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PROHLÁŠENÍ
Já, níŽe podepsaný Mgr. Miroslav Burget, advo_kát, s místem výkonu advokacie v Prostějově, Nám.
T,G.Masaryka 11, zapsaný v seznamu advokátů Čar. účinnostíod 01.04.2000 pod ev.č. 8666,tímto
prohlašuji a osvěděuji nížeuvedené skutečnosti,

Pana Ing. Radka Beneše MSc, znám od června 2010, kdy jsme navázali spolupráci na odborné úrovni.

Jako právní zástupce vícejakjednoho sto poškozených, fyzických a právnických osob ve věci Astra
Holding, resp. Astra Invest Ltd, a dalších souvisejícíchspoleěností, kde je prošeťov áno podezíeni ze

spáchání zločinu podvodu prosťednictvím svého ředitele Karla Šimka,kde škodá na straně
poškozených dosahuje řádů desítek milionů korun a protiprávní jednání obviněného bylo činěno mimo
jiné ve spojení se zahraničím, zapoužití technických prostředků výpočetnítechniky a podobně, mohu
potvrdit svou spolupráci a osobní zkušenost s panem Radkem Benešem trvajici od června 2010 do
závéru roku 2011. Spolupráce spanem Radkem Beneš spočívalave využíváníjeho technických
odborných znalostí v oblasti výpočetnítechniky a dále v oblasti komunikace se zahraničními subjekty,
to vše v souvislosti se zajišťováníma ana|yzováním dat a informací vedoucích ke shromažd'ování
dŮkazů nezbytnýchpro závéry o podezření ze spácháni trestné činnosti na majetku mých klientů, tj,
poškozených. Pan Radek Beneš byl v colé věci nápomocen a to jak jako odborník a ICT technik, tak i
jako osoba znalá podnikatelského prosředí v zahraniěí, a v této souvislosti i s vybranými odvětvími
zahraničníhoprávního řádu, daňové a související problematiky.

Od počátku našíspolupráce tykajíci se sběru informací k případům byl pan Radek Beneš nápomocen
v konzultacích, kontaktech a korespondenci se zahraničními právními a daňoqými kancelářemi, kdy
od něj došlo nejen ke sběru informací, resp. důkazů,ale i kjejich potřebné interpretaci při jejich
analýze, Díky této spolupráci docházelo v našíadvokátní kanceláři krozuzleni problematiky
zastupovaného případu a plá"lr'ovéni dalšístrategie v oblasti zajištění práv a ochrany majetku našich
klientů, včetně reálných dopadů napráva klientů i v zahraniční jurisdikci státu, kde se nacházelo sídlo
podezřelé společnosti,

Mohu dále potvrdit, že pan Radek Beneš byl se svojí odborností v oblasti výpočetnítechniky a
praktických znalostí a dovedností dále nápomocen v tomto případu po fáai sdělení obvinění
korrkrétnímu obviněnému i Policii Českérepubliky, a to Úřadu vy8etiování v Ostravě při dalšímsběru
dat a informací, a to i např. forenzním zajištěním elektronických dat a elektronické komunikace.
Obviněný, který se protiprávního jednání dopouštěl je v tomto případě aktuálně ve vazební věznici a
věc bude řešena v hlavním líčenív průběhu tohoto měsíce. Z hlediska advokátní etiky, mé zákonné
mlčenlivosti a právniho řádu ČeskéRepubliky, nemohu ve věci poskytnout dalši, či přesnější
informace.

Z mého osobního hlediska bych pana Radka Beneše hodnotil jako osobu odborně zdatnou a
zpŮsobilou v předmětu jelro profiloqých dovedností poskytovat velmi kvalitní součinnost při řešení

odborných otázek. Z osobního hlediska bych dále uvedl, že pracuje s vysokým nasaz9ním a potřebnou
mírou odpovědnosti za svěřený úkol. V současnédobě s panem Radkem Benešem právě s ohledem na
jeho odbornost spolupracujeme v zajištění bezpečnosti a ochraně počítačovýchdat,

Toto prohlášení činímpro potřeby pana Radka Beneše a je určeno pro jeho osobní potřebu, jako mé
potvrzení a zhodnocení obsahu naši spolupráce v období od roku 2010 do
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