OSMA jako účelové nátlakové sdružení v rukou jednoho lobbisty ?

Současné dny, týdny a měsíce jsou charakterizovány tím, že se rozhoduje v rámci odvolacího
řízení o trestní odpovědnosti Viktora Koženého a Borise Vostrého, s uplatněním náhrady
škody likvidátorem ve výši 2 x 10 miliard Kč. Ve stejné době likvidátor činí kroky k převzetí
majetku neoprávněně vyvedeného mimo Českou republiku a mimo jeho dispozici do Trustů
na Kypru, ale i jinam. Navíc jsou zde stále průkaznější snahy o odblokování 20 mil. USD,
zajištěných u soudu v Českých Budějovicích, se záměrem dostat je mimo dispozici
likvidátora.
Likvidátor Harvardského průmyslového Holdingu a. s. - v likvidaci (dále jen HPH),
jmenovaný soudem, prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc., registruje stále zvyšující se
nepodložený tlak
na svou osobu odpůrci stávajícího vývoje likvidace HPH a osob,
zodpovědných za odliv (přesun) majetku spadajícího do likvidačního zůstatku, motivovaných
snahou protiprávně dostat tento majetek mimo HPH a ČR.
Zřejmě hlásnou troubou všech těchto aktivistů a iniciativ se od března 2011 staly internetové
stránky Ochranného sdružení akcionářů OSMA www.osma1997.cz. Přístup k zveřejňování
příspěvků na tyto stránky má jen její představitel a současně i stávající předseda
představenstva HPH p. Karel Staněk.
Jsme svědky toho, že OSMA je brána a využívána panem Staňkem jako nátlakový prostředek
k tomu, aby likvidátor HPH byl na stránkách OSMY prezentován jako osoba profesně a
morálně nezpůsobilá k výkonu funkce likvidátora HPH. Bezdůvodně je na těchto
internetových stránkách urážen nepravdivými informacemi, údajně zjištěnými cestou OSMY
a jejího zástupce p. Staňka. To vše vždy s jediným cílem a to, aby likvidátor byl ze vzniklé
situace a tohoto tlaku znechucen, a byl posléze nahrazen novým likvidátorem samotným p.
Karlem Staňkem, který se sám do této funkce, jako „jediný schopný“ navrhl v rámci
přistoupení k návrhu JUDr. Sainerové na odvolání likvidátora, který zaslal Vrchnímu soudu
v Praze. Jak vyplývá z uvedených skutečností, pan Staněk tomu účelu podřídil veškeré své
subjektivní a destruktivní kroky.
Vzhledem k tomu je tento stav, inscenovaný p. K. Staňkem, již neudržitelný. Agresivita a
averze p. Staňka vůči stávajícímu likvidátorovi, ale i některým dalším akcionářům (např. vůči
p. Kaňovskému) i ostatním napadaným účastníkům se stále stupňuje. Tato agresivita jde i
proti samotným zájmům likvidované společnosti. Je již neúnosná a se stále se opakujícím
uváděním v minulosti již použitých a nepravdivých údajů. Jeho zde prezentované informaci
však již překračují hranice novinářské etiky a překračují rámec i zákona (mají charakter
závažných pomluv, osočování akcionářů a jejich nepravdivého napadání za věcné a osobní
názory). OSMA tak cestou K. Staňka jde proti svému původnímu záměru, nechrání malé
akcionáře, ale ve výsledku je poškozuje a může tak poškozovat i další akcionáře jiných
společností.
Po vyhodnocení takto vzniklé situace a k zamezení škod, způsobovaných údajným sdružením
OSMA, se likvidátor HPH rozhodl požádat Ministerstvo vnitra ČR o informace k tomuto
občanskému sdružení s cílem, zda toto sdružení naplňuje v současné době zadání původně
vymezené stanovami. A zda toto sdružení vyvíjí činnost v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.
o sdružování občanů. Požadavkům likvidátora bylo ze strany MV ČR vyhověno.
Prostudováním stanov bylo zjištěno, že toto občanské sdružení je u MV ČR registrováno ve

smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, pod názvem Občanské sdružení malých
akcionářů, pod č.j.II/s-OVS/1-33 621 97 R. Bylo mu přiděleno IČ: 67361561. Sídlem
sdružení je Praha 1, Opletalova 33. Na této adrese je toto sdružení vedeno i v systému
ARES. Dále bylo zjištěno, že toto sdružení má mít své vlastní orgány a to 7 členné
předsednictvo, které je výkonným orgánem sdružení a schází se nejméně 1x do měsíce, má
mimo jiné zajišťovat vedení účetnictví a evidenci členů. Také má mít revizora účtů, který
provádí průběžnou kontrolu správnosti vedení účetnictví a čtvrtletně o tom předkládá
předsednictvu zprávu. Nejvyšším orgánem sdružení by pak měla být členská schůze, která
rozhoduje o všech závazných otázkách sdružení a schází se jednou ročně. Členem sdružení se
může stát fyzická a právnická osoba s ročním příspěvkem 100,-Kč pro fyzickou osobu a
1000,-Kč pro právnickou osobu.
Podíváme-li se na stránky OSMY a její historii a na v současnosti na internetu tzv. sdružením
prezentované informace, zjistíme pak, že toto sdružení bylo založeno 15.09.1997. Poslední
stanovy byly MV ČR registrovány v r. 1999. Nic o hospodaření tohoto sdružení, nic o jeho
členské základně, ani o vlastní činnosti, tak, jak je vymezena a upravena v článku II. stanov,
cíl a základní úkoly sdružení. Také nic o členech orgánů sdružení a kontrolní činnosti
revizora účtu. Ve světle těchto skutečností nezbývá než položit si otázku, kým je vlastně
fakticky toto sdružení zastoupeno a prezentováno? Kde vlastně vykonává svou vlastní
činnost, když ani v místě sídla není nic o tomto sdružení známo? Je to to samé sdružení, které
je, jak se na internetu uvádí, registrováno na adrese Charlese de Gaulla 9, 160 00 Praha 6?
Tedy shodou okolností na adrese bydliště stávajícího předsedy OSMA pana Staňka. Neměla
by snad být provedena přeregistrace sídla tohoto sdružení u orgánu státní správy?
Zajímat by jsme se mohli i o to, kolik že má v současné době toto sdružení členů a jaké je
hospodaření tohoto sdružení? Jakým způsobem je vedena administrativa tohoto sdružení,
když toto sdružení ani v tom základním neinformuje veřejnost o své činnosti, přesto, že
údajně zastupuje a sdružuje občany, tedy malé akcionáře?
To vše jsou otázky a informace, mimo těch oficiálních, tj., že toto sdružení vykonává svou
činnost, mimo svou působnost vymezenou zákonem č. 83/1999 Sb. a registrovaných stanov.
Ty především v současné době jasně osvětlují pravý charakter a účel tohoto sdružení a jeho
zřejmé lobbistické zaměření prezentované jedinou osobou, kterou je osoba Karla Staňka.
S ohledem na tyto skutečnosti proto likvidátor sděluje, že podává podnět MV ČR, jako
registrátora tohoto sdružení, aby ve smyslu § 12 zákona č. 83/1999 Sb., o sdružování občanů,
důkladně prověřilo činnost tohoto sdružení. Zda nevykonává svou činnost v souladu či
rozporu s ustanovením § 4 tohoto zákona a to nejen ve vztahu k HPH, kdy mohou současné
aktivity tohoto sdružení, prezentované osobou pana Staňka, poškozovat i jiné osoby či
společnosti. Dále bude vhodné i prověřit, jak se toto sdružení, nebo jeho osoby podílí na šíření
pomluv a dezinformací v rámci HPH a jaká je jejich osobní odpovědnost za tento stav.
Pro úplnost je vhodné ještě uvést, že k hlasování na valných hromadách, konaných ve dnech
4.11. 2011 a 19.12.2011, zneužil pan K. Staněk plné moci z 2001, vystavené mu na sdružení
OSMA u velkého počtu již nežijících akcionářů (šlo o tzv. hlasování s mrtvými dušemi).

