Jak se Rada pro veřejný audit s Častorálem rychle vypořádala
(09. 06. 2016) Pro objasnění, jaké nezměrné úsilí ze sebe musel likvidátor Častorál vydat ve svém
odhodlání nevydat nikomu protiprávně zatajované účetnictví HPH, se OSMA rozhodla zveřejnit jeden
z dokumentů, které má k dispozici.
Po valné hromadě konané 4. 11. 2011, na které akcionáři schválili auditora Ing. P. Ryneše, aby
provedl audit účetní závěrky za rok 2012, se kvazi profesor Častorál rozhodl opět úderně a útočně
jednat a vyhlásil proti Ing. Rynešovi nekompromisní tažení. Především osobně zažaloval pouze
usnesení listopadové valné hromady, kterým byl auditorem určen Ing. Ryneš. Dokonce žalobu podal
značně opožděně, po více jak roce od konání valné hromady s tím, že jestliže ve své žalobě žádá zrušit
zvolení Ing. Ryneše auditorem pro nicotnost, pak lze žalobu podat kdykoliv.
Soudu k tomu vysvětlil, že notářský zápis z této VH dostal od notáře až v květnu 2012, takže neznal
usnesení valné hromady a nemohl návrh na nicotnost podat dřív. Přitom celému průběhu VH byl
Častorál přítomen, ale přijatá usnesení kupodivu neznal (nebo snad nepochopil?), proto mu trvalo do
21. 11. 2012, tedy dalšího půl roku, než se s usneseními seznámil a mohl tak žalobu na nicotnost jen
jednoho usnesení, podat.
Rozhodnutí o této VH zatím nepadlo, řízení bylo nedávno přerušeno. Nicméně likvidátor Častorál
nelenil a otevřel i druhou ofenzivní frontu proti Ing. Rynešovi. Radě pro veřejný dohled nad auditem
poslal údernou stížnost na jednání Ing. Ryneše, obsahující deset bodů, jeden častorálovštější, než
druhý. Kupodivu Častorál tuto stížnost posílá již 2. srpna 2012, takže teprve až potom se zřejmě
dostavilo zapomnění, co všechno bylo schváleno na VH za jeho přítomnosti.
Tím nejkurióznějším obviněním nesporně je, že Ing. Ryneš byl představenstvem navržen bez řádného
výběrového řízení a ještě k tomu jednal s neoprávněnou osobou K. Staňkem. Je až neuvěřitelné, co
univerzitní profesor, jenž tímto akademickým titulem sám sebe obdařil, dokáže vymyslet za stupidity.
Což ještě umocnil sdělením, že K. Staněk návrh na určení Ing. Ryneše předložil valné hromadě bez
vědomí likvidátora.
Do té doby zřejmě Častorál ani netušil, že auditor musí být zvolen právě valnou hromadou a že návrh
na auditora mohou podat orgány společnosti, nebo kterýkoliv člen orgánů společnosti, dokonce i sám
likvidátor a také akcionáři společnosti. A není k tomu potřeba schválení jakéhokoliv likvidátora. Ani
tak mimořádného likvidátorského břídila, jako je Častorál.
Žaloval také na Ing. Ryneše, že si dokonce dovolil zpracovat smlouvu o provedení auditu a předložit ji
Častorálovi k podepsání. A ještě k tomu jednat s představenstvem o provedení auditu s vědomím, že
společnost HPH má uzavřenou smlouvu s auditorkou Hřibovou, která ovšem za svůj poslední audit
účetní závěrky HPH dostala od Kárné komise auditorské rady tvrdou pokutu a zákaz činnosti. Jak by
asi měl Ing. Ryneš o nějaké smlouvě s auditorkou Hřibovou vůbec vědět, když tuto smlouvu Častorál
utajil tak, že o ní nevědělo ani představenstvo, ani dozorčí rada.
Ke všemu Ing. Ryneš prý požadoval za provedení auditu sedmkrát víc, než doposud Častorál za audity
platil. Ovšem podle informací, které OSMA má, tak třeba Ing. Hřibová měla hodinovou taxu 2000 Kč a
jeden audit měl představovat až 50 hodin práce. To auditor Kouba na tom byl rozhodně lépe – na tři
audity pro HPH za roky 2005 - 2007 dostal od Častorála zálohu 900 tisíc korun. Přitom ještě v září
roku 2009 na tomto auditorovi Častorál vymáhal polovinu zálohy, neboť od něj nedostal ani příslušné
auditorské zprávy, ani auditované závěrky. Proč ale mělo auditorovi zůstat 450 tisíc, to ví zřejmě jen
naše likvidační hvězda a příkladný hospodář Častorál. Není těch zřejmě odpuštěných 450 tisíc pro
auditora právě jedním ze zakopaných harvardských psů? Takže ten sedminásobek, který podle

bohapustého výmyslu Častorála požadoval Ing. Ryneš, by tedy činil minimálně 700 tisíc za jeden
audit. Lhaní, to byla a je vždycky Častorálova doména.
Ovšem těch zakopaných psů v harvardském účetnictví bude víc. Téměř 40 milionů rozházených za
pouhých šest měsíců v roce 2005. Systematické proplácení sekretářských služeb dražební společnosti
Vabergu jen od roku 2004 do 2010 stálo společnost HPH v průměrů přes milion ročně. Jak ukázala
daňová kontrola, tak ještě v roce 2015 pokračovalo toto stereotypní proplácení služeb Vabergu i
sumami téměř 400 tisíc za čtvrtletí. Jako tomu bylo ve druhém čtvrtletí 2015, kdy již byl Harvard na
mizině. A to jsou jen nejmarkantnější příklady. Nelze rovněž opomenout znalecký posudek,
objednaný Častorálem. Týkal se „možnosti uplatnění jednostranných zápočtů“, dle Častorálova
osobního zadání. Posudek stál Harvard dvakrát 180 tisíc a byl pro likvidaci prosto k ničemu. Patří sem
i aféra s auditorkou Hřibovou, ke které se OSMA ještě vrátí.
Přitom jediné, co Ing. Ryneš učinil, když se dozvěděl, že jej VH určila auditorem závěrky za rok 2011,
bylo poslání standardní smlouvy, z čehož Častorál ve svém strachu z možné kontroly, musel udělat
málem hrozbu násilí. Těžko najít lepší ilustraci rozsahu Častorálovy panické fobie, která jej zřejmě
zachvacuje jen při pomyšlení, že by se dozorčí rada nebo auditor do harvardského účetnictví podívali.
Aby nebylo jakýchkoliv pochyb, OSMA připojuje odpověď Rady pro veřejný dohled nad auditem,
neboť jen tak lze ukázat k jakým špinavým pomluvám a vylhaným obviněním se Častorál dokáže
snížit.

