Dostane likvidátor Častorál od Ježíška počítadlo?
(29. 11. 2015) Katastrofální stav harvardské likvidace má nečekaný vliv na našeho vnitráckého
podplukovníka a ukrajinského údajného profesora Častorála. Zřejmě pýcha na své patnáctileté úsilí a
potěšení nad naplněním všeho, co úderně a útočně akcionářům sliboval a co bylo jeho úkolem coby
soudem jmenovaného likvidátora, jej obměkčily a přiměly, aby začal opět komunikovat s členy
představenstva a dozorčí rady. Samozřejmě vlídně a s ušlechtilostí, která je mu vrozená.
Dokonce z vlastní iniciativy přátelsky vyzval členy orgánů HPH, aby koukali hezky rychle (do pěti dnů)
vydat své „bezdůvodného obohacení“, tedy aby vrátili vyplacené odměny za funkční období,
schválené valnou hromadou dne 22. 1. 2010. Neboť, jak ve své výzvě sděluje, usnesení této valné
hromady byla soudem zneplatněna, což prý nabylo právní moci 12. 8. 2015. Toto soudní řízení
likvidátor před orgány HPH tajil, takže rozsudek s vyznačenou právní mocí nikdo z jejich členů dodnes
neviděl. Dokonce změnil stanovisko společnosti, navrhující v roce 2010 zamítnutí všech žalob, aby o
více jak čtyři roky později likvidátor soudu oznámil, že sdílí stejný názor jako žalobci, tak nechť je
žalovaná valná hromada zneplatněna. Čímž podal žalujícím společnostem otců zakladatelů (dříve
odsouzeným zločincům) Koženého a Vostrého vítanou pomocnou ruku.
Nicméně je pozoruhodné, že náš bolševický vysloužilý vnitrák se rozhodl požadovat vrácení odměn
po více jak pěti letech od jejich vyplacení. Zvláště když již v roce 2004 přece jasnozřivě registroval, co
všechno mu bude představenstvo po roce 2011 provádět, jen aby likvidace zkrachovala. Jak ty
odměny vůbec mohl vyplatit? Ale vydržel, všemu tomu vyvádění majetku, praní špinavých peněz a
legalizaci ukradeného majetku udatně odolal a nakonec ty zrádné přeběhlíky dokonale přelstil, když
harvardskou likvidaci dovedl ke krachu výhradně vlastní rukou a svými údernými a útočnými kroky.
Přece by takovou zásluhu nepřenechal někomu jinému. Je to prostě náš velkolepý hrdina.
Nicméně při těch výzvách o vrácení odměn Častorál neodolal, aby se opět hrdě neblýskl svou
nedostižnou zběhlostí v kuchyňských počtech. Jednomu z členů orgánů HPH ve své výzvě sděluje, že
mu byla „vyplacena odměna ve výši 80 000 Kč a 50 540 Kč tedy celkem 105 540 Kč.“, za výkon
funkce, ale ovšem, že „došlo k plnění podle neplatného právního úkonu“. Že rozhodnutí valné
hromady není právním úkonem, to leží hluboko pod Častorálovým prahem vnímání reality. Jeho
fámulus - akcionář Kaňovský - má opět příležitost zeptat se likvidátora, jak k takovému
pozoruhodnému spočítání vůbec mohl dojít a Častorálovo vysvětlení pro akcionáře jistě zveřejní. Ty
počty, soudruhu Častorále, ty kuchyňské počty! Už víte najisto, kdy uplyne pět let a tři měsíce? A co
teď těch požadovaných 105 tisíc?
Už ve druhé obecné žáčci vědí, že 8+5 je 13 nikoliv jen 10. Vždyť vy vlastně takovým unikátním
počtářským výkonem připravujete společnost HPH o 25 tisíc! Což je v současné situaci HPH dokonce
mimořádná částka, která představuje jednu vaši měsíční odměnu a ještě deset tisíc pro vašeho
mimořádně výkonného sekretáře Malhockého! Když s tak skvělou počtářskou erudicí náš univerzitní
kvaziprofesor vedl patnáct let likvidování HPH, není divu, že své vzácné účetnictví zatvrzele skrývá
někde doma pod postelí.
Teď ovšem někteří členové orgánů HPH, od kterých Častorál požaduje vrácení odměn, mají navíc
značné dilema. Mohou těm vymáhaným částkám věřit, při obdivuhodném počtářském nadání
likvidátora? Co když i ostatní částky jsou spočítány stejně pečlivě a jsou stejně podložené rozsáhlými
likvidátorovými počtářskými schopnostmi, jako uvedený příklad? Jak mohou vědět, že při vrácení
toho „bezdůvodného obohacení“, nedojde zásluhou likvidátorových počítacích exhibicí, k velmi
citelnému ochuzení společnosti?
A tak napadá, vánoční svátky jsou na dohled. Co kdyby pod vánočním stromkem Častorál nalezl
speciální počítadlo! Skvěle vypravené, jednotky, desítky, tisíce a desetitisíce v odlišných zářivých
barvách a k tomu ručně vázaný soubor primitivních příkladů na sečítání a odčítání. Pokud by se
nějaký Častorálovi oddaný akcionář rozhodl pro takové obdarování coby Ježíšek (jeden by se určitě

našel), pak by tak vřelá empatie Častorálovi úžasně prozářila celé Vánoce. V takovém případě by si
OSMA dovolila poradit – znovu vymáhané částky po Vánocích velice pečlivě přepočítat, nejméně
třikrát, pod dozorem někoho, kdo tak komplikované součty zvládne a nechat je auditovat,
samozřejmě osobně vybraným auditorem. K přepočítané výzvě přiložit odpovídající audit a příslušné
usnesení soudu s vyznačením právní moci.
Nicméně tyto Častorálovy výzvy jsou jen dalším potvrzením, že soud v roce 2000 nemohl jmenovat
do funkce harvardského likvidátora nikoho schopnějšího a erudovanějšího. Vždyť Častorál dokonce
dokázal získat titul profesora ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání. Existuje vůbec ještě
někdo takový v této zemi? A také jednoznačně vyvracejí názory, že likvidátor už dlouho naprosto nic
nedělá. Jeho výzvy jsou však jasný důkazem, jak neúnavně vymáhá a shromažďuje majetek pod svou
kontrolu do poslední chvíle a poslední koruny. A že tvrzení o krachu likvidace jsou jen cílené
dezinformace. Podobně je tomu samozřejmě i se zahájením insolvenčního řízení. Jde přece jen a jen
o zločinné spiknutí přeběhlíků, přisluhovačů a zaprodanců, řízené z kapitalistické ciziny, podobně jako
před pěti lety u soudu na Kypru v Nikósii! Ale toho bohdá nebude, aby kovaný bolševický
podplukovník, jistě věrný husitskému odkazu, z boje utíkal. Žižka a jeho husiti se také nepřátel
nelekali a na množství nehleděli. A že těch „nepřátel“ má Častorál docela dost. Na Kypru přece
mezinárodní spiknutí soudců a advokátů doslova rozprášil, tak aby si neporadil doma.
Kromě probíhajícího insolvenčního řízení začal Finanční úřad Praha 4 v září daňovou kontrolu
účetnictví HPH za letošní druhé čtvrtletí a vzápětí na to v těchto dnech navazuje vyslovení
pochybností Finančního úřadu nad daňovým přiznáním za 3. čtvrtletí 2015. Což je jen předehra k další
daňové kontrole. Jde o pochybnosti o správnosti předloženého přiznání, průkaznosti a pravdivosti
uvedených údajů. Finanční úřad Praha 4, jako správce daně, má rovněž pochybnosti, „zda uváděná
plnění byla použita pro uskutečnění ekonomické činnosti“. Častorál totiž žádná uskutečněná plnění
nevykázal.
Pokud jde o již probíhající daňovou kontrolu, z Častorálem předložených faktur jsou nejzajímavější
faktury vystavené dražební firmou Vaberg za letošní březen, duben a květen. Ve všech třech
fakturách je v předmětu zdanění uváděna naprosto stejná činnost: účast na jednání s třetími
stranami, příprava podkladů pro jednání likvidátora, analýza podkladů předaných likvidátorem,
zajištění překladů AJ a ŘJ, jednání s likvidátorem a právními zástupci likvidátora a práce podle
požadavků likvidátora. Jen faktura za březen je ještě obohacena jednáním na úřadech státní
správy. O čem pak asi Vaberg, tedy patrně bývalý estébák Oliva, se státní správou jednal? Že by
takového jednání Častorál už nebyl ani schopen? Dokonce z toho stále stejného seznamu činností
může vzniknout i podezření, že režii harvardské likvidace převzala dražební firma Vaberg.
Lze se divit, že Finanční úřad zahájil kontrolu, zvláště když k fakturám za právní služby dalších
subjektů Častorál nepředložil smlouvy a důkazní prostředky prokazující, že došlo k přijetí plnění za
právní služby, ani jak byla tato plnění použita v ekonomické činnosti HPH. Proto musí likvidátor
předložit daňové doklady a další listiny, kterými bude specifikován předmět a rozsah zdanitelných
plnění, respektive přijetí právních služeb. A to je náš ukrajinský profesor ekonomie bez jakéhokoliv
ekonomického vzdělání zástupcem HPH pro daňové záležitosti, jmenovaný Finančním úřadem.
Do toho soud zamítl Častorálovu žádost o osvobození od zaplacení soudního poplatku v řízení First
American proti HPH. Častorál se odvolal proti rozhodnutí první instance, že musí žalobci zaplatit 1,5
milionu korun. Za toto odvolání byl HPH určen soudní poplatek 76 tisíc korun. Častorál požádal o
osvobození od tohoto poplatku s tím, že společnost HPH není schopna, vzhledem ke své situaci,
poplatek zaplatit. Proto byl Častorál vyzván, aby soudu předložil doklady majetkových poměrů
společnosti, schválenou výroční zprávu za rok 2014 a také audit účetní závěrky.
Likvidátor nedoložil soudu vůbec nic a tak se žádné osvobození od poplatku nekonalo. Přesto učinil
dobře. Příště by tak mohl nějaký opovážlivý soud požadovat dokonce předložení celého účetnictví.

Což samozřejmě nepřichází v úvahu, a tak Častorál odmítnutím předložit požadované listiny udělil
soudu lekci a jednoznačně určil, že i požadavky soudů musí respektovat hranice, které osobně
stanovil. OSMA samozřejmě věří, že soud si z toho vezme ponaučení a svůj požadavek na předložení
tak důvěrných dokumentů vezme zpět.
Akcionáři se však nemusí o svého skvělého, přímo divotvorného likvidátora Častorála nikterak
obávat. Když zatím podivuhodně ustál vyšetřování rekonstrukce účetnictví za sedm let (od roku
1996), kterou šest let prováděla za 2,7 milionu jeho družka a ze které není k nalezení jediná účetní
závěrka, natož auditovaná! Takové bagatelní kontroly účetnictví Častorál určitě vyřeší prostým ruky
mávnutím. A že by si neporadil s insolvencí a nějakým poplatkem? Vždyť přece požívá ochrany
odněkud shůry (nezapomeňme na evangelizaci likvidace, kterou provedl Bohem vyvolený akcionář
Kaňovský), tak jaképak by měl mít insolvenční problémy. Nicméně – to Častorálovo účetnictví musí
být pěkná divočina. A kolik se do harvardských skříní za těch Častorálových patnáct let likvidování
HPH asi ještě mohlo naskládat kostlivců…

