Častorál návrh na insolvenci podá, až…
(27. 07. 2016) Přestože je čas dovolených i prázdnin, dotazů na osud likvidace stále přibývá.
Harvardští akcionáři se především ptají, zda Častorálova výroční zpráva za rok 2015 a s ní spojená
účetní závěrka znamenají vskutku konec jakýchkoliv nadějí na vyplácení likvidačního zůstatku, a kdy
Častorál podá insolvenční návrh. Mnozí akcionáři se také ptají, jak je možné, že představenstvo a
dozorčí rada dopustily, aby likvidace HPH skončila tak katastrofálním způsobem.
K tomu může OSMA sdělit jen tolik. Soudy, státní zastupitelství i policejní vyšetřovatelé ve své
přívětivosti a pečlivé ochraně Častorálovy totální likvidační činnosti, prakticky eliminovaly jakéhokoliv
kroky orgánů HPH. Přes tři roky leží u pražského Městského soudu žaloba na Častorálovo odvolání,
podaná dozorčí radou, přitom jsou velice čiperně zneplatňovány valné hromady a stačí k tomu pouhé
Častorálovo vyjádření, že ve všem se žalobci souhlasí. Dokonce to zneplatňování došlo tak daleko, že
žalobci, přestože vyhráli, se domáhají důvodů, proč vlastně byla příslušná VH zneplatněna. Což již
hraničí s panoptikální groteskou.
Trestní oznámení jsou odkládána vyšetřovateli s až neuvěřitelným zdůvodněním, což svým
„požehnáním“ umocňuje příslušný dozorující státní zástupce, kterému dokonce nevadí, že účetní
závěrky, sestavené na základě údajně rekonstruovaného účetnictví, nejsou zveřejněny ve Sbírce listin,
jak nařizuje zákon, že likvidátor řadu let odmítá poskytnout účetnictví dozorčí radě zákonem
předepsanou každoroční kontrolu účetnictví a že takové utajování účetních knih je podle par. 254
trestným činem. Zato přičinlivě sděluje, že „účetnictví je uloženo v sídle likvidátora“.
Policejní vyšetřovatel dokonce vyzval likvidátora k poskytnutí řady dokumentů i vyjádření: o
proplacení výdajů z účtu HPH, o účetních závěrkách z let 1996 až 2002, aby sdělil přehled majetku
získaného a zpeněženého dražební společností Vaberg, také proč nejsou auditované jednotlivé účetní
závěrky HPH. Ani o jedné z těchto skutečností se policejní vyšetřovatel ve svém usnesení nezmiňuje,
takže se lze domnívat, že na tuto výzvu Častorál nereagoval. Což by znamenalo, že byl sice vyzván, ale
pak o tyto dokumenty a vyjádření vyšetřovatel kupodivu ztratil zájem (proč je tedy požadoval?), nebo
že by se vyšetřovatel v Častorálově případu rozhodl do písmene naplňovat heslo naší policie –
pomáhat a chránit?
K většině v trestném oznámení zmiňovaných podezřelých skutečností byly přitom oznamovatelem
přiloženy jednoznačné důkazy. Policejní vyšetřovatel dokonce nebyl schopen po třech letech zjistit,
zda Častorálova družka v době, kdy prováděla rekonstrukci účetnictví, žila s likvidátorem v jedné
domácnosti. Jestli se na to vůbec likvidátora zeptal? O tom také nikde neuvedl žádnou zmínku. Ani
nezjistil, jak Kárná komise postihla auditorku Hřibovou za její zmanipulovaný audit účetní závěrky
HPH za rok 2010. Přitom tento verdikt byl dostupný na veřejném internetovém panelu této komise.
Do toho všeho je nutno přidat i díl pražského Vrchního soudu, který svým verdiktem doslova
zlikvidoval harvardské představenstvo, když se usnesl, že v harvardské likvidaci o všem rozhoduje jen
likvidátor. Představenstvu Vrchní soud poskytl pouze prostor, pro „působeni dovnitř společnosti“,
neboť jakákoliv ostatní činnost souvisí s funkcí likvidátora. Což v podstatě znamená, že sice
představenstvo může jedině svolat valnou hromadu, ale vlastně ani to nemůže, protože likvidátor
odmítá svolávání valných hromad. Jak se Častorál vyjádřil, on žádné valné hromady nepotřebuje,
takže náklady na svolání VH odmítá hradit. Přestože alespoň jednou za rok mají akcionáři právo se na
VH podle zákona dozvědět o své společnosti veškeré informace. Mohl výstižněji demonstrovat svůj
vztah k harvardským akcionářům? Právě vzhledem k akcionářům orgány HPH svolaly již tři VH na
vlastní náklady a na tu poslední se Častorál zbaběle nedostavil. Vrchní soud byl zřejmě na své
usnesení náležitě pyšný, tak se dokonce pochlubil, že proti zákonným ustanovením „poněkud rozšířil
pravomoc likvidátora“. To je jen několik ukázek, které jakoukoliv činnost orgánů HPH paralyzují.

Pokud jde o otázku, kdy bude návrh na insolvenci HPH podán a kým, pak OSMA získala některé
zajímavé informace. Vnitrácko-estébácké kolegium HPH mělo rozhodnout, že Častorál návrh na
insolvenci HPH podá, ale až u některé ze žalob, které vede (asi čtyři), soud nepromine soudní
poplatky a Častorál je bude muset zaplatit. Zákon nezákon, častorálovská grupa bolševicky rozhodla,
proto to tak bude a nikdy jinak. Bude zajímavé, jak za čas konkurzní správce naloží s pohledávkami,
vzniklými v čase takto cíleně odkládaného návrhu na insolvenci. Ale možná to nebude trvat tak
dlouho. Podle dalších informací OSMY soud pro Prahu 4 vydal platební rozkaz, kterým nařizuje
Častorálovi zaplatit 200 tisíc korun s příslušenstvím do 15 dnů a k tomu 42 tisíc právníkovi,
zastupujícímu oprávněného. Pokud Častorál nezaplatí, dostaví se do HPH exekutor.
Zajímavostí tohoto řízení je, že společnost HPH nezastupoval žádný právník. Že by právníci
s Častorálem již nechtěli nic mít? Nebo že by snad HPH zastupoval sám likvidátor? Vzhledem k tomu,
co Častorál, sám sebe inaugurující se na univerzitního profesora, předváděl při výpovědi v řízení o
dalších dvou likvidátorech, tak by se soud musel náramně bavit. Ovšem Častorál se samozřejmě může
odvolat. Nutno však odsoudit trestuhodnou nevědomost soudu, který vystavil zmíněný platební
rozkaz. Taková opovážlivost! Jak je možné, že tento soud neví, že Častorál je pod pečlivou ochranou
české vyšší moci?
Takže Častorál má před sebou tři problémy. Kdo mu napíše odvolání? Kdo napíše návrh na
insolvenci? Že by to učinil sám univerzitní profesor Častorál, jenž ani nespočítá, kdy uplyne pět let a
tři měsíce? Že by se toho ujal bývalý estébák Oliva? A hlavně, kdo insolvenční návrh podá? Pro
Častorála by to byla nepřijatelná pohana a jen přiznání vlastní totální neschopnosti. I když vlastně
nemusí nic přiznávat, vždyť tu vlastní nekonečnou neschopnost léta bezostyšně předvádí. Nemá to
ten náš esenbácký kantůrek, vydávající se za univerzitního profesora, právě lehké. Ale on se jistě
nějaký dobrovolník najde, takové prebendy, které Častorálova kamarila léta inkasovala, mohou být i
mezi bolševiky nějakým způsobem zavazující.

