Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)
(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví
nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné
a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si
sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a
orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo
likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit
neprováděla.
V červenci 2012 Častorál sdělil dozorčí radě, že T. Ševčík je podezřelý z vyvádění majetku z HPH a že
„konkrétní odbor policejního sboru Slovenské republiky něco proti T. Ševčíkovi vede, proto rozhodl
pozastavit kontroly dozorčí rady do ukončení trestního stíhání na Slovensku“. Přitom Častorál nebyl
schopen upřesnit v čem to něco, co policie proti T. Ševčíkovi vede, vlastně spočívá. Nicméně
účetnictví HPH dál Častorál utajuje, z čehož vyplývá, že slovenská policie již téměř pět let stále „něco
proti T. Ševčíkovi vede“, tedy vyšetřuje, vyšetřuje a pořád vyšetřuje, aniž by cokoliv vyšetřila.
Na námitku, že snad jsme právním státem, v němž platí presumpce neviny, odpověděl JUDr.
Malhocký, coby Častorálův sekretář: „Likvidátor ctí presumpci neviny. Na druhou stranu nemůže
připustit, aby se na nahlížení do dokladů a záznamů společnosti HPH podílela osoba, která je
v současné době šetřena policií a měla úzký vztah k odsouzenému B. Vostrému…“ Tak samozřejmě
dokáže argumentovat pouze vysloužilý vnitrák, který mohl doktorát získat snad jen v bolševických
časech. Nakonec téměř padesátitisícový měsíční plat k něčemu zavazuje, minimálně k patřičné
oddanosti k tomu, kdo svého sekretáře tak štědře z peněz akcionářů vyplácí.
Je vskutku úděsné, že čtvrt století po pádu komunistické diktatury proletariátu, taková zvůle může
Stalinovým a Gottwaldovým pohrobkům procházet. Přestože byla na Častorála podána dvě trestní
oznámení a zatajování účetních knih je podle par. 254 trestným činem. Což policejní vyšetřovatel i
dozorující státní zástupci samozřejmě musí vědět. Dokonce jedna st. zástupkyně z pražského
Městského zastupitelství poskytla orgánům HPH nezištnou, přímo knížecí radu: „Ve veřejném
rejstříku vedeném u MS v Praze ve sbírce listin jsou u uvedené společnosti (pozn. míněno u HPH)
dle zápisu ve sbírce listin založeny účetní závěrky od roku 1996 do roku 2013, tedy i ty, které byly
požadovány po likvidátorovi Z. Častorálovi s tím, že uvedené listiny jsou ve sbírce listin veřejně
přístupné…“
Že by na pražském st. zastupitelství nebylo známo, jaký je rozdíl mezi účetní závěrkou a kompletním
účetnictvím společnosti? Ovšem i toto sdělení jen dokládá, že st. zástupkyně se ani nepřesvědčila, zda
závěrky, které zmiňuje, jsou sestaveny na základě rekonstruovaného účetnictví. Samozřejmě, že
nejsou, dokonce nejsou zveřejněny všechny, jen zjistila, že některé ještě v roce 2015 nebyly
digitalizované, takže jakoby neexistovaly.
Způsob, jakým Častorál likviduje společnost HPH pochopitelně musí vyvolávat podezření, že Častorál
svým jednáním porušuje zákon. Ovšem podle vyšetřovatelů i státních zástupců je zřejmě vše
v naprostém pořádku. Nebo jde snad o natolik bagatelní záležitost, že ani nestojí za to, se tím
zabývat? Proč asi Častorál účetnictví HPH doslova zprivatizoval? Copak asi musí tak zatvrzele tajit? A
proč, když vyšetřování T. Ševčíka se nekoná? To tedy musí být delikt (nebo snad delikty?) náležitého
kalibru. Že by šlo o těch 2,7 milionu vyplacených za vlastně neexistující rekonstrukci účetnictví? Nebo
pozoruhodné platby pro dražební firmu Vaberg? Či snad téměř padesátitisícový měsíční plat
likvidátorova sekretáře prakticky za nic? Plat, který může svádět i ke spekulacím, proč je tak
přehnaně vysoký a navíc vyvolávat různé představy. Nicméně je třeba sklonit se v obdivu před
altruismem a bolševickou štědrostí Častorála, jenž svého vnitráckého soudruha Malhockého vyplácí

trojnásobným platem, než je jeho odměna za likvidování HPH. Proč ne, vždyť to přece není
z likvidátorovy kapsy
Nebo že by snad šlo o miliony pro kyperskou advokátní firmu Tsangarides? Jak a kam zmizelo těch
150 milionů ve víru Častorálovy likvidace HPH? O ziscích ze zpeněžování Vostrého majetku, které
prováděla podle Častorálova ujišťování Olivova dražební firma Vaberg na Slovensku, ani nemluvě.
Mělo jít o 50 milionů dolarů, které údajně Vostrý převedl na Slovensko, alespoň to tak Častorál tvrdil.
Kampak asi tahle docela slušná sumička zmizela? Že bychom k těm nezvěstným 150 milionům
nakonec museli přičíst i ty Vostrého miliony, tedy 1,3 miliardy korun?
Pokud by ten Vabergem na Slovensku zpeněžovaný Vostrého majetek skutečně zmizel, pak Častorál
s Olivou budou určitě vědět kam a proč není veden v účetnictví HPH. Téměř by to mohlo připomínat
„velkorysé“ rabování Harvardu v časech Koženého a Vostrého. Kolik asi se za těch šestnáct
Častorálových likvidačních let uložilo kostlivců do harvardského účetnictví? Bude zajímavé, co se
s tímto účetnictvím stane, až Vrchní soud svým písemným usnesením potvrdí dva nové likvidátory a ti
samozřejmě požádají Častorála o předložení účetnictví.
(Dokončení příště)

