Likvidátor Častorál oznámil, kdy ukončí likvidaci
(05. 02. 2016) U Městského soudu v Praze pokračovalo jednání o návrhu akcionáře Behra na
jmenování dalších dvou likvidátorů do HPH.
Jednání trvalo dvě a čtvrt hodiny, osobně byl přítomen sám univerzitní profesor Častorál, společnost
HPH zastupovala JUDr. Vančatová, samotného likvidátora JUDr. Chlost. Již jen Častorálova přítomnost
stála za to, být tomuto jednání přítomen.
Jednání paní soudkyně začala tím, že přečetla vyjádření Kaňovského, které soudu poslal, i s výčtem
akcionářů, kteří dali Kaňovskému plnou moc. Podstatou jeho vyjádření bylo, že navrhovatel Behro
neprokázal, že by Častorál postupoval protiprávně nebo nehospodárně, proto je třeba návrh na
jmenování dalších dvou likvidátorů zamítnout. K tomu vystoupila právní obhájkyně navrhovatele
JUDr. Lojdová a sdělila, že Kaňovského seznam plných mocí není pravdivý, neboť někteří akcionáři již
svá zplnomocnění pro Kaňovského odvolali. K čemuž soudkyně poznamenala, že soud Kaňovského
podání stejně nebude brát v úvahu.
Častorálovo vyjádření k návrhu Behra spočívalo ve zdůrazňování, že on koná správně, několikrát
k tvrzením protistrany jen opakoval - není pravda, že… , ale nebyl schopen je jakkoliv argumentačně
zpochybnit. Argumentoval také rozsahem a náročností své činností ve prospěch likvidace. K tomu
s uznáním poukázal na účast Kaňovského při tak potřebném zneplatňování valných hromad a
samozřejmě, že by další dva likvidátoři těžce poškodili průběh likvidace. K tomu JUDr. Lojdová řekla,
že Kaňovského zneplatňování VH spočívá v souhlasu Častorála pro soud, aby byly zneplatněny a že
výsledkem je paralyzování společnosti a že další dva likvidátoři by si tu spoustu práce rozdělili a také
že by uměli cizí jazyky a měli větší schopnosti.
JUDr. Lojdová pak sdělila, že účetní závěrky nemají audity a likvidátor neumožňuje kontrolu
účetnictví. Pokud jde o zneplatňování VH, tak zásluhou likvidátorova souhlasu se soudním zrušením
VH dochází k tomu, že soud vůbec nezkoumá meritum věci a zda došlo k porušení zákona. Přičemž
kromě jiného, likvidátor ani není schopen sdělit, kdy s likvidací skončí. Oplátkou Častorál napadl JUDr.
Lojdovou, když sděloval, že navrhovatel Behro prosazuje legalizaci harvardského majetku v trustech
na Kypru, přestože Dohoda uzavřená na Kypru je podvodná a teda neplatná. Ukázal na JUDr.
Lojdovou a zvolal – tady zastupuje navrhovatele Behra a v Č. Budějovicích zastupuje proti HPH
druhou stranu - Daventree Trustees.
A pak paní soudkyně začala likvidátora vyslýchat…


K průběhu likvidace Častorál sdělil, že když nastoupil do HPH tak společnost byla prázdná,
jeho úsilím se podařilo nalézt a zpeněžit dlouhodobý majetek a cenné papíry, což znamenalo
pro HPH výnos přes 100 milionů korun. Na otázku, jaké byly a jsou právní náklady
společnosti, likvidátor odpověděl, „musíme se teď soudit v zahraničí, v USA, v Lucembursku,
na Kypru, je to nákladné. Úspěchem je významný zisk z exekuce na majetek Vostrého, další
řízení běží, ale je to blokováno obstrukcemi paní Vostré“. Dodal, že jen valné hromady stály
společnost od roku 2000 celkem 20 milionů (pozn. což je lež, jak již bylo na str. OSMA
uvedeno) a pak vypočítával valné hromady, „na kterých jsem byl odvoláván“ a že to byly
pokusy účelové. K valným hromadám ještě sdělil - žádná valná hromada nebyla platně
svolaná a valné hromady jsou velkou komplikací likvidace. Hned se vítězoslavně pochlubil, že
jedna z posledních VH ze dne 23. 5. 2014 byla již zneplatněna a že se likvidátorovi podařilo
získat velké úspěchy a že není pravda, že akcionáře o průběhu likvidace neinformuje.
Poskytuje jim veškeré informace v účetních závěrkách. S tímto sdělením předal paní soudkyni
účetní závěrku za rok 2014.



K tomu, že nejsou auditovány účetní závěrky se Častorál postavil nekompromisně. Žádná VH
nerozhodla o auditorovi platně a ještě k tomu šlo o osobu, se kterou jednal Staněk. Že platně
určila auditora dozorčí rada, to podle svého oblíbeného zvyku zamlčel. Dokonce řekl, že
účetní závěrky byly schváleny valnou hromadou, zřejmě se mu to poněkud popletlo. Znovu se
vrátil ke svým zásluhám o těch 100 milionů z prodeje majetku, který jak řekl, se „podařilo
zásluhou úsilí likvidátora dohledat“. K tomu poznámka: Muselo to být mimořádné úsilí, když
ten dlouhodobý majetek i cenné papíry byly v majetku HPH, takže je stačilo jen prodat.
Pokračoval, že mohl v HPH jako likvidátor začít pracovat až pět let po svém jmenování až když
měl k tomu potřebné dokumenty. Kupodivu nějak zapomněl na konkurs prohlášený na HPH
v roce 2004.



K otázce, zda byly z HPH vyvedeny všechny finanční prostředky a majetek, řekl, že nejen to,
ale Ing. Ševčík ve společnosti zanechal jen mnohamilionové dluhy. Dodal, jak je likvidace
náročná a že kdyby byly všechny finanční prostředky a majetek převedeny do HPH již v roce
2002, místo do trustů, tak mohli již v tomto roce být akcionáři vyplaceni. Vrátil se ještě
k auditování závěrek. Řekl, že spolupracuje s auditory a nechává si účetní závěrky auditovat,
ale jen proto, aby věděl, že účetní závěrky jsou v pořádku, takže do sbírky listin tyto audity
nezakládá.

Jak bylo utraceno těch více jak 100 milionů z prodeje majetku a cenných papírů?


Tady se likvidátor důrazně ohradil, že nebyly utraceny, ale byly jimi hrazeny náklady likvidace.
Zaplatil jimi dluhy, několik milionů korun. Právní služby přišly na 50 procent z té sumy a
velkou částku stály valné hromady.

Jaká je hodnota majetku HPH?


Skutečná hodnota majetku je ten majetek, o který se snažíme, aby byl získán do HPH. A
složitě k tomu vysvětloval úroky ze způsobené škody Koženým a Vostrým.

Proč jste nesvolal sám valnou hromadu, aby nemusela být zneplatněna?


Uvažuji o tom, ale až budou všechny dosavadní valné hromady zneplatněny. Ještě se vrátil
k závěrkám. Ve všech jsou transparentně zveřejněny informace o likvidaci a závěrky jsou
průběžně zveřejňovány. Souhlasil, že závěrka musí být předložena každoročně do 30. června.

A pak nastalo vyvrcholení tohoto výslechu, kdy Častorál začal doslova chrlit jen fakta, důležité údaje i
přesné podrobnosti o průběhu likvidace.
Korunou dne pak byla chvíle když Častorál odpovídal na otázku, kdy skončí likvidace?


Likvidace skončí, až skončí obstrukce, soudy v USA a na Kypru a vrátí se ukradený majetek
do HPH.

Proč neumožňujete dozorčí radě zákonnou kontrolu účetnictví?


Protože do dozorčí rady byl zvolen Ševčík hlasy zemřelých akcionářů a jejich plných mocí na
jméno Karel Staněk (což za pár chvil zopakoval znovu, asi aby to snad soudkyně
nepřeslechla).

Je pravda, že auditorka Hřibová dostala kárný trest za audit účetní závěrky 2010?


Není to pravda, to nebylo v souvislosti s auditem pro HPH.

Jaký je váš názor na jmenování dalších dvou likvidátorů?


Není možné jmenovat další dva likvidátory, protože jsou v zahraničí nastavena pravidla a ta
by bylo nutno měnit a to není možné.

Jaká jsou v současnosti aktiva HPH?


Teď vymáháme majetek. Finanční hotovost není, ale je to rozpracováno a to běží. Výjimku
tvoří prostředky, které získáváme exekucemi.

Jaké jsou zisky z exekucí?


Exekuce běží u nás i v zahraničí.

Tak skončil Častorálův výslech, žádná ze stran nepožadovala provedení dalších důkazů. V závěrečné
řeči JUDr. Lojdová, právní zástupkyně Behra, navrhla další dva likvidátory jmenovat, vybrat je ze
seznamu správců majetku, aby v likvidaci HPH jednali jako kolektivní orgán. Právní zástupkyně
společnosti HPH JUDr. Vančatová požadovala zamítnutí návrhu. Právní zástupce likvidátora JUDr.
Chlost prohlásil, že nebylo prokázáno, že by likvidátor porušoval zákon, nebo neplnil své povinnosti a
nebyla prokázána potřeba dalších likvidátorů. Položil otázku – proč likvidace trvá tak dlouho?
Protože spor o Ohradní trvá 12-13 let, podobně v exekucích jsou průtahy, které jsou rovněž v trvání
dalších sporů. To nezmění dva další likvidátoři. Že likvidátor utratil zbytečně peníze, je čirá spekulace.
Jmenování dalších dvou likvidátorů by mělo dopad na likvidační zůstatek. Návrh na jmenování dalších
likvidátorů není důvodný a požádal, aby byl zamítnut.
Soud po malé chvilce zvažování odročil jednání na 9. 2. 2016 s tím, že půjde již jen o vyhlášení
usnesení.

