Kožený ohrožoval bezpečnost republiky?
(03. 08. 2016) Vzhledem k naprosté absenci jakýchkoliv informací od likvidátora, OSMA nahlédla v
zámoří do spisu ve věci Aspen. Také v New Yorku zřejmě probíhá justiční dovolená, takže od konce
května ve spisu přibyly jen tři stránky, založené Koženého právníkem a týkající se oprav tiskových
chyb. Nicméně OSMA se také probírala dokumenty, dodanými v březnu newyorskému soudu právníky,
zastupujícími společnost HPH, a dospěla k jisté, nepříliš pochopitelné nesrovnalosti.
Ve svém přísežném prohlášení pražský právník HPH vyvrací tvrzení V. Koženého, že v roce 2004 chtěl
přicestovat do České republiky, ale česká policie mu odmítla poskytnout vízum. K tomu právník uvádí,
že v roce 2004 byl V. Kožený občanem Irska, tedy členské země Evropské unie, stejně jako České
republiky. Proto Kožený nepotřeboval k cestě do České republiky k soudu žádné vízum, ani jiný druh
povolení.
Převážnou část harvardských dokumentů však založil americký právník HPH S. Sorenson a jeden
z nich obsahuje Rozhodnutí Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, datované 25.
7.2005, které nabylo právní moci 3. 8. 2005. V tomto Rozhodnutí se lze dočíst, že 9. 3. 2004
Velvyslanectví ČR v Dublinu obdrželo žádost V. Koženého o udělení víza k pobytu v ČR nad 90 dnů za
účelem obchodním, politickým a kandidatury do evropského parlamentu(!).
Podle zákona byla tato žádost o vízum přehodnocena na žádost o povolení k přechodnému pobytu
občana EU, neboť se vstupem ČR do EU byli cizinci, občané EU oprávněni pobývat na území ČR na
základě zvláštního povolení. Povolení však nebylo Koženému uděleno rozhodnutím ze 7. 7. 2004. Tak
se Kožený 28. 7. 2004 odvolal. Cizinecká policie Praha neshledala důvody k vyhovění a postoupila
Koženého žádost odvolacímu orgánu k rozhodnutí. Ten rozhodl, že se povolení k přechodnému
pobytu neuděluje. S tím, že se taková žádost zamítá, jestliže je důvodné nebezpečí, že by žadatel
mohl ohrozit bezpečnost ČR, nebo narušit závažným způsobem veřejný pořádek.
Protože však správní orgán neuvedl, které skutečnosti byly podkladem pro jeho zamítavé rozhodnutí,
jen zaznamenal, že V. Kožený nevyhověl podmínkám příslušného ustanovení (tedy, že je
nebezpečný?), tak bylo zamítavé rozhodnutí posouzeno jako nepřezkoumatelné a mělo navíc zásadní
nedostatky. Věc pak byla předána k novému rozhodnutí. Ředitelství služby cizinecké a pohraniční
policie následně svým rozhodnutím ze dne 25. 7. 2005 (právní moc 3. 8. 2005) zamítavé rozhodnutí
zrušilo a věc Cizinecké policii Praha vrátilo k novému projednání. S tím, že proti tomuto rozhodnutí se
nelze odvolat. O skutečně definitivním osudu Koženého žádosti však v dokumentu Ředitelství služby
cizinecké a pohraniční policie ČR zůstává poněkud nejasno.
Jak se ukazuje, i v takovém soudním sporu, v němž jde společnosti HPH o téměř půl miliardy korun,
může dojít k situaci, že právníci jedné strany si navzájem „protiřečí“. Přesněji řečeno – jeden právník
založí do spisu své přísežné prohlášení a jeho americký kolega zase založí do spisu dokument, jenž s
částí přísežného prohlášení není v souladu a který spíše nahrává Koženému. Od koho však mohl
americký právník S. Sorenson získat policejní rozhodnutí z roku 2005, aby ho v roce 2016 založil do
spisu? V tomto dokumentu také zaujala i jedna drobnost. Kožený je v něm jednoznačně označován
za cizince. Přitom se tradovalo, že si ponechal i české občanství.

