Proč Častorál zlikvidoval s likvidaci HPH i sám sebe?
(08. 08. 2016) Je to již prakticky neodvolatelné – zneplatnění valné hromady HPH, která se konala
v roce 2006, nabylo právní moci. Tato zneplatněná valná hromada ovšem schválila klíčovou účetní
závěrku za rok 2003, která údajně podle likvidátora Častorála i tehdejšího auditora, který skončil, jak
skončil, byla jako první sestavena na základě rekonstruovaného účetnictví za roky 1996 až 2003.
K žádné skutečné rekonstrukci ovšem nikdy nedošlo, třebaže likvidátor Častorál tuto fiktivní
rekonstrukci v roce 2010 zastavil jako dokončenou a své družce za šestileté údajné rekonstruování, na
které sám osobně dohlížel, vyplatil 2,7 milionu korun.
Zneplatnění valné hromady 2006 má ovšem pro společnost HPH dalekosáhlé důsledky. Především je
neplatné Častorálovo svévolné navýšení vlastního jmění HPH na ohromující sumu 20,5 miliardy
korun.
Vzhledem k závěrce z roku 2002, která podle Častorála měla rovněž vycházet
ze zrekonstruovaného účetnictví, navýšení v závěrce za rok 2003 představovalo závratnou sumu 14,5
miliardy korun! Podle likvidátorovy družky, jistě mimořádné účetní rekonstruktérky, v její údajně
zrekonstruované účetní závěrce za rok 2002 bylo vlastní jmění HPH zhruba 6 miliard. Což bylo
Častorálovi málo a tak s tužkou v ruce provedl druhou bleskovou rekonstrukci účetnictví a bylo z toho
20,5 miliardy korun. Když se ruka k ruce vine, tak se fiktivní rekonstruovaná účetní závěrka, i celé
účetnictví musí podařit. Že, soudruhu nanejvýš pochybný univerzitní profesore.
Zneplatněním VH 2006 byla tedy zneplatněna i závěrka za rok 2003, zobrazující samozřejmě věrně,
ale opravdu věrně a dokonce poctivě i stav vlastního jmění společnosti. Jak také jinak, když jí dal
současnou podobu sám likvidátor. Vždyť přece auditor tehdy vydal výrok – bez výhrad. Čímž ovšem
padá platnost všech následujících účetních závěrek v éře Častorálova působení v Harvardu,
vycházejících z „rekonstruované“ účetní závěrky za rok 2003, tedy všech až do závěrky za rok 2009
včetně. Tuto závěrku a následující závěrky valné hromady pak neschválily, takže je neplatné celé
Častorálovo účetnictví i vlastní jmění HPH, tedy likvidační zůstatek neexistuje.
Po dvanácti letech svého divuplného působení konečně Častorál s bolševickou cílevědomostí
vysloužilého vnitráka dovedl harvardské účetnictví, a tedy i hospodaření s majetkem akcionářů, do
skutečného stavu. Ale stálo ho to ohromné úsilí, rozházet přitom 150 milionů (nebylo v tom snad i
něco jiného?), jen aby prokázal svou totální nezpůsobilost a katastrofální břídilství a vyprázdnil
harvardskou kasu do poslední koruny. To musela být tedy dřina. A jistě byla, vždyť se předsedovi
dozorčí rady před časem pochlubil, že on i jeho elitní tým expertů na tom usilovně pracuji čtrnáct
hodin denně.
Zajímavé jsou v tomto zneplatnění VH 2006 i argumenty žalobců, společností Berio, Deneb a Harms,
ovládaných B. Vostrým, i samotného Častorála. Soud konstatoval, že žalobce Berio ve své žalobě,
podané 2. 6. 2006 uvedl, že „nebylo možné ověřit, které osoby zveřejnily oznámení o konání VH
2006 a z čeho odvozují své údajné postavení představenstva. Podle navrhovatele šlo o skupinu
osob neplatně zvolených za členy představenstva, vedených K. Staňkem“. Těžko si představit, že
takovou pitomost může soudně uvažující člověk uvést do žaloby jako důvod k zneplatnění VH.
Žalobce sice nevěděl, kdo valnou hromadu svolal, přestože to bylo uvedeno v inzerátu otištěném
v HN i v Obchodním věstníku, ale věděl, že to byla skupina osob, neplatně zvolených za členy
představenstva (!), vedených K. Staňkem.
Dále soud citoval ze žaloby Beria, že „K. Staněk měl VH zahajovat, což je podle žalobce osoba
neplatně zvolená do funkce člena představenstva“. Takže žalobce dobře věděl, kdo byl zvolen do
představenstva. Z této žaloby se soud dále dozvěděl, že nebylo lze zjistit „jak probíhalo hlasování a
jak orgány VH dospěly k výsledkům hlasování“ a že „členové orgánů akcionářům nesdělili, jak
k výpočtům došlo“. Je ovšem zajímavé, že nikdo z akcionářů takový protest nepodal. Dále pak se lze
v žalobě dočíst, že „osoby jednající ve shodě fakticky ovládající HPH uzpůsobily na této VH výpočet

hlasů a rozložení sil tak, aby návrhy likvidátora a neplatně zvoleného představenstva byly
schváleny, či vzaty na vědomí“.
Takže došlo nepopiratelně ke kriminálnímu deliktu, proč tedy žalující Berio nepodalo trestní
oznámení? Že by akcionářům přítomným na VH nebylo zřejmé, jak probíhá hlasování, když sami
hlasovali? Že by přitom nevěděli, jak orgány VH, které si sami na začátku jednání VH zvolili, dospěly
k výsledkům hlasování? Patrně autor této pozoruhodné žaloby předpokládal u přítomných akcionářů
stejnou úroveň inteligence, jakou měl a zřejmě má sám.
Tolik nízké sprostoty a prolhanosti asi obsahuje málokterá žaloba. Tuto argumentaci z ostatních
žalobců (bylo jich celkem sedm) ještě převzaly především Harms a Deneb a ve svém vyjádření s nimi
souhlasil i Častorál, v tomto řízení zastupující HPH. Samozřejmě tvrzení o neplatném zvolení
představenstva a především K. Staňka, bylo pro Častorála přímo blahodárným proudem lží na jeho
proradné omílání, jak kdo nebyl nikdy platně zvolen a kdo se vydává za člena představenstva, či
dozorčí rady. Soud však tyto primitivní výmysly a lži ignoroval, nakonec nemohl jinak, když v usnesení
uvedl své zjištění z obchodního rejstříku, že „K. Staněk byl jako člen představenstva v rejstříku
zapsán od 3. 5. 2004 do 29. 2. 2008 a dále od 29. 2. 2008 do 28. 2. 2013“.
Takže i soud potvrdil, že od r. 2004 byl K. Staněk nepřetržitě právoplatně zvolen do představenstva,
jak jinak by mohl být v rejstříku zapsán a po celých devět let být zapsán i jako jeho předseda. Další
dva členové představenstva pak byli zvoleni na VH v říjnu 2003, tedy na VH, jejíž usnesení jsou již
neodvolatelně platná. Jak tedy nejen Berio, ale i Deneb (žaloba podaná 5. 6. 2006) a Harms (žaloba
podaná 8. 6. 2006) již v roce 2006 mohly vědět a tvrdit, že VH v roce 2006 svolala skupina osob,
neplatně zvolených za členy představenstva, vedených K. Staňkem?
Kdopak asi sepisoval tak stupidně vylhané žaloby pro tyto tři společnosti ovládané B. Vostrým, jenž
byl v nepřítomnosti odsouzen na 9 let pro podvody a k uhrazení způsobeném škody? Nechce se věřit,
že by to byl právní zástupce, dbalý své cti a důvěryhodnosti, jenž tyto tři Vostrého společnosti
zastupoval. Jenže člověk nikdy neví, zvláště když následná odměna za takovou právní službu se prostě
nedá, ale opravdu nedá zřejmě odmítnout. Když je k tomu ještě znásobena zastupováním hned tří
klientů. Ale to je jen obecná spekulace, pouhá případná možnost, nic víc.
Své žaloby si tyto tři subjekty spíše mohly sepsat samy a hledat přitom inspiraci v prolhanosti
vysloužilého policajta Častorála. Jenže od roku 2004, tedy i v r. 2006 a dál až do roku 2011 byl
Častorál přece nanejvýš spokojen s podporou a spoluprací s orgány HPH. Vždyť u každé VH od roku
2006 ve výročních zprávách uváděl, že tyto VH byly svolány řádně zvoleným představenstvem. Což
skončilo rokem 2011, když Častorálovi přišel předseda představenstva K. Staněk na to, co provádí
s harvardským majetkem. Nebo že by to mohlo být snad dokonce naopak? Že by Častorál našel pro
svou odpudivou prolhanost inspiraci u Vostrého společností? Je dokonce s podivem, když se při
naprostém souhlasu se žalobními důvody těchto tří žalobců nepozastavil ani nad obviněním ze
svého nekalého jednání na této VH.
V žalobě Beria je přece uvedeno, že na této valné hromadě bylo manipulováno s hlasy akcionářů, aby
návrhy likvidátora byly schváleny, přestože žádné návrhy nepodával. I s takovou dehonestací své
osoby náš likvidátorský břídil, podvodně se vydávající za univerzitního profesora, bezvýhradně
souhlasil. Přestože je přece tak úzkostlivě dbalý na svou čest a pověst. Ani se proti takovému nařčení
neohradil. K takovému souznění se žalobci je vskutku potřeba mimořádné dávky bezcharakternosti a
naprosté absence sebeúcty. Jen když ta zatracená dozorčí rada a ještě zatracenější představenstvo
dostanou, co proto a valná hromada bude zrušena. Protože on přece žádné valné hromady
nepotřebuje. Ještě aby mu diktovaly, že musí podle zákona nějakému auditorovi předložit svoje
přísně tajné účetnictví k provedení auditu. Jo, jo, kde jsou ty časy tolik vstřícné a ochotné auditorky
Hřibové. To náš likvidátorský zkrachovalec žádné problémy s auditováním závěrek neměl. Jenže ty
konce - z jedné likvidace jej soud vyhodil pro neschopnost, v další likvidaci přivedl společnost HPH na

mizinu, tedy do insolvenčního stavu. Ale nelze upřít, že se Častorálovi přece jen něco podařilo
zlikvidovat. Dokázal přímo brilantně zlikvidovat profesně sám sebe, pokud se u něj ovšem o nějaké
profesi vůbec dá mluvit, kromě posedlé prolhanosti a klamání čtvrt milionu harvardských akcionářů.
Na závěr ještě poznámka. Soud určil, že Častorál musí sedmi žalobcům zaplatit náklady soudního
řízení, což celkem představuje částku 58 847 Kč. Tedy víc, než zůstalo na harvardském účtu k 31. 12.
2015. Ten zůstatek zmizel letos v dubnu, neboť si Častorál přece musel dál proplácet nanejvýš
zaslouženou měsíční odměnu 15 tisíc korun za své bolševicky promyšlené likvidování harvardské
společnosti. Tedy podle zákona již definitivně nastal čas, aby předložil soudu návrh na likvidační
řízení. Jenže kdo takový návrh sestaví, když již nemá ani korunu? Sám to nedokáže, jak předvedl
v záležitosti s výmazem společnosti A. R. C. Nicméně je prý rozhodnut tyto náklady žalobcům zaplatit.
Leč kde vzít finanční prostředky, když harvardské kasa zeje prázdnotou.
Že by Častorál konečně sáhl do těch tak přísně utajovaných desítek milionů, které získala Olivova
dražební společnost Vaberg přebíráním a zpeněžováním Vostrého majetku na Slovensku? Mělo by to
ovšem jeden zásadní problém. Tyto zisky nejsou vedeny v harvardském zrekonstruovaném účetnictví,
jinak by přece nebyl HPH v insolvenční situaci. Snad ještě leží na jakémsi přísně utajovaném kontě.
Nebo že by již neležely? Kdyby byly do účetnictví HPH dodatečně zaneseny, bylo by ovšem nutné
nejprve takové zpožděné započítání vysvětlit, což by v Častorálově provedení byla skvělá klauniáda.
Pak samozřejmě značnou část zrekonstruovaného účetnictví HPH znovu zrekonstruovat. Nicméně
byla by to možnost pokračovat v harvardské likvidaci a rovněž nová lukrativní příležitost pro
rekonstrukční expertku, Častorálovu družku. Ale insolvence by byla zlikvidována a likvidace na další
dlouhé roky pro Častorála a jeho experty zachráněna. To nejdůležitější nakonec - Častorál by nemusel
svoje pokoutní účetnictví poskytovat nějakému insolvenčnímu správci, ani dvěma dalším
likvidátorům, které mu soud nasadil do kožichu harvardské likvidace.

