Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

Zpráva o vývoji soudu v USA - kauza „Aspen“
26. 11. 2018
Ve věci žaloby Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci proti společnosti Landlocked
Shipping Co., bylo dne 20. 11. 2018 vyneseno rozhodnutí odvolací divize Nejvyššího soudu
státu New York (Supreme Court, Appellate Division), zasedající v senátu pěti soudců.
Touto žalobou si HPH nárokuje prostředky, zajištěné v USA na účtech této společnosti a
pocházející z prodeje nemovitosti odsouzeného Viktora Koženého v Aspenu. Činí tak na
základě trestního rozsudku českého soudu, kterým byl Kožený odsouzen k
mnohamiliardové náhradě škody.
Uvedeným rozhodnutím bylo stvrzeno rozhodnutí Nejvyššího soudu (soudkyně Ellen M. Coin)
o zamítnutí odvolání Viktora Koženého ze dne 2. 3. 2017. Viktor Kožený prostřednictvím svého
právního zástupce navrhoval odmítnutí žaloby HPH před jejím projednáním z důvodu, že nad
ním tamější soud údajně nemá jurisdikci (působnost) a dalších důvodů.
Argumentace Viktora Koženého byla odmítnuta v obou soudních instancích.
Odvolací senát uvedl, že ohledně otázky jurisdikce je Koženým vznesený argument nepřípustný
už z důvodů procesních. I kdyby přípustný byl, má soud za prokázané, že zde jurisdikce je dána,
když prostředky jsou uloženy u banky v New Yorku, což není Koženým zpochybňováno.
Dále soudy odmítly tvrzení Koženého ve vztahu k českému trestnímu rozsudku, že česká justice
neposkytuje dostatečné záruky spravedlivého procesu: Kožený poukazoval na to, že byl souzen
v nepřítomnosti. Zde vzal soud na základě precedentních rozhodnutí za prokázané, že české
soudnictví je souladné s požadavkem spravedlivého procesu. Dále soud konstatoval, že není
podmínkou spravedlivého procesu, aby byl Kožený během trestního řízení fyzicky v moci
českých soudů. Postačuje, pokud je rozsudek průkazný.
Kožený se opakovaně odmítl podrobit kvalifikovaným požadavkům na doložení svědectví a
dalších důkazů, což zřejmě úzce souvisí s tím, že je za jiné podvody stíhán i v USA a obává se
zadržení či jiných negativních následků pro svou osobu, pokud by se jim byl podrobil.
Nyní bude věc pokračovat u soudu první instance.
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