Pokusy přeběhlíka K. Staňka na rozdělení společnosti odštěpením
pokračují
Rozdělení společnosti odštěpením by znamenalo ukončení procesu likvidace a zbavení všech
akcionářů nároku na likvidační zůstatek. Ve výsledku by to znamenalo, že by se pravomocně
odsouzení B. Vostrý a V. Kožený vyhnuli, na základě pravomocného rozsudku, povinnosti
uhradit škodu způsobenou jejich trestnou činností a nebylo by ji možné po nich již vymáhat.
První pokus na této cestě učinil K. Staněk již 13.11.2014, když se vydával za zástupce HPH a
navrhnul soudu jmenování znalce k ocenění hodnoty obchodního jmění. Při druhém pokusu
v návrhu ze dne 8.12.2014, si najal advokáta Mgr. Petra Vacíře a udělil mu plnou moc jako
údajný zástupce HPH. Zatím neuspěl. Nepochybně v pokusech o rozdělení společnosti HPH
odštěpením a tak zrušení procesu likvidace se bude snažit pokračovat.
Zvýšená intenzita, ve snaze zastavit nebo zkomplikovat proces likvidace, se projevila zejména
v době, kdy likvidátor na základě titulu pravomocného rozsudku proti Koženému a Vostrému,
začal uplatňovat pohledávky HPH u slovenských společností Druhá strategická, a.s., TASS a
TASS INVEST, které ovládají Ing. Juraj Široký a Ing. Tomáš Ševčík, jeden ze stávajících
členů dozorčí rady HPH. Tažení proti likvidaci a likvidátorovi se dále z jejich strany
zintenzivnilo také poté, co likvidátor zahájil kroky k převzetí Trustových společností na
Kypru a o navracení majetku z těchto Trustů do HPH. Do Trustů byla odsouzeným B.
Vostrým, za přispění T. Ševčíka, protiprávně vyvedena převážná část majetku akcionářů HPH
a byla tak dána do správy osobám a společnostem, jejichž hospodaření se svěřeným majetkem
akcionářů HPH je u těchto společností neprůhledné a které dokonce dlouhodobě jednají
v rozporu s kyperskými zákony o Trustech.
K věci je třeba uvést, že u K. Staňka, který se prezentuje jako předseda představenstva HPH,
je velmi sporné, jestli se někdy vůbec platně stal členem představenstva HPH. Pro uvedení
stavu věcí na pravou míru k tomu dodáváme:
 Městský soud v Praze dne 13.11.2014 vyslovil neplatnost všech usnesení náhradní valné
hromady, konané dne 23.5.2014, tedy i usnesení o opakovaném zvolení K. Staňka členem
(předsedou) představenstva HPH.
 K. Staněk byl zvolen členem představenstva HPH na náhradní valné hromadě HPH konané
dne 29.8.2008. Tato valná hromada je rovněž napadena řadou žalob, o kterých dosud soud
nerozhodoval.
 Po uplynutí pětiletého funkčního období se K. Staněk pokusil o kooptaci za člena
představenstva HPH, kterou však Vrchní soud v Praze svým rozhodnutím ze dne 10.7.2014
také zrušil.
Soudní projednávání návrhů likvidátora na Kypru se blíží. Likvidátor pokračuje ve
vykonávacím řízení na majetek odsouzených a dalším možném zajišťování majetku. Zde
uplatňuje i trestní odpovědnost po těch, kteří svým jednáním legalizovali a legalizují výnosy
z trestné činnosti pravomocně odsouzených. Protistraně sporu se skrze stávající
představenstvo a DR dosud nepodařilo získat informace a dokumentaci, kterými likvidátor

oprávněnost svých návrhů a dosavadní protiprávnost jednání dosavadních statutárů
odůvodňuje. Kam však může vést snaha těch, kteří byli zvoleni do orgánů HPH za pomoci
společností odsouzených a mrtvých duší nejde předjímat. Jedno je však jisté, boj o majetek
HPH odkloněný a „optimalizovaný“ v rámci legalizace výnosů z trestné činnosti konkrétními
osobami se zintenzivňuje. Dalo by se říci, že účel světí prostředky.

