Proč odvolací soud zneplatnil neexistující opatření?
(29. 04. 2016) Po rozhodnutí pražského Vrchního soudu ze dne 5. 4. 2016, kterým bylo zneplatněno
předběžné opatření, blokující převody harvardských akcií, nastalo očekávání, kdy bude usnesení
doručeno všem účastníkům a nabude tak právní moci. Zatím ve čtvrtek 28. dubna usnesení stále
nebylo pravomocné a neobdržel je ani Centrální depozitář cenných papírů.
K tomu OSMA připojuje své pochybnosti nad logikou a právním posouzením, kterým Vrchní soud
dospěl k rozhodnutí, jímž předběžné opatření zrušil. Odvolacímu senátu totiž stačilo k verdiktu pouze
následující sdělení ministerstva financí:
„Dne 2. července 2010 převzal Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) evidenci zaknihovaných a
imobilizovaných cenných papírů, vedenou Střediskem cenných papírů a začal vykonávat svou činnost
podle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Tímto dnem současně přestalo
Středisko cenných papírů vykonávat svou činnost…“
Vrchní soud z tohoto sdělení Ministerstva financí zřejmě dospěl k přesvědčení, že zánikem Střediska
cenných papírů (SCP) zanikla i platnost předběžného opatření, jež blokovalo převody harvardských
akcií. Proto předběžné opatření zrušil a své rozhodnutí vtělil do posledního odstavce „Odůvodnění“,
který zní:
„Z uvedeného je zřejmé, že Centrální depozitář cenných papírů není právním nástupcem Střediska
cenných papírů a nepřecházejí na něj práva a povinnosti Střediska cenných papírů, tedy ani
povinnost uložená předmětným předběžným opatřením. Proto již bylo nadbytečné zabývat se další
argumentací odvolatele k případným dalším důvodům zrušení předmětného předběžného
opatření“.
Takže Vrchní soud došel k rozhodně kurióznímu závěru, že je možné, aby reorganizací administrativy,
evidující cenné papíry, jakékoliv soudní rozhodnutí, v tomto případě vydání předběžného opatření,
přestalo existovat, zaniklo, prostě a jednoduše se „vypařilo“. Což by ovšem znamenalo, že předběžné
opatření již neplatilo téměř šest let, jestliže přestalo platit 2. července 2010 zánikem SCP. Jak je tedy
možné, že nejprve pražský Městský soud potvrdil platnost již dávno neexistujícího předběžného
opatření a následně totéž neexistující opatření Vrchní soud zneplatnil? Zjišťoval vůbec soud, která
organizace práva a povinnosti SCP převzala? A zda je vůbec někdo převzal?
Nicméně touto justiční absurditou přišlo čtvrt milionu harvardských akcionářů o poslední ochranu
před možnými záměry V. Koženého opět ovládnout společnost HPH a nesporně i o možnost vyplacení
likvidačního zůstatku. Ovšem jestliže odvolací soud dovodil, že na CDCP nepřešla práva a povinnosti
SCP, netýká se tento verdikt pouze akcií HPH, ale všech emisí Centrálním depozitářem evidovaných.
Centrální depozitář také byl a zřejmě stále je tímto rozsudkem značně vyveden z míry, neboť zcela
logicky přebral od SCP evidenci emisí včetně práv, závazků a omezení, vázaných k evidovaným
emisím. Což také OSMĚ bylo potvrzeno. Jen pro doplnění – právním nástupcem Střediska cenných
papírů je ministerstvo financí, které bylo zřizovatelem SCP a ministerstvo také převzalo veškeré
závazky, činností SCP vzniklé. Bude ovšem velice zajímavé, zda by se mohlo s tímto nebývalým
rozhodnutím pražského Vrchního soudu ještě něco stát. Neboť neotřesitelnost svého rozhodnutí si
Vrchní soud pojistil poučením, že „proti tomuto usnesení není dovolání přípustné“.
Podle poslední informace MěS Praha dnes, tj. 29. 4. 2016, byla na toto usnesení vyznačena právní
moc.

