Co všechno likvidátor Častorál o likvidaci vůbec neví
(31. 03. 2016) Rovněž další část likvidátorova vyjádření pro soud v řízení o jmenování dalších
likvidátorů do HPH vyjevila Častorálovy kvality a přímo neotřesitelnou likvidátorskou způsobilost. Jeho
tvrzení však kupodivu na soud neučinila sebemenší dojem. Spíš soud přesvědčila o naléhavosti další
likvidátory do společnosti HPH jmenovat.
Udatně potvrdil, že žádný propadlý daňový přeplatek, jehož propadnutí svou neschopností zavinil,
společnosti HPH neproplatil a neproplatí. A měl k tomu skálopevný argument.
Požádat finanční úřad o vrácení přeplatku bylo v kompetenci konkurzního správce.
Je pravda, že v době, kdy přeplatek 250 tisíc Kč vznikl (v prvních dnech roku 2005) byla společnost
HPH v konkurzu, který Vrchní soud po pěti měsících zrušil v květnu 2005. Na vrácení přeplatku měl
tedy likvidátor šest let a o přeplatku musel vědět. Nakonec tu daňovou zálohu platil sám v roce 2004.
Navíc byl přece v roce 2003 finančním úřadem jmenován zástupcem společnosti HPH pro věci
daňové, takže daňové záležitosti musel mít v malíku. Nicméně, který soud by tak originální argument
nepřesvědčil, že Častorál je pro harvardskou likvidaci tou nejpovolanější osobou?
Skončilo to tak, že dozorčí rada nejdřív Častorála vyzvala, aby způsobenou škodu zaplatil, což odmítl,
proto jej musela zažalovat. Přestože akcionář Kaňovský, strážce Častorálových likvidačních pořádků
stále vyhlašuje, jak orgány HPH znemožňují a škodí likvidaci, vyvoláváním zbytečných soudních sporů.
Nakonec pro Kaňovského, který klidně společnosti HPH nezištně daruje 360 tisíc, musí být spor o
čtvrt milionu zbytečnou záležitostí. Zvláště když Častorál shromáždil do likvidačního zůstatku 26
miliard.
Svolávání valné hromady nepatří do kompetence likvidátora
Pokud Častorál nezná příslušný zákon, že v případě kdy orgány nesvolávají nebo nemohou svolat
valnou hromadu, svolá ji likvidátor, jak vůbec může zastávat funkci likvidátora? Podle toho také
likvidace HPH po patnácti letech vypadá. V troskách a na mizině, ale bolševický podplukovník Častorál
je zřejmě sám se sebou nadmíru spokojen.
Představenstvo není oprávněno svolávat valnou hromadu na dluh společnosti HPH
Opět jedna z oblíbených Častorálových lží. Představenstvo žádnou z valných hromad, které svolalo po
odmítnutí likvidátora náklady těchto VH hradit, žádným způsobem společnost nezadlužilo. Původ
finančních prostředků, kterými hradilo náklady na tyto VH, také představenstvo oznamovalo na VH,
na kterých byl Častorál přítomen. Ale lhaní, to je přece Častorálova nejužívanější a nejúdernější
likvidační metoda. Vždyť přinesla do likvidačního zůstatku úžasných 26 miliard! Zná ještě někdo tak
divuplného likvidátora?
Ke svolání VH nebyly použity prostředky, které nepocházejí ze společnosti HPH
Což přeloženo do prosté češtiny znamená, že představenstvem použité prostředky z HPH pocházely.
Častorál si tedy protiřečí a vlastně tvrdí, že k žádnému dluhu nemohlo dojít, když ty prostředky jsou
z HPH. Chtěl zřejmě říci, že ty prostředky z HPH nepocházely, takže by konečně řekl také něco
pravdivého. Jenže nepovedlo se, ta bolševická policajtská čeština, ta je pěkně zrádná! Jak by mohly
pocházet z HPH, když několik VH Častorál odmítl zaplatit? Lámej si, milý soude, hlavu, ale vezmi na
vědomí, že když něco řeknu, tak to také tak musí být.

Ještě k těm Častorálovým kompetencím. Zřejmě je přesvědčen, že do jeho kompetencí patří šířit
podezření, že peníze, kterými představenstvo platilo VH, pocházejí z jakýchsi nanejvýš podezřelých
zdrojů, nebo snad i od odsouzených osob. Že by dokonce takovou osobou myslel i Koženého,
bývalého pravomocně odsouzeného zločince, dnes harvardského otce zakladatele? Kterého zřejmě
Častorál osobně omilostnil a proto přispěchal a ochotně jej podpořil při jeho pokusu zneplatnit
předběžné opatření, zakazující převody akcií?
Nenavázal snad Častorál s Koženým údernou spolupráci? Proč by ne, když exprezident V. Klaus se
svým poradcem exestébákem D. Třískou prohlásili, že Kožený v Česku nikoho neokradl. Když je
zmínka o bývalém prezidentovi V. Klausovi. V jisté souvislosti v minulých dnech řekl, že český národ je
hloupější, než národy jiné. Nepřečetl si pan Klaus náhodou internetovou diskuzi k harvardské
likvidaci? Jestliže ano, mohl k takovému názoru určitě dospět.
Zavádějící jsou informace navrhovatele k vyčerpaným finančním prostředkům
To si opravdu navrhovatel, požadující dosazení dalších dvou likvidátorů do HPH, dovolil až příliš. Když
Častorál poslal newyorskému soudu přísežné prohlášení datované 21. září 2015, že má v kase
necelého půl milionu korun, přece to ještě nic neznamenalo. Byl to jen Častorálův klamný taktický
manévr, ve prospěch HPH, aby společnost nemusela zaplatit kauci 660 tisíc dolarů. A že v tutéž dobu,
při daňové kontrole sestavoval splátkové kalendáře se subjekty, poskytujícími HPH služby? To bylo
zase jen takové nic neznamenající účetnické kočkování. Navrhovatel zřejmě podlehl sdělením na
stránkách OSMA, že Častorál přivedl společnost na mizinu. Příště je tedy bezpodmínečně nutné
takové informace konzultovat osobně s Častorálem. Rád vysvětlí jaký je to nesmysl, vždyť přece do
likvidačního zůstatku vrátil 26 miliard z ukradeného harvardského majetku a stále dál a dál další sumy
přebírá a vrací.
Svolání valné hromady 7. 9. 2015 bylo účelové, neboť 13. 11. 2014 soud zneplatnil valnou
hromadu, která se konala 23. 5. 2014
Zdálo by se, že Častorál opět jen prostoduše lže. Ale byl by to hrubý omyl a křivda na likvidátorovi
spáchaná. Podívejme se na časovou souslednost - soud první instance zneplatnil VH z 23. 5. 2014
usnesením z 13. 11. 2014. Bylo podáno odvolání a odvolací soud verdikt první instance potvrdil až
usnesením ze dne 9. 12. 2015. Valná hromada, kterou likvidátor označil za účelově svolanou, se
ovšem konala 7. 9. 2015, tedy čtvrt roku před pravomocným zneplatněním předchozí VH z 23. 5.
2014. Svoláním valné hromady 7. 9. 2015, kterému tedy žádné právoplatné soudní rozhodnutí
nebránilo, představenstvo jen plnilo svou zákonnou povinnost, aby společnost poskytla akcionářům
veškeré informace o stavu a hospodaření, na které mají právo.
Svolání VH zato poskytlo Častorálovi příležitost, aby akcionářům demonstroval, jak mu na nich vůbec
nezáleží, když se na VH nedostavil. Jenže chaos v Častorálově mysli nedovolí tyto jednoduché
souvislosti srovnat do logického vztahu. Natož pochopit, jestliže je podáno odvolání proti usnesení
první instance, pak teprve rozhodnutím odvolacího soudu může prvoinstanční usnesení nabýt právní
moci. Škoda jen, že Častorál tu „účelovost“ blíže neozřejmil, ale je třeba uznat, že ani nemohl. Jinak
by toho zaprodanci, přisluhovači a přeběhlíci okamžitě zneužili.
Členové představenstva a dozorčí rady se nikdy platně nestali členy orgánů společnosti
Není to poprvé, kdy Častorál popírá sám sebe. Po roce 2004 až do roku 2011 ve všech svých
výročních zprávách uváděl, že „Valnou hromadu svolalo řádně zvolené představenstvo“. Jestliže
představenstvo bylo řádně zvoleno, musela být řádně zvolena i dozorčí rada. Jak by jinak bylo
možné, aby od představenstva požadoval třeba podpůrné vyjádření ke svému sporu s Českou národní
bankou, které se pokoušel dokázat, že napomáhá praní špinavých peněz. Nebo psát
ázerbájdžánskému prezidentovi ohledně tamních privatizačních voucherů. Požadoval od předsedy

představenstva sjednávat setkání s našimi poslanci, sjednávat schůzky s ministry, dokonce svého času
se musel urgentně dvakrát sejít s tehdejším ministrem vnitra Grossem. Ještě v květnu 2011 předseda
představenstva Častorálovi vyjednal přijetí u slovenské ministryně spravedlnosti, které skončilo
obvyklým Častorálovým fiaskem. Takže se předseda představenstva zařekl, že již nikdy….
To všechno požadoval s vědomím, že členové orgánů HPH nebyli nikdy platně zvoleni? Že by se tak
těžce kompromitoval? Kdy se v Častorálově rozvrácené mysli zrodilo to „nikdy platné zvolení“?
Dokonce ještě v roce 2012 sekretář Malhocký, pověřený Častorálem, zdvořile žádal předsedu
představenstva, aby se s likvidátorem sešel a jednali spolu o obnovení spolupráce. Jak je vůbec
možné, že se pak Častorál s tím zaprodancem a nikdy platně zvoleným přeběhlíkem Staňkem, který
mu z HPH vyváděl majetek, narušoval likvidaci, skandálně ovlivňoval soudkyni až v New Yorku,
několikrát sešel a o spolupráci usiloval?
Tak to je souhrn bolševicky kovaných tvrzení z Častorálova vyjádření pro soudní jednání o jmenování
dalších dvou likvidátorů. Zbývají ještě výroky, kterými počastoval soud během svého účastnického
výslechu. O tom zase příště.

