Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel
(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. –
v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta
akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se
nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl
sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
Vzhledem k valné hromadě orgány HPH zveřejnily své zprávy a zpráva likvidátorů k tomu dokládala,
co se oběma likvidátorům podařilo vykonat. A to jen od září 2017, kdy se podařilo vrátit do
společnosti zdecimované harvardské „archivované“ dokumenty a účetnictví. Především likvidátoři
zjistili, že Častorál v Harvardu napáchal milionové škody, a tak na něj byla podána žaloba - zatím na
náhradu způsobené škody ve výši 37,3 milionu korun. Vzápětí po podání této žaloby, začal Častorál
převádět svůj byt bezplatně na třetí osobu, ovšem s právem nadále v bytě bydlet.
K tomu dokonce sám sebe v Harvardu zaměstnal a k těm 15 tisícům korun, které pobíral jako zálohu
na likvidátorskou odměnu, si určil i „zaměstnanecký“ plat. Nakonec proč by ne, když tak lukrativně
platil Malhockého s Olivou, proč by šetřil na sobě. Připomnělo to cosi podobného – jak si přidělil
odměnu 6 milionů korun za údajné získání 120 milionů do společnosti. Což byla samozřejmě
bohapustá lež, šlo totiž jen o primitivní vyrabování těch zbývajících milionů. Ovšem neshledal se
s pochopením. Soud převod bytu i vyplácení Častorálova „zaměstnaneckého“ platu i patnáctitisícové
měsíční odměny zakázal.
Častorál má také na svědomí skartaci zhruba třetiny harvardských dokumentů, kterou provedl údajný
archivář Severa, jenž však nebyl schopen provést nejprimitivnější soupis archivovaných dokumentů.
Takže je společnost musela přijmout v otřesném stavu. K tomu téměř třetina dokumentů chyběla,
neboť je „archivář“ Severa nechal skartovat. Nicméně za takovou archivaci si Severa účtoval 181 tisíc,
ovšem noví likvidátoři tuto fakturu neuznali. Tou skartací se již zabývá policie a „archivář“ Severa to
nebude mít lehké. Když se předseda dozorčí rady Častorála zeptal, proč nechal doklady skartovat,
likvidátor prohlásil, že o žádném skartování neví, nic prý skartováno nebylo, k ničemu takovému
nedal souhlas. S takovou svévolnou skartací to tedy nebude mít „archivář“ Severa lehké, nicméně
pozná, že začít si něco s Častorálem není žádná legrace.
Je samozřejmé, že Častorál odmítl s novými likvidátory spolupracovat, což je rozhodně pro realizaci
likvidace jen ku prospěchu. Také odmítl vrátit do HPH movitý majetek, takže se zdá, že při svém
bludném vnímání reality žije v domnění, že HPH nelikvidoval, ale společnost si zprivatizoval. Takže byl
podán návrh na jeho odvolání. Likvidátor však svým dvěma kolegům nezůstává nic dlužen. Zasypává
je výzvami, aby odstoupili, sděluje jim, že jejich činnost je protiprávní a vyhrožuje právními kroky.
Zvláště když JUDr. Mixová v soudním řízení o propadnutí akcií Beria a Harmsu dosáhla toho, že tyto
akcie nepropadnou státu, zatímco Častorál navrhoval, aby státu propadly a HPH i s akcionáři o ně
přišli.

