Na hlavu postavená valná hromada svolaná na 12.7.2018
Další likvidátoří „bodují“ a vědomě porušují zákon. O přípravě a programu jednáni VH
navíc nebyl informován první likvidátor a postupy dalších likvidátorů byly před ním
zatajeny.
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 zveřejněné v inzerátu k svolání řádné valné
hromady společnosti HPH na 12. července 2018 se ve všech zveřejněných uváděných
položkách liší od údajů uvedených v rozvaze v plném rozsahu ke dni 31.12.2017. To je
zásadně nepřijatelné. V příloze k účetní závěrce je dále uváděna řada nepravdivých a
zkreslených údajů.
Z údajů rozvahy v plném rozsahu ke dni 31.12.2017 vyplývá, že se dalším likvidátorům
„podařilo“ situaci v roce 2017 oproti roku 2016 podstatně zhoršit. Za to nesou plnou
odpovědnost.
S ohledem na změnu zákonné úpravy přechodu působnosti statutárního orgánu společnosti
v likvidaci v souladu s § 193 občanského zákoníku na likvidátora přešla i vnitřní působnost
statutárního orgánu. Oprávněn ke svolání valné hromady je právě likvidátor, nikoliv statutární
orgán, jak to bylo do účinnosti občanského zákoníku. Na likvidátora přešlo i oprávnění a
zároveň povinnost svolávat valnou hromadu společnosti v likvidaci. Proto valná hromada
nebyla platně svolána. Jde o další zbytečné odčerpávání finančních prostředků.
Působnost valné hromady je v procesu likvidace omezena a to podle § 188 občanského
zákoníku. Valná hromada není oprávněna přijímat taková usnesení, která by byla
v nesouladu se stanoveným účelem likvidace. Ani další likvidátoři nemohou na ni takovou
působnost přenášet.
Občanský zákoník § 196 odst.1 stanoví, že „Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký
odpovídá povaze a cíli likvidace“. Likvidace ovšem přichází v úvahu pouze za předpokladu,
že aktiva společnosti budou převažovat nad jejími pasivy, tedy, že hodnota majetku
společnosti bude vyšší než její závazky. V opačném případě by společnost musela podat
návrh na insolvenci, když ustanovení § 200 občanského zákoníku stanoví likvidátorovi,
pokud zjistí, že společnost je v úpadku, podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh.
Další likvidátoři odpisem pohledávek na nulu přivedli společnost do insolvence.
Ke snížení základního kapitálu
Toto rozhodnutí VH o snížení základního kapitálu by nebylo v souladu s účelem likvidace
společnosti. Na základě zákonné úpravy, týkající se likvidace musí dojít k uspokojení
veškerých pohledávek známých věřitelů. Účelem likvidace je zejména zpeněžení majetku a
následně vypořádání veškerých závazků společnosti a proto VH nemůže rozhodnout o
snížení základního kapitálu před naplněním těchto povinností likvidátorů.
 Mohlo by dojít k ohrožení účelu likvidace, tzn., že by v případě snížení základního
kapitálu nemuselo být možné veškeré závazky společnosti vypořádat.
 V případě rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti nesmí dojít k ohrožení
zájmů věřitelů.
 Alternativně by k tomu mohlo dojít nejdříve po uplynutí 3 měsíční lhůty, kdy je
likvidátor povinen vyzvat věřitele k přihlášení svých pohledávek vůči společnosti, což
se nestalo.

K navýšení základního kapitálu
Vzniká nový závazek společnosti a ačkoliv tím společnost údajně může získat nové finanční
prostředky, nejde o naplnení účelu likvidace. Společnost nemusí být schopna v budoucnosti
závazky vůbec plnit. Účelem likvidace není zvyšovat závazky likvidované společnosti i
přesto, že je s nimi spojeno navýšení finančních prostředků společnosti. Takovýto způsob
navýšení základního kapitálu je ze zákona nepřípustný a proto ani valná hromada nemůže
schválit takovýto způsob navýšení základního kapitálu. Jde zřejmě o vmanipulování
akcionářů do sítí podvodných činností, aby se nevědomky na nich podíleli.
Likvidátor je oprávněn dle ustanovení § 191 odst. 1, resp. § 428 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady. Takové právo má i první
likvidátor.

Celá konstrukce dalšími likvidátory navrženého postupu, zřejmě založená na
„promyšleně“ vypracovaném způsobu podvodného provedení, znamená de facto
závažné „kapitálové znehodnocení společnosti HPH, a.s. – v likvidaci“.

