Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce
(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři
společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět
nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou
likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské
likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je
beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže
Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
Ačkoliv likvidátor odmítl doklady a listiny společnosti a především účetnictví předat novým
likvidátorům, podařilo se zjistit, že Častorál veškeré tyto dokumenty nechal odvézt z Prahy, aby byly
uskladněny v jakémsi archivu SEVERA-VSO II s.r.o., údajně kdesi v Děčanech. Podle informace
skladovatele se toto ukládání do archivu odehrávalo od konce roku 2016 do června 2017. Šlo o 586
pořadačů, svazků a krabic a stálo to harvardské akcionáře 181 tisíc, což ovšem měla být jen pouhá
záloha.
Když údajně archivované dokumenty musela firma SEVERA počátkem července opět vrátit do Prahy,
nebyla nouze o překvapení. Podle předávacího protokolu bylo zjištěno, že téměř polovina dokumentů
chybí, neboť údajný archivář Severa skartoval 240 pořadačů a svazků. Jak v předávacím protokolu
zaznamenal „u dokumentace označil odpovídající skartační lhůtu a u dokumentů, jejichž lhůta
uplynula, provedl se souhlasem Častorála jejich skartaci“. Skartaci provedl Severa zcela svévolně,
což potvrdil Častorál.
Když se totiž předseda dozorčí rady K. Staněk ptal Častorála proč nechal téměř polovinu harvardských
dokumentů skartovat, Častorál velice podrážděně tvrdil, že nic skartovat nenechal, takže k žádnému
skartování nemohlo dojít, ani nedošlo. Dokonce naprosto odmítl, že by harvardské dokumenty byly
odvezeny zpět do Prahy. Tvrdil, že jsou nadále uloženy v Děčanech. Jak se zdá, Častorál je zřejmě již
svými věrnými vysloužilými vnitráky zcela opuštěn, proto ani neví, co se děje. Což často nevěděl, ani
když jej dirigovala jeho vnitrácko-estébácká skvadra. Takže zatím byl schopen jen blábolit, že
všechno je „útok na likvidátora, který se podílel na odsouzení Koženého a Vostrého“. Zapomněl
přitom dodat, že to podílení na svém odsouzení Kožený dokonce osobně financoval, když
likvidátorovi ochotně půjčoval peníze.
Protože podle očekávání Častorál ignoroval soudní usnesení, aby předal veškerou harvardskou
dokumentaci novým likvidátorům, muselo dojít i na exekuci. Aby se exekutor mohl dostat do
Častorálova bytu, musela být povolána policie. Nakonec z likvidátorova bytu exekutor odvážel deset
velkých pytlů zatajených listin a dokumentů a nebyl by to Častorál, aby nepředvedl, čeho je schopen.
Když exekutor chtěl otevřít trezor, požádal o klíč. Častorál, sdělil, že ten klíč nemá, a prý klíč ani v bytě
není. Marně byl přemlouván, až musel zámečník trezor otevřít rozbrušovačkou, tedy trezor zničit.
Nakonec byl to trezor HPH, tedy akcionářů… Za chvíli bylo třeba cosi okopírovat a hle – trezorový klíč
byl na světě, ležel vedle kopírky. Likvidátorova reakce byla nádherně častorálovská. Rozhořčeně
vykřikoval – kdo ho tam dal?
Další díl exekuce se odehrál v Komořanech, v kanceláři, kterou Častorál dlouhá léta utajoval. Ukázalo
se, že si tady platil dvě místnosti. S tím ovšem musel skončit, když na nájemné v harvardské kase již
nebylo. Nicméně se nevzdal a jednu z těch kanceláři si pronajal jako soukromá osoba. Pokračování
exekuce se nezúčastnil, ale i tady v Komořanech zinscenoval stejnou komedii s trezorem, jako ve
svém bytě. Když bylo potřeba otevřít skříňový trezor, exekutor Častorála telefonicky žádal o klíč a ten
samozřejmě likvidátor neměl a ani prý nevěděl, kde by měl být. Takže byl zničen i druhý trezor a
nebylo v něm nic, než staré prázdné pořadače.

Exekuce harvardských dokumentů ovšem nanejvýš průkazně odhalila jeden velmi závažný důvod,
proč Častorál tak zatvrzele odmítal dát z ruky účetnictví. Bylo neuvěřitelné, v jak děsivém stavu
harvardské dokumenty měl. Zpřeházené bez jakéhokoliv systému, dokonce část listin ukrýval
v bedýnce od zeleniny. V listinách HPH byly nalezeny i soukromé Častorálovy dokumenty. Dokonce
mezi dalšími harvardskými doklady bylo zamícháno asi padesát nevyplněných plných mocí pro
akcionáře Kaňovského. Že by je Kaňovskému tiskl sám likvidátor?
Vida, co všechno Malhocký s Častorálovým sekretariátem pro Kaňovského dělali. Lze se divit té
mimořádné oddanosti, která Kaňovského poutala k likvidátorovi? Jinak exekutor nalezl jen změť listin
a dokumentů bez jakéhokoliv utřídění a bez jakékoliv možnosti se v takovém marastu vůbec vyznat.
Nicméně Častorál nadále zůstává jen a jen svůj, takže do televize prohlásil, že exekuce je řízením
nezákonným a že exekutorská komora i ministerstvo spravedlnosti dostanou jeho stížnosti.
O evidování údajně archivovaných harvardských dokumentů svědčí následující zápis v předávacím
protokolu z jejich předání novým likvidátorům a orgánům společnosti: „Možnosti předávajícího
(SEVERA VSO II s.r.o.) vylučují kontrolu dokumentů „list po listu“ a ta nebyla prováděna ani při
předchozím předání Z. Častorálem, dokumenty tehdy byly pouze předány „na hromadě“ a jejich
soupis nebyl požadován ani proveden“. Je nesporné, že Častorál věnoval mimořádnou péči výběru
archivu, do něhož uložil (chtěl ukrýt?) veškerou dokumentaci HPH. Aby někdo provozoval archiv, pro
který by bylo nemožné provést řádný soupis archivovaných listin, to je vskutku síla. Je to jen další
ilustrace Častorálovy totální nezpůsobilosti? Nebo že by bylo namístě podezření, že šlo o záměr? Či
snad – šlo vůbec o archiv?
Jen zcela náhodou při přebírání té beznadějné změti listin se předsedovi dozorčí rady dostal do ruky
soupis čtrnácti faktur pro kyperskou advokátní kancelář Tsangarides. Byl to soupis faktur za období
od 16. 5. 2011 do 10. 7. 2015, které představovaly celkovou sumu 318 867,66 eur, v přepočtu tedy
zhruba 8,1 milionu korun, tedy v průměru 2 miliony ročně. To na Kypru v těch časech, musela běžet
Častorálem utajovaná soudní řízení s Harvardem, jak na běžícím pásu. Což zde budiž uvedeno jako
informace k případným dohadům, jak mohlo být těch 150 milionů „zkonzumováno“ Častorálovým
mimořádným a neutuchajícím likvidačním úsilím, bez sebemenšího přínosu pro společnost.
Další pozoruhodnost je k nalezení ve smlouvě o utřídění a uložení písemností mezi SEVERA-VSO II
s.r.o. a HPH v likvidaci. V kapitole „Vzájemná práva a povinnosti“ je uvedeno v bodě 1: Skladovatel
se zavazuje, že všechny písemnosti utřídí, řádně označí pořadače nebo balíky a zpracuje Předávací
protokol a Skartační protokol a přepraví na vlastní náklady písemnosti do místa určení. V bodě 2. je
pak uvedeno: Skladovatel odpovídá za to, že obsah pořadačů, případně balíků bude odpovídat
Předávacímu protokolu nebo Skartačnímu protokolu. Samozřejmě, že žádný ze zmiňovaných
protokolů o uložení písemností do archivu neexistuje, stejně jako neexistuje protokol o skartaci.
Hlavně, že se účtovalo 181 tisíc. Copak Častorál nekontroloval, v jakém stavu byly harvardské
dokumenty do údajného archivu uloženy?
Ze zápisu v obchodním rejstříku v Předmětu podnikání je uvedeno, že „VSO“ znamená: výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, vedení spisovny, prodej
kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin, hostinská činnost. Zapsáno 19. 12. 2016. Do tohoto data
byla pro firmu SEVERA VSO II s.r.o. předmětem podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej. O archivování nikde ani zmínka, pokud tím archivováním není míněno vedení
spisovny.
Takže nepřekvapí, když se skladovatel Severa prostoduše přiznává, že jeho možnosti vylučují řádně
evidovat archivované dokumenty. Dobře si „archiv“ i se skladovatelem v Děčanech Častorál vybral.
Podle sdělení Severy s návrhem uložit harvardskou dokumentaci u firmy SEVERA VSO II s.r.o. přišel
bývalý vnitrák Károly. A Častorál samozřejmě všechno, co mu bylo předloženo, ochotně podepsal.

