Proč nebyl o aukci na 100 milionů žádný zájem?
(16. 03. 2016) Je až neuvěřitelné, když o tak lukrativní nabídku, kterou likvidátor Častorál nabídl
investorům, nikdo neprojeví sebemenší zájem. Je vůbec možné, aby nabídka jen za pouhých 20
milionů získat právo soudit se řadu let s nejistým výsledkem o 100 milionů, byla zcela ignorována? Leč
stalo se a OSMA se zřejmě podařilo odhalit pravý důvod trapného fiaska této aukce.
Pes je totiž zakopán ve „Smlouvě o převodu práv“, jež je součástí zveřejněného oznámení o konání
aukce, ve kterém je uvedena vyvolávací cena 20 milionů korun. Ovšem v Článku IV této smlouvy stojí:
„Smluvní strany sjednávají smluvní cenu za převod práv (pozn.: míněno právo soudit se o 100
milionů) ve výši 50 milionů Kč, která odpovídá částce, kterou nabyvatel získal právo v e-aukci za
podmínek stanovených organizátorem a vyhlašovatelem této aukce“. Takže kdyby se objevil
zájemce a přihodil jako jediný 300 tisíc, šel by domů s prázdnou?
V aukčním oznámení dražební firmy Vaberg je totiž nejnižší podání uvedeno ve výši 20 milionů Kč!
OSMA proto zvážila všechny možnosti, které tento třicetimilionový rozdíl nabízí a dospěla k několika
závěrům, samozřejmě výlučně teoretickým. Tak především k tomu mohlo dojít zásluhou přímo
zázračné předvídavosti, kterou náš bolševický podplukovník a ukrajinský profesor Častorál (na kolika
vysokých školách vlastně přednáší?) již prokázal. Stačí vzpomenout na jeho prohlášení, že již v roce
2004 věděl, jak mu stávající představenstvo v roce 2014 bude bránit v realizaci likvidace.
Záviděníhodná jasnozřivost zřejmě přivedla Častorála k naprosté jistotě, že takovým výsledkem aukce
skončí, tak to do smlouvy hned vtělil. Což by také mohlo vyvolat domněnku, že mohl vědět o nějakém
nadšeném investorovi, ochotném si sudičské právo koupit i za 50 milionů.
Nicméně OSMA si uvědomovala, že se pohybuje jen ve vágních spekulacích, a tak se vrátila do reality.
Stačilo dát si dohromady, jak pro insolvenční soud Častorál uvedl, že tuto stomilionovou pohledávku
řeší jeho právníci až v Lucembursku, třebaže je zablokovaná na účtu ČSOB v Praze. K čemuž doplnil,
že dobytnost této pohledávky je reálná, nicméně za pár dnů ji nabízí v aukci za pouhou pětinu! Stačí
ještě připojit, že Častorál také dal insolvenčnímu soudu na vědomí, že naopak o 12 milionech dolarů,
zablokovaných v zahraničí, bude rozhodovat pražský Městský soud. A bylo to jasné – je na světě jen
další z Častorálových excesů, ve kterých si nedostižný likvidátor Častorál tolik libuje. Je jich již tolik, že
pro jednoduchost je nazývejme Častorálovými častoráliemi. Prostě kam sáhne, tam se nic, ale
opravdu nic prospěšného pro akcionáře neurodí. Což již trvá patnáct let.
Nějaký všetečný právní purista (jeden takový v HPH nepochybně je) by jistě důrazně protestoval,
kdyby měl ovšem odvahu, nebo kdyby něco takového spáchalo představenstvo. Určitě by
protestoval, že ve smlouvě, v níž jde o desítky milionů korun, není možné jen tak přehlédnout
takovou častorálii. Tedy rozdíl 30 milionů, a proto tak zásadní pochybení musí mít své důsledky.
Ovšem takový protest by vycházel jen z naprosté nevědomosti. Co je pro Častorála rozdíl nějakých 30
milionů, když on sám lehce a s přehledem, jen s tužkou v ruce, vrátil do harvardského vlastního
jmění, tedy do likvidačního zůstatku, téměř 26 miliard korun, ukradených Koženým a Vostrým, které
dnes Častorál vlídně označuje za harvardské otce zakladatele. Kde jsou ty časy, kdy oba byli pro
Častorála pravomocně odsouzenými zločinci…
Nejde ovšem jen o nejistotu, zda případný nabyvatel sudičského práva by měl za své vyhrané právo
zaplatit dvacet nebo padesát milionů. V Článku VIII Smlouvy o převodu práv je také uvedeno:
„Smluvní strany si sdělily všechny skutkové i právní okolnosti, o nichž k datu podpisu věděly, nebo
vědět musely…“ Přitom ve smlouvě chybí jakákoliv zmínka, proč vlastně Častorál pokládal za nutné a
pro jakou právní okolnost insolvenčnímu soudu sdělovat ve věci zmiňovaných 100 milionů, že jakýsi

„návrh řeší právníci HPH v Lucembursku“. Nemělo být toto nejasné působení Častorálových
právníku v Lucembursku zaneseno do smlouvy, aby nenastaly skutkové a právní problémy? Zvláště
když obě smluvní strany ve smlouvě prohlašují, že „považují tuto smlouvu za odvážnou smlouvu,
tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností a
neúměrném krácení…“. Když se Častorál do něčeho pustí, tak to skutečně stojí zato.
Někteří akcionáři HPH spekulují, jestliže e-aukce na těch 100 milionů budou pokračovat, budou to jen
vyhozené peníze, takže z peněz harvardských akcionářů bude profitovat jen a jen dražební společnost
Vaberg. Tady může OSMA akcionáře uklidnit. Existuje doklad, že Častorál podle smlouvy uzavřené
s Vabergem, této firmě nic neplatí, dokud dražená věc nebude prodána. Ale bez obav, Vaberg
nepřijde zkrátka, ještě častěji bude objednávat překlady z/do řečtiny a angličtiny, ještě častěji se
bude zúčastňovat jednání Častorála s jeho právním zástupcem, připravovat mnohem víc podkladů
pro Častorálova jednání a zmnoží se i práce podle požadavků likvidátora. Řečeno s klasikem – vždyť
dění v Harvardu je těhotné událostmi.

