Jak Častorál za půl roku rozházel 40 milionů
(11. 04. 2016) Soudní řízení o jmenování dalších dvou likvidátorů do společnosti HPH skončilo
účastnickým výslechem likvidátora Častorála, při kterém musel osobně odpovídat na otázky kladené
soudem a právním zástupcem navrhovatele.
Byl to vskutku zážitek, který evokoval způsob, jakým zřejmě Častorál odpovídal u soudu v Nikósii
v březnu 2011, kdy doslova úderně rozmetal mezinárodní spiknutí úplatných právníků obou stran, do
kterého byl zapojen i sám kyperský soudce.
Výsledek z Nikósie je znám. Častorál sice byl tomuto řízení pochopitelně přítomen i poslední den, kdy
právníci obou stran předložili soudu devítibodovou dohodu. Soud dohodu přijal, a proto řízení
ukončil. Po návratu do Prahy však likvidátor přišel se svým obvyklým lhaním, tedy tvrzením, že
žádnou dohodu neschválil a že tehdejší kyperský právník jednal proti jeho příkazům. Proč tedy soudu
osobně nesdělil, že žádný souhlas k předkládané dohodě nedal? To nějak nedokázal vysvětlit. Ale
vraťme se do Prahy, k řízení o dalších dvou likvidátorech. Při svém účastnickém výslechu Častorál
soudu ve své výpovědi sdělil:
„V období 2004 až 2008 se mně podařilo získat majetek přes 100 milionů korun.“
Nebyl by to Častorál, kdyby neváhal lhát ani před soudem. Z přehledu výnosů a nákladu za roky 2004
až 2008, který likvidátor vlastnoručně sestavil, jednoznačně vyplývá, že v těchto letech představovaly
výnosy celkem 130 653 000 Kč. Z prodeje nemovitostí to bylo 31,5 milionu, z prodeje cenných papírů
86 milionů a výnosy z finančního majetku představovaly 10 milionů - dohromady 127,5 milionu
korun. Zbývající 3 miliony se skrývají v ostatních finančních výnosech a v ostatních provozních
výnosech. Tedy Častorál jen od května 2004 do roku 2007 rozprodal majetek, který tehdy společnost
HPH vlastnila, když se ujal v roce 2004 funkce likvidátora. O žádný získaný majetek tedy vůbec nešlo.
Jen pro zajímavost - hned začal nakládat s tímto majetkem v častorálovském stylu. Pouze za rok 2005
rozházel 39,1 milionu, přestože téměř celé pololetí tohoto roku byla společnost HPH v konkurzu,
takže si Častorál do harvardské kasy nemohl ani sáhnout. Zato ve druhém pololetí si to vynahradil.
Rozházet za půl roku téměř 40 milionů, to už je vskutku mimořádný, přímo likvidační výkon. Doslova
útočný a úderný, až to v harvardské kase jen hučelo.
Takový detail – z těch 40 rozházených milionů se 29 milionů tajnosnubně skrývá pod označením
„ostatní finanční náklady“. Jaké? To ví jen Bůh a Častorál. Pochopitelně se nejen v období 2004 - 2008
nepodařilo Častorálovi získat do likvidačního zůstatku ani korunu, nepodařilo se mu to ani do
současnosti, snad kromě dvou milionů ze dvou exekucí. Nakonec má na svou totální neschopnost
čtyřnásobný soudní atestát. Který likvidátor se takového soudního uznání za svou naprostou
nezpůsobilost kdy domohl? A teď jmenováním dvou dalších likvidátorů získal soudní atestát své
neschopnosti po páté.
Když se soud zeptal, za co vlastně sumu přes 100 milionů utratil, Častorál se kategoricky ohradil, že
nešlo o žádné utrácení, ale že ty miliony byly vynaloženy a to následovně:
„Z částky 100 milionů jsem částečně zaplatil dluhy. Právní služby stály 50% z těch 100 milionů a
další finanční prostředky byly vynaloženy na pořádání valných hromad.“
Z této Častorálovy výpovědi vyplývá, že za právní služby dokázal utratit 65 milionů korun, bez
sebemenšího přínosu pro likvidaci! Není to tak dlouho, kdy Častorál sdělil, že svolávání valných
hromad od roku 2004 do současnosti stálo harvardskou kasu 20 milionů. Tuto bohapustou lež již
jednou OSMA jednoznačně vyvrátila, neboť by každá likvidátorem hrazená VH přišla společnost na
2,2 miliony korun. Možná, že právě podobné sumy u nákladů na valné hromady jsou Častorálem

v účetnictví vedeny, kdo ví. Že by snad jeden z důvodů, proč harvardské účetnictví nikomu nevydá a
nevydá.
Přitom v jedné z prvních svých výročních zpráv po roce 2003 sdělil na valné hromadě, že tehdejší
představenstvo zanechalo po sobě dluh 1,5 milionu korun a ten musí po těchto zločincích zaplatit. O
žádných dalších „zděděných“ dluzích se Častorál nikdy nezmínil. Ani na valné hromadě, ani orgánům
HPH.
Soud při tomto výslechu Častorála došel k zjištění, že účetní závěrky od roku 2010 nejsou řádně
auditovány, ale likvidátor odporoval:
„Účetní závěrky jsou schvalovány auditorem, se kterým spolupracuji.“
Soudu zřejmě nestálo za to uvádět do usnesení Častorálovy odpovědi, proč tedy auditor se kterým
likvidátor spolupracuje, nebyl navržen ke schválení valnou hromadou, a proč jeho audity nejsou
založeny ve sbírce listin. K tomu jen tolik – na VH v roce 2011 Častorál jmenovat firmu, která prý pro
něj dělá audity. Představenstvo se proto na tuto firmu obrátilo, zda je to pravda. Z písemné odpovědi
se pak představenstvo s dozorčí radou dozvěděly, že tato firma žádné audity pro Častorála nedělá.
Na dotaz, jaké zisky pro likvidační zůstatek přinesly Častorálem organizované údajné exekuce,
Častorál neoblomně odpověděl:
„Exekuce běží u nás i v zahraničí.“
Přestože ani u nás, ani v zahraničí žádné exekuce neběží, víc z likvidátora soud s právničkou
navrhovatele nedostaly. Vlastně přece jen – v jednu chvíli Častorál na tuto právní zástupkyni
dramaticky ukázal a zvolal „tak se podívejte, tady prosazuje dosazení dalších likvidátorů a
v Budějovicích se soudí proti HPH“. Samozřejmě, že to Častorál nenechal jen tak a paní právní
zástupkyni navrhovatele udal pro praní špinavých peněz. S Častorálem si prostě nikdo zahrávat
nebude, natož aby jej nutil k pravdivé odpovědi.
Na otázku proč od roku 2011 odmítá poskytnout účetnictví dozorčí radě k zákonem předepsané
kontrole, Častorál svou odpovědí nepřipustil sebemenší pochybnost:
„Od roku 2011 nebylo umožněno dozorčí radě nahlédnout do účetnictví, neboť se jedná o osoby,
které byly neplatně zvolené. T. Ševčík byl také předsedou dozorčí rady a vyváděl majetek HPH do
kyperských společností.“
Málokdy se najde v někom tolik prostoduchosti, aby se přiznal k několikaletému páchání trestného
činu. Paragraf 254 totiž praví, že ten kdo v účetních knihách, zápisem nebo jiných dokladech uvede
nepravdivé, nebo hrubě zkreslené údaje a kde takové účetní knihy zatají a ohrozí tak majetková
práva jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Odnětím svobody na dvě léta až
osm let pak bude potrestán pachatel, jenž svým činem způsobí na cizím majetku škodu velkého
rozsahu.
Rozházení 150 milionů a přivedení Harvardu na mizinu však nelze posuzovat jen suchou literou
zákona. Rozhodující je proč a s jakým úmyslem byly ty miliony rozházeny (nebo snad něco horšího?).
Ale hlavně, co to rozházení milionů, patřících akcionářům, vůbec přineslo. A tady je úžasných 26
miliard zisku pro likvidační zůstatek proti nějakým 150 milionům. To ovšem jen s drobným
problémkem. Jak ty miliardy dostat z papíru (ten snese všechno) v reálné podobě na účet likvidačního
zůstatku? Ale náš velký iluzionista, bolševický vnitrácký učitýlek dokáže nemožné.
Stačí, když se Častorálovi podaří zneplatnit blokaci převodů harvardských akcií a akcionáři, kteří dali
Kaňovskému své plné moci, se již houfují před RMS, aby byli prvními, kdo začnou vítězně prodávat a
nakupovat akcie HPH. Tahle skupinka, zastupovaná Kaňovským, si totiž nic jiného nepřála – jen a jen

aby mohli nakupovat a prodávat akcie HPH. Dokonce se ani likvidačního zůstatku nedomáhali, hlavně
prodávat a nakupovat akcie HPH, to je přece ten pravý smysl likvidace.
Smysl své likvidační činnosti v tom našel i sám Častorál, což dokonce veřejně oznámil, když prohlásil,
že „řešení likvidace vidím v řádu měsíců“. Jen nedodal, že k tomu řešení dojde, až se mu ruku v ruce s
Koženým a samozřejmě i Kaňovským, podaří zrušit předběžné opatření, zakazující převody akcií HPH.
Pak i na to kýžené vyplácení dojde. Což se právě stalo. Davy koupěchtivých zájemců jsou již také
připraveny doslova trhat ruce harvardským akcionářům a horentními sumami přeplácet každou
harvardskou akcií. Rázem nebude na evropských akciových trzích žádný cenný papír žádanější.
Z dalších odpovědí Častorála při jeho účastnickém výslechu se soud dozvěděl, že:
V Č. Budějovicích vede spor o 20 milionů dolarů.
Proč se zahájením tohoto sporu (pokud byl vůbec zahájen) Častorál čekal do poslední chvíle, až téměř
uplynula lhůta k uplatnění nároku na tuto sumu, zablokovanou na účtu advokáta Bayera. Takové
vyčkávání patrně patří do taktického repertoáru sofistikovaných záměrů našeho univerzitního
profesora, přednášejícího na několika vysokých školách. Co ten likvidátor všechno nestihne. A na co
sáhne, všechno se mu přímo zázračně daří!
Také vede spor v Lichtenštejnsku.
Kupodivu v poslední účetní závěrce (za rok 2014) není ani zmínka o Lichtenštejnsku v seznamu
majetků, které náleží společnosti HPH, ani v seznamu vedených soudních sporů. Dokonce ani
v „Seznamu majetku HPH“, který Častorál předložil insolvenčnímu soudu. Zdá se, že Častorál náhle
objevil Ameriku a hle - ono je to Lichtenštejnsko.
Soud rovněž zjistil, že od roku 2010 nebyly účetní závěrky HPH ověřeny auditorem, schváleným
valnou hromadou a také sdělil, že k vyjádření akcionáře Kaňovského nepřihlížel s tím, že jeho
vyjádření nelze posuzovat ani jako návrh na přistoupení dalšího účastníka do řízení.
Takovým způsobem se tedy náš úžasný likvidátor Častorál předvedl nejen svým písemným
vyjádřením, ale i přímo osobním vystoupením při soudním řízení o návrhu na jmenování dalších dvou
likvidátorů. K čemuž netřeba cokoliv dodávat. Nicméně jistá paralela se přímo vnucuje. O proslulém
komunistickém tajemníkovi Biľakovi se tradovalo, že když se vyučil krejčím, měl v tovaryšském listě
zanesené varování „nepouštět na saka“. U Častorála by bylo příhodné podobné varování „nepouštět
k výslechu“.
Je však třeba se v hlubokém obdivu sklonit před Kaňovského věrností a oddaností, s jakou se snažil
přistoupit v tomto řízení po bok šéfa vnitrácko-estébácké likvidační skupiny harvardských expertů,
tedy Častorála. Bohužel, soud neměl pro takovou věrnost ani za mák pochopení. Při té příležitosti již
několikrát opakovaná otázka pro Kaňovského. Již víte, jakého původu bylo těch 100 tisíc, které byly
složeny jako kauce při představenstvem podaném návrhu na blokování převodů akcií HPH?
Samozřejmě, že víte, aniž vám Častorál odpověděl. Nebo jste se ho bál zeptat? Kdyby totiž K. Staněk
návrh podával jako fyzická osoba, jak stále na svých stránkách falešně a proradně sdělujete, pak by
musel být účastníkem řízení. Nebyl, takže toto řízení potvrdilo, že návrh byl podán společností, tedy
představenstvem. K. Staněk i OSMA očekávali, že stejně pohotově, jak jste zveřejnil své pochybnosti
o původu K. Staňkem “složené“ kauce, zveřejníte svou omluvu za vaše záměrné farizejské a podlé
pochybnosti. Zatím se tak nestalo a patrně ani nestane. Ta zbabělost pane Kaňovský, ta zbabělost a
proradnost. S tímhle chodit po světě a ještě se vydávávat za Božího vyvolence, to musí být přetěžký
úděl. Nebo vám to snad poskytuje příjemné potěšení, které jinde nemůžete najít?

