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Věc: Doporučení klientovi

Vážený pane inženýre,
švýcarský Federální trestní soud v Bellinzoně Vás během velmi krátkého soudního líčení v délce
12 dní bez znalosti českých právních předpisů a transformačních procesů českého hospodářství v 90.
letech, na základě vlastních posudků pracovníků švýcarské federální prokuratury, odsoudil k odnětí
svobody v délce 52 měsíců.
To vše proběhlo za masivního porušení práva na obhajobu a práva na spravedlivý proces ve
formě zejména nepřipuštění řady navržených důkazů, svévolné abstrakce příslušnosti švýcarských orgánů
a nemožnosti se věcně obhájit u druhé soudní instance.
Jak se však ukazuje z podrobného českého soudního líčení u Městského soudu v Praze, zejména
ze čtení spisu a z výslechů představitelů tehdejší české vlády a pracovníků ministerstev, kteří připravovali
prodej zbytkového státního podílu akcií MUS, vláda ČR nebyla nijak podvedena, ale naopak se velmi ráda
zbavila problémů souvisejících s restrukturalizací MUS před spuštěním Jaderné elektrárny v Temelíně.
Ukazuje se, že jste v té době dělal to nejlepší, co jste uměl a mohl udělat pro stabilizaci MUS a
zvýšení její hodnoty. Vaše aktivity v MUS byly tehdy v České republice společensky žádané a prospěšné.
V důsledku vadného postupu Federálního trestního soudu v Bellinzoně, nebyl na žádnou z těchto
skutečností vzat zřetel a mimo jiné i proto jste byl nespravedlivě odsouzen.
Za tohoto stavu věci je české trestní řízení proti Vám vedené, Vaší jedinou a poslední možností,
jak se ve věci transformace a stabilizace MUS plně obhájit. K tomu je nezbytná také Vaše osobní účast.
Švýcarsko však opět nerespektovalo Vaše základní práva na obhajobu a neschválilo Vaši žádost o
odložení výkonu trestu na dobu po pravomocném rozhodnutí českých soudů, byť byla žádost zcela věcná
a legitimní a sledovala pouze využití Vašeho základního práva účastnit se projednání Vaší trestní věci
v České republice a účinně se hájit. Zamítavým výrokem je Vám fakticky odnímáno právo hájit se před
národním soudem.
Vzhledem k tomu, že jsme toho názoru, že se jedná ve Švýcarsku i v České republice o stejnou
věc a české soudní líčení je tak pro Vás poslední možností se plně obhájit, doporučujeme Vám, i přes
možné komplikace, abyste ve Švýcarsku do výkonu trestu odnětí svobody ke dni 19.8.2019 nenastupoval.
Pokud byste tam nastoupil, je totiž velmi pravděpodobné, že by se české trestní stíhání proti Vám zastavilo
a Vaši poslední možnost obhajoby by již nebylo možné uplatnit.
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