Rekonstrukce účetnictví zmizela v Častorálově černé díře
(20. 06. 2016) Dalším vítězným zářezem ozdobil ctihodný kvazi univerzitní profesor Častorál pažbu své
likvidátorské lupary, kterou systematicky odstřeluje valné hromady HPH jednu za druhou.
V nedávných dnech totiž při řízení o zneplatnění valné hromady ze dne 10. 3. 2006 opět souhlasil se
žalobci, a tak tato VH byla po téměř deseti letech zrušena.
Jenže tentokrát to zřejmě nebylo pro našeho vzácného likvidátorského břídila zase tak jednoduché.
Na této VH totiž byla schválena účetní závěrka za rok 2003, z níž údajně (podle tvrzení likvidátora,
auditora i účetní firmy) měla vycházet celá rekonstrukce účetnictví, za kterou Častorálova družka
dostala vyplaceno téměř tři miliony korun. Zrekonstruované účetnictví však dodnes nikdo nikdy
neviděl. Nicméně jak je uvedeno v odůvodnění soudního usnesení, Častorál „nejdřív navrhoval, aby
VH nebyla zneplatněna, ale po zrušení VH z 29. 4. 2004 stanovisko změnil a souhlasil se žalobci, aby
soud VH z 10. 3. 2006 zneplatnil“.
Tak alespoň nelenil a ke svému souhlasu přidal častorálovské sdělení, že VH z roku 2006 byla stejně
svolána neoprávněnými osobami, zvolenými na zrušené VH z roku 2004. A protože on nic nezavinil,
tak k tomu požadoval, aby soud neurčoval náklady řízení, které by musel zaplatit žalobcům, neboť
neplatnost valné hromady v roce 2006 přece on nezpůsobil, protože neplatnost této VH byla
založena již zneplatněním valné hromady z r. 2004. Přitom se o zneplatnění VH 2004 postaral právě
sám Častorál, když ruku v ruce s tehdejším předsedou dozorčí rady Kaňovským tuto VH protiprávně
svolali. Neboť vědomě ignorovali soudem vydané předběžné opatření, svolání této VH zakazující. Což
zcela jednoznačně vyslovil Vrchní soud.
Soud však žádost Častorála nevyslyšel a náklady řízení vyčíslil v úhrnné sumě téměř 59 tisíc korun, což
pro harvardskou kasu, ve stavu v jakém je, není zase právě malá částka. Ovšem ze systematických
Častorálových souhlasů se zneplatňováním valných hromad se již stává groteskně trapný stereotyp.
Jedním slovem - častorálie, a tak Kaňovský pocítil potřebu (že by snad vnuknutí?) vyjádřit Častorálovi
svou bezbřehou oddanost. Proto na internetu velice zasvěceně ozřejmil, proč univerzitně profesorský
selfmademan Častorál musí se zneplatňováním VH souhlasit.
Prý likvidátor nemůže dělat nic jiného, neboť „za těchto okolností nezbývá, než se žalobci souhlasit,
pokud nechce zvyšovat náklady řízení, které pak musí platit jak svým právníkům, tak všem
žalobcům, přičemž každá odvolání apod. by náklady dále zvedly, když šance na výhru jsou blízké
nule - žalobců je vždy více…“
Těmi okolnostmi zřejmě Kaňovský míní beznadějně rozházených 150 milionů v úderném a útočném
naplňování likvidace a fakt, že Častorál přivedl společnost na mizinu. Možná, že i v tomto Kaňovského
brilantním vysvětlení lze najít i původ nezměrné Častorálovy bolševické prolhanosti, když do
policejního protokolu udal K. Staňka, že to byl on, kdo svolal valnou hromadu v roce 2004, přestože K.
Staněk nebyl ani členem orgánů HPH. Zřejmě se přičinlivě poučil z praktik bývalých estébáků, které
měl svého času na policejní VŠ snad dokonce školit.
Když již je Kaňovský citován, tak OSMA si dovolí otázat se. Již víte, pane Kaňovský, kdo před devíti lety
při podání nedávno zrušeného „předběžka“ zaplatil kauci 100 tisíc korun? Slíbil jste, že to zjistíte a
zveřejníte. Skuteční muži přece své sliby vždy plní; nebo vás se to netýká a jste schopen jen proradně
častorálovsky žvanit a vyvolávat zákeřná podezření? Ještě jedno OSMU zajímá – stále morbidně
přepočítáváte zemřelé akcionáře? Jak ty, kteří dali plnou moc vám, tak i OSMĚ? Kterých umírá víc?
K tomu ještě jedno zeptání – již vás Častorál vyzval k zaplacení příslušné částky nákladů VH 2004,
kterou jste s požehnáním Častorála svévolně a protiprávně svolal?

Jen pro úplnou informaci: je jistě dobré nahlédnout do Častorálovy výroční zprávy pro zrušenou VH
ze dne 10. 3. 2006. Likvidátor v ní zdůraznil, že účetnictví od společnosti Harvard Group přebíral od 6.
4. do 13. 4. 2004 a že bylo v neuspokojivém stavu. Účetní firma prý okamžitě zahájila rekonstrukci
roku 2003. Okamžitě to rozhodně nebylo, podle auditu Častorál předal účetní firmě od HG převzaté
doklady až 1. 6. 2004, tedy po šesti týdnech. Není bez zajímavosti, že tato firma ale první fakturu za
rekonstrukci vystavila společnosti HPH již 30. 4. 2004 a druhou 31. 5. 2004. Tedy fakturovala činnost,
k níž ještě neměla nutné doklady. Zřejmě pod Častorálovým bdělým vedením i účetní firma dokáže
zázraky. Což doplnil sdělením, že v současné době probíhá rekonstrukce roku 2002 a byla zahájena
příprava na rekonstrukci let 2000 a 2001.
Častorál poprvé na harvardské VH oznámil svůj ofenzivní přístup k návratu majetku do společnosti
HPH a pochlubil se, že tento jeho přístup Koženého s Vostrým zaskočil. Svou ofenzivu rozdělil na
soudní vymáhání majetku Koženého a Vostrého v ČR, dále na Kypru, vymáhání škody v trestním řízení
proti Koženému a Vostrému a na žaloby v šesti zemích. Nicméně po oznámení své ofenzivy vyzval
akcionáře „k jednotě a důslednosti ve vymáhání majetku na Koženém a Vostrém“ s tím, že udělá
vše, aby akcionáři obdrželi likvidační zůstatek v plné výši (jaká výše to měla být?) i s úroky z prodlení.
Častorál si prostě své oblíbené blábolení nemohl odpustit.
V příloze k účetní závěrce Častorál uvedl prostředky zajištěné orgány činnými v trestním řízení: V Č.
Budějovicích 21,7 milionů USD, na účtu HCC 100 milionů korun, 31 milionů USD na Kajmanech a
připojil vymáhání škody 11,5 mld. korun v trestním řízení proti Koženému a Vostrému. Do tohoto
seznamu v průběhu let přibylo 12 milionů USD v Lucembursku. Dodnes se nic nezměnilo, tyto
prostředky jsou nadále zajištěné. Takže vzdor halasnému slibování likvidátora, že učiní vše, aby
akcionáři obdrželi likvidační zůstatek v plné výši, akcionáři z těchto prostředků neviděli ani dolar, či
korunu. Kromě dvou exekucí za směšné dva miliony korun. A tak s tužkou v ruce, s ohněm v srdci a
planými sliby v puse, uhání náš Častorál i po téměř deseti letech harvardskou likvidací dál a dál.
K podivení jednoho z akcionářů, proč rekonstrukce účetnictví začíná rokem 2003, když má být
zrekonstruováno účetnictví od roku 1996, bylo sděleno stanovisko účetní firmy, že není jiná varianta
a jedinou možností jak rekonstruovat chybějící účetnictví je začít nejaktuálnějším rokem, tedy
rokem 2003. A pak se postupuje směrem dozadu, tedy až k roku 1996. Že by takové nesmyslné
zdůvodnění vyslovila odborná účetní společnost? A od té doby účetnictví HPH nikdo nespatřil. Lze se
vyhnout podezření, že k žádné rekonstrukci nedošlo?
K údajně rekonstruované účetní závěrce Častorál za společnost HPH předal auditorovi vlastnoručně
podepsané prohlášení, v němž uznal odpovědnost za rekonstrukci účetní závěrky, včetně všech
zveřejňovaných informací. V prohlášení také oznamoval auditorovi, že se realizují opatření k převzetí
zbývající části originální dokumentace účetnictví. Což jinými slovy znamenalo, že ještě v roce 2006
neměl, kromě neuspokojivých dokumentů, převzatých od Koženého společnosti HG, žádné jiné účetní
doklady pro tak halasně proklamovanou rekonstrukci.
V další části své výroční zprávy pak Častorál vysvětlil, proč účetní závěrka za rok 2003 nevykazuje
k aktivu společnosti HPH žádné opravné položky. Důvodem je ohled „jednak na předpokládanou a
auditorovi dokladovanou reálnost vymožení všech významných aktiv, jednak by existence
dočasných opravných položek citelně ohrozila stávající zdárný průběh občansko-právních sporů,
případně vymáhání majetku v trestních řízeních“. Ta likvidátorova „dočasnost opravných položek“
kupodivu trvá dosud i bez opravných položek a začíná se velice podobat dočasnosti, se kterou k nám
v osmašedesátém vtrhla sovětská okupační vojska.
K tomu Častorál dodal, že nejvýznamnější pohledávky jsou věrohodně podloženy ručitelskou
směnkou ve výši téměř 10 miliard korun, zástavními smlouvami a přijatými postupy likvidátora.
Kampak se poděla ta dokladovaná reálnost vymožení všech významných aktiv? Nebo ručitelská
směnka na 10 miliard i s ručitelem a zástavními smlouvami? Pokud tímhle Častorál přesvědčil
auditora, pak se nelze divit, že ten skončil, jak skončil.

Lze jen dodat, že likvidátorovy přijaté postupy nemohly znamenat sebemenší záruku, jedině snad
záruku krachu jím vedené likvidace. Nakonec pět soudních osvědčení o Častorálově totální
neschopnosti a nezpůsobilosti a 150 milionů rozházených (řečeno eufemisticky) bez sebemenšího
přínosu pro akcionáře to jen dokládají. Takže dnes je HPH ve stavu, kdy byla zneplatněna valná
hromada ze dne 10. 3. 2006 a s ní i údajně zrekonstruovaná výchozí závěrka za rok 2003. Čímž bylo
zneplatněno celé rekonstruované účetnictví a zbytečně vyplaceno 2,7 milionů korun rekonstruující
expertce, družce likvidátora Častorála. Prostě miliony vyhozené do vzduchu. Vlastně ne do vzduchu,
skončily samozřejmě na příslušném účtu. To vše zásluhou nikoho jiného než našeho bolševicky
kovaného likvidátora Častorála a jeho soudruha Kaňovského.
Kdyby ovšem byla dokončena rekonstrukce účetnictví za rok 2002, která v roce 2006 prý probíhala,
jak Častorál tvrdil, pak by se mohla stát platnou závěrka za rok 2002. Jenže její dokončení nikdy
likvidátor akcionářům neoznámil, nebyla auditovaná, ani schválena VH. Takže vlastně není platná.
Přestože Častorál do policejního protokolu uvedl, že odborná účetní firma „provedla rekonstrukci
účetnictví za roky 2000, 2001, 2002, 2003 a přípravu za roky 1996,1997, 1998, 1999“. Pak už ovšem
rekonstrukce nemohla pokračovat, neboť jak do policejního protokolu Častorál uvedl „z důvodu
reorganizace činnosti sekretariátu HPH v druhé polovině roku 2011 bylo likvidátorem rozhodnuto o
ukončení smlouvy s odbornou účetní firmou“. To je přímo výstavní častorálovský argument!
Z čehož jen vyplývá, že se patrně vůbec žádná rekonstrukce účetnictví nekonala, účetní závěrky,
vycházející z údajně rekonstruovaného účetnictví za roky 2000 až 2002 nejsou nikde k nalezení,
stejně jako závěrky za roky 1996 až 1999. Přesto za tuto fiktivní rekonstrukci účetnictví Častorál
vyplatil 2,7 milionů korun, což potvrdil i dozorující obvodní státní zástupce z Prahy 4. Ovšem s tím, že
účetní závěrky jsou prý uloženy v sídle HPH.
Právě tady, samozřejmě i kromě jiného, lze hledat důvody zoufalého Častorálova utajování účetnictví
společnosti. Prostě i celá tak halasně likvidátorem oznamovaná rekonstrukce účetnictví HPH zřejmě
zmizela, ještě před zrušením VH z 10. 3. 2006, v Častorálově černé díře. A nejen údajně
zrekonstruované účetnictví. Pokud byla zneplatněna závěrka za rok 2003, jsou logicky neplatné i
závěrky následujících let, na rekonstrukci za rok 2003 navazující.
Takže neplatné je kompletně celé účetnictví společnosti! Není ten náš vnitrácký kantůrek Častorál
génius, ale přímo geniální génius, který nemá sobě rovného? K tomu všemu Častorál svou demolici
harvardského účetnictví umocňuje i svým souhlasem s rušením valných hromad, což přináší i
zneplatňování schválených účetních závěrek. Třeba to zachrání likvidátorova družka a pustí se do
opakované rekonstrukce účetnictví… Jenže kde na to vzít potřebné miliony?
Když se přihlédne, co jen samotné účetnictví při Častorálově úderné likvidaci společnost HPH stálo,
poodhalí se třeba i záhada, kam těch bezvýsledných 150 milionů během Častorálovy éry mohlo
zmizet. Podle korespondence s bývalým auditorem, platil likvidátor za jeden audit 300 tisíc korun.
Zmíněný auditor provedl pět auditů, což tedy HPH stálo 1,5 milionu. Po něm přišla auditorka, která
provedla čtyři audity, odhadem za 200 tisíc za jeden. Zbývající závěrky pak valné hromady odmítly
schválit. Takže zneplatněním valné hromady z 10. 3. 2006 jen audity, s připočtením sumy za
rekonstrukci, stály Harvard 5 milionů, bez plateb za vedení účetnictví. Co všechno se může ukázat po
zrušení jedné valné hromady….

