČTK) - Třídenní zkouška všestranné 

způsobilosti čeká účastníky prvního ročníku Meridian Trophy v 

jezdectví, který se uskuteční od 30. července do 1. srpna v 

Humpolci. Mezinárodní závody CCI označené dvouhvězdičkovou 

obtížností jsou jednou ze tří soutěží, které eviduje kalendář 

Světové jezdecké federace (FEI) pro východoevropskou ligu. Kromě 

Humpolce mohou diváci v zemích bývalého východního bloku spatřit 

tuto nesmírně náročnou prověrku koně i jezdce pouze v rumunském 

Sibiu a ve Varšavě. 

    Tento druh sportu v českých zemích po úspěch družstva na 

olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 (bronz) postupně upadal 

v zapomnění, v dnešní době však začíná prožívat svoji renesanci. 

Ve světě je velmi populární, soutěží se zúčastní i ženy a 

britská princezna Anna je dokonce mistryní Evropy a předsedkyní 

FEI. 

    Zkouška všestranné způsobilosti byla dříve doménou 

vojenských jezdců a byla vlastně prověrkou všestranné 

upotřebitelnosti koně jako hypomobilní jednotky. Tomu také 

odpovídalo její dřívější označení "military" (armáda), které v 

dnešní době pomalu mizí. V Německu se ale stále používá, jinde 

ve světě platí označení "olympijský trojboj". 

     Jezdecké závody bývají obvykle tří až čtyřdenní. První den 

je na programu drezurní zkouška, druhý divácky nejatraktivnější 

jízda terénem, která se skládá ze čtyř úseků a obvykle vyřadí z 
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další soutěže okolo poloviny startovního pole. Po jejím prvním 

klusovém úseku sloužícím k rozehřátí koně, přijde na řadu první 

cvalový úsek steeplechase. Rozhoduje rychlost, za kterou jezdec 

absolvuje náročný terén. 

    Druhý klusový úsek slouží k částečnému uklidnění koně před 

nejtěžším cvalem cross country neboli terénní skokovou zkouškou. 

Trať je složena z pevných atypických a často mimoúrovňových 

překážek, které jsou kromě předepsaných výškových a šířkových 

parametrů, plně v kompetenci fantazie jejich stavitele. Druhý 

závodní den absolvují jezdci v sedle okolo 25 km. 

    Závody končí třetí den klasickým parkurem, jehož překážky 

nemají z důvodu značného vyčerpání koní po druhém dni soutěže 

větší výšku než 120 cm. V průběhu třídenních závodů jsou jezdcům 

započítávány trestné body, vítězem se stává závodník s jejich 

nejmenším počtem. 

    Do Humpolce se letos sjede kvalitní konkurence, pořadatelé 

očekávají účast padesáti závodníků z devíti států. Za favority 

soutěže jsou považováni Němec Mattias Baumann a Bohdan Owczarek 

z Polska, loňský vítěz východoevropské ligy, do celkového pořadí 

budou jistě chtít promluvit i přední čeští jezdci Jiří Kornalík, 

Jiří Cipra či Tomáš Jarolím, pro něž bude soutěž současně 

mistrovstvím republiky. Na odměnách bude celkem rozděleno 80.000 

Kč, vítěz si přijde na 25.000. 

    "Kůň hrál odjakživa v historii Kurdů významnou roli ve 

válkách, také staří Peršané dobře věděli proč jej zařadili jako 

figuru do šachové hry ", uvedl na dnešní tiskové besedě Kurd 

Yecta Uzunoglu, prezident turecké firmy Meridian, která převzala 

patronát nad závody v Humpolci. "Sám jsem měl možnost poznat 

význam koně jako lékař v íránsko-irácké válce, kdy byl v horách 

prakticky jediným možným dopravním prostředkem. Sám jsem také 

aktivně závodil, navíc jsem v Čechách před dvaceti lety 

studoval, a tak mám zájem na propagaci jezdeckého sportu. Chtěli 

bychom v budoucnosti v České republice přivítat i evropskou 

elitu na mistrovství kontinentu", zdůvodnil zájem turecké firmy, 

která se zabývá dovozem koženého a sportovního zboží z Turecka, 

její prezident Uzunoglu. 

    Program závodů Meridian Trophy v Humpolci: 

    pátek 30. července - 8:00 hod: drezurní zkouška 

    sobota 31. července - 8:00: terénní zkouška 

    neděle 1. srpna - 13:00: parkur 

    mm jp 
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jjj :Nadnárodní velkoobch. firma rozšiřuje činnost               

=    Praha /ČTK/ -Především velkoobchodu, soukromníkům           

a nákupčím obchodních podniků slouží nadnárodní společnost       

Meridian, která zahájila svoji činnost v Československu          

v závěru minulého roku. Tato firma, která má kromě Prahy své     

základny v Bonnu a Istanbulu, se zabývá nákupem a prodejem       

průmyslového spotřebního a potravinářského zboží a zemědělských  

produktů. Obchoduje rovněž s osobními a nákladními automobily,   

traktory a dalšími výrobky, jako např. kancelářskými potřebami.  

Kromě zemí západní Evropy má obchodní kontakty i s Tureckem,     

Pakistanem, Malajsií, Kolumbií a Brazílií.                       
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=    Podle slov jejího ředitele a zároveň majitele Dr. E. Yekty  

Uzunoglu /který je kurdského původu a studoval                   

v Československu/ firma hodlá kromě velkoobchodních prodejen     

v Praze otevřít v nejbližší době i čtyři maloobchodní, a to      

s textilem, koženými výrobky a potravinami. Chce tak konkurovat  

trhovcům a tzv. +obchodníkům+, kteří mají zájem jen co           

nejrychleji zbohatnout a prodávají zboží za přemrštěné ceny.     

Firma Meridian dosahuje nižších cen vyloučením zbytečných        

obchodních mezičlánků a přímými dodávkami od výrobce             

k zákazníkovi. V prvním z těchto obchodů, který byl otevřen 25.  

července jako součást Domu sportu v Praze, nabízí sportovní      

oblečení, prádlo a kožené výrobky. Firma Meridian spolupracuje   

na základě smluv i s butiky, s kterými předem dohaduje prodejní  

ceny. Nově začínajícím nabízí i první dodávky zboží na úvěr.     

=    Kontaktní adresa: Meridian, Šénova 1, Praha 4, tel. 795 27  

49, 795 27 50, fax 795 22 51.                                    

=    jar, mk, tr                                                 

260791 1207 ČTK                                                  
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