Do takového stavu přivedl Častorál HPH i likvidaci
(18. 04. 2016) Poslední události kolem likvidace společnosti HPH vnesly mezi harvardské akcionáře
značnou dávku nejistoty a až neskrývané krajní nedůvěry. A tak se ptají – co se bude dít dál, je
likvidace skutečně v troskách a je opravdu HPH na mizině? OSMA se proto pokusila na základě
informací, které má, sestavit současnou finanční situaci společnosti, a tedy i stav likvidace.
Podkladem jsou údaje z Častorálovy supliky, aby mu newyorský soud snížil kauci z 660 tisíc dolarů na
pouhých 500 dolarů, z kontroly Finančního úřadu a z Častorálem sestaveného soupisu „Závazky
z obchodního styku k datu 4. 12. 2015“.
V žádosti ve věci kauce Častorál poslal do New Yorku soudkyni E. Coinové uctivé žebronění o snížení
kauce, datované 21. 9. 2015, s úderným argumentem – mám na účtu HPH jen 498 tisíc korun, nic víc.
Že vede v účetnictví fiktivních 25 miliard vlastního jmění, se skromně ani nezmínil. Nebo že by se byl i
styděl? Zato neodolal a představil se paní soudkyni jako univerzitní profesor, kterým se sám
otituloval.
Finanční úřad daňovou kontrolu za druhé a třetí čtvrtletí roku 2015 zahájil 17. 9. 2015 a byla to velice
poučná příležitost, seznámit se alespoň se zlomkem tolik utajovaného Častorálova účetnictví. Výdaje
podle likvidátorem ke kontrole předložených faktur, představovaly za 2. čtvrtletí 1 210 300 Kč, za 3.
čtvrtletí 644 214 Kč.
Rozhodně však nejde o vyčíslení všech nákladů. Ve druhém čtvrtletí jde konkrétně pouze o tři faktury
Vabergu a tři faktury JUDr. Bělohlávka. Pokud jde o ostatní faktury v tomto čtvrtletí, tak „v
předložené záznamní povinnosti“ jsou navíc doklady uvedené jako EKO překlady, JUDr. Kozelka a
JUDr. Klouček, ale bez uvedení fakturovaných částek. Takže z nekompletních faktur vychází, že
Častorál měl za půl roku zaplatit minimálně 1 854 514 Kč. V čemž navíc nejsou zahrnuty „mandatorní
výdaje“, jako měsíční odměna Častorála 15 000 Kč, nebo Malhockého 40 tisíc, plat sekretářky,
nájemné za dvě kanceláře (dohromady 22 tisíc měsíčně), režie firemního vozu, platby účetní firmě,
telefonní a internetové poplatky atd.
Jen pro zajímavost: ve druhém čtvrtletí dražební firma Vaberg za své služby účtovala 424 808 Kč a to
za služby od března do května, které Vaberg pro každou měsíční fakturu specifikoval jako „přes
kopírák“: příprava podkladů pro jednání likvidátora (s kým a o čem?), analýza podkladů předaných
likvidátorem (jakých podkladů?), zajištění překladů AJ a ŘJ (k čemu má likvidátor experta Malhockého
a sekretářku, nebo má snad dražební firma Vaberg i překladatelské oprávnění?), jednání
s likvidátorem a právníkem zastupujícím likvidátora (o čem?), ostatní práce podle požadavků
likvidátora (jaké požadavky to asi byly?), účast na jednání s třetími stranami (se kterými stranami a za
jakým účelem?). V jediné předložené faktuře za 3. čtvrtletí na 130 680 Kč Vaberg jako předmět plnění
uvádí opět to samé. Což vzbuzuje podezření, zda nejde o placený dohled nad Častorálovou bohulibou
činností a jakési těžko doložitelné činnosti, tedy služby snad dokonce fiktivní.
Ve 3. čtvrtletí Finanční úřad kontroloval faktury právníků: JUDr. Kloučka za 79 618 Kč, JUDr. Chlosta
za 32 946 Kč, JUDr. Kozelky za 61 347 Kč, JUDr. Bělohlávka za 240 375 Kč a pro kyperskou advokátní
kancelář Tsangarides za 75 894 Kč. V celkovém součtu tak Častorál svým právníkům ve 3. čtvrtletí
vyplatil nejméně 490 180 Kč. Spolu s platbami právníkům ve 2. čtvrtletí, vlastně jen s třemi fakturami
JUDr. Bělohlávka v úhrnné výši 785 492 Kč, stály společnost HPH zatím zjistitelné platby za právnické
služby za šest měsíců 1 275 672 Kč.
Protože Vabergem uváděné poskytované služby mají charakter převážně právní, než jakýkoliv jiný, je
třeba faktury Vabergu také zahrnout mezi právní poradenství, a přičíst k pololetním výdajům za
právníky. Za druhé a třetí čtvrtletí Vaberg od Častorála inkasoval dohromady 555 488 Kč. Takže za

pouhých šest měsíců v roce 2015 právní poradenství a právní služby stály společnost HPH
v likvidační režii Častorála dohromady 1 831 160 Kč. Za půl roku…! Na Častorálem řízenou likvidaci
až do úplného krachu to ale zase není tak udivující suma. Kdyby na to měl, rozházel by i mnohem víc.
Nakonec již to také dokázal, když v roce 2005, také za půl roku, v pravém slova smyslu zlikvidoval 40
milionů. To je výkon bolševického vnitráka a likvidačního geroje!
Tehdy se nikdo nedozvěděl, na co těch 40 milionů padlo. Teď alespoň snad víme, za co tu sumu
1 831 160 Kč vyplatil. Ale je to důkaz, že stále něco neúnavně, ale opravdu neúnavně činil. Jen jak
zaměstnával dražební firmu Vaberg! Sice žádná z Častorálem pořádaných dražeb nevyšla, ale zato byl
Vaberg (čti bývalý estébák Oliva) Častorálovi pohotově k ruce v tolika jiných záležitostech, jak
předkládané faktury dokazují.
Od chvíle, tedy od 21. 9. 2015, kdy Častorál přiznal, že má na účtu pouhých 498 000 Kč., lze celkem
jednoduše určit částky, které mohl na účet HPH připsat. Zhruba 350 000 Kč, jako daňové vratky a asi
2 miliony ze dvou exekucí. Dohromady i se zbytkem na účtu jde o 2 848 000 Kč. Zřejmě do těchto
zisků nelze započítat Kaňovského výpomoc 364 000 Kč, věnovaných na odvrácení konkurzu, neboť
tato částka byla poskytnuta s přesným určením, navíc je uložena na zvláštním účtu. K tomu obligátní
otázka – pane Kaňovský jakého původu je těch 364 tisíc?
Podle tabulky „Závazky z obchodního styku k datu 4. 12.2015“ podepsané Častorálem, dlužila
společnost HPH třinácti subjektům celkem 2 364 956 Kč., s prodlevou splatnosti 27 dnů. Kdyby tyto
dluhy okamžitě počátkem prosince 2015 Častorál splatil, zůstalo by v harvardské kase do současnosti
teoreticky 483 044 Kč. A další příjmy v nedohlednu. Přitom se navíc blíží jednání v New Yorku ve věci
Aspen, proto Častorálovi právníci - americký S. Sorenson a český A. Bělohlávek, na Supreme Court
dodali od 16. do 25. března na 160 stran dokumentů (pár faktur za to Častorálovi určitě přijde).
Co asi dnes zbylo z těch 483 tisíc na nejnutnější výdaje? Nakonec na to odpovídá další žebronění
Častorála o prominutí soudních poplatků, když zažaloval společnost HCC o blokovaných 100 milionů
(další faktury od právníků). Není divu, že prosí o prominutí, jinak by musel složit dvoumilionovou
kauci. Rovněž na Kypru probíhají výslechy, takže Častorálova kyperská právní kancelář Tsangarides
musí odvádět své penzum, za což bude pochopitelně překládat faktury. Zřejmě nebudou malé. Vždyť
služby této kanceláře jen od poloviny roku 2011 do podzimu roku 2012 stály HPH osm milionů korun,
jak Častorál vypověděl do policejního protokolu. A k tomu ještě 30 tisíc euro na vymáhání škody,
kterou údajně měl společnosti HPH způsobit dřívější kyperský právní zástupce Neocleous.
Takový je tedy stav likvidace HPH a výsledek Častorálova přímo drtivého hospodaření s majetkem
akcionářů. Nakonec kdo by dokázal tak cynicky nezodpovědným způsobem rozházet 150 milionů bez
sebemenšího prospěchu pro společnost a být tak bolševický arogantní k akcionářům? Nebo tak
zbabělý, když ani nepřišel na poslední valnou hromadu, aby akcionáře informoval o stavu společnosti,
jak je jeho povinností?
OSMU tento stav nikterak nepřekvapuje, nakonec předseda představenstva K. Staněk již na valné
hromadě v prosinci 2011 varoval, že nad Častorálem vedenou likvidací se vznáší akutní riziko
insolvence. A kdo by mohl být lépe obeznámen s Častorálovými likvidačními praktikami a jeho totální
nezpůsobilostí, než předseda představenstva. K čemuž ještě v poslední době Častorál přidal
nepokrytou podporu zájmům bývalého pravomocně odsouzeného zločince, dnes již zřejmě
ctihodného harvardského otce zakladatele - Koženého.

