Kožený v New Yorku prohrává
(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla
z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11.
2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů
dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
Kožený původně žádal, aby soud neuznal usnesení, kterým byl v Praze spolu s B. Vostrým
odsouzen. V tomto odvolacím řízení však od této obhajoby upustil (soud jej považoval za alter ego
společnosti Landlocked), ale argumentoval, že česká justice nedává dostatečné záruky pro
spravedlivý proces. Což se snažil doložit tím, že český soud na něj nikdy neuvalil vazbu, takže byl
souzen v nepřítomnosti. Newyorský soud však takové tvrzení odmítl a vzal za prokázané, že české
soudnictví je v souladu s požadavkem spravedlivého procesu a že postačuje, když je rozsudek
průkazný.
Odvolací soud dále konstatoval, že poté co byl Kožený vyrozuměn a měl možnost být soudem
vyslechnut „bylo mu dopřáno mít spravedlivý proces“ a že postačí, pokud žalující strana uvede a
doloží, že cizí soudní usnesení je nezvratné. Což také společnost HPH učinila a doplnila tvrzením, že
Landlocked má mít uloženo zhruba 22 milionů dolarů v bance v New Yorku. Soud také konstatoval, že
Kožený nepředložil žádný listinný důkaz, kterým by tvrzení HPH jednoznačně vyvrátil. HPH tak nadále
požaduje uznání českého soudního rozhodnutí pro uplatnění nároku na těch 22 milionu dolarů. Další
projednávání žaloby HPH bude pokračovat u soudu první instance.
Kožený tedy „kauzu Aspen“ v New Yorku prohrává. Je to nepopiratelný úspěch obou nových
likvidátorů i nového právního zastoupení, což Častorálovu vnitrácko estébáckou tlupu přivádí
k zběsilé zlobě, lavině bezmocného lhaní na internetu, k čemuž akcionář Kaňovský přidává svou
osvědčenou proradnost. Šel dokonce tak daleko, že nabídl odkup práv na úpis, ovšem s tím, že když
upisování se stane neplatné, peníze za prodaná práva nikomu vracet nebude. Všechna čest, je to
přímo titánský boj za zrušení úpisu, samozřejmě vedený a úzkostlivou počestností a výhradně ve
prospěch harvardských akcionářů.
Jeden z anonymních vysloužilých vnitráků, možná bývalý estébák, dokonce překonal
častorálovskou proslulou patologickou prolhanost, když osočil nové likvidátory, že nejsou schopni
sdělit, zda je ze strany Koženého vůle se dohodnout. Proč se neptá Častorála a vůbec – proč o tomto
mimořádném úspěchu Častorál neinformoval osobně? Že by mu nikdo neprozradil, jakého
kolosálního úspěchu se dopustil? Další zdůrazňuje, že k tomuto úspěchu došlo, protože soudní řízení
bylo ošetřeno Častorálem. Tady je nutné připomenout, že naposledy náš rudý podplukovník a
ukrajinský kvazi profesor ekonomie bez sebemenšího ekonomického vzdělání v kauze Aspen spáchal
„ošetření“, když soudkyně E. Coin požadovala poplatek 660 tisíc dolarů, aby řízení mohlo pokračovat.
Což Častorál brilantně „ošetřil“ pohotovým písemným sdělením, že v kase HPH je pouhých 500
dolarů, tak uctivě žebral, aby paní soudkyně slevila, nebo na poplatek raději zapomněla.
K tomu Ćastorál musel přiložit přísežné prohlášení o stavu harvardského majetku. A tak sdělil,
že má „přístup ke všem finančním údajům společnosti“. Přiznal, že „vedl několik měsíců jednání
s různými bankovními domy, ale marně“. Což doplnil ujištěním, že „podle mých nejlepších odhadů by
se prodej pohledávek mohl uskutečnit ne dříve než do šesti měsíců“. Také musel odhalit, co vlastně
chtěl těm bankovním domům prodat: „HPH vlastní cenná nelikvidní aktiva tvořená rozsudky o
vymáhané náhradě škody. Hodnota těchto nároků přesahuje jednu miliardu dolarů“.
Neodpustil si, aby nezdůraznil, že je „plně obeznámen se stavem financí HPH a o žádném
z těchto nároků nemůže být rozhodnuto během příštích 18 měsíců“. Nejdřív v tomto přísežném
blábolu tvrdil, že harvardské pohledávky by se daly prodat do půl roku, pak o nich nemůže být

rozhodnuto ani během příštích 18 měsíců! Takovou klauniádu jistě u newyorského soudu ještě
nezažili. Zvláště když v tehdejší pololetní uzávěrce r. 2015 vedl vlastní kapitál HPH ve výši 25 miliard a
škemral, aby soudkyně snížila kauci na 500 dolarů.
Nelze přitom přehlédnout, s jakým nadšením usnesení odvolacího soudu v New Yorku přijal
akcionář Kaňovský. Doposud za zrušení úpisu, bez ohledu na riziko insolvence, bojoval proti zájmům
akcionářů ze všech sil. Náhle se v jeho internetových vyjádřeních objevila nečekaná skepse. Jakoby
zcela rezignoval, nad vším mávnul rukou a v internetové diskuzi sdělil – dělejte si, jak chcete…

