Likvidaci zachrání konkurz a nová rekonstrukce účetnictví
(11. 11. 2016) Návrh, který v minulých dnech Častorál podal, nebyl jen prostým návrhem na
prohlášení insolvence na HPH, ale přímo ukázka oslňující geniality našeho budižkničemného
univerzitního profesora ekonomie, bez sebemenšího ekonomického vzdělání. Byl to sofistikovaně
vybroušený plán, jak zcela bezpečně a doslova vrchovatě naplní harvardskou likvidaci. Aniž by
Častorál hnul prstem, bude o tom jen blábolit.
Klíč k návratu ukradeného majetku HPH a naplnění likvidačního zůstatku je totiž naprosto jednoduchý
a ve své jednoduchosti přímo geniální. Nakonec pochází přece z dílny častorálovského mozkového
trustu. Soudy sice dvakrát našemu vysloužilému vnitrákovi zamítly odpuštění soudních poplatků,
takže Častorál musel poplakat v Hospodářských novinách i na svých oficiálních stránkách, jak byl
závažně omezen ve vymáhání ukradeného majetku a dokonce zbaven možnosti odvolávat se. Hned
však odhalil, jaký úžasný prospěch jeho insolvenční návrh harvardským akcionářům přinese:
v insolvenci totiž konkurzní správce žádné soudní poplatky nemusí platit, což správci umožní
pokračovat ve vymáhání majetku.
Kampak na Častorála se soudními poplatky, žádné doprošování se o jejich prominutí! Společnost
jednoduše dáme do konkurzu a soudit se bez poplatků můžeme dalších deset let. Není to vskutku
obdivuhodné údernické novátorství? Po uspokojení věřitelů se pak HPH znovu vrátí do režimu
likvidace, samozřejmě opět vedené výhradně Častorálem a nikým jiným. A tak bude možné formou
likvidačních zůstatku akcionáře uspokojit. Co všechno se v té Častorálově vskutku geniální mysli
neurodí…
Konkurzní správce se proto bude muset náležitě činit a za Častorála do likvidačního zůstatku získat
alespoň dalších 150 milionů. Aby věřitelé byli patřičně uspokojeni, především šestimilionový věřitel
Častorál, a harvardské vnitrácko-estébácké grupě zůstalo dostatek milionů na další letité provádění
častorálovské likvidace. Jinak by se náš bolševický učitýlek velice na konkurzního správce hněval, ale
opravdu velice hněval. I trestní oznámení by mohl podávat. Aby tato objevná a přímo novátorská
likvidační cesta byla maximálně výnosná, o to se tedy musí postarat insolvenční správce. Častorálova
elitní skupina kovaných bolševiků se svými pohledávkami se totiž musí stát silou, přinášející
Častorálovi v případném výboru věřitelů hlavní slovo.
Proto také Častorál hned úderně přikročil k dílu. Sobě s přehledem přidělil šestimilionovou odměnu
za nic. Nakonec když mohl své družce vyplatit 2,7 milionu za rekonstrukci účetnictví, která není nikde
k nalezení, proč by si nemohl uloupnout šestimilionovou odměnu za pouhé primitivní lhaní, že do
likvidačního zůstatku získal nezměrným úsilím majetek za 120 milionů? Tedy za něco, co vůbec
neudělal. Ovšem co je doma, to se přece počítá - a jak jinak by se dal věřitelský výbor ovládnout.
Je s podivem, že si také neudělil odpovídající odměnu za své nezměrné úsilí, kterým HPH přivedl až k
úpadku. Navíc nesporně zaslouží odměnu i za systematické zneplatňování valných hromad. K tomu ve
svém návrhu pohotově uvedl prokazatelné a uznané závazky (s odloženou splatností), a to u JUDr.
Bělohlávka 2 551 391 Kč, Vabergu 1 090 452 Kč, kyperské AK Tsangarides 988 511 Kč, amerického
právníka Sorensona 287 810 Kč, vysloužilého vnitráka Malhockého 352 000 Kč a švýcarské kanceláři
ze Ženevy 252 961 Kč. Celkem zhruba 10,5 milionů, to mohl být docela slušný, ba přímo slibný
věřitelský start.
Jedno je ovšem nutné u Častorála naprosto bezvýhradně ocenit – jeho mimořádně laskavý,
ohleduplný a lidsky vřelý vztah k osobám, které ve společnosti HPH zaměstnává. Konkrétně třeba k
vysloužilému vnitrákovi Malhockému, Za pouhých sedm měsíců (duben až říjen) mu společnost HPH

dluží 352 tisíc korun, Chtělo by se říci, že 50 tisíc měsíčně z majetku akcionářů, při evidentním
nicnedělání a stavu společnosti, by mohli akcionáři považovat za docela slušné (možná až primitivní)
rabování společnosti.
Ale rozhodně tomu tak není. To by byla na Malhockém spáchána křivda, nakonec platí ho přece
Častorál a ten rozhodně ví, jak a proč Malhockého schopnosti tak bohatě ocenit. Stále v dobré paměti
je přece jeho husarský kousek, přímo ukázka mimořádné sekretářské výkonnosti a neotřesitelné
spolehlivosti. Tehdy byl totiž Častorálem pověřen, aby Koženého právníkům poslal dopis, potvrzující
dohodnutou schůzku. K tomu likvidátor přiložil jen pro Malhockého interní písemnou instrukci, aby
text dopisu nebral vážně, že na tu schůzku půjdou nikoliv něco dojednat, ale zjistit jak to vypadá v
Ohradní, aby se to dalo využít pro žalobu na VSP. A nějak se prostě stalo, že Malhocký s Častorálovým
dopisem poslal Koženého právníkům i Častorálovu instrukci. No řekněte, při tak skvělém plnění svých
povinnosti, aby neměl 50 tisíc měsíčně, když před pěti lety začínal na pětatřiceti tisících. Holt inflace
je inflace a nevyhýbá se ani harvardské vnitrácko-estébácké elitě. Nebo snad ještě něco jiného?
Nutno uznat, že Častorál pokračování likvidace ve vyrabovaném Harvardu rozehrál brilantně, leč
nepřejícný insolvenční soud neměl pochopení a Častorálův návrh odmítl. Nezbývá než čekat, zda
likvidátor svůj návrh podá znovu, ovšem zbavený všech nedostatků, pro které s tak skvělým návrhem
neuspěl. Což u naší likvidátorské hvězdy může být až nepřekonatelný problém. Již jednou byl
v podobné situaci a po řadě marných pokusů dát dohromady prostý návrh na vymazání společnosti,
jej musel soud z funkce likvidátora vyhodit. V HPH je ovšem podstatně závažnější problém,
pochopitelně způsobený Častorálem. Taková tichá, zato hezky brizantní nálož, kterou svým
nezměrným úsilím nastražil likvidátor sám na sebe.
Svůj insolvenční návrh Častorál doložil účetní Rozvahou a Výkazem zisku a ztrát. Což jsou ovšem
účetní doklady naprosto neplatné, tedy k ničemu, neboť Častorál přece zneplatnil valnou hromadu
z roku 2004, když tuto VH spolu s akcionářem Kaňovským svolali svévolně proti platnému
předběžnému opatření, které konání této VH zakazovalo. Soud samozřejmě platnost usnesené VH
2004 po 10 letech zneplatnil, což Častorál coby likvidátor dokonce iniciativně plně podpořil. Následně
pak před soudem zase jednoznačně popřel. Nebyl by to Častorál, kdyby něco takového nepředváděl.
Podobně se nedávno zasloužil i o zneplatnění VH z roku 2006, která schválila účetní závěrky za roky
2003 a 2004. Na základě účetní závěrky 2003 byly sestavovány v údajné rekonstrukci účetnictví
závěrky následné. Takže dnes díky Častorálovi má společnost HPH po zneplatnění závěrky 2003 zcela
neplatné celé účetnictví. Což Častorál posvětil dokonce svým úderným vyjádřením. Soudu sdělil, že
VH 2006 se uskutečnila podle pravidel, přijatých valnou hromadou 2004. Ta však již byla prohlášena
za neplatnou „proto jsou neplatná všechna usnesení přijatá VH 2006“.
Se skromností sobě vlastní se zapomněl pochlubit, že VH 2004 zneplatnili spolu s Kaňovským
záměrně ignorováním zákona. Ve svém insolvenčním návrhu Častorál uvedl, že po představenstvu
bude společnost HPH požadovat náklady za svolávání neplatných valných hromad, i další náklady
s tím související. Jen další ukázka toho, čím Častorálův charakter oplývá. Ale k té pasti, kterou na sebe
náš bolševický podplukovník přichystal.
Takže, soudruhu pochybný univerzitní profesore, co s tím? Patrně těžko bude soud z naprosto
neplatného účetnictví i neplatných závěrek akceptovat doklady, které by měly osvědčit pravdivost
údajů případného opakovaného insolvenčního návrhu. Zvláště, když u vás je to s tou pravdivostí dost
problematické. Nicméně OSMA vidí řešení naprosto transparentní, přímo průzračné. Je nutné, abyste
znovu pověřil svou paní družku opětovným vypracováním kompletní rekonstrukce účetnictví HPH,
tedy od r. 1996 do letošního roku včetně. Čímž by se účetnictví HPH, po auditování pochopitelně
výhradně vašim osobním auditorem, mohlo stát opět platným. Navíc by pověření paní družky
přispělo i k posílení případného věřitelského výboru. Když za šest let rekonstrukce účetnictví (která

není k nalezení) dostala od vás 2,7 milionů korun, tak rekonstrukce za 21 let by přišla nejméně na
takových šest, sedm milionů. Tak by byla častorálovská likvidace zachráněna a spolu se svým
expertním týmem budete opět akcionářům dokořán otevírat cestu k jejich uspokojení a úderně a
útočně předvádět, jak má správná likvidace vypadat, když to vezme do rukou nezničitelný likvidační
kvazi profesor se svou estébácko- vnitráckou partou.
Jak se dalo očekávat, tak v těchto Častorálových insolvenčních hrátkách projevil svou oddanost a
hlubokou víru v Častorálovu mistrovskou likvidační strategii akcionář Kaňovský. Jen co likvidátor
podal svůj návrh, vzápětí Kaňovský přihlásil svou nezajištěnou pohledávku 2 000 Kč, coby náhradu
nákladů na žalobu valné hromady 2015, třebaže prvoinstanční usnesení není ještě projednáno
odvolacím soudem. Ale když je potřebné prokázat oddanost a bezmeznou důvěru v likvidátorovu
mistrovskou likvidační strategii, je třeba jednat bez sebemenšího zaváhání.

