Zpráva dozorčí rady
Po valné hromadě v květnu 2017 pracovala dozorčí rada ve složení pánové T. Ševčík, J. Punar
a K.Staněk v naprosto neřešitelných podmínkách. Likvidátor Častorál od roku 2011 zcela
svévolně a cíleně bránil členům představenstva a dozorčí rady v nahlížení do dokumentů
společnosti, čímž dozorčí rada neměla možnost několik let přezkoumat účetní závěrky
společnosti. Takže od roku 2011 neměla společnost účetní závěrky schválené valnou
hromadou. Nakonec ve svém svévolném protiprávním jednání Z. Častorál dospěl tak daleko,
že odmítl vyhotovit nejen účetní závěrku, ale i výroční zprávu za rok 2016. Zašel dokonce tak
daleko, že n a jedné z valných hromad jmenoval auditorskou firmu, která prý provádí pro
HPH audity. Když byla tato firma dotázaná, zda vyhotovila audity harvardských závěrek,
odpověděla, že nic takového nedělala.
Proto také dozorčí rada přivítala jmenování dalších dvou likvidátorů, kterým nabídla svou
pomoc při seznamování se s tím, co likvidátor Častorál nekontrolovaně v HPH prováděl,
přestože na něj byla podána dvě trestní oznámení. Vzdor předloženým jednoznačným
důkazům byla vyšetřovatelem a státním zástupcem tato oznámení odložena.
Bylo také zjištěno, že likvidátor platil jedné společnosti za činnost, kterou nemohla dělat a
tak dozorčí radě bylo zřejmé, že likvidátor neusiluje o naplňování likvidace, ale naopak, aby
trvala co nejdéle a stala se soukromým finančním zdrojem. S příchodem nových likvidátorů
tento stav skončil a v současnosti auditorská společnost EURO-Trend Audit, zvolená valnou
hromadou, provádí audit celého účetnictví HPH. Pokud výsledky tohoto auditu dozorčí rada
doporučí schválit a valná hromada schválí, bude to východisko pro další účetní závěrky. Jen
se společnost bude muset vypořádat s tím co Z. Častorál osm let s účetnictvím prováděl.
Dozorčí rada ocenila oba nové likvidátory, když dokázali odvrátit hrozící úpadek a učinili
příslušné kroky, aby likvidátor nesl za svou činnost odpovědnost. Dokázal jednomu
z bývalých auditorů vyplatit za tři audity 900 tisíc, ale ještě po dvou letech auditor audity
nevyhotovil, jak vyplynulo ze vzájemné korespondence, nicméně cosi co bylo vydáváno za
rekonstruované audity bylo ve Sbírce listin založeno.
O tom, jak skutečně Z. Častorál likvidoval HPH se přesvědčili předseda představenstva J.
Sedláček a předseda dozorčí rady K. Staněk. Za společnost se zúčastnili exekuce dokumentů
HPH, které likvidátor Častorál odmítl nově jmenovaným likvidátorům vydat. Tak nevídaný
nepořádek v dokumentech doslova vyrážel dech a když likvidátor odmítl vydat klíč a nechal
rozřezat trezor, došlo k drobnému překvapení. V trezoru bylo několik naplněných obálek a
když se jejich obsah sečetl, téměř milion ležel na stole. V zápětí byla v jedné ze zásuvek
nalezena další obálka a byl z toho rovný milion. Samozřejmě, že k takovému nálezu existuje
exekutorský zápis.
Dozorčí rada velice pozorně sleduje i soudní řízení týkající se společnosti HPH a jak se zdá,
poněkud se změnil přístup soudů. Již zřejmě nestačí, aby likvidátor prohlásil že souhlasí se
žalobci, kteří navrhli zneplatnit valnou hromadu. Nedávno se to ukázalo v řízení o vlastnictví
akcií. Jak likvidátor, tak státní zástupce navrhovali, aby tyto harvardské akcie propadly státu.
Soud však rozhodl jinak – nechal akcie dál zablokované. Na čemž má svou nespornou

zásluhu nová likvidátorka JUDr. Mixová svým svědectvím i přípisem, který soudu ještě
poslala.
Dozorčí rada vnímá s plným pochopením obtížnou situaci, v níž se noví likvidátoři ocitli,
neboť Z. Častorál nejenže odmítá jakoukoliv spolupráci, ale cíleně se snaží činnost obou
likvidátorů narušovat. Stejně jako představenstvo, tak i dozorčí rada je připravena k jakékoliv
pomoci, která bude potřebná pro naplnění likvidace.

