Bude odvolán, nebo nebude?
(24. 07. 2019) V letitém seriálu o odvolání likvidátora Častorála proběhlo ve středu
24. 7. 2019 další kolo. Jednání se zúčastnil sám Častorál a soud četl důkazy a vyslechl dvě
svědecké výpovědi. Nejprve bylo v protokolu z minulého jednání opraveno chybné datum a
pak se soud zajímal, zda bylo ve stanovách společnosti upraveno, v kolika osobách mohou
likvidátoři HPH jednat.
Soud předvolal dvě svědkyně – likvidátorku JUDr. Mixovou a členku představenstva paní
Reichmanovou. Svědectví JUDr. Mixové trvalo 13 minut a odpovídala na otázky, zda
požadovala od Častorála písemně i ústně o předání účetnictví a zda požádala Častorála
alespoň o nahlédnutí do těchto listin. JUDr. Mixová vypověděla, že Častorál odmítl s tím, že
všechno je v insolvenčním rejstříku.
Paní Reichmanové se soud tázal, zda byla přítomna, když likvidátoři Mixová a Tomko, nebo
členové orgánů HPH, žádali Častorála o vydání listin. Soud se také paní Reichmanové tázal,
zda má nějaký vztah k likvidátorovi Častorálovi a jak dalece jí záleží na tom, aby byl odvolán.
Paní Reichmanová odpověděla, že pokud by to pomohlo společnosti, tak je pro odvolání,
jinak je jí Častorál zcela lhostejný.
Po krátké přestávce právní zástupkyně žalované strany JUDr. Lojdová oznámila, že žádné
další důkazy nebude navrhovat. Právní zástupce Častorála navrhoval předvolat bývalého
estébáka Olivu, aby ozřejmil, jakým způsobem byl Častorál žádán o dokumenty a jak bylo
reagováno. Což soud zamítl. JUDr. Lojdová pak prohlásila, že přednesené důkazy jsou
dostatečné s tím, že není možné, aby likvidátor v likvidované společnosti léta nic nedělal,
odmítal součinnost, porušoval své povinnosti a přitom pobíral odměnu. K tomu dodala, že si
lze těžko představit závažnější poručování povinností likvidátora.
K čemuž OSMA dodává, že Častorál tajil účetnictví od roku 2004, odmítal vydat dokumenty
potřebné pro svolávání valných hromad, audity, nebo povinné kontroly dozorčí radě, což
završil tím, že nechal tajně třetinu účetnictví HPH protiprávně skartovat a další část
harvardských dokumentů nechal rovněž tajně skartovat bývalý bolševický vnitrák Malhocký.
Není tedy divu, že při středečním řízení bylo konstatováno, že řada dokumentů nebyla v HPH
nalezena. Pro úplnost je třeba dodat, že utajování účetnictví, odmítání vydat, poškozovat
nebo zničit tyto dokumenty, je trestným činem, s příslušnou trestní sazbou.
Po dvou hodinách soud jednání skončil s tím, že v pátek 26. 7. 2019 v dalším jednání od
13.30 hod. vydá rozhodnutí, zda bude likvidátor Častorál odvolán, či nikoliv. Tak bude
Častorál konečně odvolán, nebo dál bude likvidačně parazitovat na společnosti HPH?

