Tak kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (1)
(30. 01. 2017) Konec roku bývá obvykle časem bilancování i hodnocení, nejinak je tomu i ve
společnosti HPH, kterou již 16 let totálně likviduje Z. Častorál, zázračný profesor ekonomie bez
sebemenšího ekonomického vzdělání. V posledním čase dokonce některá soudní řízení a vyšetřování
odkrývají Častorálovo podvádění, lhaní a důvody, proč dlouhé roky mohl tak primitivně klamat
harvardské akcionáře.
Dokonce v naprostém poklidu pod pláštíkem likvidace vyraboval se svou grupou vnitrácko estébáckých expertů HPH do poslední koruny. Pod rukama mu zmizelo 150 milionů, bez jakéhokoliv
přínosu pro akcionáře, stejně skončil zisk ze zpeněžování Vostrého majetku na Slovensku a jak sám
Častorál přiznává, ještě k tomu vyrobil dluhy za 16 milionů. Takže suma vyrabovaného majetku se
zvýšila na 165 milionů.
Pokud se tedy pokusíme o bilanci šestnáctiletého Častorálova harvardského likvidování, lze dospět
k závěru, že se mu při tom totálním rabování podařily dvě věci – zfixlovat rekonstrukci účetnictví,
údajně provedenou Častorálovou družkou (tak delikátní záležitost musí přece zůstat v rodině). Pak
následné zavilé utajování tohoto fingovaného rekonstrukčního veledíla, které od chvíle, kdy
naléhavou potřebu častorálovské úpravy harvardského účetnictví likvidátor vyhlásil, nikdo dodnes již
nespatřil.
Nutno uznat, že na této rekonstrukci, trvající téměř sedm let, si dal Častorál záležet, ale opravdu
bolševicky úderně a útočně záležet. Ačkoliv ze zákona byl povinen každý rok účetnictví předložit
dozorčí radě ke kontrole, nikdy se tak nestalo. Nicméně zřejmě byl s fiktivní rekonstrukcí nanejvýš
spokojen a tak své paní družce za tak dlouhodobou a samozřejmě skvělé zmanipulovanou
rekonstrukci účetnictví vyplatil 2,7 milionu korun.
Podívejme se tedy nejprve na chronologii utajování harvardského účetnictví. Na VH 29. 4. 2004
Častorál oznámil, že účetnictví HPH bude zrekonstruováno od roku 1996 do roku 2003. Na této VH
tehdejší předseda dozorčí rady P. Kaňovský akcionářům velice sugestivně líčil v jakém dezolátním
stavu je účetnictví HPH, které Častorál od Koženého převzal.
Další zmínka pochází z roku 2005, kdy P. Kaňovský si v dopisu likvidátorovi Častorálovi a
představenstvu stěžuje, že dozorčí rada „nemůže řádně plnit svou činnost, neboť jí nebyly
předloženy dokumenty, které k této činnosti potřebuje“. Dále pak konstatuje, že se DR nemůže
„vyjádřit k hospodaření společnosti a k auditované účetní závěrce, neboť nemá potřebné
dokumenty, na základě kterých by mohla kontrolní činnost provést“.
Kaňovský proto žádá, aby dozorčí radě bylo umožněno „nahlédnout do účetních dokumentů
společnosti, zejména do přehledů všech příjmů a výdajů za roky 2003 až 2005“. K tomu Kaňovský
ještě požadoval předložení „přehledu smluv uzavřených od 1. 1. 2003, nebo které jsou stále právně
účinné“. Dopis je datován 18. 10. 2005 a z Kaňovského požadavků jednoznačně vyplývá, že Častorál
od počátku svého likvidačního působení byl rozhodnut účetnictví nikomu nevydat. V roce 2005 přece
policie proti T. Ševčíkovi ještě nic neměla. Jistě tedy velice dobře věděl, proč je nutné účetnictví HPH
zatloukat, zatloukat, zatloukat…
Jakýkoliv pokus o zákonem nařízenou každoroční kontrolu likvidátor likvidoval argumentem, že
rekonstrukce dosud není dokončená, proto kontrola účetnictví by neměla žádný smysl. Nicméně
každým následujícím rokem údajně probíhající rekonstrukci účetnictví pravidelně posuzoval auditor
(vybraný Častorálem), jenž příslušnou účetní závěrku auditoval a Častorál pak zakládal do Sbírky
listin, což se dělo až do roku 2011. Dokonce tak důkladně, že ÚZ 2003 a ÚZ 2005 jsou založeny
dvakrát a ÚZ 2004, 2006 a 2007 dokonce třikrát, pochopitelně že s rozdílnými daty založení. Dokonce

jedna ÚZ za rok 2006 je opatřena auditem datovaným 22. 6. 2006!!! Jak to ten auditor mohl dokázat,
auditovat závěrku v polovině účetního období! Ovšem když Častorálova družka dokázala fakturovat
za rekonstrukci účetnictví o měsíc dřív, než likvidátor účetní firmě vůbec předal potřebné účetní
doklady, které převzal od Koženého…!
V roce 2009 však dochází k zajímavé mezihře v tomto rekonstrukčním kabaretu. Audity účetních
závěrek za roky 2003 až 2007 prováděla firma Better, kterou Častorál musel v roce 2008 nahradit
auditorkou. Jak lze dohledat ve Sbírce listin, firma Better provedla audity pěti závěrek (za roky 2003
až 2007), přesněji – měla provést. Nelze se vyhnou podezření, že je neprovedla, neboť existuje
pozoruhodná Častorálova korespondence s auditorem od firmy Better. Z této korespondence
vyplývá, že auditorovi Častorál vyplatil 900 tisíc korun na tři audity, leč ještě v září roku 2009 neměl
ani jeden.
Proto se domáhal na firmě Better vrácení poloviny vyplacené částky, neboť „vlastní audit závěrek
s následným vypracováním a dodáním auditorské zprávy neproběhl a auditorská zpráva se
závěrkami nebyla dodána (požadujeme proto vrácení 50% již vyplacené částky)“. K tomu Častorál
připojuje informaci, že nová auditorka pro spory s dosavadním auditorem odmítá dokončit plnění
uzavřené smlouvy. To se tedy kolem tak horentně placených auditů ale děly věci. Za co asi Častorál
nechával auditorovi z firmy Better téměř půl milionu, když nevypracoval ani jeden ze tří předem
zaplacených auditů? Lze se jen domýšlet, jak to s Častorálovým vymáháním půl milionu vlastně
dopadlo…
Na valné hromadě v lednu 2011 likvidátor oznámil, že nemá dokumenty z let 1998, 1999 ani 2002,
neboť jsou stále v soudní úschově a marně se snaží o jejich vydání a že další potřebné dokumenty
vymáhá od konkurzního správce Cupky a M. Pacovského. Přitom na VH v roce 2006 oznámil, že se
dokončuje rekonstrukce účetnictví za rok 2002 a byla zahájena příprava rekonstrukce za období 2001
a 2000. Jak asi Častorálova paní družka mohla v roce 2006 dokončovat rekonstrukci účetnictví za rok
2002, když potřebné doklady byly ještě v roce 2011 v soudní úschově a Častorál se jich marně
domáhal?
Jen pro zajímavost – účetní závěrka za rok 2002 ve Sbírce listin dodnes není k nalezení (ani
nerekonstruovaná), pouze jakési dvoustránkové vyjádření o majetku společnosti Daventree
Resources Kypr, datované 10. 2. 2011, označené jako „Zpráva auditora - vyjádření k ÚZ 2001-2002“,
která byla založena 24. 6. 2011. To již předseda představenstva K. Staněk viděl do údajné
rekonstrukce účetnictví a do manipulací Častorála a auditorky, což vyvrcholilo na listopadové valné
hromadě v roce 2011, kdy auditorka z této VH utekla. Po podání stížnosti ke Komoře auditorů pak
auditorka skončila se zákazem činnosti a citelnou pokutou za audit účetní závěrky za rok 2010.
(pokračování v příštích dnech)

