Velikonoční nadílka Častorálových právníků
(29. 03. 2016) V předvelikonočních dnech obdržel newyorský Supreme Court ve věci Aspen skutečně
požehnanou velikonoční nadílku. Celkem 10 podání, vše od Častorálových právníků. Jde o různá
vyjádření, potvrzení, včetně memoranda amerického právního zástupce HPH S. Sorensona a
přísežného prohlášení českého právního zástupce HPH A. Bělohlávka. Což vše dohromady představuje
více než 160 stran textů.
S. Sorenson reaguje na snahu Koženého, aby rozsudek pražského soudu nad ním a B. Vostrým nebyl
v USA uznán. S. Sorenson analyzuje argumenty, kterými chce V. Kožený dosáhnout zamítnutí
rozsudků českých soudů. Především prohlašuje, že V. Kožený nemůže uspět se svým návrhem na
zamítnutí uznání pražského rozsudku. Odvolává se přitom na skutečnost, že 1. odbor Supreme Court
vydal soudní verdikt, že rozhodnutí českého soudu má oprávnění, aby bylo uznáno a prosazováno na
základě zákona o uznání rozhodnutí cizích soudů (The Recognition Act).
S. Sorenson dále argumentuje, že V. Kožený nedoložil své návrhy dostatečně fundovaným
vysvětlením, ani argumenty a důkazy, jen se odvolává na různá ustanovení CPLR 3211 (český o.s.ř.).
Podle S. Sorensona jsou Koženého návrhy postaveny na přísežných prohlášeních, která nemohou být
použita v souvislosti s ustanoveními CPLR, protože údajná tvrzení, obsažená v Koženým uváděných
přísežných prohlášeních, HPH zpochybňuje.
Pražský právní zástupce HPH A. Bělohlávek ve svém přísežném prohlášení sděluje soudu, že si přečetl
prohlášení pražského právního zástupce Koženého a shledal v něm mnoho pochybení. Například, že
Koženého pražská obžaloba nemá promlčecí lhůtu 10 let. Ovšem, že je zde taková lhůta, která se však
prodlužuje o různá přerušení nebo o lhůty pro dodání oznámení o stíhání. Nebo že V. Kožený
nemusel být zatčen, aby podléhal pravomoci českých soudů, přestože to Kožený neakceptoval. Také
že když Kožený žádal jako irský občan, tedy občan EU, o vízum do ČR v roce 2004, žádné vízum
k příjezdu do Prahy nepotřeboval, ani jiné povolení. Proto mu policie nemohla vydání víza odmítnout.
Ani právo na spravedlivý proces nikdy nebylo Koženému upřeno atd. V závěru svého prohlášení A.
Bělohlávek newyorskému soudu sdělil, že je po operaci ruky, proto ke svému přísežnému prohlášení
připojuje elektronický podpis.
Ještě aktualita z domova. Pokud jde o zájem akcionářů, zda se Častorál na „domácí půdě“ odvolal
proti prvoinstančnímu rozhodnutí o jmenování dalších dvou likvidátorů do HPH, pak OSMA zjistila
následující. Častorál převzal soudní usnesení 11. března 2016, takže úterý 29. března téhož roku
bylo posledním dnem pro podání odvolání. Společnost HPH si usnesení vyzvedla 17. března,
právníkovi HPH tak na podání odvolání zbývá ještě týden.

