Kdo zastaví Častorálovo likvidační perpetuum?
(25. 03. 2016) Podání návrhu na insolvenční řízení, ale hlavně soudní projednávání této věci, potvrdilo
v plném rozsahu důvody, které vedou představenstvo a dozorčí radu k odvolání likvidátora Častorála.
Vlastně je především potvrdili v průběhu jednání právní zástupce likvidátora a hlavně osobně sám
Častorál.
Z vyjádření Častorálova právního zástupce se soud dozvěděl:
Většina majetku HPH byla vyvedena do trustů.
Ovšem ve svém Seznamu pohledávek HPH Častorál u trustu č. 1 neuvádí žádnou pohledávku, u trustu
č. 2 uvádí, že hodnota majetku „může dosahovat až 250 milionů dolarů“. V přepočtu zhruba 6,2
miliardy korun. Přitom Častorál vykazuje v účetnictví a účetních závěrkách 26 miliard vlastního
kapitálu. Že by 6 miliard bylo většinou z 26 miliard? V poslední zprávě kyperského nuceného správce
trustů (prosinec 2015) přitom není na účtu trustu č. 2. žádný záznam o jakékoliv sumě v dolarech, ani
v jiné měně.
Likvidátor vede řadu sporů, především v zahraničí.
Při nahlédnutí do poslední výroční zprávy (za rok 2014) i do Častorálova Seznamu pohledávek HPH,
lze snadno zjistit, že likvidátor vede jediný zahraniční spor a to v New Yorku ve věci Aspen a pak
v Praze proti VSP o 26 milionů v řízení, které je přerušeno. Kde je tedy ta řada sporů vedených
Častorálem? Na Kypru likvidátor podal žalobu na neplatnost trustů v r. 2004 a ta skončila v březnu r.
2011 dohodou. Tu však neuznává, protože s ní prý nesouhlasil. Přitom byl po celou dobu přítomen
soudnímu řízení a všem následujícím jednáním s protistranou, dokonce vypovídal jako hlavní svědek.
Tak proč svůj nesouhlas tehdy neoznámil soudu?
Když se však vrátil do Prahy, tak začal rozhlašovat, jak bystře odhalil mezinárodní spiknutí zosnované
proti jeho osobě. Těmi spiklenci měli prý být právníci obou stran i se samotným soudcem. Spiknutí
pak doslova rozdrtil svou sofistikovaně obsáhlou výpovědí. Když soudce pochopil, jak mistrně ten
mezinárodní komplot Častorál rozmetal, velice se prý rozhněval a řízení ukončil. Likvidátor přitom
oplýval natolik vstřícným rozpoložením, že chtěl navázat se soudcem přátelský kontakt. Proto se
soudci pokusil veřejně, před zahájením řízení věnovat, podle svědků spíš vnutit, jedno ze svých
vlastních skript, která si bezostyšně nakupoval a platil z kasy HPH.
Na Kypru se nyní domáhá společnost HPH Cayman, tedy nikoliv společnost HPH (ředitelé Oliva a
Malhocký), odvolání nuceného správce trustů i bývalých protektorů a jmenování nového správce.
Snahu vstoupit do sporu kyperských společností proti trustům soud v Nikósii zamítl. Z čehož vyplývá,
že neustálé omílané tvrzení likvidátora, že Ševčík ovládá majetek v trustech, je bohapustá lež. Jinak
by přece musel HPH Cayman odvolávat i T. Ševčíka. Pokud jde o Častorálem uváděné pohledávky v Č.
Budějovicích 20,1 milionů dolarů a 100 milionů korun blokovaných v ČSOB, pak zatím není známo, že
by nějakou žalobu podal. Jen insolvenčnímu soudu uvedl, že „návrh bude podán do konce února
2016“. Únorem totiž skončila tříletá lhůta, určená pražským soudem, v níž mohl být uplatněn nárok
na obě sumy v občansko-právním řízení. Proč Častorál nároky HPH nepodal dříve, pokud je vůbec
podal? A nakonec v aukci chtěl prodat za 20 milionů právo se o těch 100 milionů soudit? Ale žádnou
„kavku“ se mu podle očekávání přilákat nepodařilo.
Že neinformuje akcionáře, se nezakládá na pravdě, informace podává na webových stránkách.
Jsou to informace, které akcionářům poskytují naprosto, ale vskutku naprosto vyčerpávající přehled a
stavu likvidace, především o finančních prostředcích, které likvidátor za patnáct let shromáždil do
likvidačního zůstatku. Týkají se hlavně přeběhlíků, zaprodanců a přisluhovačů Staňka a Sedláčka, také
T. Ševčíka, jak likvidátorovi brání v provádění likvidace. Hlavně pak Staněk se Sedláčkem, kteří mu
pod rukama vyvádějí ty ohromné sumy, jež do HPH vrátil a jak je proti tomu naprosto bezmocný.

Zvláště když oba přeběhlíci vyváděné prostředky stále perou a legalizují pro ještě nedávno
právoplatně odsouzené zločince, dnes již jen harvardské otce zakladatele, Koženého a Vostrého.
Kupodivu v té úžasné záplavě informací chybí zpráva o zatím nepravomocném jmenování dalších
dvou likvidátorů. Ani se neobjevila zpráva o rozhodnutí newyorského soudu, že HPH musí zaplatit
kauci 660 tisíc dolarů. Až když tento soud kauci zrušil, pro jakési administrativní nedopatření, pak
Častorál bolševicky vítězně rozhlásil, jakého dosáhl úspěchu a že žádnou kauci platit nemusí. Nakonec
stačí si stránky z Častorálova webu přečíst.
Je pravda, že akcionáři nebyli vyplaceni, ale proto, že likvidace nebyla ukončena.
Z čehož lze dovodit, že pokud akcionáři nebudou vyplaceni, likvidace neskončí a máme na světě
perpetuum mobile, poháněné jen Častorálovou totální neschopnosti. Tedy nemůže jít o žádné
porušení zákona o zachování energie, proto je možno patentovat. Jak se zdá, tohle Častorálovo
likvidační perpetuum těžko někdo zastaví. Nebo že by snad mohlo být zastaveno prostou otázkou –
proč likvidace nemůže skončit, aby akcionáři byli vyplaceni? Přitom k vyplácení již před dvěma lety
bylo tak blízko! Soudu Častorál sice sdělil, že není schopen odhadnout, kdy likvidace skončí. V roce
2014 ale na valné hromadě přece akcionářům oznámil, že „řešení likvidace vidím v řádu měsíců“, což
za chvíli umocnil prohlášením „řešení návratu majetku pod kontrolu HPH může být velmi rychlé“.
Lhaní, to je hlavní zdroj Častorálova řešení likvidace a stálý pohon jeho perpetua.
Účastníci 1. a 2. (pozn.: společnost HPH a Častorál) nezaznamenali žádné tlaky na odvolání
likvidátora.
Je naprosto logické, že akcionáři HPH, kterých je čtvrt milionů, jsou s patnáctiletým trváním likvidace
bez jakéhokoliv výsledku přímo nadšeni. Dokonce minimálně 87 akcionářů, kteří poskytli své plné
moci akcionáři Kaňovskému, nechtějí nic jiného, než aby mohli naprosto bezcenné harvardské akcie
prodávat a nakupovat. Vůbec jim nevadí, že za tu likvidační karikaturu, kterou Častorál předvádí,
přišli o 150 milionů korun, aniž se čehokoliv dočkali. Kromě výjimečných zážitku Častorálova letitého,
stereotypního a planého žvanění.
Jak je vidět, nemá to právní zástupce Častorála vůbec jednoduché. Ale musí se přece řídit
prosazováním zájmů klienta a jeho příkazy, jinak nelze, od toho je přece placen.
O vyjádření likvidátora Častorála a jeho soudním výslechu opět příště.

