
 

 
 

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 23. července  2017 
 
 
Urgentní žádost a výzva 
 
Odmítnutí dopisu JUDr. Dagmar Mixové 
 
 
1. Nejsem jako likvidátor HPH přes opakované žádosti 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. 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.    
 
4. Seznámil jsem 27.6.2017 jednatele Ing. Ladislava Severu s požadavkem Policie ČR, o 
kterém si pořídil kopii. Tentýž den s tímto požadavkem byli seznámeni další likvidátoři. 
Připravil jsem odvoz vyžádaných dokumentů k Policii ČR. 
Následně jsem se dozvěděl, že jednatel této společnosti dne 4.7.2017 bez mého vědomí a přes 
upozornění na předání účetnictví Policii ČR, zřejmě pod nátlakem, předal všechny 
dokumenty archivu dalším likvidátorům a K. Staňkovi, kteří si je odvezli. Protokol o předání 
nemám k dispozici a zřejmě není k dispozici přesný seznam všech odvezených dokumentů. 
Může tak docházet k závažné manipulaci s dokumenty. 



 

 
 

Naléhavě Vás proto žádám o sdělení: 

1. Kdo dal pokyn k odvozu dokumentů HPH z archivu ? 
2. Kdo jmenovitě podepsal protokol o převzetí dokumentů z archivu ? 
3. Kdo jmenovitě disponuje protokolem dokumentů převezených z archivu ? 
4. Jak a kde jsou dokumenty z archivu uloženy, kdo za ně odpovídá, jak jsou chráněny před 

jejich zničením a ztrátou, kdo má k nim přístup ? 
 
Jako likvidátor HPH Vás žádam neprodleně o zaslání seznamu odvezených dokumentů a 
zprávu o nakládání s nimi. 
  

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 
 


