Nejvyšší soud zrušil verdikt soudce Derky – závazný právní názor Nejvyššího
soudu opět ochránil Harrachov
Na konci května 2013 zrušil v rámci dovolacího procesu Nejvyšší soud ČR rozsudek Vrchního soudu
v Praze, kterým se nařizovalo uhradit městu Harrachov 100 milionové plnění v rámci kauzy J.F.
World Brokers.
Portálu Vasharrachov.cz se tuto informaci podařilo zjistit na internetových stránkách Nejvyššího
soudu, a to po zadání čísla jednacího této kauzy – 32 Cdo 937 2012 -. Prozatím ještě není k dispozici
usnesení příslušného senátu, ale jisté je to, že rozsudek soudce Derky z pražského Vrchního soudu
z listopadu 2011 byl zrušen a celý případ je vrácen soudu prvního stupně, konkrétně ke Krajskému
soudu do Hradce Králové.
Toto dovolání bylo připravováno advokátním týmem kolem Mgr. Tomáše Kaplana (osoby velmi blízké
největšímu developerovi v Harrachově Martinu Vodrážkovi), které však z jednoho pohledu v naprosté
části kopírovalo první dovolání tvořeného Mgr. Tomášem Vašíčkem, jež se stalo závazným právním
názorem (viz http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1344425697_1344290400.pdf ), bez něhož by
zcela jistě nebylo pro město nyní kladného verdiktu Nejvyššího soudu (viz dříve přidaný dokument
http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1344425465_.pdf ) a z druhého pohledu používala nová
advokátní kancelář neustálý odkaz na výsledek, kterého docílila advokátní kancelář Mgr. Tomáše
Vašíčka. Je na místě opět připomenout, že nebýt závazného právního názoru Nejvyššího soudu
České republiky, kterého docílila advokátní kancelář Mgr. Tomáše Vašíčka a jeho práce při obraně
města v exekučním řízení, které bylo proti městu zahájeno pro pohledávku cca 100 mil,- Kč, tak již
dávno proběhla exekuce veškerého majetku města Harrachova včetně veškerých jeho finančních
prostředků a dnes by se de facto nebylo již o co soudit.
Je nutné připomenout, že pohledávka je v rukou společnosti se sídlem v tzv. „daňovém ráji“, bez
jasné vlastnické struktury. Tedy lze předpokládat, že by veškeré finanční prostředky získané v rámci
exekuce, byly již dávno pryč a dnes by se jednalo pouze formální soudní spor. Pomyslnou smetanu
tak vlastně nezaslouženě slízne někdo jiný, ale Ti, kteří se o věc zajímají, se nenechají záměrně
zkreslenými informacemi ovlivnit. V této souvislosti mi nezbývá než ještě připomenout, že dovolání
podané týmem okolo Mgr. Tomáše Kaplana, obsahovalo hrubá pochybení a nepřesnosti s možnými
fatálními důsledky pro Harrachov, bylo opraveno na základě připomínek opozičních zastupitelů,
kteří
si
toto
dovoláni
nechali
odborně
posoudit
(
viz
http://www.vasharrachov.cz/dokumenty/1344404726_1344290400.pdf )a na chyby následně
upozornili a tyto tento hvězdný tým následně opravil.
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