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Antonio Koláček zatím nenastoupí do švýcarského vězení
Antonio Koláček dnes pověřil své právní zástupce, aby oznámili švýcarským
úřadům, že 19.8.2019 nemůže nastoupit do švýcarského vězení. „Potřebuji se
plně obhájit před českým soudem a očistit své jméno,“ zdůvodňuje své
rozhodnutí Koláček. Tento postup mu doporučují i jeho právní zástupci.
Události kolem získání většinového podílu v Mostecké uhelné společnosti jsou
předmětem vyšetřování již od roku 1999. České orgány vyšetřování kauzy třikrát
odložily s tím, že k trestnému činu nedošlo. V současné době probíhá před
pražským Městským soudem v této věci soudní líčení, které je výsledkem již
čtvrtého vyšetřování stejné věci.
Švýcarské soudy přitom byly s kauzou hotovy během dvou týdnů – bez
znalosti českého práva rozhodly o tom, že čeští občané překročili v České republice
české zákony. Antonio Koláček tak byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 52
měsíců rozsudkem, proti němuž fakticky nebylo možné podat odvolání (bylo možné
se odvolat pouze co do procesních pochybení).
„Potřebuji se plně obhájit před českým soudem a očistit své jméno. Nemohu
zklamat své přátele, kteří mi věří, a jednoduše odejít do vězení a ukončit celý
příběh MUS bez odpovídajícího prozkoumání a vysvětlení. Chci prokázat, že jsem
po celou dobu svého působení v MUS jednal v souladu s právem a podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí. Proto ale potřebuji mít možnost se hájit před
českým soudem – je to konec konců právo, které vyplývá z článku 40 Listiny
základních lidských práv a svobod,“ říká Koláček, a dodává:
„Je nezbytné, aby celý příběh MUS byl náležitě a spravedlivě posouzen
z pohledu našeho života v České republice v 90. letech, a aby byla vyjasněna
skutečná role všech lidí, kteří se na restrukturalizaci a stabilizaci MUS v té době
podíleli. Jsem přesvědčen, že privatizace MUS byla úspěšná a společensky
prospěšná.“
Tým Koláčkových právních zástupců mu takový postup doporučuje:
„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,“ napsali
Koláčkovi ve svém stanovisku jeho právníci.
Koláček dále požádal své advokáty, aby jeho rozhodnutí o tom, že do
švýcarského vězení nemůže nastoupit, sdělili všem orgánům, kterých se jeho
rozhodnutí týká. Zároveň jim uložil, aby v souladu s mezinárodním právem
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s příslušnými orgány ve Švýcarsku dále jednali o možnostech odložení jeho nástupu
do vězení až na dobu po vydání pravomocného rozsudku v České republice.
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