I takové může být soudní usnesení
(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce
2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se
svou žalobou opět na začátku.
Leč stalo se, první instance žalobu pana Sedláčka letos v květnu zamítla, ovšem v listopadu po
odvolání Vrchní soud usnesení Městského soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Pokud by se
kdokoliv pozastavil nad těmi čtyřmi roky, tak v harvardských soudních řízeních nic pozoruhodného.
Vždyť právě v těchto dnech pražský městský soud v první instanci projednává zneplatnění valné
hromady HPH, konané v lednu 2007. A není to v HPH první desetileté čekání na konečný rozsudek.
Ovšem důvody, na kterých Vrchní soud postavil své usnesení, rozhodně za pozornost stojí. Vrchní
soud se zcela ztotožnil s námitkami odvolatele, že první instance nesplnila zákonné podmínky pro své
rozhodnutí vydat usnesení bez nařízení jednání. Vrchní soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně
zatížil řízení vážnými vadami a porušil právo účastníků na nestranný a spravedlivý soudní proces.
Navíc se nevypořádal s tvrzeními navrhovatele, neboť vůbec nezkoumal uvedené důvody, pro které
by měl být Častorál odvolán.
Odvolací soud vytkl soudu prvního stupně, že neprovedl jediný důkaz, neučinil žádný skutkový závěr,
ani odpovídající závěr právní. Se svým rozhodnutím soud prvního stupně účastníky neseznámil před
vydáním usnesení a nedal jim prostor k uplatnění jejich procesních práv. Také neučinil žádné zjištění,
aby zdůvodnil svůj předpoklad, že jmenováním dalších dvou likvidátorů může likvidace probíhat
řádným způsobem bez porušování povinností kteréhokoliv harvardského likvidátora, jmenovaného
soudem.
V závěru svého usnesení odvolací soud uvedl, že soud první instance se bude především zabývat
tvrzeními navrhovatele i tvrzeními účastníka č. 1, provede k tomu dokazování a závěr o skutkovém
stavu věci právně zhodnotí. Na jedno soudní jednání to rozhodně není nic, čím by se česká justice
mohla chlubit. Nicméně příliš klidné Vánoce asi Častorál nebude mít. Nakonec k čemu je společnosti
HPH dobré, mít tři likvidátory, z nichž jeden je již patnáct let pro likvidaci naprosto nezpůsobilý, jen
zřejmě dál stojí harvardské akcionáře patnáct tisíc měsíčně.

