Řízení o dovolání představenstva Nejvyšší soud zastavil
(02. 12. 2015) Podle informací, které má OSMA, Nejvyšší soud dne 25. 11. 2015 zastavil řízení o
dovolání, které představenstvo HPH podalo proti usnesení Vrchního soudu ve věci valné hromady
konané 29. 4. 2004.
Tím je tedy zatím potvrzen paradoxní stav, který nastal, když Vrchní soud svým usnesením rozhodl, že
představenstvo likvidované společnosti HPH nemůže za svou společnost jednat s třetími osobami.
Může tak jednat jen „dovnitř“ společnosti. Což v podstatě znamená, že představenstvo může sice
svolávat valnou hromadu, ale nemůže jednat se subjekty, zajišťující konání a průběh valné hromady.
Praktický efekt tohoto stavu, v němž se HPH nachází, je následující. Představenstvo sice chce svolat
každoroční valnou hromadu, kterou nařizuje zákon, ale k tomu musí zajistit oznamující inzerát
v Obchodním rejstříku, jednací sál, bezpečnostní službu, organizační společnost, výpis emitenta a
případně i notáře, což jsou všechno třetí osoby, se kterými představenstvo, z rozhodnutí pražského
Vrchního soudu, se kterým se Nejvyšší soud zřejmě ztotožnil, jednat nesmí (znění usnesení
Nejvyššího soudu zatím představenstvo neobdrželo). S těmito třetími osobami je ovšem oprávněn
jednat pouze likvidátor Častorál.
Ten však zatvrzele brání svolávání valných hromad, odmítá nutné náklady hradit od roku 2011,
odmítá auditování účetních závěrek a dokonce subjektům zajišťujícím konání valných hromad,
písemně vyhrožuje, jestliže se valná hromada s jejich účastí bude konat, tak jim žádné náklady
neproplatí. Pokud by představenstvo HPH nesvolávalo valné hromady na své náklady, pak by
akcionáři HPH byli již čtyři roky bez jakýchkoliv informací o své společnosti. Nehledě na letité ukrývání
účetnictví, nebo bránění auditování účetních závěrek.
Právě povinnost pravdivě informovat akcionáře a naprostá neschopnost jsou jednoznačným
důvodem, který Častorála vede k takové zvůli. Za celých 15 let svého likvidujícího působení v HPH
ničeho nedosáhl, jen neustálého omílání, čeho všeho svými údernými a útočnými kroky dosáhne a jak
mu zaprodanci a přisluhovači Koženého a Vostrého vyvádějí majetek ze společnosti a rozkradený
majetek realizují. Tak se již ani neobtěžoval dostavit se na poslední valnou hromadu, nesporně proto,
aby nemusel odpovídat na otázky, za co rozházel 150 miliónů bez jakéhokoliv zisku pro likvidaci. Ani
se neomluvil, nebo alespoň svou absenci vysvětlil. Tak velice Častorálovi na jeho akcionářích záleží.
Přece pro ně pracoval podle vlastních slov 14 hodin denně. Likvidátorovi dokonce ani nevadí, že
hrubě porušuje zákon. Jak se zdá nevadí to ani policejnímu vyšetřovateli, státním zástupcům, ani
soudům, jež o jeho počínání mají dostatečné informace.
Přesně na úrovni svých schopností Častorál ve svém vyjádření proti dovolání představenstva
argumentuje: Pokud zákonodárce ukládá likvidátorovi stejnou odpovědnost jako statutárnímu
orgánu, pak by měl likvidátor mít možnost zastupovat společnost ve všech civilních řízeních, neboť
jen tak může řádně ochránit svou případnou odpovědnost. Především zákon ukládá likvidátorovi
působit v úkonech směřujících k naplnění likvidace. Častorálovo zastupování společnosti ve všech
civilních řízeních, se ukázalo tento týden při řízení ve věci objektu Ohradní. Paní soudkyně se dost
pozastavila nad skutečností, že jednou Častorál kupní smlouvu z 30. 12. 1997 neuznává a pak zase
uznává. Prohlásila, že obě tvrzení nemohou vedle sebe obstát a že úkony Častorála jsou vnitřně
rozporné. Zřejmě chtěl dokázat, jak má vypadat jednotné zastupování společnosti v civilních řízeních,
čímž vytrvale argumentuje. Dokonce svou absolutní odpovědnost za výsledek likvidace vnímá jako
jakousi „případnou“, snad dokonce nahodilou, záležitost.
V druhém řízení tentýž den (jednání o návrhu na jmenování dalších dvou likvidátorů) soud zase
dospěl k názoru, že Častorál bude navržen k účastnickému výslechu, když se k jednání nedostavil.
Jeho právník jej omluvil tím, že se Častorál dostal do svízelné situace – měl být u tohoto soudu, ale
také prý nutně potřeboval pracovat na svém vyjádření k insolvenčnímu řízení. A tak dal přednost

vyjádření k insolvenci. Není to obdivuhodná likvidátorská odpovědnost. Insolvenční řízení bylo sice
prohlášeno 13. listopadu, ale právě za dvacet dnů nato musí Častorál naléhavě pracovat na svém
vyjádření a nemá ani tři hodiny čas, dostavit se k soudu. Jestlipak Častorálovi jiná tak urgentní
naléhavost opět nezabrání přijít k soudu, až bude předvolán?
V těchto dnech také pražský Městský soud rozhodoval o žalobě na určení, že žalované kyperské
společnosti jsou ovládajícími osobami HPH, kterou podalo Občanské sdružení S-600. Soud svým
usnesením zastavil řízení vůči jedenácti z nich, když lustrací v kyperském Obchodním rejstříku zjistil,
že tyto společnosti byly zrušeny. Takže ze 16 společností zůstaly jen Berio, Frabran, Husky, Photon a
Harvard Group, která jediná byla založena podle českého práva. Všech 16 společnosti drželo celkem
49,24 % harvardských akcií, zbývajících pět vlastní celkem 10,96 % akcií HPH. Bude zajímavé, jaký
osud postihne 38,28 % akcií náležejících na Kypru zrušeným společnostem. Zatím jedinou jistotou je
skutečnost, že všechny harvardské akcie jsou registrovány v Centrálním depozitáři cenných papírů,
ale co s nimi bude dál, nikdo zřejmě neví. Také se může stát, že zrušené „kyperky“ mohou být údajně
do pěti let opět obnoveny.

