Jak Harvard přišel o auditory i o audity
(22. 06. 2016) K vývoji a obrazu harvardského účetnictví, které likvidátor Častorál tak profesorsky
skvěle dovedl k naprostému zániku, nedílně patří i závěr této podvodné účetnické komedie. Týká se
poslední účetní závěrky za rok 2010, kterou provedla auditorka, jež musela nahradit předešlého
auditora, nedobrovolně a narychlo opouštějícího tak výnosný harvardský džob.
Pro svou auditorskou derniéru na valné hromadě dne 4. 11. 2011 měla paní auditorka připravený
audit s výrokem „bez výhrad“ (jako vždy). Leč představenstvo s dozorčí radou již ledacos vědělo, a tak
si paní auditorku pozvalo na pohovor. Sdělilo jí, co všechno orgány HPH o vedení účetnictví již znají a
upozornilo, že závěrka s takovým auditem nebude dozorčí radou ani představenstvem doporučena
valné hromadě ke schválení.
Paní auditorka posléze připustila, že účetnictví není vedeno řádně a slíbila, že se pokusí svůj výrok
změnit. Jak je zřejmé z její korespondence s předsedou představenstva K. Staňkem, rozhodně se o
změnu výroku svým způsobem chtěla pokusit. Dokonce poslala likvidátorovi výzvu, aby písemně
potvrdil, proč nejsou tvořeny opravné položky ke směnkám (9,8 mld. Kč) a úrokům ze směnek (10,8
mld. Kč). Tedy svým podpisem stvrdit, co paní auditorce Častorál sdělil jen ústně – že HPH má
dostatečný majetek, kterým jsou tyto sumy jištěny!
Požadovala také i písemné objasnění v účetnictví evidované pohledávky za konkurzním správcem ve
výši 6,7 milionu Kč. Neboť po zrušení konkurzu měl správce sumu vrátit, ale v účetnictví o tom žádný
doklad neexistoval. Od roku 2005 do roku 2010! Takže vrátil, nevrátil? Jestliže vrátil a příslušný
doklad neexistuje, kam se ty miliony poděly? Ať je správce vrátil nebo nevrátil, prostě skoro k sedmi
milionům žádný doklad není. Nebo alespoň pět let nebyl. Rovněž požadovala písemné vyjádření
Častorála o činnosti a výsledcích dražební společnosti Vaberg a doložení, jaké majetky byly Vabergem
zpeněženy a získány. Protože v roce 2010 společnost neprokázala v účetnictví žádný výnos z prodeje
majetku.
A to neměla dělat! Zvláště pokud šlo o zřejmě fiktivní, ale Častorálem halasně proklamované
přebírání a zpeněžování Vostrého majetku na Slovensku. Tolik let se Olivův Vaberg neuvěřitelně činil,
dokonce přebíral Vostrého majetek bez jakéhokoliv odporu, téměř to vypadalo, že mu byl přímo
Vostrým nabízen. Dokonce s takovým úspěchem, že následně zkušený exekutor nenašel na Slovensku
ani cent. Taková nedůvěra od paní auditorky!
Častorál si paní auditorku samozřejmě pozval, dokonce se tohoto tribunálu zúčastnil bývalý estébák
Oliva, jednatel Vabergu, a pochopitelný výsledek se dostavil. Paní auditorka následně předsedu
představenstva K. Staňka písemně seznámila s průběhem tohoto jednání. Svěřila se, že ani moc
nemluvila, neboť jen „z náznaků jejich chování jsem pochopila, že méně mluviti bude lepší a určitě, že
cokoliv řeknu, bude použito proti mně, i proti komukoliv druhému. Že to bude boj bez pravidel“.
Přestože sice chtěla změnit výrok, tak sdělila, že po této schůzce to neudělá. A jediné, co k tomu
může říci je - pokud bude dělat audit za rok 2011, tak „mi nesmí uniknout ani myš. Já se musím tvářit,
že za rok 2010 tam sice možná byly nějaké nejasné věci, nicméně že si je likvidátor nějakým
způsobem obhájil“. K tomu navrhla dohodu, aby dozorčí rada navrhla valné hromadě z nějakých
důvodů neschválit závěrku za rok 2010, třebaže je s výrokem bez výhrad a že ona na to bude muset
zareagovat.
Paní auditorka pak na valné hromadě zareagovala skutečně tím nejvýmluvnějším způsobem. Po jedné
přestávce v jednání, požádal jeden z akcionářů o slovo a valné hromadě sdělil následující: Že hovořil
s jakousi paní, která mu řekla, že je auditorkou a že z těch zpráv představenstva, DR a likvidátora

teprve pochopila, co všechno při auditování nevěděla a co jí bylo zatajeno. Akcionář se pak ptal, zda
je přítomna a byl velice zklamán, když se ukázalo, že paní auditorka jednání opustila.
Tímto způsobem tedy ve společnosti HPH skončilo, v bolševické režii vysloužilého vnitráka Častorála,
zákonem nařízené auditování účetních závěrek. Ovšem poslední slovo musel mít samozřejmě
pochybný profesor Častorál. Na své internetové prezentaci častorálovsky popsal, co údajně viděl při
řádné valné hromadě 4. 10. 2011. Prý v předsálí činili pánové Staněk a JUDr. Krutský, ale i pan
Sedláček nátlak na auditorku, aby změnila výrok auditu. Což auditorka odmítla a skutečnosti písemně
zaznamenala. Podle Častorála smyslem změn měly být opravné položky, takže pohledávky za
Koženým a Vostrým měly být podle Staňka vedeny v účetnictví jako nulové a tak by se HPH mohl
dostat do insolvenčního stavu. Ovšem kupodivu Kárná komise to viděla, po stížnosti K. Staňka a J.
Sedláčka na paní auditorku, poněkud jinak. V kárném řízení dostala za poslední audit v HPH tvrdou
pokutu a zákaz činnosti. Ovšem nebyl by to Častorál, kdyby netvrdil na následující valné hromadě, že
ten trest nebyl za audit pro HPH. A tak Harvard přišel o auditory, audity i o iluze o Častorálovi, pokud
ještě někdo nějaké měl.
Jak se dnes ukazuje, měl Častorál pravdu, vůbec nebylo třeba, aby se společnost HPH i bez opravných
položek dostala do insolvenčního stavu. Častorál to dokázal přímo hravě, jen k tomu potřeboval
maličkost - rozházet 150 milionů. Ovšem tou svou všetečností, týkající se Vabergu, to si paní
auditorka dovolila příliš. Což pochopila, když jí Častorál s Olivou jistě laskavě a vlídně vymlouvali její
nemístnou zvědavost.
Právě působení dražební společnosti Vaberg a její aktivity v poslední době budí zájem řady akcionářů.
Především se OSMY ptají za jakou činnost je Vaberg placen a jak je placen. S tím, že se málokdy
do kanceláře HPH dovolají a když, tak se dozvědí, že jde o obchodní tajemství. OSMA se tedy pokusila
z podkladů, které má, sestavit tok peněz, proudící ze společnosti HPH do dražební firmy Vaberg,
samozřejmě za přímo záplavu poskytovaných služeb.
Častorál vyplácí Vaberg od roku 2004, tedy od chvíle, kdy se mohl dostat k harvardské kase. Tak
nepostradatelný Vaberg pro Častorála je. Tedy od roku 2004 do r. 2011 Vaberg inkasoval od
likvidátora celkem 7 287 961 Kč, tedy v průměru 910 tisíc ročně. Za co? To je ukryto v harvardském
přísně utajovaném účetnictví. Ví se jen, že prodal jeden objekt za 20 milionů (s patřičně tučnou
provizí) a pár bezcenných pozemků. Nicméně koncem loňského roku toto utajování narušila daňová
kontrola Finančního úřadu a z kontrolovaných faktur se dalo ledacos zjistit.
Dospěl také k závěru, že i po roce 2011 se Vaberg dál činil a Častorál dál platil. Třebaže po roce 2011
Vaberg ustal s přebíráním a zpeněžováním Vostrého majetku na Slovensku a pustil se podle Častorála
do „vypomáhání slovenskému exekutorovi“. Ovšem bez úspěchu, jakmile totiž Vaberg přestal
zpeněžovat, nebylo na Slovensku co exekvovat. Nicméně pro Vaberg bylo v Harvardu vždy práce víc
než dost. Byl dokonce placen za psaní trestních oznámení, za porady s právníky, za účast při jednání
s třetími stranami a vůbec plnění úkolů podle Častorálových instrukcí atd. Dokonce, jak ukázaly
faktury za druhé čtvrtletí roku 2015, Vaberg nahrazoval i likvidátorův a Malhockého sekretariát a
objednával překlady textů.
Když vyjdeme z faktur při zmíněné daňové kontrole, tak ve druhém čtvrtletí 2015 Vaberg fakturoval
Častorálovi za své služby 368 798 Kč, tedy za celý rok 2015 to mohlo být tak minimálně 1 milion až 1,2
milionu, což je odhadem od roku 2011 (včetně r. 2015) dalších zhruba až 5 milionů. Tedy od roku
2004 celkem za dvanáct let přes 12 milionů. No, není Častorál manažerem, který dokáže tak
mimořádně efektivně řídit svou likvidaci, ať to stojí, co to stojí? S husitským - o kasu se nestarejme a
na množství rozházených peněz (když nic horšího) nehleďme.

Předcházející text o Častorálově totální likvidaci harvardského účetnictví měl očekávané reakce,
především od akcionáře Kaňovského. S tolikrát již projevenou proradností na internetu sděluje, že to
předběžko, zakazující svolání VH 2004, bylo zrušeno. Jistě, bylo zrušeno, ovšem 29. 4. 2004 ještě stále
platilo. Což Vrchní soud také při svém rozhodování o zneplatnění VH 2004 vzal jako hlavní důvod pro
zrušení této VH. A tak Kaňovský záludně odkazuje na datum, kdy Městský soud vydal své usnesení,
rušící zákaz svolání valné hromady 2004 a nějak „zapomněl“ na lhůtu pro odvolání, ve které soudní
rozhodnutí není pravomocné. Ale to se stává, když se chce zapomenout.
Rovněž dokazuje svou naprostou nevědomost o některých věcech, což je s podivem, vždyť jej přece
Častorál informuje o všem, co se v HPH děje. A tak sděluje, že Staněk byl na VH 2004 zvolen do
představenstva, „následně došlo ke zvolení p. Staňka předsedou představenstva a ten následně takto
vystupuje a jedná“. Vzhledem k tomu, že je Častorálem systematicky informován, nelze toto tvrzení
brát jinak, než jako další Kaňovského záludné lhaní. K. Staněk již není již přes půl roku ani členem
představenstva, ani jeho předsedou. Že by mu to Častorál zatajil, aby se to přeběhlík Staněk
nedozvěděl?
Nicméně svou reakcí na předcházející text Kaňovský opět překonal sám sebe. Své sdělení dal na
internet prakticky vzápětí, jen se text „Rekonstrukce účetnictví zmizela v Častorálově černé díře“na
str. OSMA objevil. Dokonce časné ráno, vlastně ještě v noci a to v 04:13 hod!!! Zřejmě svou reakci
dával na internet stále ponořen do „zde a nyní“, při meditaci o blahodárné prospěšnosti základní
mantry své nové životní filozofie – minulost ani budoucnost neexistují - a přitom bedlivě sledoval, jak
v něm klíčí semínko jeho nového zrození. Nebo že by jej Častorál tak bezohledně vytáhl z postele
s příkazem okamžitě toho zatraceného Staňka „utřít“?

