Ukrajinská profesura potvrzuje Častorálovu odbornost
(12. 12. 2016) Téměř před rokem jmenoval pražský Městský soud dva další likvidátory do společnosti
HPH a důvod tohoto usnesení byl zcela jasný – především učinit Častorálovu břídilství konec a
jmenovat skutečné likvidátory, kteří by likvidaci HPH dali smysl, jenž by akcionářům přinesl prospěch,
místo častorálovského nezodpovědného utrácení (jestli ne něčeho horšího) desítek milionů korun.
Častorál se samozřejmě odvolal, do řízení odvolacího soudu dokonce vstoupilo státní zastupitelství a
jednání byli přítomní oba, zatím nepravomocně jmenovaní likvidátoři.
Odvolací senát zrekapituloval stav řízení. Soud první instance zjistil, že od roku 2010 nebyly
auditovány účetní závěrky (kupodivu příslušným institucím to vůbec nevadí), že polovina Častorálem
získaných finančních prostředků prý padla na právní služby (sice žádné finanční prostředky nikdy pro
HPH nezískal, ale to by nebyl Častorál, kdyby se svou prolhaností nepochlubil). Právní zástupkyně
navrhovatele, akcionáře Behra prohlásila, že navrhovatel na svém návrhu trvá, neboť potřeba dalších
dvou likvidátorů se zvýšila. Uvedla také nové skutečnosti – nedbalostí Častorála způsobenou škodu
246 tisíc a Častorálovo podání insolvenčního návrhu, jehož naprostá neodbornost jen dokládá
potřebu dalších dvou likvidátorů.
Podle Častorálova odvolání nebylo rozhodnutí o jmenování dalších dvou likvidátorů dostatečně
odůvodněno, je nepřezkoumatelné a je nutno konstatovat, že likvidace 15 let běží a že její objem
klesá (aby neklesal, když přebohatě platil své skvělé experty a zbytek bez jakéhokoliv užitku rozházel).
Argumentoval také, že další dva likvidátoři by likvidaci neurychlili, neboť s jejím průběhem nejsou
seznámeni a on že je navíc také prezidentem Komory správců majetku (která ovšem existuje jen na
papíře). Proto likvidátor trvá na tom, že Vrchní soud má Behrův návrh zamítnout.
Den před tímto řízením společnost HPH (tedy Častorál) podala návrh, aby řízení bylo přerušeno. Což
soud zamítl, neboť podmínky pro přerušení nejsou dány. Soud také uvedl, že 7. 12. 2016 bylo
doručeno vyjádření akcionáře Jiříka, ale tento akcionář není účastníkem řízení, proto soud k jeho
podání nebude přihlížet. Stejně je datováno vyjádření akcionáře Kaňovského, ale o tom se senát ani
nezmínil.
Soud také zvažoval, zda návrh na jmenování dvou likvidátorů by nemohl být obcházením zákona a
také, že když byl jmenován původně jeden likvidátor, není žádný důvod jmenovat další dva. A že je
iluzorní, že by dva noví likvidátoři likvidaci urychlili. Častorálův právní zástupce zdůraznil, že důvody
navrhovatele pro jmenování dalších likvidátorů nejsou relevantní a že důvodem nemůže být
neschopnost. Ani nedostatečná Častorálova odbornost nepřichází v úvahu, neboť je profesorem
ekonomie. Státní zástupce byl toho názoru, že likvidace není jednoduchá, ale její rozsah je dnes
menší než na počátku, nedomnívá se, že by jmenování dalších likvidátorů něco přineslo a položil
otázku, jak by se hledala společná vůle všech tří likvidátorů. Podle st. zástupce je Častorálova
odbornost dostatečná, neboť je profesorem ekonomie, proto navrhuje Behrův návrh zamítnout.
Právní zástupkyně Behra žádala, aby bylo přečteno vyjádření představenstva a stanovisko dozorčí
rady a jako důkaz navrhla trestní oznámení, které na Častorála podala dozorčí rada. Odvolací soud
tyto návrhy zamítl s tím, že takové důkazy by byly relevantní při řízení o odvolání Častorála. Nakonec
tedy společnost HPH, Častorál a státní zástupce požadovali zamítnutí Behrova návrhu, oba zatím
nepravomocně jmenovaní likvidátoři a navrhovatel Behro žádali potvrzení usnesení první instance,
tedy jmenování dalších likvidátorů.
Takže to má Častorál se svým profesorstvím na nejlepší cestě. Přestože když požadoval na VŠ
v Ostravě udělení profesorského titulu, byl striktně odmítnut s tím, že někomu kdo nemá sebemenší
ekonomické vzdělání, nelze titul profesora ekonomie přidělit. Teď jeho ukrajinský titul uznává státní
zastupitelství, takže Častorál už může jít i na radnici a nechat si „profesora“ zapsat do občanky, což

mu dosud je odpíráno. Tak může být náš ukrajinský kvazi profesor nejen klidný ale i náležitě pyšný.
Vždyť je to titul přímo zázračný, udělený ani ne rok potom, co v Ostravě trestuhodně nerozpoznali
Častorálovu ekonomickou genialitu.
Zatímco na Ukrajině jakási kádrová instituce s udělením pouťově barevného profesorského atestátu
neměla sebemenší problém, v Ostravě si k tomu dovolili dokonce požadovat odpovídající ekonomické
vzdělání. Jen tak napadá, není neoprávněné užívání akademického titulu protiprávní? Ale když
ukrývání účetních knih je podle paragrafu 254 dokonce trestným činem a přestože o tom státní
zástupci i policejní vyšetřovatel vědí, nic se neděje. Zřejmě je to považováno za Častorálovo takové
neškodné dětinské tajnůstkářství.
Takže těch 150 milionů, které zmizely v Častorálově černé díře a také desítky milionů, které Olivův
Vaberg získal prodejem Vostrého majetku na Slovensku, jež také kdesi zmizely, to všechno je
v pořádku. Jak by nebylo, vždyť Častorál je přece profesorem ekonomie. Dokonce profesorem
univerzitním, jak ve svém prohlášení sdělil newyorskému soudu.

