Milan Franta prohrál soud s HPH
Milan Franta, nynější „poradce“ K.Staňka, žaloval Harvardský průmyslový holding, a.s. –
v likvidaci o neplatnost výpovědi z pracovního poměru ze dne 8.8.2011. Jeho pracovní místo
jako nadbytečné bylo v likvidaci zrušeno a došlo tak k úspoře přes 1 milion Kč.
Reakcí pana Franty na rozhodnutí likvidátora pak bylo podání žalobního návrhu u Obvodního
soudu pro Prahu 4, proti Harvardskému průmyslovému holdingu, a.s. – v likvidaci, ve kterém
se domáhal vyslovení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne 8.8.2011.
Vedle absurdních důvodů, kterými M.Franta ve svém podání argumentoval a kterými usiloval
o to zůstat nadále v pracovním poměru u HPH, je zajímavé především jeho písemné
vyjádření k věci pro soud z 20.9.2012. Zde sám zcela nově přiznává, že dříve působil
v zahraničních složkách, ve kterých, jak dobře víme, obdobně působil i Juraj Široký, odkud se
mohou i znát. Juraj Široký, působící na Slovensku, je dnešním blízkým spolupracovníkem
člena dozorčí rady HPH Ing. Ševčíka. Jak vyplývá z distribuční smlouvy z roku 2002, byla na
Slovensko odkloněna a zde ukryta, mimo jiných destinací, i značná část majetku HPH, kterou
tam neoprávněně vyvedl dnes pravomocně odsouzený Boris Vostrý. Po tomto zjištění si
K.Staněk lepšího „poradce“ nemohl vybrat.
Jaká je dnes úloha p. Franty, se ukazuje i ve snahách p. Staňka na odvolání likvidátora, který
použil právě účelově zkreslené informace získané od Franty. Není vyloučeno, že M.Franta je
zřejmě i tím, kdo s erudicí sobě vlastní, vyráběl podvrhy, které poté K.Staněk používal a
nadále používá k pomluvám likvidátora, aby pro sebe tento post získal.
Je to ten p. Franta, který se velmi aktivně angažoval i při obhajobě likvidátorem odvolaného
advokáta na Kypru P. Neocleouse, při jeho úkonech prováděných v rozporu s pokyny
likvidátora v březnu 2011. Stalo se tak, když sám iniciativně zaslal Kárné komisi kyperských
advokátů dopis, ve kterém podpořil kroky bývalého právního zástupce na Kypru. Tyto kroky
dnes obhajuje jak představenstvo, tak i dozorčí rada HPH. Kroky, které mají legalizovat
nejenom Trusty na Kypru, ale i Dohodu z března 2011, s cílem zajistit beztrestnost
zainteresovaných osob. Vyjádření p. Franty bylo Kárnou komisí na Kypru odmítnuto a řízení
s P. Neocleousem Kárnou komisí advokátů na Kypru stále pokračuje.
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. z. 15 C 147/2011-37, je uveden v plném znění.
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