
 

 
 

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 26. ledna 2018 
 
 
Odmítnutí obsahu dopisu JUDr. Dagmar Mixové za další likvidátory z 8.1.2018 
 
 
1. Jako další likvidátoři vědomně a soustavně porušujete ustanovení § 156 zákona č. 89/2012 

Sb., že právnická osoba „Je kolektivní orgán, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve 
sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje 
většinou hlasů zúčastněných osob“. Další likvidátoři od svého jmenování 6.3.2017 ani 
jednou nepředložili jakýkoliv návrh, z desítek dokumentů o kterých údajně rozhodovali, 
kolektivnímu orgánu, kterým je i 1. likvidátor. O žádných rozhodnutích proto 1. likvidátor  
nemohl hlasovat. Svá rozhodnutí dokonce před 1. Likvidátorem,  jako další likvidátoři, 
přes jím adreované opakované žádosti, zatajujete. Jako další likvidátoři proto obcházíte 
zákonné ustanovení a jednáte v rozporu se zákonem.  

 
2.  Nesete plnou odpovědnost za zrušení všech postupů a smluv od svého jmenování, 

realizovaných 1. likvidátorem a za důsledky z vypovězení těchto smluv. Vznikají škody 
pro HPH, vámi zaviněné, včetně nečinnosti k vymáhání škod na T. Ševčíkovi. 

 
3. Důrazně odmítám vaše opakované účelové, nepravdivé a lživé tvrzení, že jsem měl udělit 

souhlas ke skartaci velké části archivu HPH. 
 
4. Pokud  jde o movité věci HPH k případnému společnému využívání, žádám vás o sdělení, 

jakými počítači, scanery, šifrovacími zařízeními, vozidy a p. disponujete včetně Trustů č.1 
a Trustů č.2, abych je mohl sdílet.  

 
5. Žádám o sdělení, jaké kroky jste učinili k zajištění šifrované komunikace T. Ševčíka 

s pravomocně odsouzeným B. Vostrým a jaké závěry jste z toho pro svou činnost a pro 
HPH vyvodili. 

 



 

 
 

6.  Opakovaně Vás vyzývám sdělit, odkud máte údajné informace (dezinformace) o údajném 
uznání závazků HPH, kdo vám je předal a jak jste si tuto informaci ověřili.  

 
 
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 
 


