Zpráva představenstva za rok 2017 do dne konání valné hromady o své činnosti
Představenstvo společnosti průběžně monitoruje stav ve společnosti, zejména pak výstupy likvidátorů
společnosti i dozorčí rady. Představenstvo se snaží zajistit, aby při ústních projednávání soudních řízení byl
vždy přítomen alespoň jeden z jeho členů. Představenstvo se dle potřeby v průběhu roku několikrát sešlo.
Představenstvo se v roce 2017 účastnilo valné hromady společnosti, na které se též účastnili soudem od
6.3.2017 pravomocně jmenovaní, dva další likvidátoři. Likvidátor prof. Zdeněk Častorál se bez omluvy na
valnou hromadu nedostavil.
Z informací, které noví likvidátoři poskytují v rámci zahájených soudních sporů, insolvenčních řízení, na
valné hromadě společnosti či statutárním orgánům společnosti, se představenstvo dozvědělo následující:
S vědomím důvodů svého jmenování do funkce se noví likvidátoři v březnu 2017 postupně ujali svých funkcí,
likvidátor prof. Častorál s nimi ale prakticky odmítl spolupracovat a předal jim jen zlomkové dokumenty, ba
naopak jeho postoj byl značně nepřátelský v situaci, kdy po něm byly požadovány nezbytné základní
dokumenty ke společnosti. Toto se dělo v poměrně napjaté situaci, kdy insolvenční soud požadoval ve
stanovené lhůtě po společnosti doložení seznamů majetku (pod sankcí fikce úpadku).
Na zmiňované valné hromadě v roce 2017 noví likvidátoři informovali akcionáře HPH o tom, že se jim od
doby svého jmenování podařilo odvrátit hrozící úpadek společnosti (noví likvidátoři byli schopni cca během
2 měsíců dojednat poskytnutí úvěru na zaplacení největších dluhů společnosti – vykonatelných, u nichž již
nemělo cenu je meritorně sporovat) a jakým způsobem se vyvíjí jejich spolupráce s prof. Častorálem. Na
této valné hromadě také byli zvoleni noví členové představenstva a dozorčí rady společnosti. V návaznosti
na tuto valnou hromadu noví likvidátoři rozhodli o změně sídla společnosti. Bývalé sídlo společnosti bylo
vedeno na adrese Ohradní 1159/65, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00. Jednalo se ovšem pouze o sídlo fiktivní,
neboť společnost zde neměla pronajaty žádné prostory, nadto HPH vede soudní spory s vlastníkem objektů
situovaných na této adrese. Proto noví likvidátoři rozhodli o změně sídla společnosti a zajistili kancelářské
prostory.
Z pohledu nových likvidátorů neexistoval žádný jiný způsob, jak se k dokumentům společnosti dostat
v dohledné době, a tak Městský soud v Praze na jejich návrh svým usnesením ze dne 31. 5. 2017, že prof.
Zdeňku Častorálovi uložil povinnost vydat společnosti, konkrétně jejím novým likvidátorům, veškeré
dokumenty společnosti a kompletní účetnictví.
Ani v rámci exekučního řízení likvidátor prof. Častorál předběžné opatření nerespektoval a novým
likvidátorům, resp. pověřenému exekutorovi na jeho příkaz odmítl cokoliv dobrovolně vydat. Byla učiněna
řada pokusů o nenásilné řešení.
V září 2017 proběhla exekuce v místě bydliště likvidátora prof. Častorála, v kanceláři v Praze 4, u účetní
společnosti a na dalších místech, kde existovalo podezření, že by se dokumenty zmíněné v předběžném
opatření mohly nacházet. Byla zajištěna část archivu společnosti i část výpočetní techniky. Exekuce proběhla
za účasti člena představenstva a dozorčí rady.
Představenstvo se aktivně zapojilo do navázání spolupráce nových likvidátorů s paní účetní, která vedla
účetnictví společnosti. Díky její spolupráci a exekucí zajištěným dokumentům, zahájilo představenstvo a
likvidátoři spolupráci s valnou hromadou jmenovaným auditorem. Ten v současné době dokončuje audit
účetnictví společnosti za rok 2016.
Představenstvo má k dispozici od nových likvidátorů informace, že likvidátor prof. Častorál zřejmě nejednal
jako likvidátor společnosti, vždy s péčí řádného hospodáře a patrně způsobil společnosti značné škody.
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