Jsou v pozadí problémy s prošetřováním trestního oznámení na likvidátora Častorála?
(19. 12. 2015) Po zahájení insolvenčního řízení vnesl další napětí do společnosti HPH list „Právo“, když
oznámil, že státní žalobce J. Jindřich musel být pro podjatost vyloučen z dozoru nad Harvardem a
nahrazen jiným zástupcem. Zřejmě v té souvislosti podal J. Jindřich na Vrchní státní zastupitelství
žalobu proti výtce, kterou dostal od své nadřízené, Vrchní státní zástupkyně JUDr. L. Bradáčové. (Viz
informace níže datovaná 18. 12. 2015.)
Podle předsedy představenstva HPH K. Staňka by tato záležitost mohla mít i souvislost se způsobem,
jakým bylo, a stále ještě je, prošetřováno trestní oznámení na likvidátora HPH Z. Častorála, které K.
Staněk podal v květnu 2012. Toto trestní oznámení se týkalo rekonstrukce harvardského účetnictví za
roky 1996 až 2003, kterou likvidátor Častorál oznámil na valné hromadě v dubnu 2004 a touto
rekonstrukcí pověřil mj. svou družku. Ta své „rekonstruování“ ukončila v roce 2010 a podle
předložených faktur společnost HPH za tuto rekonstrukci účetnictví zaplatila 2,7 milionu korun.
Od té chvíle likvidátor Častorál harvardské účetnictví přísně utajuje, dodnes je odmítá předložit
dozorčí radě. Ani k zákonem předepsané každoroční kontrole anii k povinnému auditování účetních
závěrek nedá svoje účetnictví z ruky. Dodnes účetní závěrky za léta 1996 – 2002 nikdo z členů
představenstva nebo dozorčí rady neviděl. Snad jedinou závěrkou, která možná byla jen sama o sobě
nějak nově sestavena, je tedy údajně závěrka za rok 2003. Ale rozhodně to sestavení
z rekonstruovaného účetnictví nevycházelo.
Policejní vyšetřovatel z Obvodního ředitelství policie Praha 4 oznámení odložil s až neuvěřitelným
odůvodněním. Kromě jiného zcela pominul vyplacenou sumu 2,7 milionu, ačkoliv na tuto částku musí
být v harvardském účetnictví zhruba 70 faktur. Spokojil se jen s jakýmsi kusem orazítkovaného
papíru, předloženým vyšetřovateli samotným likvidátorem, na němž jakýsi účetní znalec
šestiřádkovým textem potvrzuje, že rekonstrukce účetnictví HPH stála 463 000 korun. Vyšetřovatel se
dokonce ani nezeptal, jak předseda představenstva vůbec dospěl k částce 2,7milionu korun,
zaplacených za rekonstrukci. Což byl hlavní údaj, na kterém bylo trestní oznámení na Častorála
postaveno. Že by věděl, že by se o něco tak „zanedbatelného“ neměl zajímat?
Závěry policejního vyšetřovatele, nad nimiž se nelze ubránit podezření z cílené manipulace, nebo na
jeho naprostou neschopnost, plně potvrdil dozorující státní zástupce z OSZ Praha 4 zamítnutím
Staňkovy stížnosti. Dokonce i s naprosto vylhaným argumentem, že vyšetřovatel se ve svém odložení
trestního oznámení „zmínil o výdajích za rekonstrukci účetnictví za období 2001 - 2002 ve výši
463 000 Kč“. Přitom ani tyto účetní závěrky za uvedené dva roky nejsou nikde k nalezení. Ovšem
znalec z oboru účetnictví potvrzuje v dokumentu s datem 18. 10. 2010, že na základě požadavku
společnosti HPH „posoudil souhrnnou účtovanou částku za rekonstrukci účetnictví v roce 2008
podle neúplného a neprůkazného účetnictví této společnosti před rokem 2004 ve výši 463 000
Kč…“ a konstatoval bez jakékoliv výhrady, že je všechno v pořádku.
Další potvrzení, datované 28. 5. 2012, poskytla účetní firma dokládající, že „prováděla v letech 2000 2003 rekonstrukci účetnictví a v letech 1996 -1999 přípravu na rekonstrukci účetnictví“. Jak tato
účetní firma mohla v letech 2000-2003 provádět rekonstrukci účetnictví HPH, když podklady pro
takovou rekonstrukci jí mohly být předány nejdříve až v červnu 2004? Což však nebylo na překážku,
aby první faktura na 34 000 Kč za rekonstrukci byla likvidátorovi předložena s datem vystavení 30. 4.
2004 a druhá 31. 5. 2004. Přitom v auditu účetní závěrky za rok 2003 je uvedeno, že potřebné
dokumenty pro rekonstrukci likvidátor předal účetní firmě až 1. 6. 2004! Ale už o měsíc dříve je mu
faktura za rekonstrukci předložena! Vskutku čiperná to paní družka. V takovém předstihu a bez
nutných podkladů a rekonstruuje a rekonstruuje…

Navíc ani z jednoho z těchto „potvrzení“ se nikdo nedozví, za které roky byla vlastně rekonstrukce
provedena a kolik skutečně společnost HPH stála, když skončila až v roce 2010. Což se z „výrobku“
policejního vyšetřovatele, ani ze zamítavého stanoviska obvodního státního zástupce, také nelze
dozvědět. Asi proto účetní závěrky, vycházející z takto zrekonstruovaného účetnictví, nejsou
k nalezení a samotné účetnictví likvidátor Častorál ukrývá jako poklad nedozírné ceny. Zřejmě to
ukrývání má pro Častorála vskutku nedozírnou cenu.
Když se s touto záležitostí koncem loňského roku K. Staněk obrátil přímo na Vrchní státní zástupkyni
v Praze JUDr. L. Bradáčovou, daly se věci do pohybu. V dubnu 2015 dohledová st. zástupkyně
z Městského st. zastupitelství K. Staňkovi písemně sdělila, že jeho stížnost byla „vyhodnocena jako
podnět k vykonání dohledu nad postupem nižšího st. zastupitelství“, ale že v rozhodnutí OSZ není
možný žádný opravný prostředek. Což doplnila sdělením „dohledová st. zástupkyně neshledala
žádná zásadní pochybení dozorového st. zástupce, ani policejního orgánu“.
Za sedm týdnů došlo k podivuhodnému obratu. Stejná dozorová st. zástupkyně K. Staňkovi opět
sdělila, že „po opětovném prostudování kompletního spisového materiálu, tedy dozorového spisu
OSZ pro Prahu 4, doplnila dohled nad činností OSZ pro Prahu 4, a to se zaměřením na obsah
pokynu náměstkyně Měst. st. zastupitelství, resp. na některé námitky podatelem uvedené v jeho
podáních“. Dále paní zástupkyně sdělila, že dospěla po prostudování spisu k závěru že „v dané věci je
potřebné se předmětnou věcí opětovně zabývat a doplnit prověřování“. S tím, že „policie se
neomezí pouze na doplnění prověřování, ale provedou i další úkony“. A opět se nic nedělo.
V této informaci dohledové zástupkyně nelze přehlédnout až neuvěřitelné sdělení, když se rozhodla
K. Staňkovi poskytnout knížecí radu. Prý jestliže likvidátor odmítá dozorčí radě vydat účetnictví ke
kontrole, tak „bylo zjištěno, že ve veřejném rejstříku vedeném u MS v Praze ve sbírce listin jsou
založeny účetní závěrky od roku 1996 do roku 2013, tedy i ty, které byly požadovány po
likvidátorovi Častorálovi“. S podotknutím, že některé závěrky nebyly dosud digitalizované (pozn.:
takže k nim není přístup).
Shodou okolností sestavení těch sedmi nedigitalizovaných, tedy nepřístupných, nebo spíš
neexistujících účetních závěrek, mělo vycházet právě z rekonstruovaného účetnictví. Nehledě na to,
že st. zástupkyně Měst. st. zastupitelství se ani trochu nepozastavila nad tím, že § 254 určuje „kdo
účetní knihy, zápisy, nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, nebo zatají a
ohrozí tak majetková práva, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let“. Ovšem
jestliže st. zástupkyně projevuje takovou naprostou neznalost a nechápe rozdíl mezi účetní závěrkou
a kompletním účetnictvím společnosti, to je vskutku na pováženou. Nicméně i takové „ochránce“
práva si v této zemi platíme ze svých daní.
Někdy v červenci se předseda představenstva telefonicky spojil s dohledovou st. zástupkyní Měst. st.
zastupitelství s dotazem, zda prošetřování jeho stížnosti pokračuje. Bylo mu sděleno, aby se již na
tuto měst. st. zástupkyni neobracel, že byla přeřazena jinam. S odkazem, aby se informoval na OSZ
Prahy 4. Tam se dozvěděl vskutku mimořádně povzbudivou informaci, že se „na tom pracuje“.
Jen tak napadá – není nějaká souvislost mezi vyloučením J. Jindřicha z dozoru nad prošetřováním
Harvardu, přeřazením zmíněné městské st. zástupkyně a stylem, jakým se prošetřují stížnosti
předsedy představenstva K. Staňka? Časově by se to s výtkou udělenou J. Jindřichovi docela
shodovalo. Nechuť cokoliv učinit se zřejmě zmanipulovaným výsledkem vyšetřování trestního
oznámení na Častorála, byla a je nadále očividná. Stále víc přitom sílí podezření, že některá státní
zastupitelství na nižších úrovních (alespoň v Praze) mají dobře propracovaný systém, jak „nakládat“
se stížnostmi a jak případné stěžovatele znechutit.

Proto se předseda K. Staněk rozhodl, že o situaci kolem přešetřování trestního oznámení na
likvidátora Častorála, bude informovat nejvyššího st. zástupce JUDr. Zemana a znovu vrchní st.
zástupkyni JUDr. L. Bradáčovou i vedoucí st. zástupkyni Měst. st. zastupitelství JUDr. Hercegovou.
Výsledek se dostavil – opakovaně byl K. Staněk Měst. st. zastupitelstvím informován, že dojde k
vykonání dohledu nad Obvodním st. zastupitelstvím Praha 4. A tak je to stále dokola, již celý rok.
Přitom nelze přehlédnout jednu drobnost. Když si stěžujete na práci určitého státního zastupitelství,
tak právě toto zastupitelství dostane podle zákona vaši stížnost k vyřízení. Prostě spolehlivý kontrolní
mechanismus. Jako za blahých bolševických časů…

