A dluhy se začínají sypat, co se ještě vysype z tajného účetnictví?
(12. 12. 2015) Je čas adventní, nastaly chvíle radostného očekávání. Bohužel z dopuštění Božího, nebo
spíš dopuštění až neuvěřitelně neschopného likvidátora Častorála, tento advent přináší akcionářům
HPH jen hořké zklamání nad katastrofálním stavem a zřejmě i hrozícím koncem harvardské likvidace.
Proto se také akcionáři obracejí na OSMA s dotazy, jak je vůbec možné, že likvidace HPH je v takovém
marasmu a co je toho příčinou.
Příčina je zcela evidentní – totální břídilství našeho univerzitního kvaziprofesora, vysloužilého
bolševického vnitráka Častorála a jeho excelentního týmu expertů Malhocký, Oliva, Károly, za
přičinlivého snažení Častorálova osobního propagandisty Kaňovského. Po patnácti letech
Častorálových likvidačních úderných a útočných kroků v likvidačním zůstatku ani koruna, účet HPH je
stejně prázdný, finanční úřad se rozhodl zahájit daňovou kontrolu jistě z patřičných důvodů (nebo že
by to bylo opět spiknutí proti Častorálovi, jako na Kypru?) a další kontrola je patrně na cestě.
K tomu soud v New Yorku požaduje po Častorálovi zaplatit kauci 660 tisíc dolarů a on žebroní o slevu
s odůvodněním, že měl koncem letošního září na účtu necelého půl miliónu korun a že do 18 měsíců
nedokáže nic zpeněžit. Proto uctivě prosí o snížení kauce na 500 dolarů. Celý newyorský soud, zvláště
soudkyně E. Coinová, tolik Častorálovi jinak nakloněná, se určitě dlouho tak nebavil. Ke všemu
pražský soud zahájil s HPH insolvenční řízení.
Častorál s přehledem ignoroval výzvu soudu, aby doložil majetek společnosti, když požádal o
prominutí poplatku 76 000 Kč ve sporu s First American. Takže je pravděpodobné, že prohraje 1,5
miliónu korun. V tomto řízení dokonce Častorál odmítl nabídku protistrany na dohodu o stažení
žaloby. Častorálův argument byl, že jeho právník přece musí dostat proplaceny soudní náklady! Tak
se musíme soudit dál, ať třeba společnost HPH a její akcionáři přijdou o půldruhého miliónu. Odmítá
uhradit společnosti způsobenou škodu, téměř čtvrt miliónu přeplatku na dani, když díky své až
neuvěřitelné nezodpovědnosti šest let nepožádal o vrácení tohoto přeplatku. Přitom Finanční úřad
Praha 4 Častorála jmenoval zástupcem HPH pro daňové záležitosti. Přeplatek tak propadl ve prospěch
finančního úřadu a dozorčí rada musela na Častorála podat žalobu o náhradu škody. Proto si také
Častorál zřejmě zařadil J. Sedláčka mezi své největší nepřátele a osobně jej zbavil (!) funkce předsedy
dozorčí rady. Klaunské kousky, ty se Častorálovi vskutku daří.
Když stáhnul žalobu na proplacení Koženého směnky na 5,4 miliardy korun, soud určil, že musí
zaplatit protistraně náklady řízení 1,2 miliónu korun. Častorál pověřil svého právníka urychleně podat
odvolání (končila odvolací lhůta), ten bianco odvolání podal, ale pak nemohl Častorala sehnat, neboť
ten byl na dovolené. Takže odvolání byl právník nucen zase stáhnout (nemohl se s klientem poradit) a
společnost HPH musela protistraně soudní náklady zaplatit. Manažerská práce jako zvon a přímo
vzorová péče při správě cizího majetku. Prostě Častorálova dovolená stála akcionáře HPH přes milión.
Z Častorálovy kapsy to ovšem nešlo, tak co! Finanční daňové kontrole za letošní druhé čtvrtletí
Častorál nedoložil úhrady předložených faktur, k fakturám za právní služby nebyly předloženy
smlouvy, ani jak byly tyto právní služby použity k ekonomické činnosti HPH, tedy ve prospěch
likvidace. Chyběly i důkazy, zda vůbec došlo k zaplacení těchto služeb.
To je jen z poslední doby pár „vzorků“ z bohulibé likvidační činnosti naší hvězdy na likvidačním nebi.
Co všechno se asi ještě může skrývat v léta utajovaném účetnictví? Lze se divit, že likvidace HPH
dopadá tak katastrofálně? Že Častorál utratil 150 miliónů, nadělal k tomu miliónové dluhy a nikdo
neví za co? A dluhy se začínají sypat - dluží za nájem kanceláře na Smíchově, i za tajnou kancelář
v budově Ingosu v Komořanech, právníkovi A. Bělohlávkovi. Je na tom dokonce tak, že se svými
věřiteli dohaduje odkládání plateb a sestavuje splátkové kalendáře.

Ale je nutno být přísně objektivní a brát na vědomí také Častorálovy nesporné úspěchy. Opatřil si
před šesti lety pouťový atestát, kterým byl ukrajinskou Mezinárodní kádrovou akademií „promován“
na profesora ekonomie. Na atestátu sice chybí adresa té kádrové instituce, Častorálovi zase jakékoliv
ekonomické vzdělání. Proto také, když předtím na ostravské VŠ loudil titul profesora, byl striktně
odmítnut. Kdo něco takového dokázal! Pro soud v New Yorku dokonce sám sebe inauguroval na
univerzitního profesora. Slovenskému médiu TOPKY.sk se zase skromně svěřil, že přednáší na
několika vysokých školách. Jistě na Karlově univerzitě, v Oxfordu a také na Sorbonně. Pochopitelně i
na ukrajinské kádrové akademii, i když to není univerzita, ale zato jeho alma mater, na které byl
přece slavnostně prohlášen za profesora.
Je jasné, že ekonomického lídra takového mimořádného formátu věhlasné evropské univerzity ve
svém profesorském sboru musí mít za každou cenu. Prý teď dokonce nejstarší evropská univerzita
v italské Bologni (zřejmě i nejstarší na světě) Častorálovi „hází lano“. Zatím je to ale jen neověřená
informace. Je prý také soudním znalcem v oboru ekonomika, znalcem přes ceny a odhady, soudním
znalcem v oboru kriminalistika a prezidentem České komory správců majetku (kdo kdy o Častorálově
komoře slyšel?), jak redaktorovi TOPKY.sk prozradil.
Kabinetní ukázka Častorálova charakteru vyšla najevo při nedávném soudním jednání s VSP. Paní
soudkyně konstatovala, že Častorál kupní smlouvu o prodeji společnosti HPH V. Koženému jednou
uznává, pak zase neuznává. K tomu se právnicky výstižně vyjádřila, že „úkony likvidátora Častorála
jsou vnitřně rozporné a taková tvrzení nemohou vedle sebe obstát“. K čemuž lze jen dodat, že vnitřně
rozporný je Častorál nikoliv jen v záležitosti kupní smlouvy. OSMA již několikrát zaznamenala, že
Častorálova prolhanost nabývá někdy až patologických rozměrů.
Pokud jde o jeho provozování likvidace a vykazovaný obří vlastní kapitál společnosti HPH, tak údajně
Evropská asociace iluzionistů chce Častorála na svém novoročním sněmu jmenovat doživotním
čestným předsedou. Jen jestli mu právě zahájené insolvenční řízení tu iluzionistickou reputaci
nepokazí. Dokonce se svěřil jednomu z pražských novinářů, že odhalil, jak předseda představenstva K.
Staněk svou zlotřilou činností a s kým (není to jen předseda DR J. Sedláček) vyvádí ze společnosti
majetek akcionářů a tyto zisky z trestné činnosti legalizuje ve prospěch otců zakladatelů HPH
Koženého a Vostrého. Aby K. Staňka neodhalil, když je tím soudním kriminalistickým expertem.
Zvláště když ten Staněk s vyváděním neexistujícího majetku a jeho legalizováním ne a ne přestat. Ale
má předsedu představenstva zřejmě rád, jinak by na něj přece musel dávno podat trestní oznámení,
kterým stále jen otcovsky vlídně hrozí.
Také odhalil ve svém vyjádření pro insolvenční soud, kdo vlastně zavinil konkurs na HPH v roce 2004,
což je pro současné insolvenční řízení mimořádně důležité. Prý to byl P. Matějka, kdo podal tehdy
před lety konkursní návrh. Nějak v tom shonu svých univerzitních přednášek, útočného likvidování,
úderného odhalování a zadlužování si Častorál nebyl schopen uvědomit, že skutečným iniciátorem
konkurzu v r. 2004 byl M. Pacovský. Ani to kuchyňské počítání Častorálovi stále nejde a nejde. Ve
stejném svém vyjádření sděluje, že prvním předsedou představenstva společnosti First American byl
právě P. Matějka, zatímco ve skutečnosti byl až čtvrtým předsedou. Ty počty soudruhu likvidátore, ty
počty. A není to poprvé… Že se už těšíte na to počítadlo pod stromečkem. Tak vytíženému
prominentnímu univerzitnímu profesorovi bývá sice ledacos odpuštěno. Ale nezvládat ani takové
triviální počítání…!

