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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 5. ledna 2018 
 
 
Věc: Smír žalované HPH s žalobcem J. Sedláčkem   
 
 
Žalobce Jakub Sedláček se žalobou podanou 4.12.2016 domáhal zaplacení částky 11.017,-Kč 
v souvislosti s konáním valné hromady žalované dne 3.10.2013.  V průběhu řízení jste jako 
dva zástupci HPH uzavřeli s žalobcem dohodu o narovnání  a požádali soud o schválení 
smíru.  
 
Sděluji vám, že s dohodou o narovnání, kterou jste bez mého vědomí uzavřeli, a se smírem 
předloženým k schválení soudu 

 
n e s o u h a s í m 

 
 
Vedou mě k tomu tyto důvody: 
 

1. Jakub Sedláček ani Karel Staněk nebyli oprávněni jednat jménem společnosti, nebo 
uzavírat smlouvy za společnost. Jejich jednání v uzavírání smluv bylo v rozporu se 
zákonem. Žalobce J. Sedláček se tak nemůže dožadovat dodatečného proplácení 
jakýchkoliv výdajů uskutečněných mimo působnost likvidátora. 

 
2. Dopisem HPH ze dne 14.11. 2016 k žádosti J. Sedláčka mu bylo sděleno, že v příloze 

vracíme   kopii zaslané faktury č. 130161, včetně kopie přílohy a to jako bezpředmětných. 
  
3. Faktura byla vystavena 3.12. v roce 2013, tedy před více než třemi lety od podané žaloby. 

Účtovat lze jen v roce, kdy byla tato faktura vystavena. 
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4. Jako odběratel je na faktuře uveden Karel Staněk, tedy nikoliv Jakub Sedláček.   
 
5. Valná hromada konaná dne 3.10.2013 byla svolána s hrubými nedostatky o kterých 

nepochybně Jakub Sedláček věděl. Nesprávně byl určen rozhodný den, inzeráty vyšly jen 
14 dní před konáním valné hromady. Navíc při hlasování na valné hromadě byly K. 
Staňkem použity plné moci na jména již dříve zemřelých akcionářů. Všechna usnesení 
této valné hromady jsou na základě rozhodnutí soudu pravomocně neplatná. 

  
6. Jednání Jakuba Sedláčka bylo vedeno snahou zorganizovat i neplatnými postupy valnou 

hromadu, na které by i „mrtvými dušemi“ byl do dozorčí rady zvolen a mohl by se vydávat 
dokonce za předsedu dozorčí rady. 

 
7. V dozorčí radě spolupracoval a podporoval Ing. Tomáše Ševčíka, který se s pravomocně 

odsouzeným Borisem Vostrým podílel na vyvedení rozsáhlého mnohamiliardového 
majetku do tzv. Trustů na Kypr. 

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


