Kdo se skrývá za doménu snažící se vydávat za HPH a
dezinformovat akcionáře?
1. Majitelem a zakladatelem domény www.hphas.cz je fyzická soukromá osoba, pan Jan
Materna, člen údajného představenstva HPH. Do představenstva byl zvolen RNDr. Jan
Materna problematicky 19.12.2011 a poté si již před rokem vytvořil soukromou doménu
hphas jako fyzická soukromá osoba, na své vlastní jméno a je jejím jediným majitelem.
Vytvořil a dlouhodobě vytváří zdání, že tato doména se má tvářit jako oficiální doména
HPH. K tomu do této domény vkládal údaje, které měly být vyjádřením údajně HPH, nebo
jeho neplatně zvoleného představenstva. Nepochybně jde panem Janem Maternou o
závažné zneužívání domény, tvářící se jako oficiální stránky HPH.
Je namístě si položit otázku, kdo je J. Materna a jaká měla být od 19.12.2011 jeho úloha v
nasazení do HPH, kterou získal za pomoci plných mocí tří Kyperských společností, které
jsou doposud pod kontrolou pravomocně odsouzeného B. Vostrého a jeho nejbližšího
spolupracovníka T. Ševčíka? Pan Materna byl navíc zvolen i s pomocí hlasování s
„mrtvými dušemi,“ které byly uplatněny při hlasování jeho spojencem K. Staňkem. Proto
je otázkou jestli mají být J. Materna s K. Staňkem těmi bílými koňmi k zastřešení
legalizace výnosů z trestné činnosti pravomocně odsouzeného B. Vostrého ?
2. Z informací, prezentovaných majitelem domény J.Maternou na těchto stránkách,
sekretariát likvidátora zjistil, že prostřednictvím této domény jsou zde prezentovány
zkreslené a v některých případech až nepravdivé informace o průběhu likvidace HPH,
které dávají falešný a nepravdivý pohled na průběh likvidace a postup likvidátora. Navíc je
na nich podporován postup v likvidaci, který odporuje zákonu a obhajuje činnosti osob a
společností podílejících se na legalizaci výnosů z trestné činnosti odsouzených a to nejen
v ČR, ale i v zahraničí.
3. Jan Materna byl likvidátorem, s odkazem na účinnou legislativu a platnou judikaturu
opakovaně, naposledy při osobním jednání dne 6.5.2015, upozorňován na odpovědnost
majitele a provozovatele internetové domény za obsah a šíření nepravdivých informací na
internetu. Zejména pak, že předmětná doména není doménou likvidované společnosti, tedy
HPH, ač se za ní vydává a že majitelem a provozovatelem domény je soukromá fyzická
osoba bez toho, aby návštěvníci domény byli na tuto skutečnost upozorněni. Akcionáři
jsou tak od prvopočátku uváděni v omyl. Zároveň byl upozorněn, že v případě, že v této
činnosti neustane, bude likvidátor uplatňovat veškeré právní kroky k tomu, aby vůči
majiteli a provozovateli byla vyvozena za tuto protiprávní činnosti odpovědnost.

