Série pokračuje - další VH na zneplatnění
(13. 04. 2016) Pražský Městský soud nařídil další jednání o zneplatnění harvardské valné hromady.
Jde o VH, která se konala 4. 11. 2011 a jednání je určeno na 10. 5. 2016.
Tedy ve stejný den budou projednávány dvě žaloby na zneplatnění - náhradní VH za rok 2004 a VH
konaná 10. 3. 2006. Jen projednávání této VH bude zahájeno o hodinu dříve.
Proto se nelze vyhnout podezření, že projednávání žaloby na VH z 10. 3. 2006 bude mít naprosto
hladký průběh, neboť likvidátor Častorál, jenž nesporně bude zastupovat žalovaný HPH a
pochopitelně ze všech sil hájit zájmy akcionářů (jak jinak), již zřejmě soudu doručil své vyjádření. Jistě
korespondující s jeho prohlášením, že on žádné valné hromady nepotřebuje. Proto také jeho
vyjádření by mělo spočívat v naprostém souhlasu se všemi uvedenými důvody žalobců, aby VH byla
zneplatněna.
Poněkud obtížnější to bude mít náš úžasný univerzitní profesor a nedostižný likvidátor Častorál, coby
sériový zneplatňovatel valných hromad, pokud jde o VH z listopadu 2011. Tady se totiž dopustil chyby
a tuto VH zažaloval osobně. Tím ovšem ztratil výsadu svého souhlasu, který k zneplatnění dosud vždy
spolehlivě stačil. Jako subjekt žalující společnost HPH ji totiž nemůže pochopitelně zastupovat a tak
soud musel jmenovat opatrovníka společnosti.
Navíc na tuto valnou hromadu nemá Častorál právě příjemnou vzpomínku. Na její konání tehdy učinil
pečlivou přípravu, aby totálně zlikvidoval svého úhlavního nepřítele předsedu představenstva K.
Staňka, který samozřejmě může za jeho totální neschopnost. Domluvil takový šlechetný barterový
obchůdek se skupinou akcionářů, disponujících značným počtem akcií. Jednomu z těchto akcionářů,
žalujících neplatnost VH konané v roce 2004, vystavil coby likvidátor HPH své prohlášení, že naprosto
souhlasí se zneplatněním této valné hromady. Právě tato VH byla ovšem pro akcionáře HPH důležitá,
neboť přijala usnesení o omezení hlasování akciemi do výše 0,1% základního jmění. Což byla obrana
proti možné snaze V. Koženého opět společnost HPH zcela ovládnout.
Častorálovou odměnou bylo ujednání, že tato skupina akcionářů zabrání opětnému zvolení K. Staňka,
kterému končilo funkční období, do představenstva. Nějak to ovšem nevyšlo. A nevyšlo to nakonec
ani při řízení o zneplatnění VH z roku 2004. Když se soud zajímal o Častorálovo prohlášení, které
žalující akcionář založil do spisu, dozvěděl se následující. Častorál nikdy nic takového nikomu nedal,
ani nedal souhlas, aby jeho prohlášení bylo použito pro soudní řízení a že on vždy byl a je proti
zneplatnění této valné hromady. Což musel odříkat likvidátorův advokát, přestože Častorál byl
osobně přítomen. V soudní síni to samozřejmě zanechalo mimořádný, ale opravdu mimořádný,
dojem z neposkvrněné ušlechtilosti Častorálova charakteru.

