Soud dal zapravdu představenstvu a dozorčí radě
(24. 03. 2016) Ve vzrušení kolem návrhu na insolvenci HPH, málem zaniklo prakticky souběžně
probíhající řízení na jmenování dalších likvidátorů do HPH, především znění prvoinstančního
rozhodnutí, soudem vydaného 9. února 2016.
Soud svým usnesením (zatím nepravomocným) rozhodl, že řízení na odvolání likvidátora se zastavuje,
neboť žalobce návrh stáhnul. Do HPH byli jmenováni dva likvidátoři HPH: společnost Tomko a part.
v.o.s. a JUDr. D. Mixová. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a odvolání je
možné podat do 15 dnů.
Soud své rozhodnutí odůvodnil následovně:
Dospěl k závěru, že pro toto jmenování jsou dány důvody. Sám likvidátor uvedl do protokolu, že
„likvidace je náročná vzhledem k rozsahu trestné činnosti a získávání prostředků způsobených
touto trestnou činností“. Soud také přihlížel k odborné způsobilosti likvidátora, který má technické
zaměření a dospěl k závěru, že je na místě jmenovat i další likvidátory, kteří mají odborné
ekonomické i právnické vzdělání. K tomu složili zvláštní zkoušku odborné způsobilosti a jsou tedy
schopni zastupovat HPH v soudních řízeních.
Nelze nezaznamenat, že soud při přihlédnutí k „odborné způsobilosti“ Častorála jaksi nevzal vůbec na
vědomí Častorálovo přímo zázračné nabytí titulu „profesor ekonomie“ bez jakéhokoliv ekonomického
vzdělání, který si ještě vlastnoručně vylepšil na „univerzitního profesora“. Patrně aby učinil ještě větší
dojem na newyorskou soudkyni E. Coinovou, která přece dala najevo Harvardu svou neskrývanou
přízeň. Kdo by také tak úžasnému likvidátorovi odolal. Ovšem jak se zdá, pražský soud zase příliš
neokouzlil.
Soud také zjistil (a sám likvidátor to potvrdil), že 50 % vyzískaných finančních prostředků bylo
použito na právní zastoupení advokátů. Soud tak dospěl k názoru, že tito nově jmenovaní
likvidátoři budou schopni zastupovat HPH a že tak dojde k výrazné úspoře finančních prostředků za
advokátní služby a nedojde tak ke zvýšení nákladů na likvidátory. Soud rovněž zjistil, že účetní
závěrky nejsou od roku 2010 ověřovány auditorem, schváleným valnou hromadou, proto je nutná
kontrola činnosti stávajícího likvidátora.
Soud tedy nedal Častorálovi právě lichotivé „vysvědčení“, když konstatoval stejné důvody, které
představenstvo i dozorčí rada uplatňují ve snaze Častorála odvolat. Neuznal ani jeho tvrzení, že
pokud jde o audity, tak prý spolupracuje s jistou auditorskou firmou. Stručně řečeno, podle soudu je
nutné, aby jeho počínání bylo pod systematickou kontrolou. Což by ovšem zřejmě ohrozilo požitky
Častorálovy vnitráckoestébácké kamarily.
Určitě by již dražební firma Vaberg, tedy Oliva, nemusela vysedávat desítky hodin (dobře placených)
při všech údajných jednáních Častorála se třetími stranami (kterými?). Nebo dokonce vypracovávat
trestní podněty pro PČR. Jeden takový podnět stál HPH přes 35 tisíc, přestože Častorál si platil tři
právníky. Vaberg by také nemusel jednat místo Častorála s kyperskou právní kanceláří, ani jednat ve
věci soudních sporů HPH, případně uplatňovat nároky v USA atd. Za takové a podobné služby Vaberg
třeba ve 2. čtvrtletí 2015 inkasoval 369 tisíc korun (bez nákladů na dražby). Vabergu by se ovšem
velice ulevilo a mohl by se plně věnovat opět svému dražení.
Lze také předpokládat, že po nabytí právní moci by soud zřejmě stanovil měsíční zálohu na konečnou
odměnu novým likvidátorům nikoliv vyšší, než má Častorál, tedy 15 tisíc korun. Byl by to pro
prázdnou kasu společnosti nový měsíční výdaj 30 tisíc. Ale jen pro srovnání – Malhockému, šéfovi
svého sekretariátu, Častorál platí 40 tisíc a firemní automobil; a není známo, za co vlastně. Ovšem

zřejmě by téměř zmizely tučné platby současným Častorálovým právníkům a noví likvidátoři by
možná objevili, kde vlastně náš tak skvělý likvidátor skrývá desetimilionové zisky z přebírání a
zpeněžováním ukradeného majetku na Slovensku. Což podle Častorála prováděla několik let dražební
společnost Vaberg, aniž se ty mimořádné zisky objevily na likvidačním účtu. Nebo kam zmizelo 31
milionů dolarů na Kajmanech, které dlouhá léta Častorál vracel do likvidačního zůstatku, až se ani
neobjevily v jeho poslední výroční zprávě, ani v Seznamu pohledávek HPH „Seznamu pohledávek
HPH“.
Soud také určil, že společnost HPH bude zastupovaná před soudy vždy dvěma likvidátory,
jednajícími společně. K tomu soud konstatoval, že se likvidátor Častorál osobně vyjádřil, že není
sám schopen ani odhadnout délku likvidace. Jmenováním nových likvidátorů tedy dojde
k zefektivnění likvidace HPH a ke zkrácení doby k vyřízení likvidace celé společnosti.
Pokud by toto soudní usnesení nabylo právní moci, bylo by nesmírně zajímavé, jak by Častorál nové
likvidátory přijal a co by se jim pokoušel namluvit nad údajně rekonstruovaným účetnictvím HPH. A
hlavně jak by vysvětloval, proč toto zrekonstruované účetnictví za 2,7 milionů tak zatvrzele léta
ukrývá a odmítá dozorčí radě vydat k zákonem předepsané kontrole. Stejně, jako auditorovi, jehož
schválila valná hromada. A proč rekonstrukcí pověřil právě svojí družku. Určitě by musel vysvětlit,
proč si naopak pěstuje a platí svého soukromého auditora (jak sám soudu tvrdil), jehož audity jsou
pro schvalování účetní závěrky neplatné. Jak by k tomu navíc dokládal těch utracených 150 milionů?
K výpovědi likvidátora Častorála při výslechu před soudem a k vyjádření jeho právního zástupce se
OSMA vrátí v příštích dnech.

