Kontrola z Finančního úřadu
Komu patří sídlo na Kajmanech?
(12. 02. 2016) Již jednou kontrola Finančního úřadu umožnila nahlédnout do přísně utajovaného
Častorálova účetnictví, když šlo o daňovou kontrolu za druhé čtvrtletí loňského roku. Následovala
kontrola za čtvrtletí třetí, která opět dala možnost seznámit se s fakturami, likvidátorem v tomto
období proplácenými. A je to rovněž zajímavý přehled.
Ve třetím čtvrtletí poskytovali společnosti HPH služby čtyři právníci a jejich faktury v celkovém součtu
představovaly 351 636 korun. Jistým překvapením je, že tentokrát dražební firma Vaberg podala jen
jednu fakturu na 130 tisíc korun. V této faktuře ve výčtu předmětů zdanitelného plnění uvádí: účast
na jednání s třetími stranami, příprava podkladů pro jednání likvidátora, analýza podkladů předaných
likvidátorem, zajištění překladů AJ a ŘJ, jednání s likvidátorem a právním zástupcem likvidátora (jako
poradce, nebo snad jako dohled nad Častorálem?) a ostatní práce podle požadavků likvidátora. Ve
druhém čtvrtletí byl ovšem Vaberg podstatně pilnější – fakturoval za všechny tři měsíce a HPH to
stálo 370 tisíc.
Stejně pilný, jako ve druhém čtvrtletí 2015, byl Vaberg i v letech dřívějších. Tak třeba v prvním
pololetí 2011 za šest měsíců fakturoval za své činnosti pro společnost HPH téměř 750 tisíc Kč. Takže
pravidelné čtvrtletní zálohy 360 tisíc, které Častorál Vabergu poskytoval, na to ani nestačily. Pro
zajímavost - jaké činnosti v roce 2011 pro úspěšné naplňování likvidace Vaberg fakturoval: zajištění
výkonu exekucí, jednání s exekutorem, činnost ve věci majetku HPH, jednání ve věci soudních sporů,
daň z převodu nemovitostí, vypracování podnětu pro Policii ČR, vyjádření k odvolání VSP, jednání
s právníky VSP, zajištění advokátní kanceláře a překladatele na Kypru (!), znalecké posudky na
pozemky (v té době již HPH žádné pozemky ani neměl) a ostatní práce podle pokynů likvidátora a
další.
To vše v době, kdy pro Častorála pracovali dva právníci, perfektní administrativní chod společnosti
zajišťoval tehdejší asistent likvidátora se sekretářkou a od představenstva likvidátor požadoval vyřídit
řadu záležitostí. To ještě Častorál nevěděl, že představenstvo nikdy nebylo platně zvoleno. Jak
náročné a i vyčerpávající činnosti Vaberg tehdy zvládal, k tomu stačí malá ukázka. Jen zajišťováním
exekucí a jednáním s exekutorem do poloviny roku 2011 Vaberg strávil 115 hodin a za to inkasoval
165 560 korun, což představuje 1 440 korun na hodinu!
Podobně zajímavá zjištění se také v kontrolovaných daňových dokladech za třetí čtvrtletí 2015
objevila – květnová faktura vystavená na 2 503 dolarů (cca 76 000 Kč) ve prospěch kyperské
advokátní kanceláře PHC Tsangarides. Předmětem plnění nejsou kupodivu právní služby, ale: vládní
poplatek, komunikační poplatek a poplatek za sídlo! Tuto fakturu však vystavila jakási společnost
Harneys Services (Cayman) Ltd. pro společnost PHC Tsangarides. Ovšem Česká spořitelna potvrdila
úhradu těch 2 505 dolarů z HPH ve prospěch PHC Tsangarides. Takže jsou zřejmě dvě možnosti. Že
Častorál této kyperské advokátní firmě platí na Kajmanech jakési sídlo. Jestliže by tomu tak nebylo,
pak patrně toto sídlo patří společnosti HPH. Proč by jinak za ten objekt Častorál platil poplatky?
O něčem takovém se Častorál nikdy nezmínil, v harvardském majetku se žádné sídlo na Kajmanech
neobjevuje, ani o něm nebylo slyšet. Přitom na Kajmanech má být uloženo 31 milionů dolarů, které
jsou, jak Častorál tvrdí, majetkem HPH. Tak proč Častorál ty poplatky platí z harvardské vyrabované
kasy? Komu tedy vlastně patří sídlo na Kajmanech? Proč Častorál platí za neznámé sídlo přes
neznámou kajmanskou společnost Harneys Services poplatky za toto sídlo advokátům PHC
Tsangarides? Nebo snad opačně - firmě Harneys Services přes advokátní kancelář Tsangarides? Že by
se k těm 31 milionům dolarů Oliva s Malhockým, coby ředitelé HPH Cayman, ještě nedostali? Nebo
tam nikdy nebyly, či snad dokonce nějak zmizely, jako se to přihodilo se zisky z Vabergem
přebíraných a zpeněžovaných milionových majetků na Slovensku? Snad nevypadl z Častorálova

účetnického trezoru další kostlivec? Likvidátor Častorál jistě nejasnost s placením poplatků za
neznámé sídlo na Kajmanech velice rád, ochotně a obratem detailně vysvětlí.
.

