Žalovaný Landlocked Shipping Company obviňuje žalobce Častorála
(28. 10. 2015) Po přísežném prohlášení likvidátora Častorála, ve kterém přiznal, že společnost HPH
dovedl k naprostému krachu, došlo v kauze Aspen k dalšímu „pohybu“. Častorálem žalovaná
společnost Landlocked Shipping Company (Landlocked) podala 23. 10. 2015 k Okresnímu soudu v New
Yorku vyjádření, kterým reagovala na žádost HPH, aby tento soud rozsudek českého soudu nad
Koženým uznal.
Podle společnosti Landlocked je český rozsudek u amerického soudu neprosaditelný, neboť není
natolik platný, aby mohl být jako zahraniční rozsudek pro americký soud přijatelný. A nemůže být
uznán, protože:


Kožený nebyl českým soudem osobně obeslán, příslušné dokumenty mu nebyly doručovány.
Nebyl českému soudu vydán a nespadá pod jurisdikci českých soudů. Kožený také nemá
české občanství.



Podle společnosti Landlocked rozsudek českého soudu byl vydán na základě nezákonných
procesních podmínek a požadavků na zákonný proces a tento rozsudek je v rozporu se
soudním řádem USA a v této trestní věci je jen v intencích trestního zákona ČR. Proto
rozsudek českého soudu nemůže být americkým soudem uznán, pokud jde o výši trestu, ani
náhradu škody.



Ve svém vyjádření společnost Landlocked tvrdí, že Kožený byl v ČR odsouzen na základě
falešných a podvodných důkazů a zkreslených údajů. Likvidátor Častorál měl údajně
v průběhu policejního vyšetřování uvádět nepravdivě ztráty finančních prostředků a majetku
HPH. Také nepravdivé audity a účetnictví, týkající se majetku a hodnoty HPH.



Podle vyjádření Landlocked není český rozsudek proti této společnosti prosaditelný, neboť
Kožený není jejím majitelem, ani ji nekontroluje. Kožený proto nepředstavuje společnost
Landlocked, ani není její alter ego, a nelze Koženého zpětně s Landlocked spojovat. Proto
český rozsudek není možné uplatňovat proti Landlocked a jejímu majetku, tedy zisku
z prodeje Peak House – míněna vila v Aspenu. Na jiném místě Landlocked uvádí zisk z prodeje
této vily ve výši 22,6 miliónů dolarů.

To je tedy stručný výtah několikastránkového vyjádření žalované společnosti Landlocked, kterým
oponuje žádosti Častorála, aby Okresní soud v New Yorku uznal usnesení pražského trestního senátu
ve věci Kožený a Vostrý. Přitom americký odvolací soud dospěl před časem k závěru, že usnesení
pražského soudu může být kompatibilní s právním řádem USA.
Jinak pro klid Častorálovy rozvrácené mysli - předseda představenstva K. Staněk dobrovolně přiznává,
že opět si sáhl přes Atlantik na stůl soudkyně E. Coinové a zcizil vyjádření společnosti Landlocked.
Přitom jistě američtí právníci Častorála nepochybně zjistí, že toto vyjádření dodal K. Staňkovi sám
Kožený a vyvodí z toho náležité častorálovsky úderné a útočné důsledky.

