NÁVRH NA ZPROŠTĚNÍ
OBŽALOBY
Vážená paní předsedkyně senátu, vážený senáte,
máme za sebou další týden hlavního líčení ve věci Mostecká uhelná, a jak se opět
stejně jako v únorovém týdnu jasně ukázalo, nebyl při prodeji zbytkového státního podílu
spáchán ze strany obžalovaných žádný trestný čin.
Jediným člověkem, který z neznámých důvodů bojoval proti prodeji MUS, byl pan
Roman Češka, přitom však neučinil žádné konkrétní kroky podporující rychlou
restrukturalizaci MUS a růst hodnoty akcií MUS. Pan Češka se choval velmi zaujatě a
zcela neprofesionálně, a byl přitom posedlý osobním bojem proti managementu a
členům představenstva MUS.
Všichni ostatní svědci, kteří se podíleli na přípravě přímého prodeje zbytkového
státního podílu akcií MUS, potvrdili, že:
1) vláda Miloše Zemana se začala zabývat prodejem zbytkového státního podílu
v MUS společně s dalšími společnostmi již na konci roku 1998, neboť potřebovala
finanční prostředky do fondu bydlení a do fondu dopravní infrastruktury
2) na přípravě prodeje zbytkového státního podílu v MUS se podílely desítky
pracovníků různých ministerstev a FNM
3) český stát neměl k dispozici žádného jiného zájemce o odkoupení zbytkového
státního podílu v MUS
4) český stát nemusel svůj zbytkový státní podíl v MUS vůbec prodávat, pokud by
mu to z jakýchkoliv důvodů nevyhovovalo
5) příslušné odpovědné osoby se shodly na tom, že je správné prodat zbytkový státní
podíl v MUS skupině Appian za 650 mil. Kč, a to formou přímého prodeje
6) vláda Miloše Zemana se rozhodla jednomyslně prodat zbytkový státní podíl
svobodně a z vlastní vůle
7) vláda Miloše Zemana se rozhodla prodat zbytkový státní podíl v MUS na základě
vlastního rozhodnutí bez vlivu tzv. povinného odkupu akcií
8) společnost MUS se v té době dlouhodobě nacházela ve velmi špatném stavu
9) management společnosti MUS měl jasnou a dlouhodobou vizi, jak MUS
zachránit, a udržet přitom sociální smír na Mostecku a dokázal ji uskutečnit
10) společnost MUS se po prodeji zbytkového státního podílu, zásluhou
managementu MUS následně rychle stabilizovala a restukturalizovala na moderní
a výkonný podnikatelský subjekt
Na těchto faktech se již nedá nic zpochybnit. Věřím, že už to tak cítíme všichni
přítomní zde v soudní síni. Proto opakovaně navrhuji okamžité zproštění obžaloby a
zastavení našeho trestního stíhání ve věci zločinu podvodu, popsaném na stranách 9 až 14
žalobního návrhu, protože se nestal. Přitom zároveň stále trvám na své žádosti o
zastavení celého trestního stíhání ze dne 18.2.2019.
S hlubokou úctou a vděčností za to, že se pravda již vyjasňuje

Antonio Koláček

