Tak nám zabili předběžko, paní Müllerová!
Hurá na RM Systém, milý pane Švejku…
(19. 04. 2016) Pražský Vrchní soud vyhověl odvolání Koženého společnosti Harvard Group a 5. dubna
2016 vydal stručné rozhodnutí: „Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že se předběžné opatření
nařízené usnesením Městského soudu v Praze ze dne 14. 5. 2007, zrušuje.“
Proti tomuto předběžnému opatření, které zakazovalo převody, tedy obchodování s akciemi HPH,
podala společnost Harvard Group žalobu na zneplatnění tohoto opatření, kterou však Městský soud
12. prosince 2014 zamítl a ponechal tak předběžné opatření v platnosti. Společnost Harvard Group
proti tomuto rozhodnutí podala odvolání s argumentací, že důvody, pro které bylo předběžné
opatření nařízeno, již pominuly a že s ukončením činnosti Střediska cenných papírů (SCP) také
skončila platnost předběžného opatření. Podle argumentace Harvard Group poškozovalo akcionáře,
kteří za vedení svých akciových účtů HPH museli platit Centrálnímu depozitáři cenných papírů (CDCP)
nemalé částky.
Účastníkem tohoto řízení byla společnost HPH, kterou zastupoval Častorálův advokát. Ten ve svém
vyjádření uvedl, že argumenty žalující společnosti Harvard Group nejsou pro zrušení předběžného
opatření relevantní, a že i když transakce s cennými papíry přešly na CDCP, je Centrální depozitář
předběžným opatřením stejné vázán, jako bylo SCP. Proto také navrhl, aby soud předběžné opatření
potvrdil.
Vrchní soud však po přezkoumání napadeného usnesení shledal odvolání Harvard Group důvodným.
Dospěl k závěru, že když CDCP převzal od SCP evidenci cenných papírů a začal vykonávat svou
činnost, skončilo SCP svou činnost, do níž spadalo předběžné opatření, blokující převody akcií HPH.
Názor Vrchního soudu podpořilo ve stejném duchu i ministerstvo financí.
Takže dnem, kdy CDCP převzal evidenci cenných papírů od SCP, k čemuž mělo dojít 2. července 2010,
přestalo být předběžné opatření platné. Protože CDCP není právním zástupcem SCP, nepřecházejí na
něj práva a povinnosti SCP a tedy ani povinnost uložená předběžným opatřením, spočívající v dalším
blokování převodů akcií HPH. K tomu Vrchní soud dodal, že bylo nadbytečné zabývat se další
argumentací žalující společnosti Harvard Group. A tak Vrchní soud před dvěma týdny platnost
předběžného opatření zrušil s tím, že proti usnesení není dovolání přípustné.
Předběžné opatření je zřejmě již neplatné téměř šest let a nikdo si toho nevšiml, dokonce ani sám
likvidátor Častorál, jenž jinak ví všechno, ale úplně všechno. Přestože, jak Vrchní soud uvedl, den kdy
CDCP zahájil svou činnost, byl oznámen ve Sbírce zákonů. Pro takovou nevědomost je však
jednoznačná omluva, nevěděl to ani soud první instance, který předběžné opatření potvrdil. Nicméně
jistě za pozornost stojí další Častorálova přímo akrobatická proměna. Již ve svá výroční zprávě za rok
2013 k existenci předběžného opatření uvedl: „Dnes jsou efektivnější jiné cesty jak blokovat
vybrané akcionáře bez omezování práv ostatních akcionářů“. Těmi vybranými akcionáři mínil třináct
Koženého kyperských společností, vlastnících přes 6 milionu akcií HPH.
Když Harvard Group podával žalobu na zneplatnění tohoto opatření, Častorál velice ochotně podpořil
Koženého žalobu svým prohlášením, že návrh na předběžné opatření podával v roce 2007 předseda
představenstva K. Staněk. Ten však podle Častorálovy zmatené mysli nikdy nebyl platně zvoleným
členem představenstva, proto je předběžné opatření vlastně od počátku neplatné. Při nedávném
řízení před Vrchním soudem Častorálův právník, nesporně tlumočící likvidátorovo stanovisko, však
navrhoval pravý opak - aby soud předběžné opatření potvrdil, neboť důvody uváděné pro zrušení
nejsou relevantní.

Nicméně teď tedy nastává Častorálova velká chvíle a jistě některou z těch efektivnějších jiných cest,
jak blokovat Koženého „kyperky“, hravě uvede v život. Takže žádný strach, že by nyní mohl Kožený
společnost HPH pohodlně ovládnout. Mohl by přitom ovšem vzniknout Častorálovi jistý mravní
problém. Nejdřív s Koženým začal spolupracovat a pak by jej zase blokoval? Nebylo by to poněkud
bezcharakterní? Ale i s tím si Častorál určitě poradí. Čeho všeho se od našeho univerzitního
profesora, který přednáší na několika vysokých školách (kterých?) a přivedl Harvard na mizinu, ještě
dočkáme…
Jedno je ale jisté. V táboře akcionářů, které zastupuje Kaňovský, již propuklo oslavné nadšení. Vždyť
oni od likvidace, podle prohlášení a písemných výzev Kaňovského, neprahli po ničem jiném, než aby
mohli harvardské akcie prodávat a kupovat. Vyplácení nějakého likvidačního zůstatku jim mohlo být
ukradené. Lze proto očekávat, že především zájemci o koupi zcela bezcenných harvardských akcií
doslova zahltí RM Systém. Sám Kaňovský se do tohoto řízení razantně vložil a jménem 86 akcionářů,
které zastupuje a také jménem svým, vydal soudu výzvu, aby odvolání Harvard Group přednostně
vyřídil.
Zrušení předběžného opatření rovněž přinese nezřízené blahé potěšení likvidátorovi Častorálovi. Na
valné hromadě v květnu 2014 přece prohlásil: „Opatření zakazující převody akcií všem akcionářům
dosud zneužívá K. Staněk k udržení se ve funkci. Naopak uvolnění těchto převodů vytvoří nový
reálný stav akcionářské struktury“. Že taková výstavní stupidita je na Oskara, netřeba dodávat.
Ovšem teď má Staněk konec svému zlotřilému zneužívání předběžka! Již nebude schopen vyvádět
bezmocnému Častorálovi pod rukama majetek z HPH, prát ty špinavé peníze a legalizovat je pro otce
zakladatele Koženého a Vostrého a jím spřízněné osoby. Co teď Staněk bude dělat! Častorál má
vystaráno, bude budovat novou reálnou akcionářskou strukturu. Právě takovou strukturu přece
Častorálova břidilská likvidace naléhavě potřebuje.
Ve svém apelu Kaňovský také uvedl, že „ stav při platnosti předběžného opatření vyvolává nejistotu
i v případě, kdy by došlo ke svolání valné hromady například z podnětu akcionářů, disponujících
více než 1% základního kapitálu, neboť není zřejmé, jak soud rozhodne například v otázce omezení
počtu hlasů jednoho akcionáře na 0,1% základního kapitálu, či jak rozhodne ohledně kvora
potřebného k usnášeníschopnosti valné hromady“.
A tady je ten pes zakopán. Nebo spíš odhaleno umetání cesty pro případné snahy Koženého. Že by to
byla právě ta cesta, kterou Častorál ve svatém zapálení vizionářsky v roce 2013 předvídal? Kožený se
touto cestou, připravovanou Častorálem a Kaňovským, může zcela pohodlně dostat k opětnému
ovládnutí společnosti HPH, pokud bude mít ještě o zcela vydrancovaný Harvard vůbec zájem. Z jeho
13 kyperských společností bylo 11 zrušeno, Husky a Frabran jsou nadále aktivní a mají dohromady
900 tisíc akcií HPH, takže by společnost hravě ovládly.
Předběžné opatření je zrušeno a na řadu teď přijde zrušení VH konané v roce 2007, na které byl
opakovaně schválen bod stanov o omezení hlasování akciemi HPH na 0.1% základního kapitálu. Tedy
půjde o zrušení poslední pojistky proti možnému záměru Koženého ovládnout HPH. Kaňovský
jménem svým i jménem 86 jím zastupovaných akcionářů, jistě již opět úderně vyzval soud o
přednostní vyřízení a samozřejmě o zneplatnění tohoto, pro 86 Kaňovského akcionářů i ostatních
malých akcionářů (je jich nejméně 140 tisíc) naprosto nepřijatelného bodu.
Je to úžasné sledovat, jak duo Častorál – Kaňovský pod dohledem Vabergu vede cíleně a
nezadržitelně likvidaci HPH ke šťastným zítřkům. Teď již Častorál může bez obav ty desítky milionů,
Vabergem získaných letitým přebíráním a zpeněžováním harvardského majetku na Slovensku,
převést z utajovaného účtu na účet likvidačního zůstatku i s těmi miliony dolarů z Kajmanských
ostrovů. Již nehrozí Staňkovo vyvádění majetku z HPH, čemuž sám Častorál nedokázal zabránit.

Jenže Staňkův příkrov předběžného opatření, které zneužíval, aby se udržel ve funkci, byl rukou
společnou a nerozdílnou Častorála s Kaňovským rázně a definitivně stržen. Teď tedy může bez
jakýchkoliv dalších protivenství začít radostné vyplácení likvidačního zůstatku. Sláva jim, plesání
akcionářů nebere konce a ceny harvardských akcií letí nezadržitelně, doslova kolmo vzhůru. Vždyť
vlastní jmění HPH, tedy likvidační zůstatek, představuje závratných 26 miliard, což je minimálně 1 500
Kč na akcii a šéf Častorálova sekretariátu Malhocký má již dlouho, podle Častorálova příkazu,
připraven perfektní systém k vyplácení akcionářů.
Určitě také Bohem vyvolený Kaňovský, redemptorista, římskokatolického vyznání, jako pravověrný
křesťan a vyznavač melchitského ritu, jenž pochází ze syrsko libanonské oblasti (to musí být v té jeho
pomazané hlavě pěkný ekumenický zmatek) nechá za zabité předběžko sloužit zádušní mši, i
s patřičným rekviem. Jinak pane Kaňovský, už víte, kdo zaplatil za to předběžné opatření stotisícovou
kauci? Slíbil jste, že se likvidátora zeptáte a sdělíte. Opravdoví muži své sliby plní, nezapomněl jste?
Nebo že byste takovým mužem nebyl? A ještě stále pečlivě přepočítáváte zemřelé akcionáře, kteří
vám a OSMA dali plné moci? Dobře děláte, co kdyby vám Častorál přikázal, abyste svolal valnou
hromadu, to by vám to spočítání muselo přesně sedět.

