Častorál zcela nevinen, soud to však nepochopil
(21. 10. 2016) Další díl již téměř šestnáctileté častorálovské parodie na harvardskou likvidaci, se
odehrál ve čtvrtek 20. října 2016 na pražském Městském soudu. Řízení se týkalo čtvrtmilionového
daňového přeplatku, který Častorál díky své obdivuhodné neschopnosti nechal propadnout. Škodu,
jako správný bolševik, odmítl uhradit, proto musel být dozorčí radou zažalován o náhradu způsobené
škody.
Průběh jednání byl velice poučný, přítomná veřejnost doslova ani nedýchala při sledování, jak
nepřítomný Častorál, zastoupen svým právním zástupcem, přímo profesorsky rozmetal žalobu
dozorčí rady a jak nad veškerou pochybnost dokázal, kdo je vlastně za ztrátu čtvrt milionu
odpovědný. Samozřejmě, že to vyvolalo vzpomínku, jak podobně bohatýrským způsobem zničil
mezinárodní spiknutí právníků na Kypru.
Soud hned na počátku řízení oznámil, že nebude pro nadbytečnost provádět výslechy svědků, což
v předešlém řízení Častorál požadoval. Svou mimořádně sofistikovanou obranu proti žalobě dozorčí
rady, měl Častorál postavenou na dokazování, že on samozřejmě za nic nemůže, že k propadnutí
daňového přeplatku došlo nedbalostí dozorčí rady. Častorál prý účetní závěrku za rok 2005, kdy
přeplatek vznikl, předložil k datu 15. 12. 2005. Nejpozději za čtvrt roku, 10. března 2006 proto měla
dozorčí rada vědět, že v roce 2005 došlo k přeplatku a bylo povinností dozorčí rady upozornit
likvidátora, aby si vrácení přeplatku vyžádal. Dne 10. března 2006 se totiž konala valná hromada HPH,
na které byly schvalovány účetní závěrky za roky 2003 a 2004, nikoliv ovšem za rok 2005.
Vzhledem k tomu, že v den konání této valné hromady byla již vyhotovena účetní závěrka za rok
2005, měla si prý dozorčí rada všimnout, že v této účetní závěrce je vedena daňová pohledávka přes
milion korun, v níž je zahrnut i zmiňovaný čtvrtmilionový přeplatek. Prý stačilo, aby dozorčí rada tu
více jak milionovou sumu „rozklíčovala“ a hned by měla o daňovém přeplatku jasno. A mohla
likvidátora informovat. Takže likvidátor za nic nemůže a je jasné, že ztrátu čtvrt milionu zavinila
dozorčí rada svou trestuhodnou nedbalostí.
Samozřejmě, že může napadnout otázka, proč tu daňovou pohledávku „nerozklíčoval“ sám Častorál
se svou obvyklou suverenitou profesora ekonomie bez sebemenšího ekonomického vzdělání. Zvláště,
když byl „rozhodnutím FÚ Praha 4 z 22. 3. 2004 ustanoven zástupcem společnosti HPH pro daňové
záležitosti“, jak ve své výroční zprávě na VH 10. 3. 2006 oznamoval. I finančnímu úřadu se může stát,
že jmenuje kozla zahradníkem. Není bez zajímavosti, že hned v úvodu této výroční zprávy vřele
děkoval představenstvu a dozorčí radě za součinnost, kterou likvidátorovi v jeho práci věnují. Co asi
mohlo způsobit, že Častorál při řízení o propadnutém daňovém přeplatku nechal svého právníka
rozhlašovat, že dozorčí rada není aktivně legitimována a představenstvo nebylo nikdy řádně zvoleno.
Ovšem je tu jistý problém. Ve Sbírce listin není k nalezení žádná dílčí účetní závěrka datovaná 15. 12.
2005. Jsou zde však založeny dvě účetní závěrky za rok 2005, obě shodně datované, ale až po konání
valné hromady v březnu 2006. Jen jedna z těch závěrek má audit, datovaný 6. 6. 2006, tedy čtvrt roku
po zmiňované VH, při které mohla nebo dokonce měla dozorčí rada zjistit daňový přeplatek. Účetní
závěrka s auditem byla založena do Sbírky listin až v roce 2011, druhá bez auditu v roce 2006,
nicméně mají stejný obsah. Jak tedy měla dozorčí rada něco „rozklíčovat“ v neexistující závěrce?
Dalším úderným argumentem bylo tvrzení, že celé to propadnutí daňového přeplatku je již
promlčeno. Častorálův právník totiž přišel s tvrzením, že pro stanovení, kdy došlo k uplynutí
prekluzivní doby, není důležité, kdy ke zjištění propadnutí prokazatelně došlo, ale kdy se příslušné
subjekty mohly o propadnutí dozvědět. Což je opět důkaz neslýchané nedbalosti dozorčí rady, když si
neopatřila věšteckou křišťálovou kouli, nebo neangažovala Pýthii. Navíc muselo samozřejmě také

zaznít, že žalobce, tedy dozorčí rada, není aktivně legitimována, proto nemohla v této věci aktivně
konat. K čemuž bylo připojeno i sdělení, že ani představenstvo nebylo nikdy řádně zvoleno.
Kupodivu ani tak skvěle vypracovaná Častorálova argumentace, svalující vinu a odpovědnost na
správce konkurzní podstaty a na dozorčí radu, neučinila na soud příliš velký dojem, a tak usnesení
bylo jednoznačné: do týdne po nabytí právní moci musí likvidátor uhradit způsobenou škodu a také
soudní náklady. Ukazuje se, že výzva dozorčí rady, aby Častorál propadnutý přeplatek uhradil, nebyla
tak „bezpředmětná“, jak likvidátor arogantně soudil. Ještě jedna zajímavost se v tomto řízení objevila
– soud zřejmě zcela bezohledně ignoruje likvidátorovu ekonomickou univerzitní profesuru, neboť na
soudních dokumentech právě profesorský titul u Častorálova jména chybí. Nebo že by snad měl soud
o tomto titulu nějaké pochybnosti…?

