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JUDr. V slava Nemetha, hl. lí ení u M S v Praze dne 11.4.2006

Vážený pane p edsedo, vážení pánové p ísedící,
toto mé trestní stíhání trvá bezmála 3 roky. B hem této doby až
doposud jsem nechápal, co je jeho p í inou. Neporozum l jsem obvin ní, které
bylo jen obecné a hovo ilo o n jaké "fiktivní pohledávce" bez dalšího
od vodn ní, a už v bec ne obžalob , která je konstruována podle mne tak, že u
nás v demokratickém stát je trestné se soudit o pohledávku, která vznikla
slabšímu v i siln jšímu subjektu.
Domníval jsem se, že notá sky ov ená kopie smlouvy je ú edním
dokladem a že nemohou vznikat jakékoliv pochybnosti o tom, že ov ovaná listina
je pravá. Domníval jsem se též, jak jsme se to u ili i ve škole, že d kazní
b emeno nesou orgány inné v trestním ízení. V pr b hu asu, a to íkám zde
otev en , jsem se zklamal, jaká m že být realita.
Zklamalo mn rovn ž jednání a p ístup SOB v dané v ci. Nejprve se
ozývaly argumenty, že smlouva neexistuje. P itom ú astníci smlouvy existenci
smlouvy nikdy nepop eli, ani své podpisy na ní. Banka prohlašovala, že ukážu-li
originál smlouvy, všechno bude v po ádku a dluhy zaplatí. Originál, který jsem
mezitím našel, jsem p edložil, i když z jiného d vodu. Banka reagovala hned
dalšími útoky.
Nejprve p išel o ekávaný argument, že smlouva je falzifikát. A to i
p esto, že jsem od za átku ukazoval onu notá sky ov enou první kopii smlouvy.
Po p edložení znaleckých posudk i k originálu smlouvy dnes není pochyb o tom,
že smlouva falzifikátem není.
Nyní SOB argumentuje tím, že smlouva je neplatná. Prohlašuji, že já
jako právník a advokát jsem nikdy nem l v úmyslu uzav ít neplatnou smlouvu.
Jedná se o smlouvu podle obchodního práva,. Není to tak jednoduché, a soud to
ví, zpochybnit platnost obchodní smlouvy uzav ené písemnou formou. P itom toto
je již podle m otázkou civilního soudu.
Dále SOB používá argument, že projekt nebyl v IPB použit. Krom
toho, že se jedná rovn ž o otázku, která p ísluší k ešení civilním soud m,
cht l bych íct zde otev en sv j názor, že použití i nepoužití projektu v IPB
není jediným porušením mé smlouvy s IPB, právním p edch dcem SOB. P itom jediný
znalecký posudek zadaný soudem, který v dané v ci je, dává i v tomto mn
zapravdu.
V era jsem uvedl, co je motivem SOB, že podala trestní oznámení na
mne a tady to rovn ž eknu tak, jak si myslím, a to, že totiž ingeruje svým
zájmem i do mého trestního stíhání v Ostrav (d kazem je i v era p edložený
protokol s mým výslechem v p ípravném ízení. Odkud ho SOB má?). Jen zopakuji.
Tímto zájmem je jediný zájem, aby nemusela vracet státu ástku cca 10 mld. K .
Ale za to já nem žu, že si banka vzala dop edu od státu peníze za postoupené
pohledávky, které byly infikovány zápo tem Nemethovou pohledávkou. P itom banka
o t chto zápo tech p i postupování pohledávek na
KA v d la. Prost , jak jsem
uvedl, riskla to.
Nikdo se nezamýšlel nad mým motivem, pro jsem pohledávku
postupoval a pro se o její ást soudím. eknu otev en . Pohledávku jsem
postoupil z toho d vodu, protože se mnou nikdo z IPB ani SOB necht l o této
v ci jednat. Má práce pro IPB trvala 9 m síc , stála velké náklady, jak bylo
konstatováno i u tohoto soudu. Nedostal jsem zaplacenou ani symbolickou ástku.
M l jsem tenkrát minimální, i když dosta ující, informace o tom, jak IPB
realizovala projekt, proto tak nízká cena za postoupení. Riziko bylo též v tom,
že kdyby pohledávka neexistovala, musel bych celou ástku vrátit zp t
postupníkovi.
Žalobu na SOB na 600 mil. K
jsem podal pozd ji, jako zp sob
obrany mého dobrého jména a i pro finan ní zadostiu in ní. Rovn ž v daném

p ípad se mnou nikdo nejednal ani necht l jednat. Pro chování banky bylo
p ízna né dehonestování mé osoby, tím mé rodiny, spolupracovník a p átel. Je
cesta zp t? Já jsem p ipraven kdykoliv o této otázce s SOB jednat, ovšem z její
strany zájem není. Mn nezbývá nic jiného, jen bojovat na soudech.
Co tedy má obžaloba?
Obžaloba nemá podle mne nic, jen
problematický posudek dr. Musila a ješt více slušn
e eno kontroverzní posudek
doc. Ježka.
Chci zde prohlásit, že jsem nikomu necht l nic ukrást ani jsem nic
neukradl a že v tomto trestním ízení jsem nikdy nezalhal.
Cht l bych vyjád it své p esv d ení, že soudu v ím, že rozhodne
spravedliv o mé nevin a zprostí m obžaloby, protože žádný trestný in se
nestal a mn žádný trestný in nebyl obžalobou prokázán.
Praha, dne 11.4.2006

