Další zářivé úspěchy nedostižného likvidátora Častorála
(19. 05. 2016) Jarní dny přinesly pochybnému univerzitnímu profesorovi ekonomie Častorálovi, bez
sebemenšího ekonomického vzdělání, opět mimořádné úspěchy v likvidování společnosti HPH.
V minulých dnech proběhla soudní řízení na zneplatnění tří valných hromad HPH. Dvě řízení dokonce
10. 5. 2016 na sebe navazovala a přímo bleskově byla VH ze dne 10. 3. 2006 zneplatněna (po 10
letech!) a řízení o VH z 4. 11. 2011 bylo odročeno, dokud nebude rozhodnuto o platnosti valné
hromady z roku 2007. Dva týdny před tím byla také zneplatněna VH ze dne 7. 9. 2015.
Z valných hromad, konaných od roku 2003 za Častorálovy likvidační éry, tedy zůstávají v platnosti již
jen čtyři. Těžko totiž předpokládat, že by žalobci, kterým soud v plné šíři jejich návrhům na
zneplatnění VH 2006 a VH 2015 vyhověl, podávali odvolání. Zvláště když i sám Častorál ve svém
písemném vyjádření pro soud zdůraznil, že VH 2006 byla svolána podle pravidel přijatých na VH 2004,
která již byla zneplatněna, proto je každé usnesení přijaté na VH za rok 2006 neplatné.
K tomu však právní zástupci pěti žalobců konstatovali, že vlastně v tomto řízení není co řešit. Proto
požadovali, aby soud určil, jaká ustanovení Obchodního zákoníku byla porušena, aby se osoby,
svolávající valné hromady, mohly takových pochybení vyvarovat. Je jistě pozoruhodné, že takový
požadavek vznesli žalobci, nikoliv likvidátor, jak by se patřilo. Něco takového lze ovšem těžko
požadovat od někoho, jako je Častorál. Jeho právník pak vyslovil souhlas s návrhy všech žalobců a
žádal soud, aby úspěšným žalobcům nepřiznal náklady řízení. Odůvodnil tento požadavek vskutku
častorálovsky – likvidátor prý nezavdal příčinu ke svolání této valné hromady, ani ji nesvolal, takže se
jedná o mimořádné okolnosti.
Soud však nevzal ty mimořádné okolnosti na vědomí a určil, že Častorál je povinen všem sedmi
žalobcům náklady řízení zaplatit, což asi pro vyrabovanou harvardskou kasu nebude nic příjemného.
A tady klíčí určitá nejistota. Co když náš kvazi profesor Častorál ve svém brilantním analytickém
myšlení dospěje k názoru, že opravdu za nic nemůže, když každoroční svolání valné hromady nařizuje
zákon. Třeba se odvolá a navrhne, aby náhrady řízení zaplatil stát, když neprozřetelně vydává tak
nesmyslné zákony.
Jen ještě poznámka na okraj. Ve své posedlosti zneplatňováním valných hromad Častorál nezapomněl
na svou vrozenou skromnost, když uvedl jako hlavní důvod pro zneplatnění VH 2006 zneplatnění
předcházející VH 2004. Cudně přitom však zamlčel, že o zneplatnění VH 2004 se v úzké soudružské
spolupráci s akcionářem Kaňovským postaral sám, když záměrně ignoroval platné předběžné
opatření, které svolání VH 2004 zakazovalo. Stačilo Kaňovskému říci – tak si valnou hromadu svolej,
ale já náklady neproplatím. Jak to již několik let činí současnému představenstvu.
Zneplatňování VH 2015 v porovnání s řízením o VH 2006 bylo zcela nudnou záležitostí. Soud ani
nenařídil jednání a usnesení valné hromady za rok 2015 zneplatnil. Častorál opět soudu přičinlivě
oznámil, že všechna usnesení VH 2015 považuje za neplatná, proto jsou tvrzení žalobců nesporná.
Také sdělil, že VH byla svolána osobami neoprávněnými a z toho důvodu nebyla tato VH
usnášeníschopná. Že Častorál nechápe, kdy je VH usnášeníschopná a kdy nikoliv, je při jeho
rozvráceném myšlení zcela pochopitelné.
Stejně tak je stupidní jeho názor, že VH svolaly osoby neoprávněné. Nesporně není schopen ani
rozpoznat, kdy končí funkční období členům orgánů společnosti, jestliže je na valnou hromadu, která
členy orgánů zvolila, podaná žaloba na zneplatnění. Takže soudruhu bolševický likvidátore Častorále,
OSMA se vám v tom pokusí učinit jasno, třebaže má jisté pochybnosti o výsledku, ačkoliv jste se
ozdobil titulem univerzitního profesora ekonomie a přednášíte na několika vysokých školách (na
kterých?). Funkce členům orgánů společnosti, zvolených napadenou VH, nezaniká podáním žaloby na
její neplatnost. Ani v případě, když soud první instance takovou VH zneplatní, ale je podáno odvolání.

Pak funkce členů orgánů zanikne až usnesením Vrchního soudu, potvrzujícím zneplatňující verdikt
první instance. K čemuž v případě VH 2015 také došlo. Ovšem v poněkud jiné podobě, než to má
Častorál zaznamenané ve svých bludných představách. K volbě členů orgánů došlo na VH konané 23.
5. 2014. Usnesení této VH Vrchní soud zneplatnil 9. 12. 2015. Do tohoto dne byli členové orgánů HPH
řádně zvoleni. Valná hromada za rok 2015 se konala 7. 9. 2015, tedy čtvrt roku před tím, než jim
Vrchní soud svým usnesením funkční období ukončil. Takže ty neoprávněné osoby se zrodily jedině
v žlučovitě rozvrácené Častorálově mysli. Nebo že by snad šlo o tak primitivní a odpudivě cílenou lež?
Soud akceptoval Častorálovo vyjádření a proto neprováděl ani dokazování, neboť stanoviska žalobců
a Častorála byla shodná. Stojí jistě za zmínku, že jedním ze žalobců byl sám akcionář Kaňovský,
navrhující zneplatnění všeho, co VH 2015 schválila. Nicméně jedno ani soud nemohl zneplatnit Kaňovského úžasné klaunské extempore, kterým akcionáře v jednacím sále v průběhu žalované VH
dokonale pobavil. To když při hlasování o stanovách kvapně opustil sál a odhlásil všechny plné moci
akcionářů, které zastupoval.
Pak za dveřmi bedlivě hlasování sledoval a až si byl jistý, že hlasování skončilo, plné moci opět
přihlásil a vběhl do sálu s pokřikem, že hlasování je neplatné, protože když odhlásil „své“ plné moci,
bylo přece porušeno hlasovací kvorum. Okamžitě se stal nejpopulárnější postavou valné hromady a
byl dokonce přítomnými akcionáři fotografován ze všech stran. Kupodivu tento vlastnoručně
vyrobený důkaz, jak bylo na VH porušováno jedno ze zákonných ustanovení, tuto kolosální blbinu
coby neotřesitelné osobní svědectví ve své žalobě na neplatnost VH 2015 nepoužil. Proč asi?
Tato další z Častorálových zneplatňovacích taškařic bude společnost HPH minimálně stát na
náhradách soudních nákladů pro žalobce 12 800 Kč. Tedy téměř Častorálovu měsíční odměnu za tak
skvěle vedené likvidování společnosti HPH. A to dokonce žádal soud o zvýšení této odměny na 102
tisíc. Soud však žádné zvýšení neposkytl, zato Častorálovi vydal atestát o jeho naprosté
neschopnosti. Ovšem nebyl by to Častorál, aby po takovém dalším obdivuhodném zneplatňovacím
vítězství nevyužil svých pěti minut zasloužené, ale opravdu zasloužené slávy.
A tak na svých internetových stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ oznámil, že v předstihu
varoval „před závažnými skutečnostmi o porušování zákona ve všech navržených bodech programu“.
Vzdor jeho varování „údajní členové představenstva na to nereagovali a náklady na jimi svolanou
valnou hromadu přenáší na akcionáře HPH“. Tady již Častorálova prolhanost začíná dostávat
patologický rozměr. Jak by asi náklady na valnou hromadu mohly být přenášeny na akcionáře, když již
léta Častorál odmítá tyto náklady hradit, takže je hradí členové orgánů společnosti sami? Nebo snad
náklady na svolávání VH za poslední tři, čtyři roky vede v harvardském účetnictví dokonce jako
výdaje? Přestože náklady na tyto VH hradí členové orgánů společnosti z vlastních prostředků?
A lže dál, když tvrdí, že financování VH nebylo projednáno s likvidátorem. Byl písemně
představenstvem dotázán, zda je ochoten náklady na VH 2015 zaplatit. Nicméně jako společensky
perfektně se chovající vysloužilý vnitrák, dodnes neodpověděl. Bezostyšně tvrdí, že „valnou hromadu
svolalo představenstvo, které nebylo usnášeníschopné, svolavatelé vydávající se za členy
představenstva se jimi prokazatelně nestali“. Což již bylo vysvětleno výše, takže se svolavatelé za
nikoho nevydávali, ale členy představenstva prokazatelně byli. Představenstvo ujišťuje Častorála, že
nikdo z členů orgánů HPH není tak pokleslý, aby se vydával za někoho, kým není. Jako třeba za
univerzitního profesora, nebo za přednášejícího na několika vysokých školách.
Pochopitelně, že Častorál nemohl zapomenout na své oblíbené „mrtvé duše“ a tak do omrzení
každou valnou hromadu s infantilní posedlostí opakuje: „Alarmující je, že k hlasování byly opětovně K.
Staňkem použity plné moce již nežijících akcionářů, tak zvané mrtvé duše“. Především K. Staněk
žádné plné moci zemřelých akcionářů nemohl použít, neboť plné moci, které OSMA od akcionářů
získala, byly předány k zastupování jiné osobě. Jinak by K. Staněk byl ve střetu zájmů a to by se

Častorál teprve vydováděl, že by mu ani celý internet nestačil. K tomu Častorál velice dobře ví, že
prezence akcionářů i evidence plných moci se provádí na základě výpisu emitenta, takže jestliže
jména akcionářů ve výpisu nejsou, nelze je zaregistrovat mezi přítomné akcionáře nebo platné plné
moci.
Nicméně zůstává otázka - proč tedy, když to tak bezpečně likvidátor ví, že jde o podvod, nepodá na K.
Staňka trestní oznámení? Vždyť je to jeho zákonná povinnost nejen jako likvidátora, ale i jako
každého občana. A hned by mohl tvrdit, že K. Staněk je vlastně zločinec, protože je trestně stíhán,
neboť není schopen pochopit rozdíl mezi trestním stíháním a vyšetřováním. Je jen s podivem, že
takovou šanci si nechává Častorál ujít. Nicméně Častorálova prolhanost začíná být rovněž alarmující,
určitě by s tím měl něco udělat.
Používá titul univerzitní profesor ekonomie, aniž má sebemenší ekonomické vzdělání a dokonce byl
odmítnut, když dětinsky požadoval zapsání titulu profesor do občanského průkazu. T. Ševčík byl prý
podle Častorála trestně stíhán, přestože to nebyla pravda. Je to však důvodem, proč dozorčí radě
nevydává účetnictví ke každoroční zákonem stanovené kontrole. K. Staněk a J. Sedláček zase po léta
vyváděli Častorálovi majetek HPH přímo pod rukama (teď již z vybrakovaného HPH nemají co
vyvádět), prali ty špinavé peníze a legalizovali je pro otce zakladatele (již nikoliv odsouzené zločince)
V. Koženého a B. Vostrého.
Dalším, kdo přišel na řadu v těchto dnech je člen představenstva J. Materna, neboť se opovážil
požádat o nahlédnutí do policejního spisu, což mu vyšetřovatel nepovolil. Podle jasnozřivosti
Častorála se tak „Jan Materna zařadil do skupiny osob záměrně narušujících zákonnou likvidaci HPH a
nese plnou právní odpovědnost za důsledky legalizace výnosů z trestné činnosti“. Přitroublé
vyhrožování, na to je Častorál kadet. Z čehož vyplývá, že Častorál osoby, tvořící zmíněnou skupinu,
dobře zná a jen pilně ji doplňuje každým, kdo se mu znelíbí (ty bolševické manýry). Tak proč proti
této skupině zločinců úderně a útočně nezasáhne? Proč je veřejně nejmenuje? Proč je nechá
legalizovat výnosy z trestné činnosti? Proč nepodá trestní oznámení? Že by mu v tom bránila jeho
zbabělost, kterou naposledy prokázal, když se bál akcionářů a proto nepřišel na poslední valnou
hromadu?

