Kauza „J.F. World Brokers - 7 zastupitelů žádá trestní oznámení
Podat trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s privatizací
někdejšího státního podniku Crystalex chce sedm harrachovských zastupitelů. Ti se v této
souvislosti obrátili na právníka Tomáše Vašíčka s žádostí o její kompletní vypracování.
Sedm členů zastupitelstva města Harrachova se rozhodlo učinit jeden z důležitých kroků,
které by mohly v konečném výsledku napomoci k úspěšnému dořešení spletité kauzy
„J.F.World Brokers“, díky které je město Harrachov nyní opětovně pravomocně odsouzeno
uhradit pochybný závazek ve výši přes 90 milionů korun, jenž pochází právě z doby
privatizace tehdejšího sklářského kolosu Crystalex. Svým rozhodnutím těchto sedm
zastupitelů supluje určitou nečinnost ze strany současného vedení města v rámci této
kauzy, neboť naši radní a většina dnešních koaličních zastupitelů návrh na podání
trestního oznámení z určitých důvodů nepreferuje. To se ostatně ukázalo na několika
letošních zasedáních městského zastupitelstva, kdy počtem devíti hlasů neprošel návrh
smlouvy o poskytování právní pomoci v této kauze z pera Mgr. Vašíčka, který požadavek
na podání trestního oznámení obsahoval.
„V podání trestního oznámení na podezření ze spáchání trestného činu při privatizaci
státního podniku Crystalex vidíme jako jedinou možnost pro naše město, jak v této
brutální kauze ještě nějak uspět za pomocí orgánů činných v trestním řízení, když Vrchní
soud je v tomto jiného mínění. Čas velmi rychle kvapí, zanedlouho totiž můžou být
případné spáchané skutky při této privatizaci díky platným zákonům nadobro promlčeny“,
sdělil zastupitel Tomáš Ploc a dodal, že obsahem tohoto trestního oznámení bude i podání
podnětu k orgánům činným v trestním řízení k prověření činnosti senátu Vrchního soudu
při jeho dvojím rozhodování ve věci. Požadavek na podání trestního oznámení byl zároveň
obsažen i v podepisované petici „Řešení pro Harrachov“.
Uvedený záměr představili níže uvedení zastupitelé při zasedání zastupitelstva města dne
23. 11. 2011 na hotelu Sklář. Jimi pověřený právník Mgr. Tomáš Vašíček nyní intenzivně
pracuje na tomto stěžejním úkolu, tak aby v dohledné době v řádech několika týdnů
příslušný podnět obdržely orgány činné v trestním řízení. Pokud by se případným šetřením
ukázalo, že byl skutečně při privatizaci Crystalexu spáchán nějaký trestný čin s vazbou na
tuto kauzu, mohlo by město Harrachov požadovat náhradu škody po případných vinících.
Žádost o podání trestního oznámení ze spáchání trestného činu v souvislosti s privatizací
Crystalex s.p. iniciovalo těchto 7 zastupitelů města: Tomáš Ploc, Přemek Vodseďálek,
Miloslav Rýdl, Miroslav Michálek (všichni za ODS), Lenka Konvalinková, Martin Kmoníček
(oba za SPOS) a Jiří Černý (za VV).

