Když Častorál začne podávat návrhy
(27. 01. 2017) Jakmile začal nový rok, tak se kvazi profesor Častorál rozhodl opět zcela jednoznačně
prokázat svou mimořádnou způsobilost i schopnosti, nad jakoukoliv pochybnost potvrzující
oprávněnost jeho likvidačního poslání v Harvardu.
Zřejmě k tomu byl povzbuzen stanoviskem Vrchního státního zastupitelství, které považuje
podivuhodný atestát jakési ukrajinské instituce, jež Častorálovi udělila titul profesora ekonomie, za
potvrzení, že „jeho odbornost je dostatečná, neboť je profesorem ekonomie“.
Prostě vystavil své nekonečné břídilství opět zaslouženému obdivu. Nejprve 15. 12. 2016 podal
odvolání proti zastavení řízení o insolvenčním návrhu. Zdůraznil, že 25. 11. 2016 podal insolvenční
návrh, spojený s návrhem na prohlášení konkurzu. Ovšem tento návrh prý měl být vyjádřením
k odvolání společnosti ALKONY-CZ, nikoliv samostatným návrhem, jak to soud pochopil a také podle
toho konal. Proto když na základě tohoto zmatení došlo k odmítnutí Častorálova návrhu, tak to bylo
podle Častorála jen z formálních důvodů a může za to soud, neboť jeho zmatenost nepochopil.
K tomu přidal, že považuje za vhodné vyslovit se ke společnému vyjádření představenstva a dozorčí
rady. Zdůraznil, že toto vyjádření bylo podáno neoprávněnými osobami, neboť paní Reichmanová a K.
Staněk a J. Sedáček nikdy nebyli platně zvoleni do funkcí. K tomu J. Maternovi, J. Punarovi a T.
Ševčíkovi skončilo funkční období a navíc jsou pochybnosti ohledně jejich platných zvolení. Jinak
vyjádření obou orgánů podle Častorála obsahuje pro insolvenční řízení zcela irelevantní důvody.
Proto je prý na místě k tomuto vyjádření nepřihlížet.
Vyjádření harvardských orgánů ovšem jen informuje soud o situaci ve společnosti HPH, upozorňuje
na evidentní zmatenost likvidátora a uvádí svá nesouhlasná stanoviska k podávání Častorálových
insolvenčních návrhů. K tomu upozorňuje rovněž na nepravdivá a zavádějící tvrzení, i na skutečnost,
že pohledávka 246 tisíc Kč (propadlý daňový přeplatek) nebyl v Častorálových insolvenčních návrzích
vůbec uveden. Patrně proto, že jde o pohledávku, kterou svou trestuhodnou nedbalostí zavinil
Častorál sám. Což jsou samozřejmě podle našeho bolševického profesora naprosto, ale opravdu
naprosto irelevantní důvody. Ale může se stát, že někteří profesoři ekonomie, zvláště bez jakéhokoliv
ekonomického vzdělání, používají cizí výrazy, aniž by věděli, co znamenají. U předlistopadových
vnitráků by to nebylo nic mimořádného.
K čemuž samozřejmě musel přidat patřičnou dávku své patologické prolhanosti o tom, že K. Staněk,
R. Reichmanová a T. Sedláček nikdy nebyli platně zvoleni do svých funkcí. Přitom ve svých výročních
zprávách ve výčtu konaných valných hromad (od r. 2006 do r. 2011) vždy uvádí, že byly svolány
„řádně zvoleným představenstvem“. Navíc ve Výroční zprávě za rok 2009 sděluje, že na VH 29. 4.
2004 bylo vytvořeno tříčlenné představenstvo (Staněk, Husník, Cabalka) a že zápisy v OR poprvé od r.
1997 zachycují skutečný stav, odpovídající posledním valným hromadám. O nějakém neplatném
zvolení ani slovo.
Jak je tedy možné, že polovina členů harvardských orgánů nikdy nebyla platně zvolena a o druhé
polovině Častorál šíří pochybnosti o jejich zvolení? Že by vyznával zásadu – s prolhaností nejdál
dojdeš? Nebo spíš bude mít pravdu George Orwell, který bolševickou přirozenost skvěle rozebral
v bestsellerech Farma a 1984 a identifikoval patologické lháře: „čím více se vzdalují od pravdy, tím
více nenávidí ty, kteří pravdu říkají“. Ale aby Častorál nezůstal jen u bohapustého lhaní a nenávisti,
tak přešel k rozhodnému činu – podal návrh na zápis změny do Obchodního rejstříku.
A opět jeho totální neschopnost zazářila v plném lesku. Především nějak zapomněl zaplatit soudní
poplatek. K požadovanému zápisu zániku funkce J. Materny a členů dozorčí rady nedoložil nezbytné
listiny, které podle zákona musí být do rejstříku založeny. Protože Obchodní rejstřík má již

s Častorálovým podáváním návrhů své zkušenosti, dostalo se mu dokonce i podrobného poučení, že
podle zákona funkční období členů orgánů společnosti končí nejpozději po třech měsících od
skončení jejich funkčního období. A jestli své podání neopraví a nedoplní do 10 dnů, soud nic
nezapíše.
Prostě Častorál jen opět předvedl (pokolikáté již!), čeho všeho je schopen a proč jej před lety musel
soud vyhodit z funkce likvidátora společnosti A.R.C., když se tehdy několikrát beznadějně pokoušel
sestavit obyčejný návrh na výmaz společnosti. Nicméně nutno bezvýhradně uznat, že soud, který
v roce 2000 Častorála určil do společnosti HPH coby likvidátora, měl při jeho výběru a instalaci
mimořádně šťastnou ruku. Málokdo by HPH tak „vybílil“ a zlikvidoval s takovou údernou
samozřejmostí. Přitom s neotřesitelnou přesvědčivostí dokázal proměnit svůj handicap naprosté
absence ekonomického vzdělání, v záruku odborné péče řádného hospodáře.

