Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“
(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory,
které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat,
velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven.
Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových
stránkách zveřejnil.
Vypracoval „nezbytné zásady spolupráce tří likvidátorů“ a hned také vydal své brilantní stanovisko
k postupu obou svých nově jmenovaných kolegů. A dobře učinil, přece noví kolegové musí v plném
rozsahu poznat, jak to v likvidovaném HPH dlouhá léta chodí a také i nadále chodit musí. Především
ozřejmil, že žádný zákon součinnost tří likvidátorů neupravuje. Což je samozřejmě přímo skandální,
protože soud, který stanovil, že za společnost jednají vždy dva likvidátoři, prý podle Častorála měl na
mysli jednání pouze vně společnosti a neřešil otázku vnitřních vztahů likvidátorů. I takové pitomosti
dovedou někteří jedinci nejen vymyslet, ale i publikovat.
Proto Častorál provedl jednu ze svých proslulých analýz, která prokázala, že noví likvidátoři toto
nanejvýš závažné soudní „pochybení“ zneužívají a chtějí konat jen sami dva a dokonce vyloučit
z činnosti prvního likvidátora. Což je pro Častorála nepřijatelné, ale opravdu naprosto nepřijatelné a
ještě k tomu protiprávní! Něčemu takovému se okamžitě rozhodl učinit přítrž (no co si to ti dnešní
likvidátoři dovolují), a proto stanovil „pět nezbytných zásad“. Musel dát přece nesmlouvavě najevo,
s kým mají kolegové tu čest a kdo je Častorál. A jak se stalo jeho dobrým zvykem, udělat z harvardské
likvidace náležitou klauniádu.
Je úžasné, s jakou suverenitou dokáže odhalit kdejakou nepravost. Ani noví kolegové neměli
sebemenší šanci, neboť jeho investigativní nadání je prostě nedostižné. Nelze se ubránit vzpomínce
na bohatýrskou udatnost a nedostižnou bystrost, s jakou Častorál v průběhu svého náročného
výslechu dokázal odhalit v roce 2011 mezinárodní spiknutí u kyperského soudu v Nikósii, jehož strůjci
byli právníci žalovaného i žalujícího. Dokonce se toho odsouzeníhodného spiknutí zúčastnil sám
soudce! Častorál ty padouchy, kteří usilovali z něho učinit nedůvěryhodného svědka, doslova
rozmetal, čímž rozčílil soudce tak, že přerušil řízení a jednání odročil na příští den. Častorálovo líčení
bylo tehdy vskutku barvité. Teď se o jeho kvalitách přesvědčili i jeho likvidátorští kolegové.
Nakonec, kde by našli druhého takového likvidátora, který rozházel (možná i něco jiného) 150
milionů, nechal Harvard zbankrotovat, nechal propadnout i čtvrtmilionový daňový přeplatek. No co,
jeho peníze to nejsou, patří akcionářům, tak nechť poznají, co taková likvidace v Častorálově režii
obnáší. K tomu nechal svou družku vyrobit fiktivní rekonstrukci účetnictví, za což jí vyplatil 2,7
milionu a ještě toto zfixlované účetnictví již hezkých pár let odmítá komukoliv ukázat. Přestože podle
paragrafu 254 jsou za skrývání účetních knih minimálně dva roky, při způsobení velké škody až osm
let. Této jeho obdivuhodné likvidační nedostižnosti byla v nedávných dnech nasazena koruna - u
kyperského soudu Kožený vyhrál přes šest milionů dolarů. S čímž se Častorál při své vrozené
skromnosti ani nepochlubil.
Těch pět zásad představuje dokonalou vytříbenost Častorálova brilantního myšlení. Ta pátá, poslední
zásada, určuje, že likvidátoři „upřednostňují zásadu kolektivního rozhodování před rozhodováním
jakýchkoliv dvou likvidátorů“. Což je prakticky popřením soudního rozhodnutí a jednoznačný vzkaz
Častorála jeho kolegům – beze mne si tady ani neškrtnete, takže si nemyslete, že bych vám někdy
vydal harvardské účetnictví. Úvodní zásada zase zdůrazňuje vzájemnou informovanost.
Častorál jen zapomněl upřesnit, že se samozřejmě netýká utajovaného účetnictví, ani třeba
informace, kam spolu s Vabergem zašantročil ty mimořádné zisky ze Slovenska, i jiné podobné
tajností. Třeba jak to bylo s tou půjčkou 1,5 milionu od Koženého a kolikrát si vůbec od Koženého

půjčoval. A proč právě od Koženého? Nebo proč utajované účetnictví přestěhoval do Lázní Mšené a
za jeho roztřídění a uspořádání zaplatil 181 tisíc zálohy, přestože podle jeho vlastních slov harvardské
účetnictví představují jen pouhé čtyři útlé šanony.
Častorálem další ustanovená zásada nespornosti likvidačního zůstatku by zřejmě měla nové
likvidátory přivést k přesvědčení, že jedinou cestou k uspokojování akcionářů je návrat majetku do
HPH. Že zatím jediné uspokojení akcionářů přišlo z trustů, to nějak nebere Častorál na vědomí. Navíc
akcionářům je a bude zcela lhostejné, kdo by jim likvidační zůstatek vyplácel. S představou, že by to
mohl být naprosto nezpůsobilý Častorál se již dávno rozloučili.
Ovšem Častorál musí trvat na tom, že vyplácet může jen on a nikdo jiný. Pokud se tak nestane, může
se s vidinou odměny za shromážděný likvidační zůstatek rozloučit. Něco takového by si přece
nezasloužil, po tom letitém a tolik vyčerpávajícím rabování toho, co v HPH zůstalo po Koženém a
Vostrém. Zřejmě proto se rozhodl mizející odměnu pro jistotu saturovat i vlastnoručně zfalšovanou
šestimilionovou pohledávkou.
Vzdor nepopiratelným likvidačním zásluhám však likvidátor u svých nových kolegů neuspěl, a tak svůj
návrh nezbytných zásad musel pohřbít, když takový paskvil noví likvidátoři pochopitelně odmítli
podepsat. Přestože dokonce postupují v rozporu s těmito zásadami, jak Častorál neopomněl
zdůraznit. Ovšem takovým bezohledným způsobem ignorovat nevídané Častorálovy mimořádné
úspěchy, doložené 27 miliardami na kontě vlastního jmění! Zvláště když tato suma s neotřesitelnou
pravidelností virtuálně narůstá každým rokem minimálně o tři čtvrtě miliardy korun.
Takže podle očekávání se noví likvidátoři marně snaží o dohodu o společném jednání, marně žádají,
aby Častorál předložil účetnictví, audity i další dokumenty. Odmítl i společné vyjádření likvidátorů pro
soud k podanému insolvenčnímu návrhu s tím, že on se vyjádří sám. Do toho všeho policie vyšetřuje,
zda se likvidátor nedopustil trestného činu a žádá harvardské likvidátory o součinnost. Noví likvidátoři
však nemohou ani sestavit soudem požadovaný seznam harvardského majetku. Tak uvidíme, jak se
policie s Častorálovým zavilým utajováním vypořádá. Policejní vyšetřovatel se státním zástupcem
z Prahy 4 i z Městského zastupitelství v Praze se s tím nedokázali vypořádat ani v průběhu čtyř let.
Častorálovi kolegové proto museli soud požádat o prodloužení soudem stanovené lhůty do 26.
května 2017. Což jim soud povolil. Vzdor Častorálově bolševické zvůli likvidátoři věří, že se jim podaří
získat potřebné prostředky, aby mohli hrozící insolvenci odvrátit. I když to rozhodně nebudou mít
jednoduché, vždyť Častorál má k ruce starého vnitráka Malhockého, nejlepšího poradce, jakého kdy
měl. Což nakonec dokládá fakt, že si jeho služby Častorál cení na 44 tisíc měsíčně. Jak je vidět na
mimořádných likvidačních výsledcích, může Malhocký svou finanční erudici rozdávat na všechny
strany. Kde by bez něj chudák Častorál byl…

