Častorál opět ve své úderné formě
(20. 09. 2016) S koncem astronomického léta nastává opět čas kabaretních vystoupení pochybného
univerzitního profesora Častorála při soudních řízeních.
V úterý 20. 9. 2016, třebaže se k řízení nedostavil a byl zastoupen jen svým advokátem, skvěle bavil
všechny, kdož byli přítomni projednávání žaloby na náhradu škody, kterou na Častorála podala
dozorčí rada. Šlo o daňový přeplatek čtvrt milionu korun z roku 2004, který po šesti letech propadl ve
prospěch Finančního úřadu, neboť Častorál o jeho vrácení nedokázal za celé ty roky požádat. Třebaže
již v roce 2004 oznámil, že byl Finančním úřadem jmenován zástupcem společnosti HPH v daňových
záležitostech.
Řízení, které probíhalo na pražském Městském soudu, nemělo ze strany Častorála sebemenší chybu,
přestože se neobtěžoval jednání osobně zúčastnit. Ty častorálovské bláboly musel tedy soudu
sdělovat Častorálův právní zástupce a byla to vskutku síla.
Samozřejmě, jak vyplynulo z argumentace Častorála, on nic nezavinil. Propadnutí čtvrtmilionového
přeplatku nejprve měla prý na svědomí kancelář konkurzního správce Cupky, neboť po zamítnutí
konkurzu a při vracení harvardských dokumentů zpět Častorálovi, správce Cupka likvidátora
neupozornil, že existuje nějaký přeplatek. A trestuhodně tak ponechal Častorála v trapné
nevědomosti. K tomu si soud neodpustil poznámku, že konkurzní správce působil v HPH jen čtyři
měsíce, zatímco Častorál měl na vrácení přeplatku šest let.
V úterním řízení však byl Častorálem objeven nový pachatel propadnutí přeplatku a zároveň důkaz
Častorálovy naprosté, přímo panenské nevinnosti, když jeho profesorská genialita vybuchla doslova
naplno. Za všechno může dozorčí rada HPH, která na likvidátora podala žalobu o uhrazení propadlého
přeplatku. Dozorčí rada přece v roce 2005 a 2006 prováděla předepsanou kontrolu účetnictví, takže
musela existenci přeplatku zaregistrovat. A nic Častorálovi neoznámila. No není to neuvěřitelná
drzost a neodpovědnost! A zároveň jednoznačný důkaz, jak přeběhlíci a zaprodanci ničili Častorálovu
úžasnou likvidaci. K tomu jistě akcionář P. Kaňovský důrazně sdělí své, byl přece téměř celý rok 2005
předsedou dozorčí rady.
Aby toho neměla dozorčí rada na svědomí málo, tak ji Častorál obvinil, že není aktivně legitimována,
aby na něj podala žalobu, neboť dozorčí rada nebyla nikdy platně zvolena, proto nemohla účetnictví
platně kontrolovat. A vůbec – to propadnutí je už dávno promlčené, vždyť prý právě tou kontrolou
účetnictví v roce 2005 nebo 2006 začala běžet promlčecí lhůta a ta již dávno uplynula. Dozorčí rada
ovšem předložila účetní dokumenty, že Častorál tuto sumu účtoval, takže o existenci přeplatku musel
vědět. Zvláště když ty dokumenty osobně podepsal.
Jen nějak zůstává vše vzduchu viset otázka – když dozorčí rada nebyla nikdy platně zvolena, tak je
logické, že nemohla platně kontrolovat účetnictví. Proč tedy Častorál harvardské účetnictví neplatné
dozorčí radě vůbec předkládal ke kontrole? Proč na valné hromadě 2006 neoznámil akcionářům, že
dozorčí rada není platně zvoleným orgánem, tedy že nemůže vydat doporučení, zda účetní závěrky za
rok 2003 a 2004 schválit či nikoliv. Jak by vůbec mohl od dozorčí rady požadovat kvalifikované
posouzení účetnictví, i s upozorněním na daňový přeplatek, když k něčemu takovému nebyla
oprávněna? Pokud by soud také požádal Častorála o vysvětlení právního postavení dozorčí rady
v roce 2005 a 2006 při kontrole účetnictví a pak při podání žaloby na Častorála o náhradu způsobené
škody, dojde nesporně ke klauniádě mimořádných rozměrů. Řízení bylo odročeno na 20. října 2016
s tím, že soud zváží, zda předvolá svědky.

