Soud zastavil Častorálovy odměny
(26. 08. 2019) Konec léta se blíží, čas sklizní je v plném proudu a také Častorál s pomocí soudů teď
sklízí, co při své brilantní, oslnivě erudované a neutuchající píli, s jakou likvidaci HPH provozoval, pro
harvardské akcionáře zasel. V minulých dnech pražský soud rozhodl, že Častorálovi nepřísluší žádná
další záloha na odměnu likvidátorovi HPH. Ta mu byla v roce 2001 určena ve výši 15 000 Kč měsíčně.
K tomu soud dodal, že se jedná o velkorysou a v praxi ne zcela obvyklou odměnu za více než 17 let. Je
to značná částka, jedná se o institut spíše výjimečný. V usnesení soud uvádí tvrzení společnosti HPH,
že Častorál nespolupracuje s novými likvidátory, nezúčastňuje se pracovních schůzek, na které je
zván, ani valných hromad. Častorál to ve svých podáních nevyvrací, valné hromady považuje za
účelové a neplatné. Výslovně se nevyjadřuje ve svých podáních k porušování svých povinností, ale
napadá práci nových likvidátorů. Jako příklad svých aktivit uvedl své jednání se zástupcem společnosti
z USA. Soud k tomu sdělil, že Častorál nevyvíjí žádnou aktivitu, která by měla přispět k zdárnému
ukončení likvidace a že Častorál tuto svou schůzku žádným způsobem nedoložil.
Společnost HPH soudu sdělila, že Častorál svou funkci prakticky nevykonává, že je podezření, že
skartováním archivu HPH a zkreslováním účetnictví se dopouští trestného činu a že způsobil HPH
škodu ve výši 246 497 Kč, kterou musí uhradit. Likvidátor naopak tvrdí, že novým likvidátorům
předložil východisko k společnému postupu při likvidaci, ovšem oba likvidátoři to odmítli podepsat.
Častorál také soudu sdělil, že v roce 2018 byl velmi aktivní, poslal prý 39 písemných výzev, uskutečnil
cca 730 telefonních hovorů s akcionáři společnosti a napsal 25 článků, které zveřejnil na svých
internetových stránkách. K tomu přívalu své jistě nesmírně vyčerpávající likvidátorské aktivity dokázal
ještě analyzovat kroky nových likvidátorů a také stav společnosti HPH.
Soud tak došel k závěru, že je namístě zrušit Častorálovi vyplácení zálohy na odměnu, a to minimálně
do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o návrhu na jeho odvolání z funkce. Usnesení není
pravomocné.

