Častorál bez titulu i bez funkce
(19. 8. 2019) Po dlouhých letech likvidačního předstírání a neuvěřitelné zvůle, s jakou si bývalý
vnitrácký učitel Častorál počínal coby likvidátor společnosti HPH v likvidaci, konečně česká justice
jednoznačným způsobem zhodnotila jeho působení. V závěru minulého měsíce pražský Městský soud
po projednání žaloby na odvolání usnesením z 26. 7. 2019 Častorála zbavil funkce likvidátora HPH.
Usnesení zatím není pravomocné.
Soud konstatoval, že pokud Častorál nedocházel a nezúčastňoval se valných hromad, neposkytoval
ostatním likvidátorům součinnost, pak účel likvidace svým jednáním neplnil dlouhodobě. Nepředal
účetnictví HPH, které muselo být získáno exekucí. Soud likvidátorovi uložil, aby předal účetní závěrky
za roky 2000 - 2016 a další dokumenty HPH, ten ale ignoroval výzvy k jednání. Byl povinen jednat
s péčí řádného hospodáře, ale způsobil škodu 246 497 Kč a bylo mu soudem uloženo tuto škodu
zaplatit.
Z usnesení Vrchního státního zastupitelství a z doznání Častorála má soud za zjištěné, že Častorál
neměl a nemá informace o tom, že by vůči panu Ševčíkovi bylo zahájeno trestní stíhání. Přitom
Častorál několik let tajil účetnictví HPH a tvrdil, že T. Ševčík je trestně stíhán, a proto účetnictví
nemůže zveřejnit, dokud toto trestní stíhání nebude skončeno. Takže vyšlo najevo, s jakou
bohorovností bývalý vnitrácký kantor obelhával čtvrt milionu harvardských akcionářů. Častorál návrh
na své odvolání odmítl také s tvrzením, že má podezření na propojení likvidátorů s T. Ševčíkem.
K tomu, že odmítal spolupracovat se svými dvěma kolegy, argumentoval, že jeho jednání s nimi by
postrádalo smysl a že by bylo jedno, co by na schůzkách s nimi říkal, neboť oba měli jednat ve shodě.
Navíc tvrdil, že tyto schůzky byly svolávány nezákonně. Soud konstatoval, že Častorálova prokázaná
pochybení jsou k odvolání plně postačující.
Soud uvedl, že Častorál měl povinnost mimo jiné jednat s potřebnými znalostmi a zvažovat
rozpoznatelná rizika. Kde by ovšem ty potřebné znalosti a schopnost rozpoznat rizika Častorál vzal?
Soud také položil otázku – pokud šlo o schůzky likvidátorů, na které byl zván, tak když je pokládal za
postrádající smysl, proč z funkce dávno neodstoupil, resp. proč by měl být ve funkci ponechán?
Místo toho jen demonstroval, že o záležitosti likvidace neměl a nemá žádný zájem. Snad jen kromě
zájmu, jak si suverénně sám sobě udělit odměnu šest milionů a sám sebe zaměstnat a sám se i tučně
vyplácet. K tomuto svému jednání pak Častorál žádný omluvitelný důvod neuvedl.
A ještě jedna pozoruhodnost se na konci tohoto řízení objevila – Častorál už zřejmě není profesorem,
alespoň se tento titul u Častorálova jména v soudním usnesení neobjevil. Prakticky není ani
likvidátorem, a to již dávno, i když soudní rozhodnutí je zatím nepravomocné. Nicméně skutečným
likvidátorem HPH fakticky nikdy nebyl ani nemohl. Kdo by asi chtěl někoho takového za opravdového
likvidátora považovat, nebo mít ve své společnosti.

