Co všechno nechal Častorál skartovat?
(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se
objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí
omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle
zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice
obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017
přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými
kostlivci?
Oba noví likvidátoři - JUDr. Mixová a Ing. Tomko se 27. 6. 2017 rozjeli do Lázní Mšené, aby se
podívali, kam vlastně Častorál své účetní veledílo uložil. Což noví likvidátoři archiváři Ing. Severovi
písemně oznámili. Původně to vypadalo, že účetnictví HPH je uloženo ve firmě Severa v Lázních
Mšené, leč nebylo tomu tak. Na této jediné adrese, kterou noví likvidátoři měli, Ing. Severa nebyl, ale
posléze se podařilo zjistit, že se nachází o pár kilometrů dál, v Budyni. Také hned oznámil, že žádnou
zprávu o příjezdu obou likvidátorů nedostal, třebaže podle dodejky měla být doručena. Jak se však
ukázalo, tak se posléze v Budyni sešli všichni tři likvidátoři. I k takovým až neuvěřitelným náhodám
může dojít. Nic jiného, než jen taková úžasná náhoda to nemohla být, neboť Ing. Severa novým
likvidátorům řekl, že o jejich příjezdu Častorála neinformoval.
Je vskutku neuvěřitelné, jak zázračná je Častorálova předvídavost. Když se totiž oba noví likvidátoři
s Ing. Severou sešli, sdělil jim Severa, že budou muset počkat, že se na desátou hodinu ohlásil sám
Častorál, doprovázený dalším vysloužilým vnitrákem - Károlym, který Častorála do Budyně přivezl.
Došlo tak k zajímavému setkání nesetkání. Když oba likvidátoři hovořili s Ing. Severou v Budyni na
náměstí, tak tři, čtyři metry od nich zaparkovalo auto s Častorálem a Károlym. Dalo se předpokládat,
že Častorál vystoupí, aby se pozdravil se svými soudem určenými spolupracovníky a kolegy. Ale to by
nebyl Častorál, aby se obtěžoval nějakým projevem civilizovaného chování.
Po Častorálově odjezdu pak Ing. Severa prozradil, co Častorála s Károlym přivedlo do Budyně. Bylo to
prý mimořádně urgentní sdělení - Častorál totiž velice naléhavě potřeboval Ing. Severovi osobně
oznámit, že na něj, tedy na Častorála, bylo podáno trestní oznámení a že policie požaduje po
Častorálovi určité dokumenty. Samozřejmě, že Častorálovo oznámení bylo natolik naléhavé, že
nesneslo odkladu, ani sdělení telefonem, ale muselo být Častorálem přímo osobně oznámeno, a to
právě v den a ve chvíli, kdy přijeli noví likvidátoři. K tomu Ing. Severa přidal, že se s Károlym dlouhá
léta znají, a že s tím, aby harvardská dokumentace byla uložena v archivu SEVERA-VSO, s. r. o., přišel
právě Károly.
Častorálovo arogantní ignorování nových likvidátorů bylo nanejvýš trapné, nicméně Častorál byl ve
svém živlu, alespoň podle rozesmáté nálady, kterou v zaparkovaném voze předváděl. Nakonec přece
odmítli podepsat jeho pět zásad spolupráce tří likvidátorů a ještě k tomu všemu jednají v rozporu
s těmito zásadami. A vůbec – když nové likvidátory Častorál vyzval, aby rezignovali a ještě k tomu jim
sdělil, že jejich činnost nelze tolerovat, vůbec nereagovali a nadále závažným způsobem ohrožují
mistrně „nastavené vymáhání majetku prvním likvidátorem“. Vždyť přece to vymáhání majetku
nastavoval 17 let a přitom bez jakéhokoliv výsledku rozházel 150 milionů. Nicméně i bez Častorálova
přispění, nebo spíše právě proto, se noví likvidátoři dozvěděli a snad i dojednali víc, než OSMA věřila,
že se podaří.
Tak především – nejen účetní knihy, ale zřejmě převážná část harvardských dokumentů byla podle
sdělení Ing. Severy uložena údajně v archivu někde v Děčicích. Což je místo, které když zadáte do
internetového vyhledávače, tak najde jen Dačice. Harvardské dokumenty byly prý do tohoto archivu
převezeny nadvakrát, druhá dodávka se uskutečnila letos 9. června. K té druhé části Ing. Severa

ukázal jakousi evidenci uložených písemností, která spočívala v tom, že archivovaným krabicím,
svazkům dokumentů a šanonům přidělil číslo.
Druhá archivovaná část dokumentů HPH je z let 2009 až 2016 a má pořadová čísla od 485 do 586, což
představuje 10 metrů šanonů, svazků a krabic. Alespoň tak je to zaznamenáno v příslušném
„Protokolu o utřídění písemností společnosti“. Přitom počty stránek uložených dokumentů nejsou
uvedeny, je jen zaznamenána výška vrstvy listin v jednotlivých šanonech, krabicích či svazcích.
V žádném ze šanonů, svazků nebo krabic ta výška nepřesahovala 3 cm. Pokud evidence první části
dokumentů začíná jedničkou, jak lze předpokládat, pak první část dokumentů HPH představuje 48
metrů. S druhou částí tedy dohromady 58 metrů, ve kterých by měly být k nalezení i ty čtyři útlé
šanony, o nichž Častorál tvrdil, že tvoří celé harvardské účetnictví. Uložení této druhé části
dokumentů HPH stálo harvardské akcionáře podle záznamu v Protokolu o utřídění písemnosti 25 500
Kč.
Podle ujednání s Ing. Severou se tedy stěhování dokumentů HPH do Prahy událo tento týden. Jedno
ovšem nebylo stále příliš jasné – proč Častorál tuto monstrózní dokumentaci vyvážel z Prahy a
akcionáře HPH tak připravil o 181 tisíc korun, když to mohl klidně a zdarma uskladnit v Modřanech
v budově firmy Ingos, kde si léta drží druhou, samozřejmě do nedávna utajovanou kancelář, placenou
rovněž z prostředků HPH. Přece tvrdil, aby zdůvodnil proč má jednu oficiální a jednu tajnou kancelář,
že právě z té utajované udělá harvardský archiv. Nakonec si v Ingosu Častorál raději utajovaně
„archivoval“ současného elitního poradce Malhockého za 44 tisíc měsíčně.
Ovšem jakmile byly harvardské dokumenty přivezeny do Prahy a předány pod kontrolu nových
likvidátorů, bylo hned zřejmé, proč s nimi Častorál prováděl takové manévry. Vyšlo najevo, že
Častorál nechal dokumenty a listiny starší deseti let skartovat! Takže co se odehrálo do roku 2007,
jakoby se nestalo? Bude zajímavé čím Častorál podloží svůj vylhaný nárok na šestimilionovou odměnu
za údajné získání 120 milionů do likvidace. Což samozřejmě vyvolává řadu otázek a pochybností.
Především takový destruktivní zásah do likvidace vyvolává pochybnosti, zda je likvidátor bez
projednání a schválení nejvyšším orgánem společnosti – valnou hromadou, vůbec oprávněn skartaci
provést.
Jsou i pochybnosti, zda za této situace, do které Častorál Harvard přivedl, lze vůbec likvidaci HPH
regulérně uzavřít. Samozřejmě je třeba udělat přehled, co všechno Častorál nechal skartovat,
nicméně dokumenty o podvodné rekonstrukci účetnictví se jistě Častorál neodvážil skartovat, vždyť
rekonstrukci účetnictví likvidátorova paní družka ukončila v roce 2010. Navíc tuto Častorálovu akci
nakonec zachycují závěrky ve Sbírce listin. V účetnictví rozhodně musely zůstat i doklady o
milionových sumách, kterými Olivův Vaberg obohatil likvidaci při svém tažení Slovenskem, které
započal v roce 2010. Každopádně druhá část dokumentů přivezená do Severova archivu 9. 6. 2017
musela jistě zůstat skartací nedotčena; jde o listiny po roce 2008. Ovšem jednu pozoruhodnost nelze
pominout – když archivář Severa jednal s oběma novými likvidátory, o skartaci se jaksi zapomněl
zmínit. Že by se uskutečnila po nečekaném příjezdu Častorála s Károlym do Budyně?
Ještě k jednomu zajímavému momentu došlo. Když předseda dozorčí rady K. Staněk vyslovil své
pochybnosti o způsobu, jakým byly evidovány archivované dokumenty HPH, pan Severa odvětil, že o
tom se nebude bavit a okamžitě se soudružsko-bolševickou srdečností začal K. Staňkovi tykat.
Dvakrát byl zdvořile požádán, aby toho tykání zanechal, když pokračoval, tak se ukázalo, že na něj
platí tvrdá, velice důrazná domluva. Takže uvidíme, co všechno ještě zrevidování současného stavu
harvardských dokumentů přinese.

