
Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, Služba kriminální policie 
a vyšetřování v současné době vede trestní řízení, v jehož rámci trestně stíhá více 
osob; mezi trestně stíhanými osobami, které jsou v současné době stíhány vazebně, 
je i Mgr. Pavel Kvapil, předseda představenstva obchodní společnosti  Josef KVAPIL 
a.s. Podle názoru orgánu Policie ČR se tyto osoby měly dopustit zločinu zkrácení 
daně,  poplatku  a  podobné  povinné  platby,  spáchaného  ve  formě  organizované 
zločinecké skupiny podle ust. § 240 odst. 1, 3 trestního zákoníku, za použití ust. § 
129 trestního zákoníku.  

Obchodní společnost Josef KVAPIL a.s. se necítí být oprávněna hodnotit důvodnost 
trestního stíhání ostatních osob obviněných v této věci ze shora označené trestné 
činnosti,  vylučuje  však možnost, že by se stíhaného jednání dopustil Mgr. Pavel 
Kvapil, předseda představenstva obchodní společnosti Josef KVAPIL a.s. a považuje 
postup  orgánů  činných  v trestním  řízení  vůči  osobě  Mgr.  Pavla  Kvapila  za 
nešťastné nedorozumění. 

Obchodní společnost Josef KVAPIL a.s. tedy v daném směru uzavírá, že společnost i 
všichni její představitelé vždy přesně a v plném rozsahu plnili povinnosti vyplývající 
z obsahu  obecně  závazné  právní  úpravy  ČR  a  vědomě  ani  z nedbalosti  se 
nedopustili  jakéhokoliv  porušení  zákona.  Obchodní  společnost  Josef  KVAPIL  a.s. 
nemá informace o důvodech, které vedly orgány činné v trestním řízení ke stíhání 
ostatních obviněných, konstatuje však, že v rámci své obchodní činnosti činila vždy 
veškerá opatření, která po ní je možno spravedlivě požadovat, aby předešla vzniku 
jakýchkoliv  podmínek,  které  by  mohly  být  jejími  obchodními  partnery  nebo 
obchodními partnery těchto partnerů využity či zneužity k protiprávnímu jednání. 
Obchodní  společnost  Josef  KVAPIL  a.s.  ani  její  představitelé  však  nemohou 
odpovídat  za  jednání  třetích  osob,  a  proto  kvalifikuje  situaci,  kdy  předseda 
představenstva společnosti Mgr. Pavel Kvapil je nucen nést odpovědnost za jednání 
těchto třetích osob, jako tzv. protiprávní stav.

Přes  veškeré  shora  uvedené  skutečnosti  obchodní  společnost  Josef  KVAPIL  a.s. 
neztrácí důvěru v zákonnost a zákonné postupy orgánů činných v trestním řízení, je 
připravena orgánům činným v trestním řízení  poskytnout  veškerou požadovanou 
součinnost a věří, že v nejbližším období realizovanými úkony trestního řízení dojde 
k řádnému objasnění  celé věci,  zejména ve vztahu k osobě Mgr.  Pavla  Kvapila  i 
obchodní společnosti Josef KVAPIL a.s. Obchodní společnost Josef KVAPIL a.s. v této 
souvislosti  předpokládá,  že v brzké době orgány činné v trestním řízení  shledají 
nedůvodnost vazebního omezení osobní svobody Mgr. Pavla Kvapila. Do této doby 
žádají  představitelé obchodní společnosti  Josef KVAPIL a.s.  veškeré své obchodní 
partnery  o  trpělivost,  pochopení.  Zároveň  ujišťuje  všechny  obchodní  partnery  o 
tom, že všechny procesy společnosti fungují bez jakýchkoli omezení, a že všechny 
své závazky beze zbytku plní. 

V Olomouci, 17. 5. 2013


