Harvardský průmyslový holding, a.s.-v likvidaci ,
IČ 44269595, Ohradní 65, Praha 4,
(doručovací adresa : Karel Staněk, předseda představenstva
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci,
Charlese De Gaulla 9, 160 00 Praha 6)
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 1040

V Praze, dne 3. dubna 2012
Osobně do podatelny
Vrchního soudu v Praze !

Vrchnímu soudu v Praze
nám. Hrdinů 1300
140 04 Praha 4 - Pankrác

______________________
Ke sp.zn. 14 Cmo 106/2011
V právní věci
navrhovatelky :

a
účastníků:

JUDr. Jana Sainerová,
bytem Kostelní 26, 170 00 Praha 7,
práv. zast. Mgr. Michalem Doležalem, advokátem,
sídlem Helénská 4, Praha 2

1. Harvardský průmyslový holding, a.s.-v likvidaci ,
IČ 44269595, Ohradní 65, Praha 4,
zast. JUDr. Tomášem Cabalkou, členem představenstva
společnosti,
U jabloně 348, Stříbrná Skalice
2. prof.Ing. Zdeněk Častorál, DrSc., nar. 17.8.1944,
bytem Rytířova 812, Praha 12 Modřany
o odvolání likvidátora

další vyjádření účastníka 1 ve věci:
návrh na odvolání likvidátora
a návrh na jeho nahrazení jinou osobou
podle § 71 odst. 4 obch. zák.
Trojmo

Poté, co účastník č. 1
- nahlédl do soudního spisu v této věci u Vrchního soudu v Praze

-

v průběhu období od rozhodnutí soudu I. stupně v této věci dosud obdržel další
nové významné informace,
seznámil se s vyjádřením účastníka č. 2 z 12.3.2012.
seznámil se s podáním označeným „vyjádření akcionářů“ z 13.2.2012, které
podepsal akcionář ing. Vlastimil Jiřík
považuje za potřebné odvolacímu soudu sdělit následující:

I.

O důvodech tohoto návrhu a změně stanoviska představenstva
HPH
Protože vyjádření účastníka č. 2 bagatelizuje stanovisko v tomto sporu, které
zaujal účastník č. 1 ve svém podání z 29.9.2011 musí účastník č. 1 poukázat jen na
jediné: do okamžiku, kdy se objevily indicie o tom, že likvidátor nejedná plně v zájmu
likvidované společnosti, poskytovalo mu představenstvo a ostatně i dozorčí rada
společnosti plnou loajalitu. Není nelogické, jestliže všestrannou podporu likvidátor
nemůže očekávat ve chvíli, kdy vyjdou najevo skutečnosti, které zásadně zpochybňují
řádnost výkonu jeho funkce ve společnosti. Změna postoje účastníka č. 1, když ten musí
sledovat zájmy akcionářů, je proto pochopitelná.
Až komicky působí, když ve svém vyjádření z 12.3.2012 účastník č. 2 nabízí o
všem možném důkazy odkazem na sebou samým vypracované písemnosti. Svědčí to, jak
o likvidátorovi tak o jeho právním zastoupení, o mnohém.

II.

Jednání likvidátora, poškozující zájmy společnosti a poškozující
proces likvidace jakož i jednání proti majetku společnosti
A)
REKAPITULACE
DOSAVADNÍCH
JEDNÁNÍ
LIKVIDÁTORA A REAKCE NA LIKVIDÁTOROVO
VYJÁDŘENÍ Z 12.3.2012
1. Zbytečné náklady na právní poradce: likvidátor nehospodárně vynaložil
formou zálohové platby částku 30.000 EUR vyplacenou dne 17.5.2011 advokátní
kanceláři THC TSANGARIDES LLC z Limassolu, aniž by předtím využil možnosti
jednat s dosavadním právním zástupcem společnosti na Kypru Panayiotisem
Neocleousem. Bez ohledu na skutečnost, že noví právní zástupci ve svém stanovisku
z 21.6.2011 doporučili pokračovat v praxi dosavadního právního zástupce a jeho
počínání hodnotili jako v podstatě úspěšné, vystavil likvidátor tímto neuváženým
krokem společnost nutnosti uhradit dosavadnímu právnímu zástupci, resp. kanceláři
Andreas NEOCLEOUS & Co. LLC honorář za několik let, což významně sníží

provozní kapitál společnosti, který je nyní zhruba 36 mil. Kč. Přitom proti společnosti je
kupř. vedeno soudní řízení k žalobě First American a.s. o zaplacení téměř 10 mil. Kč, jež
není dosud skončeno (sp.z. 15 Cm 107/2004 Městského soudu v Praze).
2. Nepřijatelné zmocnění k zastupování: Likvidátor vystavil advokátu Photosu
Tsangaridesovi dne 8.7.2011 datovanou plnou moc, která je porušením povinnosti
likvidátora jednat osobně, neboť nezmocňuje tohoto advokáta k zastupování v právních
věcech, nýbrž v podstatě i ke zcela libovolnému nakládání s majetkem společnosti HPH.
Tomu, že by šlo o pracovní materiál, jak tvrdí vyjáření likvidátora či pouhý návrh
nenasvědčuje nic, ba, naopak tato likvidátorova „obrana“ je značně naivní, jestliže uvedené
zmocnění bylo notářsky ověřováno 8.7.2011 notářkou JUDr. Ivou Staňkovou a ještě na to
dne 11.7.2011 apostilováno Ministerstvem spravedlnosti.
Důkaz:
text plné moci z 8.7.2011 v českém jazyce s vidimací
notářky JUDr. Staňkové a apostilací MS ČR
3. Nákup vlastních autorských publikací likvidátora za prostředky HPH
opakovaně v průběhu let 2007 – 2011: v celkovém počtu 245 výtisků za celkovou částku
58.418,50 Kč (podrobně na str. 9-10 podání účastníka 1 z 29.9.2011)
Likvidátor na str. 11 – 12 svého vyjádření předpokládá, že jedná s negramotnými
osobami, které nejsou schopny seznámit se s obsahem jeho publikovaných prací ani logicky
myslet. Kupříkladu jeho práce „Ekonomická kriminalita a management“ (m.j. vydaná
téměř rok poté, co byl vynesen rozsudek soudu prvního stupně ve věci zn. 46 T 17/2006 MS
v Praze ohledně V. Koženého a B. Vostrého) se o kauze Harvardských fondů zmiňuje na
str. 108 citací zprávy ČTK na 5 řádcích, na str. 109 uvádí jednovětné (dosti neobratné)
popisy sedmi tzv. triků z 90. let minulého století a na další straně 110 popis tzv.
drancovacího kolečka obsahující chybný závěr autora o vytvoření „stamilionové fiktivní
ztráty“ – kdyby totiž vše probíhalo podle popisu autora, pak by ztráta nemohla být
„fiktivní“, ale skutečná.
Důvody, kterými likvidátor ospravedlňuje uvedené nákupy i ve vztahu k takovým
publikacím, jakými jsou „Strategický management změn a znalostí“, „Základy moderního
managementu“, „Strategický znalostní management a učící se organizace“ stěží mohou
někoho soudného přesvědčit, stejně jako sdělení o tom, že publikace byly nakupovány za
nižší cenu popř., že zbylé je možno odprodat. Likvidátor přitom neuvádí kterým osobám či
institucím publikace konkrétně předával, zda o tom má doklad a kolik a kterých publikací
takto předal. Z jím připojené tabulky také neplyne, že by faktury, o kterých se zmiňuje,
nebyly proplaceny a již zcela zbytečně uvádí, že uvedené faktury „ověřil a schválil M.
Franta“, neboť význam má, kdo měl v daném případě rozhodovací pravomoc a kdo vydal
pokyn k nákupu publikací za prostředky HPH – tím byl likvidátor.
4. Neodůvodněné výplaty společnosti VABERG spol. s r.o. (dále „ Vaberg“)
v období 2010-2011:
Likvidátor obviňuje účastníka č.1 z manipulací, sám však je hojně používá.

-

-

-

-

-

Nehoráznou lží je, tvrdí-li likvidátor, že společnost Vaberg v minulosti „zajistila….
majetek pro HPH ve výši 37 milionů Kč“. Jiný majetek, než ten, který likvidátor (po
ukončení soudních sporů o to, zda je společnost HPH v likvidaci či ne – které byly
rozhodující) prostě převzal, společnost Vaberg nezajistila.
V druhém odstavci na str. 12 zdola likvidátor obsáhlé líčí své kroky k vymáhání
„pohledávek a majetku v rozsahu cca 20 miliard. Tedy dohledává se a specifikuje
majetek v tomto rozsahu“ na což navazuje likvidátor slovy „ Tato skutečnost je ve
vyjádření účastníka č. 1 účelově zamlčována a činnost úspěšné společnosti
VABERG spol. s r.o. je účelově redukována jen na činnost ve vztahu k nepatrným
nemovitostem.“. Není nic zamlčováno. Účastník č.1 se pouze zabývá fakturací
společnosti Vaberg, která existuje. Výklad likvidátora však neuvádí
nic
konkrétního, co by svědčilo o jiné činnosti než té, kterou společnost Vaberg
v posledních dvou letech fakturovala.
Má-li na str. 13 vyjádření z 12.3.2012 (2. odstavec shora) uvedené konstatování, že
„faktura není podrobným popisem vykonávané činnosti“ znamenat, že ve fakturách
jsou účtovány i částky za činnosti, které nejsou ve faktuře ani ve vyúčtování
zálohových faktur uváděny, pak je s podivem, že toto likvidátor uvádí, aniž by měl
obavy z obvinění, že vyplácí neodůvodněné pohledávky uvedené společnosti, popř. že
je tu důvod pro to, aby se o účtování v rámci kontrolní činností zabýval příslušný
orgán daňové správy.
Nejpodivněji působí argumentace uváděná likvidátorem v 3. odstavci shora na str.
13 jeho vyjádření (ohledně faktury č. 0911), které pro stručnost ani necitujeme.
V souhrnu se pozastavuje likvidátor nad tím, že účastník č. 1 neví, že kdokoli může
podat tzv. trestní oznámení či poskytnout k tomu konzultaci. Byť by likvidátor
usoudil, že potud vyjádření účastníka 1 prokazuje značnou právní nevědomost jeho
zpracovatelů, nezbývá než uvést, že v podání z 12.3.2012 uvedené úvahy toho druhu
jsou jistě podnětné a správné, ovšem za situace, kdyby společnost Vaberg za tyto
služby neúčtovala odměnu – účtuje-li ji, což zjevně nepopírá, pak nejde o nic jiného
než o poskytování (skryté či zjevné) právních služeb za odměnu,
aniž by ten,
kdo odměnu účtuje, byl k tomu ze zákona oprávněn. Částky – a to nemalé –
vyplácené společnosti Vaberg za takovouto činnost jsou tedy vynakládány na
nezákonném základě.
Již vůbec se likvidátor nevypořádává se skutečností platby 63.000 Kč za 44 hodin
činnosti uvedené jako „VSP – zajištění výkonu exekucí“ a rovněž 18.720 Kč za 13
hodin „zajištění AK a překladatele na Kypru“, tj. činnosti především konkrétně
nedoložené.

5. Neodůvodněné výplaty náhrad likvidátorovi resp. jeho společnosti
Unioninform s.r.o. za používání jeho vlastního osobního vozu: od 29.12.2006 do
12.7.2011 v celkové částce 288.659,95 Kč.
Ačkoli je navrženo, aby důkazem byly knihy jízd vozidel PEUGEOT 406 a 407,
Škoda Fabia reg. zn.
9A3 54 86 (od 12.8.2008) a reg.zn. AKP 28 44 od 1.10.2004
do 11.8.2008, likvidátor se nezmiňuje o tom zda je předloží. Jen tak by mohl poskytnout
důkaz o tom, že výše uvedená vozidla tov. zn. Škoda používal pro účely likvidace společnosti
HPH a že to bylo nezbytné, neboť v tu dobu byl tzv. služební automobil vytížen pro jiné
cesty pro účely likvidace. Vyjádření likvidátora však je postaveno na tom, aby soud uvěřil,
že o určení provozu služebního automobilu rozhodoval zaměstnanec – asistent likvidátora.

Důkaz:
1. knihou jízd služebního automobilu společnosti a knihou jízd
propůjčeného automobilu za období 2004 – 2011,
2. výslechem bývalého zaměstnance Milana Franty, Nechvílova
17, Praha 4 - Chodov
S ohledem na likvidátorem přiloženou tabulku (neautorizovanou, bez data
zpracování, bez údajů o tom, na základě jakých skutečností byla zpracována), v níž se uvádí
že v roce 2011 nebylo za provoz vlastního vozidla likvidátora účtováno, je třeba poukázat na
to, že není nijak vysvětleno, že za období leden až červen 2011 existují likvidátorem
podepsaná vyúčtování ( z 1.4.2011 a 12.7.2011 na částky 14.109 Kč a 13.233 Kč, jak bylo
uvedeno ve vyjádření účastníka č. 1 ze dne 29.9.2011 – i v těchto vyúčtováních je uváděno,
že je přiložena kniha jízd).
Obecná prohlášení o „vysoké četnosti … aktivit likvidátora“ bez jakéhokoli
konkrétního důkazu (str. 14 druhý odstavec shora) a jiné podobné výroky, či tvrzení, že
„skutečný stav o hospodaření HPH byl ….. následně potvrzen auditorem“ (což účastník č.
2 neví, že auditor skutečný stav nepotvrzuje ?) nic nemohou měnit na tom, že požadované a
vyplacené částky za provoz vlastního vozidla likvidátora či jeho firmy Unioninform s.r.o.
nejsou řádně podloženy a ve srovnání s provozem služebního vozidla společnosti HPH
neobstojí.
Nebudeme se zabývat tím, jaké má likvidátor podezření ohledně toho, kdo sdělil
účastníku č. 1 údaje o používání a proplácení provozu vozidel likvidátora a vozidel
společnosti. Jednak je to pro věc nepodstatné, jednak je důležité jak se ve skutečnosti o
provozu osobních vozidel likvidátora účtovalo a proplácelo a zda to odpovídá
skutečnosti.
6. Zbytečně způsobené náklady řízení ve věcech sp.zn. 8 C 108/2002 a 8 C
109/2002 u OS Teplice: Náklady na právní zastoupení žalovaných ve zde uvedených
věcech jsou v celkové výši 33.944,-Kč.
Rozbor z 20.5.2011 nebyl zpracován k požadavku likvidátora – to zcela spolehlivě ví
předseda představenstva ze schůzky s likvidátorem, na níž byl o tom informován
(uskutečnila se krátce po datu 20.5.2011 a již na ní nebyly předsedovi představenstva
poskytnuty mnohé významné informace, které požadoval).
Likvidátor opět jakoby „právnicky“ argumentuje, aniž by zřejmě poskytl aktuálnímu
právnímu zástupci dostatečně informace a možnost znát souvislosti. Pak ovšem nemůže být
vyjádření z 12.3.2012 přiléhavé neboť ve svém výsledku nutí soud přijmout absurdní závěr,
že pokud by likvidátor dal na radu právního zástupce a žaloby vzal zpět tak, aby se ústní
jednání ve dvou dotčených věcech dne 21.6.2011 nekonala, vznikly by tytéž náklady řízení a
společnosti HPH by byla uložena povinnost nahradit je protistraně ve stejné výši v jaké se
stalo ve výrocích usnesení Okresního soudu v Teplicích o zastavení řízení ve věcech sp.zn.
8 C 109/2002 z 2.8.2011 a sp.zn. 8 C 108/2002 z 30.8.2011.

B)

DALŠÍ KROKY LIKVIDÁTORA V ROZPORU
S JEHO POVINNOSTMI A PŘI SPRÁVĚ
MAJETKU LIKVIDOVANÉ SPOLEČNOSTI

1. Znemožňování činnosti představenstva a dozorčí rady HPH: Likvidátor se
pokouší v rozporu s právy a povinnostmi dozorčí rady, jakožto orgánu povinně
zřízeného ve společnosti, který nepozbyl svá práva vstupem do likvidace, stejně i
v rozporu s právy a povinnostmi představenstva, jakožto orgánu, který má sice
v likvidaci omezená práva a povinnosti, avšak nepozbyl je zcela, znemožnit činnost
těchto orgánů společnosti.
1.1. Likvidátor se pokouší znemožnit uvedeným orgánům užívat pronajaté
prostory společnosti HPH v Praze 5 – Smíchov, Kováků 9. Od září 2011 se musí proto
schůze představenstva popř. dozorčí rady konat v soukromém bytě předsedy
představenstva Karla Staňka, popř. na jiných místech. Budiž připomenuto, že
pronajímatel vykazuje mnohem vyspělejší právní vědomí než likvidátor a samozřejmě
požadovaný dodatek nájemní smlouvy neuzavřel.
D ů k a z : návrh likvidátora, adresovaný pronajímateli
kancelářských prostor v domě Kováků 9,
Praha 5 – Smíchov (již do spisu založen)
1.2. Likvidátor, kromě toho, že členům představenstva a dozorčí rady
neposkytuje při výkonu jejich funkce žádná věcná plnění, nereaguje ani na jejich
požadavek, aby alespoň saturoval jejich osobní náklady, vynaložené prokazatelně na
poštovné, administrativní náklady apod. v souvislosti s výkonem funkcí v orgánech
HPH.
Kupříkladu žádosti o proplacení vyúčtování takových nákladů (dříve běžně
likvidátorem hrazených) adresované předsedou představenstva Karlem Staňkem
likvidátorovi zůstaly zcela bez odezvy.
Pokud jde o žádosti předsedy dozorčí rady Jakuba Sedláčka, jde o situaci
obdobnou, jen s tím rozdílem, že účastník č. 2 tzv. chytá Jakuba Sedláčka za slovo a
zneužívá toho, že jmenovaný neuvedl výslovně, že žádá na provoz dozorčí rady 15 tis. Kč
poskytnout na určený bankovní účet a neuvedl výslovně (jinak se to rozumí samo
sebou), že platby z účtu budou přísně zúčtovatelné.
D ů kaz:

dopis J. Sedláčka a odpověď likvidátora na něj

1.3. Likvidátor však především brání dozorčí radě provádět její kontrolní činnost
ve smyslu § 197 odst. 2 obch. zák. neboť neumožnil zatím v žádném z případů, kdy se o
to dozorčí rada pokusila, aby si její členové pořídili potřebné kopie kontrolovaných
účetních dokladů.
To je zřejmé ze zápisů o kontrolních akcích dozorčí rady z nichž větší část byla
dokonce publikována na webových stránkách likvidátora HPH.
Stav počal při pokusech dozorčí rady prověřit stav smluvní a účetní agendy
společnosti, k nimž došlo 15.8.2011 (v bytě likvidátora, neboť účetnictví za rok 2010 a
2011 si nechal převézt do bytu v Rytířově ul. v Praze Modřanech). Podrobněji je to
patrno ze zápisů, které byly pořízeny o pokusech provést zejm. kontrolu účetnictví.
Obsah zápisů je však poplatný tomu, že byly prováděny likvidátorovým zmocněncem a

v jiné podobě je likvidátor nebyl ochoten podepsat. Kopie uvedených zápisů se
přikládají.
Důkaz:

1. Záznam ze dne 15.8.2011 (mylně uvedeno 15.9.2011)
2. Záznam z jednání, které bylo uskutečněno dne 24.
srpna 2011
3. Záznam z pokračování kontroly, která byla zahájena
dne 15.8.2011. Pokračování je uskutečněno dne 2. září
2011od 15:08 hod.
4. Záznam z pokračování kontroly, která byla zahájena
dne 15.8.2011. Pokračování je uskutečněno dne 31. srpna
2011od 11:05 hod.
5. Záznam z pokračování kontroly, která byla zahájena
dne 15.8.2011. Pokračování je uskutečněno dne 21. září
2011od 15:10 hod.
6. Záznam z pokračování kontroly, která byla zahájena
dne 15.8.2011. Pokračování je uskutečněno dne 22. září
2011od 15:07 hod.
7. Dopis likvidátora předsedovi dozorčí rady Jakubu
Sedláčkovi ze dne 19.9.2011

Jak je patrno ze zápisů a dopisu z 19.9.2011, likvidátor nejen, že odpírá dozorčí
radě právo pořizovat si kopie konkrétních listin, ale dokonce zastává názor, že dozorčí
rada nemá právo kontrolovat listiny společnosti z období, které již bylo předmětem
projednání na valné hromadě.
V důsledku výše uvedeného došlo k rozhodnutí náhradní valné hromady HPH
konané 4.11.2011, která v souladu s vyjádřením dozorčí rady neschválila účetní závěrku
za r. 2010.

C) DALŠÍ POKLESLÁ JEDNÁNÍ LIKVIDÁTORA
Ve věci sp.zn. 80 Cm 1/2008 Městského soudu v Praze byl likvidátor odvolán
k návrhu předsedy představenstva společnosti ARC.a.s. v likvidaci pro nečinnost. O věci
je informován Vrchní soud v Praze v souvislosti se svým rozhodnutím č.j. 14 Cmo
543/2009-44 ze dne 21.2.2011.
Není to tedy tak, že likvidátor je v této věci (sp.zn. 14 Cmo 106/2011 Vrchního
soudu v Praze) výjimečně podroben kritice představenstva a dozorčí rady a jinak si
vede vzorně – je zde důkaz, že si nepočínal náležitě i v jiné věci, a to v takové, kde
nesporně nelze nabýt dojmu že jde o nějaké „vyřizování účtů“ či o touhu po kořistění
třetích osob na úkor budoucího likvidačního zůstatku, jak se snaží právě likvidátor
vyvolávat domněnku v případě společnosti HPH.
Důkaz: usnesení MS v Praze z 25.5.2011 80Cm 1/2008

D)

KLAMAVÉ VÝKLADY LIKVIDÁTORA

Likvidátor zcela vědomě lže, uvádí-li, že obsah dohody měl být utajen před
akcionáři. To jmenovaný advokát (Panayiotis Neocleous) osobně vyložil při svém
přednesu na náhradní valné hromadě společnosti HPH dne 4.11.2011. Plyne to také ze
skutečnosti, že HPH je účastníkem dohody (tzv. utajení se tedy nevztahuje na osoby
oprávněné k účasti na jednání jejího orgánu – valné hromady, tzn. akcionáře).
Samozřejmé však je, že nemůže být informace o obsahu dohody distribuována
akcionářům prostřednictvím veřejných komunikací – internetem, inzerátem v novinách
apod., neboť by se stala veřejně dostupnou i osobám, které o obsahu dohody být
informovány nemají.
Likvidátor také užívá překladu protokolu od Okresního soudu v Nikosii ze dne
31.3.2011 „v překladu soudního tlumočníka“, avšak osoby zřejmě bez důkladnějších
znalostí o právu a tím méně kyperském – mgr. Georgia Zerva – soudní tlumočník od 7.7.
1983. Správný význam pro českou verzi textu totiž nezní tak, že žaloba byla zamítnuta
(tedy, že by o ní bylo meritorně rozhodnuto zamítavým způsobem), ale že řízení o
žalobě bylo zastaveno v důsledku zpětvzetí žaloby, což je významně jiný výsledek řízení,
než jaký tvrdí likvidátor.
Důkazem vskutku chorobné fabulační mánie likvidátora je tvrzení o časové
souhře odvolání obžalovaných Koženého a Vostrého v trestní věci sp.zn. 46 T 17/2006 a
činnosti Karla Staňka. Na 3. straně (srov. 2. odstavec shora) likvidátorova vyjádření
z 12.3.2012 v této věci se uvádí, že „ve stejný týden, kdy se odvolali V.Kožený a B.
Vostrý proti rozsudku Městského soudu v Praze (dalo by se říci na objednávku) zahájil
předseda představenstva pan Karel Staněk …útočnou kampaň.“ Likvidátor se v tom
případě více než mýlí (právní zástupce znalý práva by to uvést nemohl), neboť oba
obžalovaní prostřednictvím svých obhájců podali odvolání týž den, kdy byl rozsudek
MS v Praze vyhlášen (t.j. 9.7.2010)

E) PODEZŘENÍ Z POŠKOZOVÁNÍ HPH
PŘEDRAŽENÝMI ÚČETNÍMI SLUŽBAMI
Likvidátor uzavřel již v r. 2004 ( 26.1.2004 a 24.3.2004) mandátní smlouvy
s účetní firmou HP ACCOUNT s.r.o., IČ 26178702. Zatímco mandátní smlouva č. 1 za
odměnu 4000 Kč měsíčně zajišťuje vedení účetnictví, účetní poradenství a zpracování
mezd včetně vedení mzdové agendy a případného zastupování v řízení před finančními
úřady, mandátní smlouva č. 2 podle článků 1 a 2 „provedení rekonstrukce účetnictví
mandanta zpětně za léta 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998,1997, 1996 na základě
podkladů dodaných mandantem“ a „ zabezpečit kontrolu věcné a formální správnosti
účetních dokladů z hlediska zákona č. 513/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a
jednoznačné určení účelu účetní operace.“ Za činnost podle mandátní smlouvy č. 2 měl
mandatář obdržet měsíčně paušálně 34.000,-Kč a k tomu účelu obdržel zúčtovatelnou
zálohu 700.000,-Kč (čl. 6 smlouvy). Uvedená částka byla posléze zvýšena, zřejmě
dodatkem mandátní smlouvy v průběhu roku 2005 na 40.460 Kč měsíčně, jak je možno
pozorovat na obsahu připojených faktur.

Podle přiložených kopií faktur, u nichž je v rubrice určené k popisu jaké plnění
se účtuje uveden odkaz na to, že jde o plnění podle mandátní smlouvy č. 2, bylo za léta
2004 až 2010 (do března toho roku) zaplaceno 2.761.480,-Kč.
Je tu důvodné podezření, že fakturované částky za tzv. rekonstrukci účetnictví
byly firmou HP ACCOUNT s.r.o. vypláceny jejímu zaměstnanci v období let 2004 až
počátek roku 2010, a to konkrétně ve prospěch paní J Z, družky sdílející
společnou domácnost s likvidátorem HPH na adrese Rytířova 812, 143 00 Praha 4Modřany. Není přitom známo, že by jmenovaná byla účetním odborníkem popř. měla
živnostenský list, opravňující jí k činnosti účetního poradce. Lze se proto domnívat, že
šlo o smlouvu tzv. naoko a že činnost, pokud takovou vůbec jmenovaná zaměstnankyně
vyvíjela a byla schopna vyvíjet nanejvýše byla konána v mnohonásobně menším
rozsahu, než činila měsíčně vyplácena mzda. S tím také může souviset nevůle
likvidátora poskytnout dozorčí radě v plné míře účetnictví ke kontrole a bránit se
kontrole účetnictví jako takové. Bezesporu se uvedený zaměstnanecký vztah
likvidátorovy partnerky s účetní společností HP ACCOUNT s.r.o. před orgány
společnosti utajoval a zpětně lze pozorovat ukončení tohoto zaměstnaneckého vztahu až
poté, co v rámci návrhu na odvolání likvidátora navrhovatelka počala zpochybňovat
důvodnost výdajů na rekonstrukci účetnictví za rok 2008.
Důkaz:

F)

1. Kopie faktur společnosti HP ACCOUNT s.r.o. z období 2004 – 2010
2. Mandátní smlouvy HPH a HP ACCOUNT s.r.o. č. 1 a č. 2 z r. 2004

K NÁMITCE PODJATOSTI SOUDCŮ
VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

Tento nactiutrhačný text doručený na adresu předsedy Vrchního soudu v Praze
dne 9.3.2012 je předně námitkou podjatosti, jež je právně vadná.
Není známo cokoli, co by mohlo vést k úsudku, že by kterýkoli ze soudců, které
dopis jmenuje, měl poměr k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům, který by zakládal
vyloučení podle ust. § 14 o.s.ř. (pro stručnost lze odkázat na to, co je v tom směru
uvedeno na str. 76 – 77 tzv. Velkého komentáře Drápal-Bureš a kol., Občanský soudní
řád I, § 1 – 200za, C.H. BECK, 1. vydání, 2009).
Veškerá tvrzení likvidátora, která mají vést ke zpochybnění objektivity soudců,
vycházejí z jím prezentovaného fantazijního tvrzení o jakési mstě bývalého právního
zástupce HPH, který prý podnikal a podniká proti likvidátorovi řadu kroků. Toto své
tvrzení však likvidátor naprosto nijak nekonkretizuje, tím méně dokládá důkazy. Totéž
platí o zmiňované urážlivé možnosti vydírání JUDr. Jiřího Římala s jeho fabulovaným
vlivem na JUDr. Olgu Římalovou.
Z hlediska vědomí orgánů společnosti HPH ohledně činnosti dotčených soudců
Vrchního soudu v Praze, jde se strany likvidátora o ničím reálně neodůvodněný účelový

útok, vyfabulovaný jen za účelem odvrácení spravedlivého rozhodnutí ve věci.
Konkrétní tvrzení ani důkazy ohledně pochybností o podjatosti, jak je vnímá zákon,
neuvedl a nepředložil likvidátor žádné.
Jsme informováni o tom, že likvidátor podal na advokáta Krutského stížnost
k České advokátní komoře, ve které rovněž tvrdil (opět bez důkazů), že tento advokát
poskytoval právní rady předsedovi představenstva Karlu Staňkovi. Na to předseda
představenstva reagoval písemným sdělením, že likvidátorovo tvrzení je nepravdivé.

G) DOPIS ING. JIŘÍKA
Jde o osobní vyjádření jmenovaného akcionáře, který nedokládá nic ohledně 3 %
akcionářů HPH. Vzhledem k tomu, že účastníku č. 1 je známo, že pisatel dopisu
vícekrát jednal s likvidátorem, není překvapením, že argumentace se shoduje
s likvidátorovou. Velmi blízká tomu je i skutečnost, že své názory a stanoviska ničím
konkrétním nedokládá.

III.
Závěrem
Již vzhledem k tomu, co bylo uvedeno, je zřejmé, že v poslední době vyšly najevo
takové skutečnosti, které jsou neslučitelné s výkonem funkce likvidátora v případě
osoby, která tuto funkci dosud vykonává. Jsou tedy důvody, pro jeho odvolání.
Účastníku č. 1 je zřejmé, že pokud by o většině nových skutečností mělo být prováděno
dokazování, jde to nad obvyklý rámec úkolů odvolacího soudu. Navíc, pokud by měl být
změněn verdikt soudu prvního stupně, byla by tu odebrána jedna instance účastníku č.
2.
Přichází proto v úvahu nejspíše zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze.
S ohledem na skutečnost, že dosavadní likvidátor činí zde i v cizině kroky, které
jsou nevratné a mohou zatížit společnost, jež by měla být urychleně likvidována,
mnohými žalobami a prakticky tak proces likvidace na řadu let prolongovat, žádá
účastník č. 2, aby i k této skutečnosti při svém rozhodování Vrchní soud v Praze
přihlédl. Proto účastník č. 1 žádá, aby se Vrchní soud v Praze při rozhodování zabýval i
tím návrhem, podle něhož by sám prvostupňové rozhodnutí Městského soudu v Praze
v této věci změnil a likvidátora odvolal, s tím, že určí likvidátorem předsedu
představenstva společnosti Karla Staňka.

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

