Častorálův neznámý pachatel nebyl odhalen a Malhocký skartoval historii rozkrádání HPH
(09. 08. 2016) Mezi akcionáři HPH se v poslední době šíří kusé informace, že náš univerzitní lžiprofesor
Častorál vyvolal rozsáhlé policejní vyšetřování, týkající se obchodů s akciemi společnosti HPH. Po řadě
dotazů se OSMA rozhodla získat k této záležitosti relevantní informace. Pravda je taková - Častorál
podal trestní oznámení na neznámého pachatele na Finančně analytický útvar ministerstva financí
(FAU). Tento útvar však postoupil Častorálovo udání na policejní Útvar odhalování korupce a finanční
kriminality SKPV, Odbor výnosů a praní špinavých peněz. S tím, že FAU není příslušný prověřovat
takové oznámení, vzhledem k jeho obsahu.
Lze se jen podivit, jak je možné, že náš zářný likvidátor nevěděl kam své udání podat, když má k ruce
bohatě honorovaného Malhockého, prý bývalého analytika právě z FAU. Ten snad nevěděl, co může
nebo nemůže FAU přešetřovat? Dva pohádkoví patlalové Pat a Mat by této dvojici jistě z duše záviděli
jejich schopnosti.
Častorál žádal, aby byly zajištěny akcie HPH, vlastněné kyperskými společnostmi a aby bylo zamezeno
nakládání s nimi. Prý on sám nemohl podat v této věci žalobu, neboť neměl od svého jmenování
žádné doklady k žalobě, navíc bylo nutné žalobu podat na Kypru, což bylo značně nákladné. Jen tak
napadá, co těch téměř čtyřicet rozházených milionů jen v roce 2005? Přitom žalobu na Kypru podal,
ale na zrušení trustů. Své udání doložil 28. 1. 2015 analýzou „Legalizace z výnosů z trestné činnosti
z pohledu poškozeného HPH“. V ní popisuje podle svého názoru nepostižené protiprávní nakládání a
výnosy trestné činnosti Koženého a Vostrého. Což doplnil sdělením, že 26. 8. 2014 podal soudu návrh
na zabrání akcií HPH ve vlastnictví společností Husky a Berio.
Policejní vyšetřovatel dospěl k závěru, že když akcie HPH nejsou číslované, tak u jednotlivých akcií
nelze identifikovat, zda pocházejí z trestné činnosti, či nikoliv. Takže nelze zjistit, které akcie a kým
byly získány trestnou činností; navíc, že v mnohém došlo zřejmě k promlčení. Což bylo Častorálovi do
omrzení opakováno jeho bývalými právníky již před lety. K tomu současný mimořádně výkonný šéf
Častorálova sekretariátu Malhocký přiznal, že v roce 2010, když odcházel z FAU do důchodu, dostal
prý jakýsi příkaz, aby skartoval všechny listinné materiály, týkající se HPH, jinak by prý těmito
materiály byly zaplněny archivy FAU. K tomu byly znehodnoceny i datové nosiče. FAU také
vyšetřovateli potvrdil, že tyto materiály již neexistují.
A tak podstatná část harvardské historie nenávratně zmizela, samozřejmě i se všemi důkazy toho, co
kdo v devadesátých a následujících letech má v Harvardu na svědomí. Takže nějaké dokumenty
k rozkradení HPH má již jen Centrální depozitář cenných papírů, ovšem pouze od svého vzniku v roce
2010. Je jistě pozoruhodné, že dokumenty z největší loupeže v této zemi, zmizely takovým způsobem,
tedy z důvodu přeplnění archivu FAU.
Vyšetřovateli byla zřejmě Častorálova analýza legalizace k ničemu, proto žádal, aby mu ke svému
udání dodal veškeré důkazy a informace, týkající se obchodů kyperských společností s akciemi HPH.
Dopadlo to podle očekávání častorálovsky, nedostal nic. Tedy situace jako vždy. Obviňovat, v tom je
náš likvidátorský břídil přímo excelentním mistrem, ale mít k tomu nějaké důkazy, to by přece bylo
pod jeho úroveň. Neboť on, když něco ví, tak to tak musí být a dokazování není třeba. Zato
vyšetřovateli oznámil, že se na Kypru, vzhledem k zrušení jedenácti kyperských společností, snaží
soudní cestou získat akcie HPH, které měly v držení. Neopomněl přitom zdůraznit, že jde o velice
složitý proces, který je teprve na počátku. Dříve žalobu na Kypru podat nemohl pro přílišnou
nákladnost. Když doslova „vybílil“ harvardskou kasu, ta nákladnost pojednou není pro Častorála
žádným problémem.
Vyšetřovatel konstatoval, že významnou roli proti různým machinacím s akciemi HPH sehrálo
předběžné opatření, blokující převody akcií, platné do letošního roku, které jménem představenstva

podal v roce 2007 K. Staněk. Také dospěl k závěru, že nelze určit, že by přímo Harvardské investiční
fondy, případně i společnost HPH, převáděly harvardské akcie bezúplatně. Vyšetřovateli se však
nepodařilo zjistit, že by při následných převodech akcií HPH mezi kyperskými společnostmi docházelo
ke spáchání trestních činů. Takže Častorálův neznámý pachatel zůstává dál neznámým, neboť udání
bylo Odborem výnosů a praní špinavých peněz odloženo. Nic na tom nezměnilo ani Častorálovo, jistě
příslušně úderné, odvolání.
Nelze přehlédnout, že po skartování harvardských dokumentů a odchodu Malhockého z FAU, dal
Častorál výpovědi svým tehdejším dlouholetým spolupracovníkům. Záhy sestavil současný tým
vnitrácko-estébáckých elitních expertů a Malhockého si usadil v druhé kanceláři HPH (utajované)
v Komořanech, s lukrativním platem 40 tisíc měsíčně. Nelze se také vyhnout podezření, že právě to
skartování mohlo být signálem, který zahájil Častorálovo vyhlašování o zbytečnosti - přímo
škodlivosti - předběžka blokujícího převody akcií HPH, jež dokonce měl zneužívat předseda
představenstva K. Staněk, aby se udržel ve funkci (blábol z myšlenkové dílny Častorála). Což doplnil
svou geniální častorálovskou vizí o vybudování nové akcionářské struktury HPH. Malhockého skartace
zřejmě mohla být také impulsem vedoucím Častorála k již otevřené podpoře záměrů Koženého a jeho
žaloby na zrušení předběžného opatření z roku 2007.

