
 
 

JUDr. Dagmar Mixová 
Sopotská 645/70, Bohnice 
181 00 Praha 8 
další likvidátor  
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci od 6.3.2017 
 
Tomko a partneři, v.s.o. 
IČ: 01696262 
Blodkova 1280/8, Žižkov 
130 00 Praha 3 
další likvidátor  
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci od 6.3.2017 
 
 
                                                                                                        V Praze dne 17. května 2017 
 
 

Stanovisko likvidátora 
k postupu dalších likvidátorů k mimořádné valné hromadě HPH svolané na 29.5.2017 

 
 
Ke  svolání mimořádné valné hromady na 26.4.2017 jsem vám zaslal stanovisko z 21. 4.2017. To jste 
nerespektovali a váš postup nevysvětlili. Naopak opakovaně se podílíte na svolání mimořádné valné 
hromady svolané na 29.5.2017 v době probíhajícího insolvenčního řízení.  
 
Valnou hromadu svoláváte podle stanov přijatých na VH 7.9.2015 i když prokazatelně víte, že 
Usnesením Městského soudu v Praze z 28.4.2016 (73 Cm 334/2015-79) soud vyslovil neplatnost 
všech usnesení této řádné valné hromady. 10.5.2017 toto usnesení Městského soudu v Praze potvrdil i 
Vrchní soud v Praze (7 Cmo 260/2016). Jednáte tedy proti usnesení soudů a zatěžujete společnost 
HPH zbytečnými náklady v insolvenčním řízení i když prokazatelně víte, že usnesení takové valné 
hromady musí být neplatná.  
 
1. Odmítám v celém rozsahu váš opakovaný postup, jako dalších dvou likvidátorů, kde jste uvedeni 

jako svolavatelé MVH HPH bez specifikace o které likvidátory HPH se jedná. 
 svolání mimořádné valné hromady, na které jste se jako další likvidátoři podíleli a její 

program jednání jste se mnou jako likvidátorem HPH nekonzultovali, neprojednali a tvořili 
jste ho zřejmě za „mými zády“, 

 z jakého důvodu navrhujete, aby byl členem dozorčí rady HPH zvolem Ing. Tomáš Ševčík, 
který se podílel na vyvedení rozsáhlého majetku do tzv. Trustů. Tento Váš postup 
navrhovatelů NVH HPH je zcela nepřijatelný, 

2. Odmítám v celém rozsahu Váš postup, jako dalších dvou  likvidátorů  k financování NVH HPH. 
 NVH nemůže být financována z prostředků HPH, které HPH nemá, 
 přesto jste se opakovaně rozhodli MVH svolat. Jako likvidátor HPH žádám od Vás  

neprodlené informace, kdo náklady NVH financuje a z jakých zdrojů, 
 žádám od Vás informaci o neprůhledném zdroji financování, o kterém musíte prokazatelně  

vědět,  
 žádám Vás  doložení z jakého důvodu  jste  připustili, že případný neprůhledný zdroj 

financování NVH, může vystupovat jako nový věřitel HPH při již zahájeném  insolvenčním 
řízení.  



 
 

 
3.  Za Vaše svérázné postupy, s vylučováním mne jako likvidátora, nesete plnou odpovědnost. 
 
4.  Vyzývám Vás k okamžité nápravě a neprodlenému sdělení kroků, které jste k nápravě 

provedli. 
 
 
 
 
                                                                                         Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. 
                                                                                                      likvidátor HPH 


