Kauza J.F. World Brokers – Harrachov si může oddychnout
Letitá noční můra samosprávy města Harrachova je snad definitivně pryč. V pravomoc totiž
vstoupila část květnového rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, která jasně říká, že v roce
1993 při privatizaci harrachovské sklárny město Harrachov nikdy právoplatně nepřevzalo údajný
mnohamilionový dluh pohledávaný společností J.F. World Brokers. Hlavní zásluhu na tom, že
Harrachov může nyní volně dýchat, má především právník Mgr. Tomáš Vašíček a předchozí vedení
města v čele s Tomášem Plocem, kteří ve chvílích nekritičtějších na jaře 2010 prokázali
neskutečnou míru nasazení po negativním pravomocném rozsudku pražského Vrchního soudu.
Jen malé osvěžení krátké lidské paměti. V březnu 2010 soudce Vrchního soudu v Praze Ladislav Derka
pravomocně odsoudil město Harrachov k okamžitému uhrazení téměř 100 milionové částky, což měl
být spolu s úrokovým příslušenstvím závazek, který Harrachov (údajně) přijal v roce 1993 jako součást
převáděného majetku při privatizaci místní sklárny. Marně zněly z úst harrachovských představitelů
slova, že není doklad o tom, že by o převzetí takového závazku někdy v tom čase rozhodlo
zastupitelstvo města. Rozsudek soudce Derky byl však pravomocný a zbývala jediná možnost v co
nejkratším čase sestavit dovolání k Nejvyššímu soudu. Zanedlouho také začaly město stíhat výzvy
k zaplacení a posléze si své zuby na harrachovskou kořist začal brousit exekutor. Zablokovány jím
následně byly skoro všechny městské bankovní účty a na nemovitostním katastru se rozsvítila
blokace. Vzpomínáte, že?
Tehdejší vedení města k možné záchraně oslovilo několik právních znalců, ovšem reagoval jediný.
Mgr. Tomáš Vašíček. V té době advokát disponující paušální smlouvou na poskytování právních
služeb městu. Ten ve skutečně velmi krátkém čase za pomocí obsáhlejšího týmu zmapoval a rozkryl
celé pozadí tohoto pochybného závazku, a to včetně jeho dřívějšího krytí nemovitostmi v podobě
zámku Kravsko na Znojemsku. Sepsal obsáhlé dovolání, které pak na jaře roku 2011 obstálo ve
prospěch Harrachova u Nejvyššího soudu a stalo se jednou provždy závazným právním názorem.
Co na tom, že na podzim téhož roku ten samý soudce Derka tento názor ignoroval. Bohužel optimální
při tomto stání však nebyl ani výkon právní zástupkyně Harrachova doktorky Staňkové. Ta se ujala
kauzy poté, co dvakrát ze záhadných důvodů neumožnila koaliční většina v zastupitelstvu Mgr.
Vašíčkovi pokračovat v procesu před Vrchním soudem. A tak se kauza po novém dovolání (značně
kopírující to předchozí Vašíčkovo) tentokrát v zastoupení Mgr. Kaplanem opět dostala před Nejvyšší
soud a po jeho výroku před soud krajský do Hradce Králové. Jeho soudkyně JUDr. Maršíková se již
závazným právním názorem v květnu 2014 řídila a výsledkem je, že Harrachov nemá jednou provždy
povinnost tento závazek hradit. Vašíčkovým nápadem bylo taktéž pořízení čestných prohlášení
tehdejších zastupitelů, že nikdy o převzetí daného závazku nehlasovali. I tento dokument měl při
pokračujícím soudním řízení svoji velkou cenu a určitě velmi pomohl v konečném rozhodnutí
krajského soudu.
Ještě jednou připomeňme, že klíčovým autorem dovolání, z něhož pak později vyšel závazný právní
názor Nejvyššího soudu, byl Mgr. Tomáš Vašíček. Osoba, která je dnes současným vedením města
doslova všemi možnými prostředky špiněna. Vzpomeňme také, že současná paní starostka Zbrojová
v čase nejkritičtějším se ani nezúčastnila zasedání zastupitelstva, které dalo krokům Vašíčkovy
právní záchrany zelenou v podobě schválení příslušné smlouvy zahrnuvší taktéž odměnu v případě
úspěchu pro město Harrachov v podobě dosáhnutí kladného závazného právního názoru. Což se také
později stalo. Odměna sice nebyla co do výše nejmenší, nicméně plně kopírovala závažnost situace a
vynaložené úsilí právní zachránit Harrachov v časech opravdu kritických. Bez jeho nasazení a umu by
dnes byl Harrachov nejspíše v těžko představitelných problémech. Nutno dodat, že i velkou míru
rozhodnosti tehdy projevil někdejší starosta Tomáš Ploc.

Radujme se tedy z úspěchu, který s příchodem letošního léta dostihl Harrachov. Boj to však nebyl
lehký a sladké maliny si teď bude připisovat kdekdo. I ten, kdo v čase nejhorších byl skryt stranou.
Mějme to na paměti.
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