Informace z Kypru a New Yorku
(04. 01. 2016) Koncem minulého roku soudy v Nikósii i v New Yorku vydaly další svá rozhodnutí,
týkající se žalob, vedených likvidátorem Častorálem.
V Nikósii soud jednal o žádosti společnosti HPH Cayman, aby mohla vstoupit do řízení, v němž
Koženého kyperské společnosti požadují vyplacení podílů z Trustu č. 1. Soud žádost HPH Cayman
zamítl a náklady řízení musí tato společnost zaplatit žalované straně. Další termín slyšení i s udělením
soudních příkazů soud stanovil na 16. ledna 2016. Soud ke svému rozhodnutí také připojil sdělení, že
případy jsou staršího data, proto budou projednávány prioritně.
Pokud jde o New York, i tam došlo k zajímavému vývoji. Soud předvolal V. Koženého s tím, aby se
vyjádřil k doplněné žalobě, ve které Častorál požaduje uznání rozsudku pražského Vrchního soudu
proti Koženému a Vostrému a po V. Koženém požaduje 410 milionů korun českých ve prospěch
společnosti HPH. Proto V. Kožený 18. 12. 2015 požádal právníka M. Q. Careye, aby jej zastupoval.
Těžko totiž předpokládat, že by se V. Kožený dostavil osobně k newyorskému soudu, když je na něj
vystaven mezinárodní zatykač.
M. Q. Carey soudu sdělil, že 18. 12. 2015 hovořil s Koženým vůbec poprvé a pro časové
zaneprázdnění nestačil Koženému dát ani návrh smlouvy. Sdělil také, kdy a jak se mohl seznámit
s příslušnými dokumenty a vzhledem k vlastnímu momentálnímu zaneprázdnění jinými případy a
vzhledem k rozsáhlosti spisu požádal soud o prodloužení lhůty, ve které se má jeho klient Viktor
Kožený písemně, nebo jinou formou, vyjádřit k žalobě proti němu podané. Tato lhůta byla původně
stanovena na 4. ledna 2016, avšak soud akceptoval důvody, které právní zástupce Koženého uvedl, a
lhůtu prodloužil do 15. února 2016.
Pro ušetření Častorálova tak vzácného času s pátráním, kde se těch informací z New Yorku K. Staněk
zmocnil, tak předseda představenstva přiznává, že je získal, když se opět probíral dokumenty na
pracovním stole soudkyně E. Coinové.

