Častorál již není profesorem?
(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění
harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
Jde celkem o 850 645 akcií HPH zaregistrovaných v Praze v Centrálním depozitáři cenných papírů a
senát Městského soudu vydal 24. 3. 2017 usnesení, kterým zakazuje tyto akcie převádět na někoho
jiného. Současně u těchto akcií soudní usnesení zakazuje výkon práv, zejména podílet se na
likvidačním zůstatku společnosti a hlasovat na valných hromadách HPH. Na zajištění těchto akcií
podal návrh státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, neboť „jde o věci, které jsou
výnosem z trestného činu, konkrétně zločinu podvodu, za který Kožený s Vostrým byli odsouzeni“.
Usnesení ještě nařizuje společnostem Berio a Harms oznámit, kdo má k těmto akciím předkupní nebo
jiné právo, nebo zda není omezeno právo s nimi nakládat. Původně státní zástupce podal návrh na
ochranné opatření, tedy na zabrání těchto akcií. Městský soud proto v této věci nařídil na 5. 1. 2017
veřejné jednání. Na žádost Beria a Harmsu lednové jednání Městský soud zrušil a přeložil na 30.
května 2017.
Smyslem tohoto zajištění je dočasně omezit společnostem Berio a Harms disponování s harvardskými
akciemi. Zda dojde k jejich zabrání, rozhodne řízení 30. 5. 2017. Že takový návrh měl Častorál podat
již před lety, je zbytečné dodávat. Ale aby byla zachována objektivita – Častorál to udělat nemohl
v žádném případě. To by se přece Kožený zlobil, ale opravdu moc zlobil.
Jedna „drobnost“ v tomto soudním usnesení rozhodně stojí za pozornost. Senát Městského soudu
v Praze z neznámého důvodu zcela ignoroval profesorský titul našeho velkého Častorála.
S trestuhodnou, přímo odsouzeníhodnou nedbalostí při identifikaci HPH uvedl, že „likvidátorem je
doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.“. Kde zůstal titul „Prof.“? To si tedy soudní senát dovolil příliš. Že by
pražský Městský soud nechoval Častorálův profesorský titul v patřičné úctě? Nebo snad dokonce
dospěl k názoru, že něco takového, čím se Častorál chlubí coby akademickým titulem, lze snad najít
u nějaké kyjevské kádrové instituce, nikoliv však v dokumentu soudního rozhodnutí.
Pane likvidátore, to si přece nemůžete nechat líbit. Co námahy vás stálo opatřit si ten atestát
ukrajinské provenience. Kdyby jen námahy, vždyť jste musel přece překousnout i těžké ponižování,
když vás v ostravské báňské VŠ vyhodili, když jste ten profesorský titul loudil. Nenechte si to líbit,
žalujte, podávejte trestní oznámení. To si přece nezasloužíte za úsilí, s jakým jste raboval kasu HPH a
za vytrvalou a mimořádně oceňující péči o vaše spolupracovníky.

