
 

 
 

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 22. května  2017 
 
Odmítnutí dopisu JUDr. Dagmar Mixové za další likvidátory z 11.5.2017 
 
 
1. Nejsem informován, kde jsou uloženy dalším likvidátorům předané písemnosti k soudním 
řízením, jak jsou chráněny před jejich zničením a ztrátou.  Kdo je má přiděleny. Je mi bráněno 
nahlížení do nich, přestože dalším likvidátorům je známo, že v některých řízeních vystupuji 
jako svědek a předané písemnosti v této souvislosti potřebuji. Není mi známo a je přede mnou 
vámi utajováno jaké úkony a postupy v předměných soudních řízeních byly učiněny a 
z jakého důvodu. 
 
2. Hlavní knihu a analytické účty máte k dispozici. Máte k dispozici i doklad o ověření účetní 
závěrky. Velmi dobře víte, že žádná valná hromada neschválila platně auditora účetních 
závěrek HPH. Majetek HPH byl nelegálně vyveden do tzv. Trustů na Kypru. Jde cca o 99% 
majetku HPH. Na tomto vyvedení se podílel Ing. Tomáš Ševčík s kterým úzce spolupracujete. 
Žádám vás proto o neprodlené sdělení, nejpozději do tří dnů, jaký majetek se nachází v tzv. 
Trustech a  to tak, aby mohl být zaúčtován do majetku HPH. 
 
3. Jsem likvidátorem HPH stejně jako vy, jmenovaní jako další likvidátoři. Pro svoji činnost 
likvidátora dokumenty HPH potřebuji včetně těch, které zadržujete. Žádné zprávy o vašich 
postupech nemám.    
 
Dne 9.5.2017v 7.42 hodin byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna žádost dlužníka o 
prodloužení lhůty k vyjádření k insolvenčnímu návrhu a Informace o připravovaném řešení 
případné insolvenční situace dlužníka. Tuto žádost a Informaci jste podali jako další 
likvidátoři. 
 
Vzhledem k nepravdivým, lživým a zavádějícím údajům vámi uváděným, sděluji vám toto 
své s t a n o v i s k o: 
 
 
 



 

 
 

Opakovaně jsem vás jako další likvidátory urgentně žádal o podrobné sdělení, které kroky jste 
provedli, nebo provádíte ve vztahu k právním zástupcům v zahraničí. Nebyl jsem například 
informován o odloženém jednání 12.5.2017 na Kypru a proč bylo toto jednání odloženo. 
 
Všechny dokumenty pro vyjádření k věřitelskému insolvenčnímu návrhu máte  k dispozici. 
Byly součástí mého insolvenčního návrhu z 20. února 2017 a jsou veřejně přístupné 
v insolvenčním rejstříku. Navíc jsem vám při osobním jednání postoupil účetní závěrku, 
rozpracovanou hlavní knihu a doklad o ověření účetní závěrky za r. 2015. Není proto pravda, 
že jsem odmítl vás jako další likvidátory seznámit s účetnictvím a dalšími dokumenty 
společnosti.  
 
Přímo lživé je vaše tvrzení, že ukrývám dokumenty na neznámém místě. 
Jako další likvidátoři zatajujete skutečnost, že jsem se s vámi třikrát sešel na pracovišti 
prvního likvidátora v objektu INGOS, K Nouzovu 2090, 143 16 Praha 4. Zatajujete rovněž 
skutečnost, že jste odmítli podepsat navržené zásady spolupráce 3 likvidátorů. Na těchto 
setkáních jste byli podrobně informováni o situaci ve společnosti. 
 
Není pravda vaše tvrzení, že se snažíte vést likvidaci společně. Naopak, se snažíte vylučovat 
z rozhodování prvního likvidátora a bránit mu ve výkonu jeho činnosti. To lze dokumentovat i 
tím, že jste bez předchozího projednání vypověděli všechny smlouvy, které jsem jako 
likvidátor uzavítal a narušili nejen kontinuitu, ale celý průběh likvidace. 
 
Není pravda, že jsem odmítl společné vyjídření všech likvidátorů k insolvenčnímu návrhu. 
Žádný jsem neobdržel. Naopak o krocích, které provádíte  nebo hodláte provádět se dozvídám 
až z jejich podání insolvenčnímu rejstříku. 
 
Není mi nic známo o tom, že by proti mně byla vedena jakékoliv řízení pro podezření ze 
spáchání trestných činů. Tato vaše tvrzení, jako dalších likvidátorů, považuji za pomluvu, 
zakládající podstatu trestného činu křivého obvinění a takto dále budu postupovat . 
 
O postupu, který uvádíte jako další likvidátoři, se z tohoto dokumentu zaslaného vámi 
insolvenčnímu soudu dozvídám poprvé. Potvrzuje to skutečnost, že jako další likvidátoři před 
prvním likvidátorem zatajujete podstatné skutečnosti, jednáte bez jeho vědomí a poškozujete 
zájmy společnosti. 
 
a) V podaném dokumentu jako další likvidátoři tvrdíte, že lze v krátké době dosáhnout 

dohody k prostředkům cca 20 mil. USD. Neuvádíte a zatajujete, že tato prostředky mohou 
pocházet z trestné činnosti. 

     Usnesením Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality kriminální 
služby kriminální policie a vyšetřování  z 29.3.2016bylo rozhodnuto o zajištění peněžních 
prostředků ve výši 20.126.440 USD včetně příslušenství. Prostředky byly zajištěny ve věci 
podezření ze spáchání trestného činu podvodu dle ust. § 250 odst.1, 4 trestního zákona, 
kterého se mohli svým jednáním dopustit Tomáš Ševčík, Juraj Široký, Polakis Sarris. Ve 
zdůvodnění se konstatuje, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že peněžní prostředky 
na účtu banky jsou výnosem z trestné činnosti. 

    Jako další likvidátoři se tedy zřejmě snažíte ve spolupráci s T. Ševčíkem legalizovat 
výnosy z trestné činnosti.  



 

 
 

b) V podaném dokumentu dále jako další likvidátoři tvrdíte, že jste dojednali pro jistotu 
poskytnutí úvěru dlužníku v rozsahu potřebném na úhradu pohledávek dlužníka. Žádné 
podrobnosti o případném úvěru, kdo jmenovitě úvěr poskytne, za jakých podmínek se 
neuvádějí a nemám je k dispozici. Jako další liikvidátoři tak vytváříte dalšího věřitele pro 
insolvenční řízení. Tento váš postup je zcela nepřijatelný. 

 
c) V podaném dokumentu dále jako další likvidátoři uvádíte, že jste oslovili soudního 

exekutora, který zastupuje největšího věřitele dlužníka. Upřednostňujete tak jednoho 
věřitele před ostatními, což je v rozporu se zákonem. 

 
Upozorňuji vás opětovně, že za kroky, které provádíte ve vztahu k majetku HPH a za 
jejichž důsledky nesete plnou odpovědnost.  
 
 
 
                                                                                      Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. 
                                                                                                      likvidátor HPH 
 


