Vyhlásí Častorál novou rekonstrukci účetnictví?
(19. 03. 2016) S příchodem Velikonoc přichází pro akcionáře společnosti HPH další radostná zpráva o
dvou likvidačních úspěších likvidátorského velmistra Častorála. Soud zneplatnil další valné hromady
HPH a tím se opět významně přiblížila chvíle vyplácení přebohatého likvidačního zůstatku z 26 miliard
vlastního kapitálu.
Usnesení valných hromad za rok 2006 a za rok 2007, které u soudu ležely osm a sedm let, byla
zneplatněna skutečně bleskurychle, dokonce v pouhém jediném dnu. A pak ať si někdo stěžuje na
pomalost českých soudů. Na dosažení takové rychlosti však nelze upřít hlavní zásluhu pochybnému
profesorovi ekonomie Častorálovi a jeho již šestnáctiletému nezměrnému úsilí, vyplatit akcionářům
likvidační zůstatek co nejrychleji. V roce 2014 už to vyplácení přece bylo otázku několika měsíců. Oba
rozsudky ještě nejsou v právní moci, ale těžko předpokládat, že by někdo podal odvolání. Jedině
Častorál by se mohl odvolat proti soudním nákladům, jeho právníci přece nemohou přijít zkrátka.
Soud konstatoval, že důvodem žalobců k žalobnímu návrhu na zneplatnění VH za rok 2007 byla
skutečnost, že „na této valné hromadě bylo při hlasování a sčítání hlasů postupováno podle
pravidel, která byla neplatně přijata již na VH konané 29. 4. 2004. Proto došlo na VH 13. 2. 2009
(VH za rok 2007) ke zkreslení výsledků hlasování a některým navrhovatelům byla na této VH
znemožněna účast“. Stanovisko žalobců pak bezvýhradně podpořil Častorál ve svém vyjádření, že
„považuje veškerá usnesení VH 2007 shodně se žalobci za neplatná, přičemž tvrzení žalobců činí
nespornými a navrhl soudu, aby vyslovil neplatnost všech usnesení bez dokazování“. Proto žádné
dokazování soud neprováděl. Takže nebylo vlastně dokazováno, k jakým pochybením a proč na této
VH skutečně došlo.
Zcela stejným způsobem, prakticky na základě obdobné žaloby a stejného vyjádření Častorála, byla
zneplatněna i VH 2006 (ze dne 29. 2. 2008), k čemuž lze jen poznamenat, že těžko nalézt ještě dalšího
likvidátora, jenž by šel takovou zavilostí proti zájmům „své“ společnosti. Zvláště, když jen tato dvě
zneplatnění přijdou HPH zhruba na 120 tisíc korun soudních nákladů. Ale likvidátor jde podle svých
bolševických zásad neúprosně za zlikvidováním HPH, ať to akcionáře stojí, co to stojí.
Do seznamu zneplatněných harvardských valných hromad tedy přibyly další dvě. Je jich tak zatím
celkem šest, z celkového počtu dvanácti, konaných za aktivní účasti likvidátora Častorála. Na tu
poslední, třináctou VH dne 7 9. 2015, se zbaběle nedostavil. Když již byly zmíněny finanční náklady,
tak Častorál po zneplatnění VH za rok 2008 striktně požadoval po představenstvu a dozorčí radě
vrátit do tří dnů touto valnou hromadou schválené odměny členům orgánů. Zdali stejně pohotově
požadoval od sebe i od svého fámula Kaňovského vrátit společnosti HPH náklady za zneplatněnou
VH, konanou 29. 4. 2004? Tu přece s jeho podporou svolal Kaňovský proti předběžnému opatření, jež
svolání VH zakazovalo. Zatím se Častorál k ničemu takovému neodhodlal, zřejmě polehčující okolností
pro Kaňovského je skutečnost, že tehdy ještě nebyl Božím pomazancem.
Ovšem to není ten největší problém, který Častorálovo zneplatňování valných hromad přináší.
Zneplatněna totiž byla i usnesení, schvalující účetní závěrky, mezi nimi i právě té jediné
rekonstruované, z níž samozřejmě ostatní závěrky vycházejí a navazují. Takže, jestliže výchozí a
údajně jediná rekonstruovaná závěrka za rok 2003 je neplatná, nemohou mít platnost ani závěrky
následující. Což tedy znamená, že všechny závěrky za roky 2003 až 2009 včetně, jsou neplatné.
Následné závěrky pak dozorčí rada prozíravě nedoporučila valným hromadám schválit. Co s tím pane
likvidátore? Znamená to, že poslední platnou závěrkou by měla být ta, kterou schválila VH za rok
2002? Jenže ta z rekonstrukce harvardského účetnictví jakýmsi „nedopatřením“ vypadla. Což by
znamenalo, že společnost HPH nemá žádnou platnou účetní závěrku, žádný platný audit, tedy má jen
neplatné celé účetnictví.

Není to snad důvod požadovat po tehdejší účetní firmě vrácení 2,7 milionu proplacených za
zneplatněnou rekonstrukci účetnictví? Jenže účetní firma by zase požadovala tutéž sumu od
likvidátorovy družky, rekonstrukcí účetnictví pověřenou. Takže něco takového Častorál přece nemůže
učinit. OSMA si dovolí poradit – nechť se nechá Častorál zasvětit svým fámulem a Božím vyvolencem
Kaňovským do melchitského ritu „zde a nyní“, a přijme postulát, že minulost je stará a staré
neexistuje. Zapomenout co bylo, ponořit se jen do existující přítomnosti, do chvíle kdy zplodím sám
sebe a starat se o budoucnost je ztrátou času. Proto ať Častorál oznámí novou rekonstrukci účetnictví
a ponoří se. Kde ale vzít další peníze pro zaplacení nové rekonstrukce? Je totiž nutno počítat s tím, že
když fingovaná rekonstrukce harvardského účetnictví za léta 1996 až 2003 stála 2,7 milionů, teď by
skutečná rekonstrukce od roku 1996 až do roku 2015 musela stát nejméně třikrát, čtyřikrát tolik.
Ještě že je tady těch 26 miliard vlastního jmění. Nebo by byla spíš příhodnější možná rýsující se
dohoda o Aspenu půl na půl, mezi Častorálem a otcem zakladatelem Koženým, o které se kdosi,
patrně zasvěcený, zmiňuje na internetu, že prý taková jednání potvrdila i newyorská soudkyně E.
Coinová. Ale něčeho takového by se přece Častorál opravdu, ale opravdu nedopustil. To by bylo pod
jeho důstojnost. S pravomocně odsouzeným zločincem a zlodějem harvardského majetku! I když již
delší dobu jen otcem zakladatelem HPH.

