V řízení o objektu v Ohradní soud likvidátorovi nevyhověl
(01. 12. 2015) Dvě soudní jednání se uskutečnila první prosincový den. Dopoledne Obvodní soud Praha
4 zahájil nové projednávání sporu mezi VSP a HPH o objekt v Ohradní. S výhradou, že Ústavní soud
ještě o podané stížnosti nerozhodl. Odpoledne pražský Městský soud jednal o návrhu na jmenování
dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH, který podal akcionář Behro. Obě řízení skončila
očekávaným rozhodnutím.
Ve věci Ohradní soud řešil především likvidátorův návrh na přerušení řízení a postoupení pohledávky,
stále zatěžující objekt Ohradní a také dobrou víru, s níž mělo být postoupení pohledávky provedeno.
Právní zástupce HPH argumentoval, že v té době byl B. Vostrý likvidátorem HPH a zároveň členem
představenstva VSP. Zdůraznil trestnou činnost Vostrého a dodal, že to, co právě soud řeší, navazuje
na jeho trestnou činnost. A že odsouzení Vostrého vylučuje dobrou víru. Dodal, že tvrzení VSP byla
vyvrácena a postrádají vysvětlení ekonomického účelu takového převodu pohledávky, proto HPH má
zato, že šlo o vyvedení majetku na jiné společnosti a pak je ovládnout.
Právní zástupce VSP řekl, že co protistrana uvedla, nemůže být projednáváno v tomto řízení, neboť je
zde řešena dobrá víra v souvislosti s oznámením o postoupení pohledávky a že HPH vůbec neví, co
bylo účelem postoupení pohledávky. HPH sice kupní smlouvu z 30. 12. 1997 pokládá za neplatnou,
ovšem ve svých aktivech ji vede v pohledávkách, tak z toho vyplývá, že pohledávka platně vznikla a že
trvá. A také, že ze smlouvy bylo a je plněno a HPH inkasoval 4 miliardy.
Nejzásadnější harvardský problém však otevřel samotný soud. Když konstatoval, že likvidátor
neuznává kupní smlouvu, ale na valné hromadě v listopadu 2011 na akcionářský dotaz sdělil, že on
„neplatnost této smlouvy nespatřuje“ (citováno ze zápisu z valné hromady). Paní soudkyně k tomu
dodala, že obojí tvrzení nemohou vedle sebe obstát a že likvidátor na VH v roce 2011 platnost kupní
smlouvy uznal (pozn.: což likvidátor činí s oblibou - něco tvrdit a pak to zase proradně popřít, zvláště
při zneplatňování valných hromad. Alespoň jeden soud to konečně zaregistroval a vzal to při svém
rozhodování v potaz).
Soud pak vydal následující usnesení: Návrh HPH na přerušení se zamítá. Odvolání není přípustné a
náklady řízení jdou k tíži HPH. Ve stručném odůvodnění soud sdělil: Po novém zhodnocení důkazů je
kupní smlouva platná i postoupení pohledávky. Úkony likvidátora jsou vnitřně rozporuplné (pozn.:
formulace soudu velice ohleduplná), což dosvědčuje uznávání a neuznávání kupní smlouvy (pozn.: to
je tak, když si likvidátor myslí, že může blábolit, co jej napadne).
Když se soud zmínil o nákladech řízení, vyšlo najevo, že likvidátor v tomto sporu dluží VSP 96 tisíc
korun, které odmítá zaplatit. Jednoduše nereaguje, ačkoliv byl několikrát upomínán. Jen tak napadá
srovnání – když se pokusil vymáhat od členů představenstva odměny, tak imperativně vyzýval poslat
požadované částky do pěti dnů na účet HPH (snad uvedené číslo je vskutku účtem HPH). Když má sám
zaplatit, tak s přehledem bolševického lžiprofesora mlčí. Patrně se řídí přiléhavou zvyklostí starých
Římanů – quod licet bovi, non licet Iovi.
Odpoledne se pak Městský soud zabýval návrhem na jmenování dvou likvidátorů a řízení bylo
stručné. Při zahájení řízení se soud poněkud podivil nepřítomnosti Častorála, byl přítomen jen jeho
právní zástupce, doplněný právním zástupcem HPH. Soud se dozvěděl, že likvidátor se sice chtěl
zúčastnit, ale že posléze dal přednost vypracování písemného vyjádření k zahájení insolvenčního
řízení. Soud k tomu sdělil, že likvidátor Častorál bude navržen k účastnickému výslechu (věřme, že
přitom bude Častorál ve stejné formě, jako když byl v r. 2011 vyslýchán před soudem v Nicosii).
Soud oznámil, že k tomu, proč by měli být jmenováni dva likvidátoři, musí být uveden důvod. Právní
zástupce navrhovatele pak uvedl, že důvodem je naléhavost situace, v níž se společnost nachází a

také ochrana akcionářů. Není totiž nikdo, kdo by mohl likvidátora Častorála kontrolovat při jeho
utajování účetnictví a nakládání s majetkem společnosti. K tomu soud poznamenal, že tedy bude
třeba stanovit znalce, který by posoudil, jak likvidátor s majetkem společnosti nakládá. Právní
zástupce HPH odkázal na likvidátorovo písemné vyjádření, poukázal na to, že návrhů na odvolání
likvidátorce je několik a že se obsahově nijak neliší. Proto by se měl soud zabývat základní podmínkou
řízení.
Usnesení soudu: Jednání se odročuje na leden 2016, za účelem zjištění podmínek tohoto řízení, což
se týká dvou návrhů na odvolání Častorála. K tomu soud dodal, že v lednu bude také víc informací o
insolvenčním řízení.

