Co všechno končí v harvardské „černé díře“?
(29. 03. 2016) V předcházející části citací, v níž OSMA uvedla vyjádření Častorálova právního zástupce
zaznamenaná v usnesení o jmenování dvou dalších likvidátorů, končil text právníkovým výrokem, že
ani společnost HPH ani sám Častorál nezaznamenali žádné tlaky na likvidátorovo odvolání.
OSMA se samozřejmě neopomněla seznámit i s Častorálovými tvrzeními v jeho vyjádření, která jsou
zaznamenána v soudním usnesení. Tedy jak se bránil proti návrhu na jmenování dvou svých nových
kolegů a nutno přiznat, že jeho výroky a tvrzení jsou mimořádně úderné.
Z Častorálova vyjádření se soud dozvěděl:
Že opakovaně čelí návrhům na odvolání, s ohledem na propojení navrhovatelů na Koženého a
Vostrého, proto považuje návrh za účelový.
Což ovšem zcela odporuje prohlášení právního zástupce likvidátora, že ani Častorál, ani HPH žádné
tlaky nezaznamenali. Že by Častorál svého právníka neinformoval, jakým tlakům je již léta vystaven?
Nebo jej informoval mylně? Či snad zcela zapomněl, co vlastně má do vyjádření napsat? Ta poslední
možnost by se mohla zdát nejpravděpodobnější, zvláště když soudu oznamuje „propojení
navrhovatelů na Koženého a Vostrého…“. Přitom návrh na jmenování dalších likvidátorů podal jen
jeden akcionář. Že by se ve svém úderném rozpoložení opět přepočítal? Po kolikáté již? Vzhledem
k Častorálově těžké dezorientaci v kuchyňských počtech je to pravděpodobné. Ovšem pokud jde o
fiktivní miliardy v likvidačním zůstatku, tak ty počítá a hlavně tužkou vyrábí s brilantností sobě vlastní.
Zájmem navrhovatele je vyvést majetek na svou osobu…
Pane Bože, copak se v likvidátorově elitním týmu expertů nenajde někdo soudný, jenž by mu zabránil
takové pitomosti předkládat soudu?
Majetek trustů je ovládán dnešním členem dozorčí rady T. Ševčíkem.
Jen další důkaz, že Častorál vůbec neví, co se kolem trustů děje, přestože jeho dva nejbližší
spolupracovníci Oliva a Malhocký jsou řediteli společnosti HPH Cayman, která se ve věci trustů
intenzivně angažuje. Že by oběma ředitelům likvidátor už nestál za to, aby jej alespoň nějak
informovali? Pokud jde o ovládání majetku trustů T. Ševčíkem, zřejmě Častorálovi jeho kyperští
právníci ještě neoznámili, že již od roku 2004 majetek trustů na Kypru ovládá výhradně soudem
jmenovaný nucený správce.
Že by tato advokátní kancelář (Tsangarides LLC) tak ledabyle plnila své povinnosti vůči klientovi?
Vždyť podle prohlášení Častorála, právní služby této kanceláře od podzimu roku 2011 do listopadu
2012 stály společnost HPH 8 milionů korun a k tomu ještě 30 tisíc euro na vymáhání škody, údajně
způsobené AK Neocleous. O osudu těchto 30 tisíc a výsledku vymáhání není nic známo. Nesporně
tuto sumu postihl osud zisků ze Slovenska, kde dražební společnost Vaberg zpeněžovala majetky
HPH, nebo 31 milionů dolarů na Kajmanech. Také beze stopy zmizely.
Nicméně že by se informace o nuceném správci k Častorálovi nedonesla ani po deseti letech? Vždyť
jen OSMA se o existenci nuceného správce již tolikrát zmiňovala. Ovšem je až neuvěřitelné, že
Častorál zapomněl ve svém vyjádření vytáhnout na T. Ševčíka svůj nejúdernější trumf. Vždyť přece
někdy v červenci 2012 poslal dozorčí radě písemně své kategorické rozhodnutí – T. Ševčík je trestně
stíhán, proto do ukončení jeho stíhání kontroly účetnictví zakazuje. Pan Ševčík trestně stíhán nikdy
nebyl, to jen na něj Častorál podal trestní oznámení a ve své rozvrácené mysli utrpěl představu, že
když on, vysloužilý vnitrácký kantůrek podá oznámení, tak hned prokurátor sepisuje žalobu. Kde jsou
ty zlaté bolševické časy…

Častorálovo oznámení zřejmě skončilo někde v policejním odpadkovém koši, dodnes k žádnému
stíhání pana Ševčíka nedošlo. Nicméně Častorál účetnictví HPH k zákonem předepsané kontrole
nevydá a nevydá a má pravdu. Bylo stíhání pana Ševčíka ukončeno? Nebylo, a dokud nebude, má
dozorčí rada utrum. I když ukrývání účetních knih zákon kvalifikuje jako trestný čin. Machiavelli by se
propadl hanbou i závistí a ten měl „virtú“ na rozdávání. Tak pevnými, přímo neotřesitelnými
zásadami, děj se co děj, je obdařen náš bolševický podplukovník Častorál. Vzácný to charakter!
Vyhovění návrhu by narušilo právní působnost a kompetence likvidátora a narušilo všechna řízení,
vedená likvidátorem k vymáhání, zejména v zahraničí.
Čímž chtěl Častorál vlastně sdělit, že by jmenování dalších dvou likvidátorů učinilo přítrž jeho zvůli, se
kterou si ve společnosti počíná. Ovšem jak by mohla být narušena jeho právní působnost (čti
bolševické zvyklosti), když zákon jmenování více likvidátorů do jedné společnosti umožňuje. Zvláště
když ten původní likvidátor, i když soudem jmenovaný, dokonce i sám sebou inaugurovaný na
univerzitního profesora, je totálně neschopný. Což má již pětkrát příslušnými soudy potvrzeno.
K žádnému smíru na Kypru nedošlo, protože ke smíru nedal souhlas.
Což je jedna z neustále se opakujících Častorálových lží. Při soudním řízení na Kypru byl, vypovídal
jako hlavní svědek a musel být i u jednání osobně přítomen, když právníci obou stran dojednanou
dohodu soudu předložili, který ji přijal a řízení ukončil. Když dohodu neschválil, proč to jednoduše
soudu neoznámil? Lhaní zřejmě musí Častorálovi působit mimořádnou rozkoš. Dokonce po návratu
do Prahy sehrál divadýlko, když údajně pověřil AK Tsangarides LLC, aby zjistila, jak to vlastně s tím
přijetím dohody nikosijským soudem a ukončením řízení vůbec bylo. Co vlastně při tom soudním
řízení v Nikósii dělal?
Za nějaký čas pak poslal této kanceláři utajené sdělení, že s dohodou souhlasí, ale jen za podmínky, že
bude odvolán P. Neocleous a za stranu HPH bude jmenována ředitelem společnosti Davetree
Trustees pouze osoba, kterou Častorál určí. To již nějak Častorál profesorsky zapomněl při řízení o
jmenování dalších likvidátorů soudu sdělit. Ta paměť soudruhu podplukovníku, ta paměť. Ovšem
psychologové podobné zapomínání v jistých případech ohleduplně nazývají zapomínáním řízeným.
Vede exekuce na Slovensku, v USA, Lucembursku, na Kypru a u Evropského soudu pro lidská práva
(viz usnesení o jmenování dvou likvidátorů).
Tady OSMA pro zachování maximální objektivity zvažovala i možnost, zda při sepisování usnesení
nedošlo k písařskému pochybení. I když u Častorála je i takový nesmysl, jako že vede exekuce přes půl
Evropy, v USA i u Evropského soudu, klidně možný. Zvláště když své právníky posílá do Lucemburska
vyřizovat vydání 100 milionů korun, přestože jsou zablokované v ČSOB, na pražském účtu společnosti
HCC. Ovšem u Častorálovy zmínky o Evropském soudu bude jistě vhodné malé pozastavení.
V Baku se likvidátor marně soudil o vouchery z ázerbájdžánské privatizace. Když prohrál, obrátil se
údajně v roce 2006 nebo 2007 se žalobou na Evropský soud. Jediné, co je o osudu této žaloby známo,
je Častorálova oznámení, že prý byla přijata. Žádný člen orgánů HPH tuto žalobu nikdy neviděl. Po
nějakém čase orgány HPH zaznamenaly informaci, že ázerbájdžánská privatizace byla zrušena a
privatizační vouchery ztratily platnost. Nelze se tak ubránit podezření, že někde v HPH zeje „černá
díra“, v níž končí většina likvidátorových úderných kroků, slibů, údajných záměrů, žalob, vymáhání i
vyplácené miliony, nebo zablokované sumy, které má Častorál už, už, ale opravdu už, už v ruce, aby je
vložil do likvidačního zůstatku. Což doprovází i zmizení značné části ze 150 milionů, které zatím
Častorálova likvidace společnost HPH stála.
K dalším Častorálovým výrokům, zaznamenaným v usnesení o jmenování dvou likvidátorů, opět
příště.

