Na Častorála dopadlo předběžné opatření
(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace –
pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým
likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
Soud zcela konkrétně uvedl, že se toto předběžné opatření týká veškerých archivovaných
dokumentů, všech uzavřených smluv, všech auditů, výročních zpráv i účetních závěrek a to od roku
2000 do současnosti. Rozhodně by bylo zajímavé probrat se auditorskými zprávami a třeba se
dozvědět jak a čím Častorál přesvědčil auditorku Hřibovou, aby vydala pro účetní závěrku roku 2010
výrok „bez výhrad“, za což inkasovala tvrdé sankce od Auditorské komory. Což likvidátor popřel, jak je
zaznamenáno v zápisu z příslušné valné hromady.
OSMA se také dozvěděla, že náš ukrajinský likvidační profesor zůstává stále svůj, odhodlán hájit své
břídilství do posledního dechu - okamžitě se totiž proti tomuto předběžnému opatření odvolal. Přece
mu nebude nějaký soud velet, aby své mimořádné likvidační účetnické dílo předal nějakým dvěma
novým likvidátorům, kteří nemají vůbec potuchy, jaký to je pocit během půl roku rozházet 40 milionů
(možná i něco horšího), zorganizovat fiktivní rekonstrukci účetnictví za období 1996 až 2003, tedy za
osm let, a za toto virtuální dílo své paní družce vyplatil 2,7 milionu. K tomu klamat soudy i policejní
vyšetřovatele stejně jako akcionáře společnosti.
Prostě došlo k situaci, kterou OSMA již nějaký čas předvídala a také varovala. Teď jen nezbývá, než
vyčkat, s čím Častorál přijde a jak bude vysvětlovat, že zařídil, aby společnost Severa, které svěřil
kompletní účetnictví k roztřídění a uložení za 181 tisíc (!), odmítla oběma novým likvidátorům cokoliv
vydat. Noví likvidátoři přitom žádali vydání smluv uzavřených mezi Severou a HPH, přehled úkonů,
které Severa pro HPH činila a kdy, předání faktur, které Severa předložila HPH, soupis dluhů, které
HPH má u Severy.
Ovšem noví likvidátoři také oznámili, že vypověděli s okamžitou platností smlouvu, na jejímž základě
byla vystavena faktura na těch 181 tisíc. Což Severu zřejmě příliš nepotěšilo. Nicméně odpověděla, že
je jí známo, že Častorál je stále likvidátorem HPH a že o krocích nových likvidátorů nebyl informován.
Kdopak asi tuto společnost informoval, že Častorál nebyl informován? Závěr dopisu ovšem hovoří za
všechno. Firma Severa sděluje novým likvidátorům, že „váš dopis proto považujeme za
bezpředmětný“. Přesně tímto sdělením Častorál před časem argumentoval, když jej dozorčí rada
písemně vyzvala, aby uhradil čtvrt milionu, o který společnost HPH připravil svým nezodpovědným
břídilstvím. Jinak bude rozhodně zajímavé, jaké práce a úkony musela firma Severa učinit za těch 181
tisíc. Vždyť přece ještě nedávno likvidátor tvrdil, že celé účetnictví jsou jen čtyři útlé šanony. Je vůbec
možné, aby roztřídění a uložení dokumentů ze čtyř útlých šanonů přišlo na 181 tisíc? Ovšem je
pravda, že v Harvardu je možné téměř všechno.
Nicméně, pane ukrajinský likvidátore, nedejte se, bojujte, ukažte všem, kdo to je bolševický vnitrák, i
když vysloužilý. Přece jste dokázal nemožné – získat bez sebemenšího ekonomického vzdělání titul
profesora ekonomie, který potvrzuje takový hezoučký, pouťově vybarvený atestát. Kdo něco tak
úžasného, přímo zázračného, ještě dokázal! Takže nějaké předběžko řešme ruky mávnutím. OSMA
nechce radit, ale domnívá se, že teď nastal pravý čas vytáhnout vítězně těch Vostrého 50 milionů
dolarů (jak Častorál osobně spočítal), které Vaberg při svém slovenském tažení zabavil a likvidátor
s Olivou jaksi příhodně uložili. A jste králem všech likvidátorů, pane Častorále, a nějaké předběžné
soudní opatření? Na to máte přece odpověď, která rozhodně vejde do likvidační historie - vaše
předběžné opatření považuji za bezpředmětné!

