Sdělení sekretariátu likvidátora
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci
1. Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 11.2015, č.j. 29 Cdo 4747/2014362 bylo rozhodnuto o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Městského
soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 5/2004, o dovolání společnosti Harvardský průmyslový
holding, a. s. – v likvidaci proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. dubna 2014, č.
j. 7 Cmo 83/2012-325, že:
I. Dovolací řízení se zastavuje
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
2. Ve svém odůvodnění usnesení pak soud konstatuje, že:

 Společnost Harvardský průmyslový holding, a. s. – v likvidaci (dále jen „společnost
HPH“) podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze.
Učinila tak prostřednictvím zástupce JUDr. Tomáše Cabalky, advokáta, se sídlem ve
Stříbrné Skalici, U Jabloně 358, PSČ 281 67, který své oprávnění zastupovat
společnost HPH v dovolacím řízení opírá o plnou moc udělenou dne 31. července
2014 předsedou představenstva společnosti Karlem Staňkem.
 Podáním ze dne 6. října 2014 společnost HPH, zastoupená JUDr. Tomášem Chlostem,
advokátem, se sídlem v Praze 4, Na Zámecké 574/7, PSČ 140 00, jednajícím na
základě plné moci udělené dne 18. srpna 2014 likvidátorem společnosti Prof. Ing.
Zdeňkem Častorálem, DrSc. (a založené na č. l. 299 spisu), namítla, že dovolání za ni
podala neoprávněná osoba na základě neplatné udělené plné moci; s podaným
dovoláním nesouhlasí.
 Podle § 70 odst. 3 obch. zák. jmenováním likvidátora na něj přechází v rámci § 72
působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti. Je-li jmenováno více
likvidátorů a ze jmenování nevyplývá nic jiného, má tuto působnost každý likvidátor.
 Podle § 72 obch. zák. likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k
likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje
pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá
smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti. Nové
smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo jeli to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li
se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem
společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.
 Promítnuto do poměrů projednávané věci to znamená, že plnou moc JUDr. Tomáši
Cabalkovi, advokátu, za společnost HPH udělila osoba, které nesvědčilo oprávnění
jednat za společnost podle § 21 odst. 1 písm. a) o. s. ř.; tato plná moc tudíž nedokládá
oprávnění JUDr. Tomáše Cabalky, advokáta, podat za společnost HPH dovolání a
zastupovat ji v dovolacím řízení.
3. Jak již bylo dříve konstatováno obecnými soudy a bylo zveřejněno i na stránkách likvidátora
HPH, Karel Staněk nejenže se v rozporu s právním stavem vydává za člena představenstva
HPH, ale dokonce opakovaně uděluje plné moci vědom si skutečnosti, že k tomuto úkonu není
od 28. 2. 2013 oprávněn. Všechny úkony, které K. Staněk činil po tomto období za HPH
jsou neplatné a způsobené škody touto jeho neoprávněnou činností budou předány k
vymáhání.

