Alarmující - Kroky k rozsáhlému podvodu byly nastartovány ?
Na stránkách www.hph-castoral byla zveřejněna informace „Schyluje se k rozsáhlému
podvodu na majetku HPH ?“ Údaje z této informace se potvrzují a realita je zřejmě daleko
závažnější.
Potvrzuje se:
1. Další likvidátoři zastavili vymáhání majetku zpět do HPH tím, že u probíhajících sporů
požádali o přerušení řízení a způsobili zastavení řízení k vymáhání majetku na neurčito.
2. Další likvidátoři prudce zvýšili tlak na 1. likvidátora a to přímo nebo nepřímo cestou
prostředníků spočívající v:
 zrušení pracoviště 1. likvidátora, narušení kontinuity likvidace, propuštění všech
spolupracovníků a právních zástupců 1. likvidátora. To se projevilo již řadou
zbytečně prohraných soudních sporů,
 poškození dat počítače 1. likvidátora, manipulace s jeho pracovními výsledky,
záměrné ničení a poškození osobních i pracovních věcí 1. likvidátora,
 účelové pošpinění osobnosti 1. likvidátora a přisuzování mu chyb, které nikdy
neudělal, záměrné šíření nepravdivých informací a pomluv. Pokusy o kompromitaci
likvidátora u akcionářů.
3. Další likvidátoři se plně obnažili ve stížnosti proti Usnesení Policie ČR a je jasný jejich
vztah podporující podvodné vyvedení majetku do tzv. Trustů.

Kriminální problém – odpis pohledávek
Jak to bylo v nedávné historii s pokusem o odpis pohledávek ?
Dne 30.6.2004 podal Ing. T. Ševčík, vydávající se za předsedu představenstva HPH,
Finančnímu úřadu pro Prahu 4 přiznání k dani z příjmů za rok 2003 včetně rozvahy v plném
rozsahu k 31.12.2003. V rozvaze snížil aktiva společnosti HPH o 3,6 miliardy Kč na 336 521
Kč. Vlastní kapitál snížil na 39 243 milionů Kč. V HPH měl pak zůstat jen zlomek majetku
HPH a mělo být legalizováno vyvedení majetku na Kypr a odepsána škoda 3,6 miliardy Kč,
kterou vyvedením majetku T. Ševčík způsobil. Finanční úřad pro Prahu 4 toto přiznání odmítl
a T. Ševčíkovi se nepodařilo odepsat z majetku HPH 3,6 miliardy Kč. Navíc bylo prokázáno,
že v té době nebyl platným členem představenstva.
Proveden téměř 100 % odpis pohledávek
Podle vyhlášky MF č. 500/2002 Sb., § 55, odst. 1 „Opravné položky se vytvářejí pouze
k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě
inventarizace majetku“.
Otevření účetní závěrky za r. 2016 další likvidátoři utajovali. Dne 31.12.2017 (v poslední
den) provedli opravu účetních zápisů a sestavili novou účetní závěrku. Akcionáře a ani 1.
likvidátora o tom neinformovali a přísně tajili. Nezveřejnili ji ani na VH 5.4.2018. Bylo co
tajit.

Od 3.10.2017 měli další likvidátoři k dispozici Usnesení Policie ČR o zpronevěře T. Ševčíka
ve výši 3,6 miliardy Kč. Proti tomuto usnesení podali stížnost. Usnesením státního zástupce
Vrchního státního zastupitelství z 7.11.2017 byla tato jejich stížnost zamítnuta. Přistoupili
tedy k odpisu pohledávky pocházející z trestné činnosti T. Ševčíka v účetní závěrce.
V účetní závěrce za r. 2016 snížili aktiva společnosti HPH na 0,0016 % původní hodnoty,
tj. na pouhých 435 tisíc Kč. Odepsali tak 99,9984 % pohledávek, včetně všech
pohledávek vymáhaných z trestné činnosti V. Koženého, B. Vostrého a T. Ševčíka.
Vlastní kapitál společnosti HPH snížili na zápornou hodnotu, tj. na -25 712 tis. Kč.
Dokud existuje možnost pohledávky vymoci, tak není možné dělat operace odpisu. Přesto
činnost odpisu pohledávek byla prováděna rychle, utajovaně a konspirativně.
V příloze je uvedena závěrka HPH za r. 2016 (Rozvaha v plném rozsahu) podepsaná
31.12.2017 dalšími likvidátory JUDr. Dagmar Mixovou a Tomko a partneři, v.o.s. (potvrzená
datovou schránkou HPH 6.4.2018).
Důsledky odpisu pohledávek provedené dalšími likvidátory
 Kryjí skutečnost, že T. Ševčík zpronevěřil 3,6 miliardy Kč.
 Nic nedělají k tomu, aby pohledávky HPH vymohli, dokonce ani o jejich výši na
Kypru nemají přehled. Nevymáhají, ani zlomky částek pohledávek.
 Reálně na stole mají jen vysokou půjčku s 8 % úroky, jejíž splatnost prodloužili do
31.3.2019.
 Potažmo nahrávají majetek do náruče rodiny Koženého a klanu B. Vostrého. Může jít
o snahu „spláchnout“ kyperský majetek Trustů mimo společnost HPH.
Na co se akcionáři ptají ?
 Akcionáři se oprávněně ptají, kam míří kriminální kauza v režii týmu Ševčíka a
nových likvidátorů.
 Proč se pohřbívají všechny naděje akcionářů na tzv. „rychlou výplatu“ ?
 Proč se tajila a tají skutečnost, že na konci činnosti dalších likvidátorů je odpis
veškerého majetku (pohledávek) HPH na nulu ?
 Co za to aktéři odpisů dostanou, když provedenými odpisy pomohou společnost HPH
vymazat a peníze aktérům zůstanou k dispozici v zahraničí ?
Jde o velmi alarmující situaci, na které se asi aktivně projevil „čtyřlístek“ HPH. Tato
činnost zřejmě může mít závažný trestně právní charakter s miliardovými škodami.

