Sainerová se Staňkem ve své snaze o odvolání likvidátora neuspěli

Dne 3.4.2013 proběhlo u Vrchního soudu v Praze, jako odvolacího soudu, jednání ve věci
návrhu JUDr. Jany Sainerové na odvolání likvidátora Harvardského průmyslového holdingu
a.s. - v likvidaci, prof. Ing. Zdeňka Častorála, DrSc.
K tomuto odvolání se připojil bývalý předseda představenstva HPH p. Karel Staněk, který
navíc navrhl sám sebe právě za likvidátora HPH a to s poukazem na svou „profesní“ erudici.
Samotná argumentace p. Staňka v tomto jeho připojeném návrhu byla a je již všeobecně
známa. Skládala se z celé řady jeho osobních invektiv vůči likvidátorovi a z nepodložených
závěrů. Jeho cílem měla být zřejmě osobní, ale i profesní diskreditace dosavadního likvidátora
v očích akcionářů a veřejnosti.
Jednání u Vrchního soudu se zúčastnil právní zástupce navrhovatelky Mgr. Michal Doležal,
bez osobní přítomnosti JUDr. Sainerové, dále pak pánové Karel Staněk jako předseda
představenstva a JUDr. Tomáš Cabalka, člen představenstva. Za stranu likvidátora pak jeho
právní zástupce JUDr. Vladimír Kozelka, likvidátor a za sekretariát likvidátora JUDr. Zdeněk
Malhocký. Jednání se zúčastnil i státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, které
vstoupilo do tohoto řízení.
Vrchní soud v Praze vyslechl argumentaci právního zástupce navrhovatelky. Rozhodl, že
k návrhům pana K.Staňka nebude přihlíženo. S odůvodněním, že tento není navrhovatelem
v původním řízení, ale jen účastníkem odvolacího řízení.
Ve svém vystoupení právní zástupce likvidátora odmítl argumentaci navrhovatelky, ale i
argumentaci K. Staňka s tím, že jejich snahy na odvolání likvidátora označil za účelové.
K věci se vyjádřil i státní zástupce, který se plně ztotožnil s výrokem prvoinstančního soudu
na zamítnutí žaloby JUDr. Sainerové a navrhl potvrzení původního Usnesení Městského
soudu v Praze.
Po přestávce a poradě senátu rozhodl Vrchní soud v Praze, že Usnesení Městského soudu
v Praze ze dne 16.11.2010 (75 Cm 29/2009) se potvrzuje. Tím zamítl žalobu
navrhovatelky Sainerové na odvolání likvidátora.
Toto rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zcela jasně ukazuje na účelovost podání
navrhovatelky JUDr. Sainerové, které bylo následně využito, respektive zneužito předsedou
představenstva HPH Karlem Staňkem.

