Vážené akcionářky, vážení akcionáři,
tímto bychom Vás chtěli informovat o následujícím.
k účetnictví společnosti
Jak je Vám již známo, v r. 2017 bylo nutné znovu otevřít účetní knihy za rok 2016 a provést chybějící
audit účetní závěrky společnosti za rok 2016. Auditor vydal záporný výrok, z důvodu že tato účetní
závěrka nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Harvardský průmyslový
holding, a.s. – v likvidaci. Auditor dále upozornil, že předcházející závěrka za rok 2015 nebyla ověřena
auditorem, ačkoliv taková povinnost plyne za zákona.
Auditor v rámci svých zákonných oprávnění také opakovaně požadoval součinnost prof. Častorála,
který byl jediným likvidátorem v průběhu roku 2016. Ten však před opakované výzvy neodpověděl.
Konstatuje se, že řada účetních případů z období r. 2016 není doprovázena řádnými účetními záznamy.
Významná část účetnictví společnosti je v držení policie. Zde je prověřována v souvislosti s podezřením
z trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění a dalších trestných činů.
Audit účetní závěrky společnosti za rok 2017 je právě dokončován.
k opravě zcela nereálných účetních záznamů
Společnost pod vedením prof. Častorála evidovala vlastní kapitál v hodnotě přes 20 miliard Kč (!) a
vykazovala příjmy blížící se jedné miliardě Kč (!) ročně, a to po dlouhou řadu let. Tyto údaje jsou
v naprostém rozporu s realitou a jejích vykazování působí zcela zavádějícím dojmem na akcionáře a
zejména není souladné se zákonem. HPH takto např. evidovala pohledávky za jinými společnostmi se
sídlem v tzv. „daňových rájích“, které již řadu let neexistují a jsou vymazány z obchodního rejstříku.
Hodnota takové pohledávky je s pravděpodobností hraničící s jistotou nulová.
V důsledku vykázání vlastního kapitálu prof. Častorálem ve výše uvedené absurdní výši bylo HPH mj.
odepřeno osvobození od soudního poplatku, a to ve sporu se společností spojovanou s Viktorem
Koženým (Victoria Security Printing). Toto osvobození je vyhrazeno společnostem ve vážné finanční
situaci, která z účetnictví dle názoru soudu nevyplývala. V důsledku neosvobození od soudního
poplatku a také promeškání dodatečné lhůty k jeho úhradě došlo k pravomocné ztrátě soudního sporu a
vzniku škody cca 27 milionů Kč. Bylo zahájeno exekuční řízení a účty HPH byly zmrazeny. Toto bylo
ze strany prof. Častorála „řešeno“ podáním návrhu na prohlášení úpadku a konkursu HPH v závěru roku
2016, který byl i několikrát opakován.
Chybné či úmyslně zavádějící vedení účetnictví HPH prof. Častorálem tedy stálo při tvorbě drtivé
většiny dluhů společnosti. Právě z tohoto důvodu musel být dojednán úvěr v odpovídající výši, který
nyní představuje největší dluh HPH. Také muselo být přistoupeno k zásadní opravě účetnictví, tj. snížení
vlastního kapitálu na úroveň, která představuje věrný a poctivý obraz majetkové situace HPH.
Snížení vlastního kapitálu v žádném případně neznamená, že by se HPH vzdávala jakéhokoliv
nároku proti jakékoliv osobě. Postupu likvidace tato skutečnost nijak nebrání. Pokud se likvidace
posune pozitivním směrem, veškerý získaný majetek bude řádně zaúčtován a vlastní kapitál bude opět

navýšen. Není však možné v zájmu zachování iluze pro akcionáře vytvářet dojem společnosti
s kapitálem v desítkách miliard. Je třeba postupovat transparentně a v souladu se zákonem.
Je třeba uvést, že vzniklou škodu nárokuje HPH po prof. Častorálovi žalobou na náhradu škody, kterou
shora uvedeném způsobil při výkonu své funkce. Zřejmě v reakci na toto řízení se začal prof. Častorál
zbavovat majetku, když svůj byt v Praze bezprostředně po podání žaloby bezplatně převedl na blízkou
osobu s tím, že si zde ponechá užívací právo. Převodu se podařilo zabránit, když na návrh společnosti
vydal Městský soud v Praze dne 19. 2. 2018 rozhodnutí, kterým byl tento převod zakázán, a bytová
jednotka byla zajištěna usnesením soudu do doby, než bude rozhodnuto o uvedené žalobě.
Ačkoliv je prof. Častorál řádně zván na periodická setkání likvidátorů (vždy v předstihu a doporučenou
poštou s dodejkou), nedostavuje se. Nijak při vedení likvidace nepomáhá, naopak se vyhýbá jakékoliv
odpovědnosti za rozhodnutí učiněná v rámci likvidace. Svou funkci tedy fakticky nevykonává.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnutím Městského soudu v Praze společnosti HPH zakázáno
poskytovat prof. Častorálovi zálohu na odměnu.
Svou činnost prof. Častorál omezil na zasílání desítek nesmyslných a opakujících se dopisů a podávání
stížností, jejichž vyřizování stojí HPH čas, který by měl být věnován likvidaci. Také vznáší řadu
absurdních obvinění, a to zčásti písemnými podáními, zčásti v nepodepsaných dokumentech na „svých“
internetových stránkách, které ale nejsou registrovány na jeho jméno. O účelnosti výzev a dopisů prof.
Častorála a jeho přínosu pro společnost si může učinit závěr každý akcionář sám.
k internetovým stránkám společnosti.
Je pravdou, že společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, zastoupená likvidátorem
prof. Častorálem, využívala v rámci likvidace pro komunikaci se svými akcionáři internetovou stránku
www.hph-likvidace.cz. Tato zaregistrovaná doména byla a stále je ve vlastnictví společnosti. Přístupové
údaje ke stránce byly užívány výlučně prof. Častorálem.
Měli jsme za to, že případné další zveřejnění informací na této internetové stránce s námi bude prof.
Častorál konzultovat tak, aby byly dodrženy požadavky stanovené zákonem a způsob jednání
společnosti stanovený v obchodním rejstříku. Od května 2017 na této stránce vskutku nebylo nic
zveřejněno. V listopadu 2017 zde však prof. Častorál začal opětovně publikovat informace a názory bez
jakékoliv konzultace s dalšími likvidátory.
Oslovili jsme tedy registrátora domény, aby změnil přístupová hesla a stránky se dostaly pod kontrolu
jejich majitele – společnosti. Považujeme na nevhodné, aby prof. Častorál užíval internetovou stránku
www.hph-likvidace.cz, tj. majetek společnosti, ke zveřejňování svých osobních názorů a stanovisek.
V žádném případě se tedy nejednalo o „nezákonné nabourání www stránek“, jak celou záležitost veřejně
prezentoval prof. Častorál, ale o návrat bezprávně užívaného majetku společnosti pod její kontrolu.
Nelze připustit, aby třetí osoby jednaly s důvěrou v informace zveřejněné na těchto stránkách,
pokud nepředstavují stanovisko společnosti. Takové jednání by mohlo vést ke vzniku odpovědnosti
či škody na straně společnosti, a tedy není v souladu s povinností likvidátorů chránit její majetek.
Webové stránky hph-castoral.cz, které si prof. Častorál následně založil k prezentaci svých názorů,
nevyjadřují stanovisko společnosti. Je však na místě upozornit, že příslušné zákonné předpisy stanoví
povinnost mlčenlivosti statutárních orgánů obchodních korporací. Společnost vede mnoho obchodních

sporů a neuvážené zveřejňování interní korespondence či jiných dokumentů může vést k poškození
společnosti např. tím, že protistraně v takovém sporu poskytne taktickou výhodu a sníží majetkové
uspokojení, které se může společnosti při řešení takového sporu dostat. Už informace o tom, že je či
není vedeno nějaké řízení či že společnost při likvidaci posupuje určitým směrem, je bezpochyby
teoreticky schopná tento následek vyvolat. U jiných obchodních korporací je neslýchané, aby docházelo
ke svévolnému zveřejňování dokumentů obsahujících informace o majetku a obchodních sporech.
Takové jednání tedy bezpochyby není v zájmu akcionářů a je možné jej právně postihnout.
V Praze dne 21. 6. 2018

JUDr. Dagmar Mixová
likvidátor společnosti
Tomko a partneři, v.o.s.
likvidátor společnosti

