
Městské státní zastupitelství v Praze 14. 5. 2021:
-

LUBOMÍR ŠTROUGAL A VRATISLAV VAJNAR SE DOPUSTILI ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉHO ZLOČINU,
ALE NEJSOU SCHOPNI CHÁPAT SMYSL TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

 
Městské státní zastupitelství v Praze dne 14. 5. 2021 potvrdilo předchozí závěry Obvodního státního zastupitelství v Praze 1 ze dne
9. 9. 2020, že dva bývalí přední funkcionáři Komunis�ckého strany Československa, předseda federální vlády JUDr. Lubomír
Štrougal (nar. 1924) a federální ministr vnitra JUDr. Vra�slav Vajnar, CSc. (nar. 1930), se dopus�li zvlášť závažného zločinu zneuži�
pravomoci úřední osoby, ale pro svůj zdravotní stav „nejsou schopni chápat smysl vedeného trestního řízení en bloc“.
Znalecký posudek vypracovali dva znalci, kteří kromě znaleckého slibu složili za minulého režimu vojenskou přísahu, že budou
s nasazením života bojovat „po boku Sovětského svazu“.  Jako armádní důstojníci byli v letech 1984-1986 prověřeni vojenskou
kontrarozvědkou pro styk se státním tajemstvím. Jeden ze znalců byl sám dlouholetým členem Komunis�cké strany Československa
a podílel se na pro�vzdušné ochraně státních hranic. Podle státních zástupců však nic z toho jejich znalecký posudek
nezpochybňuje.      
Tím je tedy trestní s�hání JUDr. Lubomíra Štrougala a JUDr. Vra�slava Vajnara, CSc., pravomocně zastaveno.
Trestnost jejich jednání spočívala v tom, že z �tulu své funkce připus�li takový systém ochrany státních hranic, že docházelo
k omezení svobody pohybu občanů a k používání zbraní pro� těm, kteří chtěli Československo opus�t.
V současné době je trestní s�hání ze stejného důvodu vedeno pro� bývalému tajemníkovi ústředního výboru Komunis�cké strany
Československa PhDr. Janu Foj�kovi, CSc. (nar. 1928).
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zkoumá, zda ještě nežijí další osoby, které spoluzavinily smrt či zranění osob,
jež se pokusily překročit československé hranice.
--
17. 5. 2021 zapsal: L. Müller
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Praha 14. 5. 2021 - Potvrzeno: Lubomír Štrougal a Vratislav Vajnar se
dopustil zvlášť závažného zločinu, ale nejsou schopni chápat smysl trestního
řízení:


