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 U S N E S E N Í 
Podle ustanovení § 159a odst. 2 trestního řádu ve spojení s ustanovením § 11 odstavec 1 

písm. b) trestního řádu odkládám věc podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry podle 
ust. § 248 odst. 1, 4 trestního zákona (účinného do 31.12.2009), kterého se měl dopustit: 

Tomáš ŠEVČÍK, nar. 03.02.1969 v TEPLICE, trvale bytem BRYKSOVA 756/66, 198 00 PRAHA 9-
ČERNÝ MOST 

tím, že 

 

1) jako předseda představenstva poškozené spol. Harvardský průmyslový holding, a.s. - 
v likvidaci, IČ: 44269595, se sídlem OHRADNÍ 1159, 140 00 PRAHA (dále jen HPH) dne 
4.12.2002 založil na Kypru a dle kyperského práva na základě zakladatelské smlouvy 
svěřenecký fond HPH SETTLEMENT ( dále jen Trust I), jehož správcem se stala kyperská 
společnost Daventree Trustees Ltd. č.reg. HE133989, se sídlem Vyronos 36, Nikósie, Kypr 
(dále jen DT), jejímž byl ředitelem, tyto dva subjekty založil v úmyslu vyvést finanční 
prostředky z majetku společnosti HPH, a to prostřednictvím její dceřiné kyperské 
společnosti Daventree Resources Ltd. č.reg. HE 77418, se sídlem Alasia House, Floor 3, 
Nikósia, Kypr (dále jen DTR K) ve které také působil jako ředitel, a tak v den založení 
Trustu I bez souhlasu akcionářů a představenstva HPH převedl z majetku společnosti DTR 
K prostřednictvím její dceřiné společnosti HPH Cayman Ltd., reg. č. CR120694, se sídlem 
Huntlaw Corporate Services Ltd, PO Box 1350 GT, Huntlaw Building, Fort Street, George 
Town, Grand Cayman,  Cayman Islands (dále jen HPH Cayman) do svěřeneckého fondu 
Trust I celkem 114.500.000,-USD, které byly součástí vypořádání z prodeje obchodního 
podílu společnosti Siberian a Far East Oil Company Open Joint Stock Company, se sídlem 
Moskva, Rusko (dále jen Sidanco) ve které vlastnila podíl spol. DTR K prostřednictvím 
investiční společnosti Kantupan Holdings Co. Ltd. reg. č. C77417, se sídlem Kypr, 36 
Vyronos, Nicosia (dále jen Kantupan), finanční prostředky z prodej obchodního podílu 
v Sidancu ve výši 21.700.000,-USD byly převedeny dne 5.9.2001 na základě mandátní 
smlouvy ze dne 24.8.2001 uzavřené mezi mandantem spol. HPH a mandatářem 
advokátem JUDr. Jaromírem Bayerem čak:2276 na účet č. 7000006025/5500 vedený u 
Raiffeisenbank a.s. z účtu spol. Kesington vedeného u banky HSBC Londýn, tyto finanční 
prostředky měly být dle mandátní smlouvy využity na odkup vlastních akcií HPH o kterém 
rozhodla dne 16.8.2001 valná hromada HPH, po založením Trustu I tyto finanční 
prostředky Ing. Ševčík  vložil do předmětného svěřeneckého fondu, další část ze zisku 
z prodeje obchodního podílu Sidanca ve výši 50.072.825,-USD byla dne 24.4.2002 z účtu 
spol. Kantupan, převedena na učet spol. Harvardská burzová spoločnosti a.s., 
IČ:31351492 se sídlem Priemyselná 6, Bratislava přes banku HSBC (Jersey), následně 
dne 9.9. 2002 byly finanční prostředky ve výši 35.095.000,-US z účtu spol. Harvardská 
burzová společnost a.s. č.ú. 1040316506/3100 převedeny na účet č. 1040114007/3100 
jehož majitelem je spol. Druhá strategická a.s., dne 18.9.2002 byla mezi těmito účty 
převedena další částka ve výši 10.796.308,-USD ve prospěch spol. Druhá strategická a.s., 
Ing. Ševčík v úmyslu vyvést tyto prostředky z dosahu spol. DTR K dne 5.12.2002 uzavřel 
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jako ředitel spol. DT se spol. Druhá strategická a.s. zprostředkovatelskou smlouvu o správě 
svěřených finančních prostředků, které byly alokovány na účtech spol. Druhá strategická 
a.s., zbylé finanční prostředky ve výši 41.035.327,-USD byly uloženy na účtu spol. DTR K u 
Bank of Cyprus v Nicosii, z pozice ředitele spol. DT rozhodl o vyplacení částky ve výši cca 
45.000.000,-USD uložené na účtech spol. Druhá strategická a.s. a účtu spol. DTR K, která 
byla použita pro vyplacení podílů ze svěřeneckého fondu Trust I, kdy se příjemci těchto 
peněžních prostředků stali podílníci svěřeneckého fondu, kterými se měli stát na základě 
zakladatelské smlouvy akcionáři Harvardského průmyslového holdingu a.s. v likvidaci, a 
kteří zároveň o výplatu požádali, dále z těchto prostředků vyplatil nejméně za roky 2002, 
2003 a 2004 za výdaje a jako odměnu správci Trustu I spol. DT částku ve výši 5.475.713,-
USD ačkoliv věděl, že spol. HPH se nachází v likvidace a finanční prostředky jsou součástí 
likvidačního zůstatku poškozené spol. HPH, do současné doby žádné prostředky do 
společností DTR K a HPH nevrátil 

tímto svým úmyslným jednáním způsobil poškozené společnosti Harvardský průmyslový 
holding a.s. v likvidaci škodu ve výši 114.500.000,-USD (3.558.087.500,-Kč přepočteno ke dni 
4.12.2002), 

 

2) obdobným způsobem postupoval v případě založení svěřeneckého fondu THE HPH 
DISTRIBUTION SETTELMENT NO.2 (Trust II), který založil dle kyperského práva  dne 
6.2.2003, kdy se správcem stala opět společnost Daventree Trustees Ltd., do 
svěřeneckého fondu Trust II bylo dnem jeho založení vloženo 50.000ks akcií třídy A a 
46.800.000ks akcií třídy C společnosti Daventree Resources Ltd. se sídlem v Belize opět 
prostřednictvím společnosti HPH Cayman Ltd., tímto vkladem byl do svěřeneckého fondu 
vložen veškerý majetek společnosti Daventree Resources Ltd. se sídlem v Belize, který 
tvořilo 9.151 ks akcií společností INTESUNION, a.s. - v likvidaci, IČ: 14864631, se sídlem 
NOVOSEDLICKÁ 248, 417 03 DUBÍ, 13.485ks akcií UNION LESNÍ BRÁNA, a.s., IČ: 
14864606, se sídlem NOVOSEDLICKÁ 248, 417 03 DUBÍ a 7.707 ks akcií VÚSU a.s. - 
v likvidaci, IČ: 14864622, se sídlem NOVOSEDLICKÁ 248, 417 03 DUBÍ, které byly na 
základě smlouvy ze dne 30.6.1996 převedeny ze spol. SKLO UNION a.s. Teplice, IČ: 
00012726, se sídlem SKLÁŘSKÁ 450, 415 03 TEPLICE (dále jen „SUT“) na spol. 
Daventree Ltd. HE 74080, se sídlem Vyronos 36, Nikósie, Kypr, následně byly tyto akcie 
převedeny na spol. DTR K a bezprostředně před založením Trustu II dne 5.2.2003 
rubopisem převedl Ing. Ševčík předmětné akcie ze spol. DTR K na spol. Daventree 
Resources Ltd. se sídlem v Belize, Ing. Ševčík vyplatil nejméně za roky 2003 a 2004 
správci Trustu II spol. DT odměny ve výši nejméně 1.538.054,-USD ačkoliv věděl, že spol. 
HPH se nachází v likvidace a akcie předmětných společností jsou součástí likvidačního 
zůstatku poškozené spol. HPH, do současné doby tyto akcie do společností DTR K a HPH 
nevrátil 
tedy tímto svým úmyslným jednáním způsobil poškozené společnosti Harvardský 

průmyslový holding a.s. v likvidaci škodu v hodnotě akcií ve výši 66.178.888,-Kč (ke dni 5.2.2003),  

  uvedeného jednání se Ing. Ševčík dopustil, ačkoliv byl povinen postupovat ve vztahu 
k majetku společnosti Harvardský průmyslový holding a.s. v likvidaci obezřetně a s péčí řádného 
hospodáře, záměrně a úmyslně vyváděl z této společnosti majetek přes předem připravené 
offshorové společnosti do svěřeneckých fondů založených na Kypru, které ovládal přes 
správcovskou spol. Daventree Trustees Ltd., tohoto jednání se dopouštěl, přestože věděl, že se 
společnost Harvardský průmyslový holding nachází v likvidaci a veškerý její majetek musí být 
soustředěn do likvidačního zůstatku společnosti, jako statutární orgán spol. Harvardský 
průmyslový holding a.s. v likvidaci, Daventree Trustees Ltd. a Daventree Resources Ltd.  využil 
svého postavení a v době od 4.12.2002 do 6.2.2003 vytvořil svěřenecké fondy, do kterých převedl 
hodnotný majetek ve formě finančních prostředků a akcií, tímto jednáním získal jako ředitel 
správcovské spol. Daventree Trustees Ltd. možnost neomezené dispozice s vyvedeným majetkem 
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spol. Daventree Resources Ltd. Kypr a prakticky trvale vyloučil dosavadního vlastníka spol. 
Harvardský průmyslový holding a.s. v likvidaci, z držení, užívání a nakládání s věcí, 

a následně akcionářům HPH opakovaně deklaroval, že prostředky z Trustů jim budou vyplaceny a 
že jsou řádně zpravovány, ačkoliv věděl, že trusty nejsou a ani z právního hlediska nemohou být 
mandatářem hodnot, které jsou součástí likvidačního zůstatku a z tohoto důvodu nemohou 
vyplácet portfolio spol. HPH 

 tedy tímto svým jednání si přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena a způsobil tak škodu na 
majetku spol. HPH velkého rozsahu, v celkové výši 3.624.266.388,-Kč, 
  

  protože trestní stíhání je nepřípustné, je-li trestní stíhání promlčeno 
 
 

O d ů v o d n ě n í  
 

Podle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu byly policejním orgánem NCOZ zahájeny úkony 
trestního řízení ve věci nakládání s majetkem poškozené společnosti Harvardský průmyslový 
holding, a.s. - v likvidaci, IČ: 44269595, se sídlem OHRADNÍ 1159, 140 00 PRAHA (dále jen HPH). 
V průběhu prováděného prověřování byly zadokumentovány následující skutečnosti k jednání 
podezřelého Ing. Tomáše ŠEVČÍKA. 

Likvidátor HPH prof. Ing. Zdeňek Častorál, DrSc. podal trestní oznámení pro podezření ze 
spáchání zločinů podvodu podle ust. 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku ve 
spolupachatelství dle ust. § 23 trestního zákoníku a legalizace výnosů z trestné činnosti dle ust. § 
216 odst. 1 písm.a), odst. 4 písm. a,b,c) trestního zákoníku, kterých se měli dopustit: 
  
Ing. Tomáš ŠEVČÍK, nar. 03.02.1969, trv. bytem Bryksova 756/66, Praha 9,  
Mgr. Josef NOVÝ, nar. 23.04.1948, trv. bytem Husova 42, Velké Popovice 
JUDr. Jaromír BAYER, nar. 15.07.1959, trv. bytem Jeremiášova 1705/18, České Budějovice. 
 
  Likvidátor v oznámení uvedl, kdy a jakým způsobem spol. HPH vstoupila do likvidace a to 
usnesením valné hromady ze dne 20.8.1997. Analyzoval jaká práva a povinnosti má dle 
Obchodního zákoníku likvidátor a ostatní statutární orgány společnosti. Dle oznamovatele k 
naplnění skutkové podstaty podvodu mělo dojít tím způsobem, že v době likvidace byly v rozporu 
s obchodním zákoníkem uzavřeny mandátní smlouvy, na základě kterých bylo nakládáno s 
finančními prostředky HPH ve výši 21.700.000,-USD, které přijal do advokátní úschovy JUDr. 
Bayer. Tyto prostředky dle mandátní smlouvy měly sloužit k odkupu vlastních akcií HPH. 
Oznamovatel uvádí, že vše bylo prováděno bez jeho vědomí, smlouvy podepisoval Mgr. Nový jako 
údajný generální ředitel HPH. Dne 21.11.2001 měl Mgr. Nový rozhodnout o pozastavení odkupu 
akcií HPH z prostředků spravovaných JUDr. Bayerem a dne 4.12.2001 jej dopisem vyzval, aby 
převedl veškeré finanční prostředky, vyjma 500.000,-USD, na účet dceřiné společnosti HPH a to 
společnosti DTR K. FAÚ MF ČR odložil splnění příkazu klienta a usnesením policejního orgánu ze 
dne 10.12.2001 byly finanční prostředky ve výši 20.126.440,-USD dle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu 
zajištěny. 

V řízení před soudem ve věci odsouzených Viktor KOŽENÝ, nar. 28.06.1963 v Praha 7, trv. 
bytem ZELENÁ 1745/22, 160 00 PRAHA-DEJVICE a Boris VOSTRÝ, nar. 25.08.1947 v ZNOJMO, 
trv. bytem SARTORIOVA 28/13, 169 00 PRAHA 6-BŘEVNOV se předmětnými zajištěnými 
finančními prostředky zabýval Městský soud v Praze  v rozsudku ze dne 9.7.2010 sp. zn. 
46T17/2006. Ve zrušeném rozsudku Městského soudu v Praze se uvádí, že zajištěné finanční 
prostředky byly vyvedeny z HPH a následně měly obviněným sloužit k odkupu akcií od 
nespecifikovaných minoritních akcionářů. Po tomto nezdařeném pokusu se je obvinění 
prostřednictvím kyperské spol. DTR K pokusili převést na její účty. Předmětný rozsudek MS 
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v Praze byl však  pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 17.10.2012 sp. zn. 6 
To 52/2011  zrušen a ve svém odůvodnění se již k zajištěným peněžním prostředkům nevyjádřil. 
K zajištěným finančním prostředkům na účtu JUDr. Bayera se policejní orgán podrobně vyjádří v 
další části tohoto usnesení v kapitole - "zajištěné finanční prostředky". 
 
 
 Zahájení úkonů trestního řízení 
  

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze udělil policejnímu orgánu 
v souladu s ust. § 174 odst. 2 písm. a) trestního řádu pokyn, aby ve věci zahájil úkony trestního 
řízení podle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu. Na základě tohoto pokynu policejní orgán zahájil 
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle ust. § 250 odst. 1, 
4 trestního zákona (účinného do 31.12.2009), kterého se měli dopustit: 

 
Ing. Tomáš Ševčík, nar. 03.02.1969, trv. bytem Bryksova 756/66, Praha 9 
Juraj Široký, nar. 29.12.1953 st. přísl. SVK, bytem Santoriaova 28/13, 169 00 Praha 6, 
Polakis Sarris st. přísl. GRC, trvale bytem Vyronos 36, Nicosia, Řecko, 
   
a to v souvislosti se založením THE HPH SETTLEMENT (dále jen Trust I) a THE HPH 
DISTRIBUTION SETTLEMENT NO.2 (dále jen Trust II) dle kyperského práva, kdy na základě 
nestandardních obchodních operací měla být z majetku HPH do majetku Trustu I převedena 
částka 114.500.000,-USD pocházející z prodeje podílu v ruské společnosti Siberian a Far East Oil 
Company Open Joint Stock Company (dále jen Sidanco). V případě Trustu II měly být opět 
nestandardními operacemi z majetku  HPH do majetku Trustu II vyvedeny cestou kyperských a 
slovenských společností akcie právnických osob: 
 
INTESUNION, a.s. - v likvidaci, IČ: 14864631, se sídlem NOVOSEDLICKÁ 248, 417 03 DUBÍ, 
UNION LESNÍ BRÁNA, a.s., IČ: 14864606, se sídlem NOVOSEDLICKÁ 248, 417 03 DUBÍ, 
VÚSU a.s. - v likvidaci, IČ: 14864622, se sídlem NOVOSEDLICKÁ 248, 417 03 DUBÍ. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že policejní orgán v této věci prováděl prověřování, jednání osob, 
kterého se měly dopustit v době od 4.12.2002 do 6.2.2003, ale i případně v časovém období od 
roku 1996 do roku 2002 a které bylo v minulosti již z části policejním orgánem prověřováno. Byly 
informace a listinné materiály vzhledem k časovému odstupu získávány zejména z již ukončených 
trestních spisů. 
  
 
Analýza trestních spisů 
  

Policejní orgán NCOZ na základě trestních oznámení likvidátora HPH prof. Častorála pod 
č.j.: NCOZ-764/TČ-2016-412401 prováděl rozsáhlé prověřování trestné činnosti osob pro 
podezření ze spáchání trestného činu podílnictví podle ust. § 251 odst. 1,3 písm. a) trestního 
zákona (účinného do 31.12.2009), kterého se měl dopustit neznámý pachatel, tím že prováděl 
převody akcií spol. SUT patřící do majetku harvardských společností na kyperské offshore 
společnosti, a to z části podvodným jednáním popsaným v pravomocném rozsudku Vrchního 
soudu v Praze ze dne  17.10.2012, sp. zn. 6 To 52/2011, a z části neustanoveným způsobem. 
Neznámý pachatel tak svým jednáním spočívajícím v převodech akcií SUT v řetězci kyperských 
společností napomáhal tomu, aby zůstal bez změny protiprávní stav vytvořený pachateli trestného 
činu podvodu spáchaného pravomocně odsouzeným Viktorem Koženým a Borisem Vostrým, a to 
tím způsobem, že na sebe nebo jiného převedl akcie SUT, které byly získány trestným činem 
spáchaným jinou osobou. Policejní orgán dne 2.5.2016 věc odložil podle ust. § 159a odst. 5 
trestního řádu, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání dle 
ustanovení § 160 trestního řádu. Součástí tohoto řízení bylo i prověřování předmětného trestního 
oznámení prof. Častorála týkající se nakládání se zajištěnými finančními prostředky na účtu JUDr. 
Bayera, kdy za základě pokynu dozorujícího státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v 
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Praze došlo k novému zahájení úkonů trestního řízení podle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu a věc 
začala být prověřována samostatně, jak již bylo uvedeno. Policejní orgán v průběhu prověřování 
získával informace a listinné materiály nejen z původního spisového materiálu NCOZ-764/TČ-
2016-412401, ale i z dalších trestních spisů, které byly vedeny ze strany policie ČR ve věci 
nakládání s majetkem HPH.  

Tedy je nutné uvést, že prověřování ve věci nebylo prováděno izolovaně, nýbrž 
v souvislostech všech trestních řízení, které byly policií ČR vedeny ohledně nakládání s majetkem 
poškozeného HPH. S ohledem na skutečnost, že bylo nutné taktéž prověřit jednání osob i v době, 
která předcházela podpisu smluv o založení Trustu I a Trustu II (4.12.2002 a 6.2.2003), musel 
policejní orgán vycházet prakticky výhradně z listinných materiálů, které byly nashromážděny 
zejména v trestním řízení proti odsouzeným Viktoru Koženému a Borisi Vostrému pod sp. zn. 
46T17/2006 a dále rovněž se znalostí trestních spisů vedených v předcházejícím období na 
základě trestních oznámení, zejména poškozeného HPH.   
    

V rámci prováděného řízení pod č.j. NCOZ-5874-6/ČJ-2016-412401, Policejní orgán Policie 
ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odbor výnosů a praní peněz vyhotovil 
analýzu převodu akcií HPH, které byly předmětem útoku odsouzených Viktora Koženého a Borise 
Vostrého. Na základě zjištění policejního orgánu státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v 
Praze dne 7.9.2016 podal k Městskému soudu v Praze návrh na uložení ochranného opatření 
zabrání věci dle ust. § 239 odst. 1 tr. řádu ve smyslu ust. § 101 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. 

Návrh byl podán ve vztahu ke: 
 
1) kyperské společnosti Berio Holdings Co. Ltd. k zabrání věcí 489.221 ks akcií HPH na 

majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii 
 2) kyperské společnosti Harms Holdings Co. Ltd k zabrání věcí 361.394 ks akcií HPH na 

majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii 
 
Tedy návrh na zabrání věcí byl podán ve vztahu k celkem 850.615 ks akcií HPH v celkové 

jmenovité hodnotě 850.615.000,-Kč, neboť se jednalo o věci, které jsou výnosem trestného činu, 
tedy o věci získané trestným činem spáchaným Viktorem Koženým a Borisem Vostrým, přičemž se 
jedná o věci nenáležející pachatelům trestného činu. 

V rámci prováděného řízení opatřil policejní orgán z kyperského obchodního rejstříku 
výpisy ke kyperským obchodním společnostem: 

 
1. BERIO HOLDINGS CO. Limited, Reg. No. C75802 
2. DENEB SHIPPING Limited, Reg. No. C75946 
3. HARMS HOLDINGS CO. Limited, Reg. No. C76653 
4. HUSKY TRADING CO. Limited, Reg. No. C74295 
5. STRATTON INVESTMENTS COPPANY Limited, Reg. No. C72789 
6. ELPICO NOMINEES Limited, Reg. No. C17089 
7. ELPICO TRUSTEES Limited, Reg. No. C93521 
8. KANTUPAN HOLDINGS CO. Limited, Reg. No. C77417 
 
Lustrace byla provedena prostřednictvím internetových placených služeb na stránce 

http://www.infocredit.com.cy.  
Z uvedených informací plyne, že: 
  
- Společnosti BERIO HOLDINGS CO. Limited stále sídlí na shodné adrese a jednají za ni 

shodní ředitelé. Jako korespondenční adresa právního zástupce je uvedena adresa POLAKIS 
SARRIS & CO, 36, Vyronos str., Nicosia Tower Center, 8th Floor, 1506, Nicosia. 

- Akcionářem (100%) společnosti BERIO HOLDINGS CO. Limited je kyperská společnost  
DENNEB SHIPPING LIMITED. Akcionářem (100%) kyperské společnosti DENNEB SHIPPING 
LIMITED je společnost HARMS HOLDINGS CO. Limited a jejím akcionářem (100%) je slovenská 
společnost TASS INVEST a.s., se sídlem Trnavská Cesta 27B, Bratislava, za kterou jedná 
předseda představenstva Ing. Tomáš Ševčík. 
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- Společnost HARMS HOLDINGS CO. Limited sídlí na adrese 36 Vyronos, Nicosia, Cyprus, 
a jednají za ni shodní ředitelé. Jako korespondenční adresa právního zástupce je uvedena adresa 
POLAKIS SARRIS & CO, 36, Vyronos str., Nicosia Tower Center, 8th Floor, 1506, Nicosia. 

- Jediným akcionářem (100%) kyperské společnost HARMS HOLDINGS CO. Limited je 
slovenská společnost TASS INVEST a.s., se sídlem Trnavská Cesta 27B, Bratislava, za kterou 
jedná předseda představenstva Ing. Tomáš Ševčík. 

 
Dále byly vyhodnoceny rovněž trestní spisy, které byly v minulosti prověřovány Policí ČR, 

Správou Hl. města Prahy, SKPV-OHK.  
  
          Spisový materiál prověřovaný pod č.j.:PSP-2016/OHK-2004 pro podezření ze spáchání 
trestného činu zneužívání informací v obchodním styku dle ust. §128 odst. 2 a trestného činu 
porušování povinnosti při správě cizího majetku podle ust. § 255 odst. 1,3 trestního zákona. Toho 
se měli dopustit členové představenstva HPH Ing. Tomáš Ševčík, JUDr. František Maňák, Mgr. 
Josef Nový a Ing. Drahomír Ziegler společně s Jurajem Širokým a Ing. Borisem Vostrým 
v souvislosti se založením svěřeneckých fondů dle kyperského práva, tedy Trustu I a Trustu II. 
Tato věc byla policejním orgánem odložena podle ust § 159a odst. 1 trestního řádu. Policejní 
orgán prověřoval podezření, že podezřelí  zorganizovali a na základě smluv uzavřených na Kypru 
dne 4.12.2002 provedli založení  Trustu I a na základě smluv uzavřených na Kypru dne 6.2.2003 
provedli založení Trustu 2, kam následně převedli finanční prostředky ve výši celkem 114,5 mil. 
USD pocházející z prodeje akcií společnosti SIDANCO (Trust 1) a kupony Azerbajdžánské 
privatizace (Trust 2). Tyto majetkové hodnoty měly být do Trustu převedeny bez vědomí akcionářů 
a likvidátora HPH. 

Z uvedeného spisovného materiálu byly pořízeny kopie zájmových listinných materiálů, 
které byly zařazeny do spisu. Zejména se jednalo o trestní oznámení FAU, dokumenty týkající se 
valných hromad HPH, listinné materiály, které do spisového materiálů zakládal Ing. Ševčík, úřední 
záznamy o podání vysvětlení a zejména kopie znaleckého posudku č. 105-34/06 ze dne 
22.11.2007, který vypracoval znalec z oboru ekonomika Ing. Ivo Strejc, který zodpovídal otázku 
policejního orgánu, zaměřenou na porovnaní nákladů, které vznikly založením Trustu I,II a nákladů 
v případě, že by finanční prostředky zůstaly pod zprávou HPH jakožto společnosti 100% ovládající 
spol. DTR K. Policejní orgán výsledky znaleckého zkoumání podrobně analyzuje v další části 
tohoto usnesení. Stejně tak v těchto částech bude provedena analýza listinných materiálů týkající 
se hospodaření trustů, které do spisu založil na žádost policejního orgánu Ing. Ševčík. 
  
          Spisový materiál prověřovaný pod č.j.: PSP-152/OHK-2008 pro podezření ze spáchání 
trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle ust. 255 odst. 1,3 trestního 
zákona. Toho se měli dopustit členové statutárních orgánů společností Daventree Ltd. a DTR K - 
Ing. Tomáš Ševčík, Ing. Boris Vostrý, Linda Looizu a Polakis Saris a dále členové statutárních 
orgánů společnosti HPH - Ing. Tomáš Ševčík, JUDr. František Maňák, Mgr. Josef Nový, Luděk 
Černý, Ing. Drahomír Ziegler, a dále členové statuárních orgánů společnosti UNION LESNÍ 
BRÁNA, a.s. - ing. Michal Penz, Ing. Pavel Trávníček, a dále členové statuárních orgánů 
společnosti INTESUNIOM, a.s. — Ing. Karel Hříbal a Jaroslav Novotný.  Věc byla policejním 
orgánem odložena podle ust. § 159a ost. 1 trestního řádu. Ve věci bylo prověřováno jednání členů 
statutárních orgán uvedených společností spočívající v neoprávněném převodu akcií společnosti 
UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. a INTESUNION, a.s., který byl proveden na základě smlouvy o 
částečné úhradě dluhu uzavřené mezi společnostmi HPH, Daventree Ltd. a DTR K podepsané dne 
7.11.2002 v Praze a dne 8.11.2002 v Nicossi na Kypru.  Dle této smlouvy měla společnost HPH 
souhlasit s tím, aby akcie uvedených společností byly převedeny z Daventree Ltd. na DTR K, 
přestože tyto akcie měly sloužit na základě smlouvy o poskytnutí záruk a zástav mezi HPH a 
Daventree Ltd. ze dne 8.9.1998 jako zástava ve prospěch HPH pro případ nezaplacení kupní ceny 
ze smlouvy mezi HPH a Harvard Capital Managament (Worldwide) Ltd. ze dne 30.12.1997. O této 
skutečnosti měli dle oznamovatele vědět členové statutárních orgánů všech zúčastněných 
smluvních stran i českých společností, o jejichž akcie se jednalo, a tedy uzavřením výše uvedené 
smlouvy o částečné úhradě dluhu a převodem předmětných akcií se měli výše jmenovaní dopustit 
trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku a způsobit tak škodu HPH ve výši 
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hodnoty akcií českých společností, jejichž hodnota byla stanovena ke dní 8.11.2003 na částku 
66.521.619,-Kč. 
  Z uvedeného spisovného materiálu byly pořízeny kopie zájmových listinných materiálů, 
které byly zařazeny do spisu. Zejména se jednalo o trestní oznámení, dokumenty týkající se 
valných hromad HPH, úřední záznamy o podání vysvětlení Ing. Ševčíka s listinnými materiály které 
policejnímu orgánu předložil, úřední záznamy o podání vysvětlení Mgr. Nového, znalecký posudek 
č. 105-39/07, kterým znalec Ing. Ivo Strejc stanovil hodnotu akcií spol. VÚSU a.s., INTESUNION 
a.s. a UNION LESNÍ BRÁNA a.s. mimo jiné i k datu převodu akcií ze spol. DTR K na spol. 
Daventree Resources Ltd se sídlem v Belize (dále jen DTR B), ke kterému došlo dne 5.2.2003.  
  
          Spisový materiál prověřovaný pod č.j.: PSP-2791/OHK-2004 pro podezření ze spáchání 
trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle ust. § 125 odst. 1,3 trestního 
zákona, porušování povinnosti při zprávě cizího majetku podle ust. §255 odst. 1,3 trestního 
zákona. Tohoto jednání se měli dopustit Ing. Ševčík, JUDr. Pacovský, Ing. Ziegler,  JUDr. Klimeš, 
JUDr. Šancová, Mgr. Nový, Luděk Černý. Věc byla odložena podle ust. § 159a odst. 1 trestní řádu. 
Shora uvedení bývalí členové představenstva HPH měli neoprávněně snížit vlastní kapitál 
společnosti o více jak 9 mld. Kč, ačkoliv nebyli oprávněni disponovat s majetkem HPH z důvodu 
probíhající likvidace. Dále neměli umožnit vykonávat funkci likvidátorovi HPH prof. Ing. Častorálovi.  
  Policejní orgán provedl kopii závěrů znalce z odvětví ekonomika – účetní evidence, který 
odpovídal na dotazy policie, zda HPH od roku 2000-2003 řádně vedl výkazy o hospodaření 
společnosti, a zda byly vykazovány změny kapitálu. Znalec v posudku konstatuje, že mu byla 
předána účetní dokumentace jednak likvidátorem HPH a také spol. DTR K. V závěru znalec uvádí 
přehled jednotlivých ustanovení zákona, která byla porušena při vedení účetnictví. V závěru 
konstatuje nedostatky předaných účetních materiálů a chybějících podkladů. Na základě 
předaných podkladů nedochází k jednoznačným závěrům. Mimo závěrů znalce policejní orgán do 
spisu zařadil fotokopie usnesení §159a/1 trestní řádu, stížnost oznamovatele, usnesení MSZ 
v Praze o zamítnutí stížnosti, trestní oznámení, stanoviska ke znaleckému posudku, výpis 
z obchodního rejstříku spol. Daventree Trustees Ltd. reg.č. 133989 se sídlem Kypr, 36 Vyronos, 
Nicosia, (dále jen DT).  
  
  
Slovenský spis sp. zn. PPZ-122/BPK-B-2006 
  
  Policejní orgán dále získal cestou mezinárodní právní pomoci ze Slovenska kompletní kopii 
spisového materiálu vedeného pod sp. zn. PPZ-122/BPK-B-2006. Tento spisový materiál, který 
celkem čítá 50 svazků, obsahuje informace k prověřovaným osobám a společnostem zejména ve 
vztahu k Trustu II. Slovenské policejní orgány prověřovaly jednání osob, které směřovalo k 
vyvedení akcií společností INTESUNION, UNION LESNÍ BRÁNA, VÚSU z majetku HPH přes 
kyperskou společnost Daventree Ltd. Kypr, na DTR K a dále na  DTR B a dále na slovenské 
společnosti ARTOM s.r.o. se sídlem Mesačná 11, Bratislava, TASS s.r.o. se sídlem, Trnavská cest 
27/B, Bratislava, TASS Holding a.s. IČO:35740671 se sídlem, Trnavská cest 27/B, Bratislava a 
dále na spol. TASS Invest a.s. IČO:35948744 se sídlem, Trnavská cest 27/B, Bratislava která si 
těmito akciemi a pohledávkou zvýšila základní jmění o 314.000.000,-SK. Slovenské orgány se 
z důvodu územní působnosti zabývaly primárně jednáním osob, ke kterému docházelo na území 
SR v souvislosti se založením spol. TASS Invest a.s. a TASS Holding a.s. a navýšení jejího 
základního jmění.    

V průběhu prověřování, které probíhalo pod sp. zn. PPZ-122/BPK-B-2006, dospěl 
slovenský policejní orgán k názoru, že k páchání trestné činnosti docházelo především na území 
ČR a podezřelý Ing. Ševčík je občan ČR. Z uvedeného důvodu došlo k přerušení trestního stíhání 
a věc byla předána do ČR. Na základě stanoviska Městského státního zastupitelství v Praze sp. 
zn. 4KZN57/2012 ze dne 31.10.2012 byla věc orgány činnými v trestním řízení (dále jen OČTŘ) 
vrácena zpět na Slovensko s tím, že ze spisového materiálu neplynou žádné nové skutečnosti, 
které již nebyly OČTŘ v ČR prověřovány, a které by mohly být podkladem pro zahájení trestního 
stíhání konkrétních osob v ČR. Spisový materiál obsahuje výsledky mezinárodní právní pomoci, 
kterou slovenský policejní orgán zaslal na Kypr. Do spisového materiály byla zařazena kompletní 
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kopie výsledků mezinárodní právní pomoci na Kypru. Z listinných materiálů lze konstatovat, že 
přestože vyřízení této mezinárodní právní pomoci trvalo přes rok, kyperské orgány předmětnou 
žádost vyřídili ryze formálně. K výslechům osob Andra Triorzi a Polaki Sarris se dá říci, že nebyly 
provedeny. Sarris se odvolal na předchozí výpověď, na otázky vyžádané slovenským orgánem 
neodpověděl. Policejní orgán si dále touto cestou ověřil informace, které jsou již známé ze shora 
uvedených trestní spisů. Zejména se jednalo o zakládací dokumenty spol. DT, DTR K, Kantupan. 
Ze spisového materiálu byly dále zařazeny do originálu spisu kopie výpovědi následujících osob: 
- prof. Častorál (likvidátor HPH); 
- Milan Franta (asistent likvidátora); 
- JUDr. Hudáková (advokát), která podepisovala na základě plné moci od Ševčíka smlouvy o 
převodech akcií spol. Union Lesní Brána a.s., Intesunion a.s., VÚSU a.s. a postoupení pohledávky 
DTR K vůči Union Lesní Brána a.s. na spol. Artom s.r.o. (odvolala se na povinnost mlčenlivosti a 
ve věci nevypovídala); 
- celkem 17 protokolů o výslechu svědka osoby Tomáš Ševčík. U některých výslechů, které se 
zaměřovaly na ekonomické aspekty fungování slovenských společností ARTOM s.r.o., TASS 
s.r.o., TASS HOLDING a.s. a spol. TASS INVEST a.s. a nabývání cenných papírů a jejich dalších 
následných převodů mezi těmito společnostmi, byl účasten odborný konzultant. Ševčík ve 
výsleších odpovídá na otázky týkající se jeho působení v kyperských a slovenských 
společnostech. Jakým způsobem bylo nakládáno s akciemi českých společností VÚSU a.s., 
Intesunion a.s., a Union Lesní brána a.s. Jakým způsobem byly převedeny z majetku kyperských 
společností, do majetku spol. Artom s.r.o. a následně majetku spol. Tass Holding a.s. V dalších 
výpovědích Ševčík policejním orgánům předkládal listinné dokumenty, o kterých se zmiňoval ve 
svých výpovědích a které dokládají převody akcií a navyšování základního jmění společností. 
Výpovědi podezřelého budou analyzovány v samostatné kapitole tohoto usnesení - "výpovědi Ing. 
Ševčíka"; 
- výpověď Ing. Pavla Holého, předsedy představenstva slovenské společnosti Druhá strategická 
a.s., IČ:35705027, se sídlem Trnavská cesta 27/B, Bratislava, který ve výpovědi uvádí, že 
kyperská společnost DT uzavřela se společností Druhá strategická a.s. v roce 2002 smlouvu o 
poukázání finančních prostředků v účet Druhé strategické a.s. ve výši 45.938.233,-USD. Smlouva 
je platná a Druhá strategická a.s. tuto skutečnost řádně vede ve svém účetnictví. Část finančních 
prostředků ve výši asi 24mil USD se má nacházet v úschově na účtu v Tatra banke a.s č.ú. 
2821794046/1100 a zbylá část je rozložena v krátkodobých půjčkách v rámci skupiny Druhá 
strategická a.s.  
 - Ing. Juraj Široký se ve výpovědi vyjadřuje ke shodným věcem jako Ing. Holý, jeho odpovědi jsou 
více obecné. Vyjadřuje se k působení ve funkci protektora Trustu I, kdy měl tuto funkci vykonávat 
na žádost Vostrého a to cca půl roku.  
            Ve spisovém materiálu byly zařazeny též protokoly o výslechu svědků sepsané v roce 2010 
pod. ČJ.OKFK-2944/ČJ-2010-200204 (žádost Generální prokuratury Slovenské republiky k DTR K 
a Tass invest). Jednalo se následující osoby: 
-       Jiří Beránek vedoucí DTR K organizační složky pro ČR, který ve věci uvedl, že byl 
statutárním orgánem této složky od března 2003 do března 2004, ale jednalo se pouze o 
organizační složku pro ČR. Ta měla být zřízena pro administrativní podporu správce trustů. Do 
funkce jej jmenoval Ševčík, předmětem činnosti mělo být organizování výplat finančních podílů 
podílníků spol. DT v Trustech. 
-       Jan Andrés jednatel spol. Tasax s.r.o., ve výpovědi uvedl, že pro spol. DT, za kterou 
vystupoval Ševčík, vykonávala na základě smlouvy od roku 2005 administrativní činnost a 
komunikaci mezi klienty. Výstupy spol. Tasax měly být předávány Ševčíkovi. V roce 2010 tuto 
smlouvu převzala společnost Harms Holdings. Ve výpovědi není schopný přesněji specifikovat 
činnost, kterou spol. Tasax vykonávala, opakovaně se odvolává na uzavřenou smlouvu. 
-       Jiří Zdenko jednatel společnosti AZ Prima, který uvedl, že společnost vykonávala pro DTR K 
tiskové a mailové služby, kdy rozesílala platby a poštovní poukázky. Detaily si nepamatoval, toto 
měli na starosti Zbyněk Brýdl a jeho otec Josef Brýdl, který již zemřel. Na otázky policejního 
orgánu na kyperské společnosti odpovídal, že nezná nebo neví, o co se jedná. 
-       Zbyněk Brýdl ve výpovědi uvedl, že společnost se zabývá tiskem korespondence a 
rozesíláním přes ČP. Potvrzuje spolupráci se spol. DTR K. 
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-        Nataša Křížová ze spol. AZ Prima, která potvrdila výpovědi Zdenka a Brýdla. 
-       František Frühauf, který na otázky policejního orgánu odpověděl v tom smyslu, že neví, o co 
se jedná nebo si to nepamatuje. Dle položených otázek se s největší pravděpodobností jednalo o 
osobu, které byl vyplacen podíl z Trustu. 
-       JUDr. Jaromír Bayer, který se ve výpovědi vyjadřoval ke spolupráci s HPH a DT. Popisoval 
na základě jakých smluv měl v držení cca 20mil USD a kdo byl jeho klientem. Vzhledem k 
povinnosti mlčenlivosti odmítl ve věci vypovídat. 
  

Další svazky obsahovaly obchodní rejstříky INTESUNION, UNION LESNÍ BRÁNA, VÚSU, 
HPH, slovenských společností ARTOM s.r.o. , TASS s.r.o., TASS HOLDING a.s. a spol. TASS 
INVEST a.s. , kopie faxových zpráv kyperských společností Daventree Ltd. na DTR K, DT, 
předklady těchto listin, kopie listinných materiálů z trestního spisu  46T17/2006, výpisy se 
slovenských bank ke společnosti Druhá Strategická a.s. atd.  

Do spisového materiálu byly založeny zejména výpovědi osob, výsledky mezinárodní 
právní pomoci z Kypru a překlady listinných materiálů z anglického jazyka, které obsahoval svazek 
11. Zejména  jde o výpisy z kyperského obchodního rejstříku  spol. DT, DTR K ze kterých je 
zřejmé, že Ing. Ševčík byl ředitelem spol. DT v době od 1.11.2002 do 31.3.,2011 a ředitelem spol. 
DTR K v době od 11.11.2002 do 21.11.2006. 

Dále se jednalo o listinné materiály za svazku spisu 7, především výpis ze zasedání 
představenstva HPH ze dne 29.11.2002 (projednání návrhu projekt výplaty). Svazek 8A, kdy Ing. 
Ševčík vydal policejnímu orgánu dne 8.8.2007 dokumenty tykající se založení trustu a zápisů 
představenstva HPH, svazek 8c jednání dozorčí rady HPH ze dne 29.11.2002 k založení trustu, 
účetní závěrky Trustu I a Trustu II za roky 2003 a 2004. Svazek 12a smlouva ze dne 30.11.2000 o 
uznání dluhu mezi spol. Daventee Ltd. a DTR K.   

Slovenský policejní orgán ve věci vydal dne 10.1.2014 usnesení podle ust. 215 odst. 1 
písm. b), odst. 4) trestného poriadku o zastavení trestního stíhání, protože skutky se staly, ale 
nejsou trestným činem. V odůvodnění slovenský policejní orgán uvedl, že v případě založení a 
tvorby základního kapitálu ve společnostech Tass Holding a.s. a Tass Invest a.s. jde o zákonný 
postup upravený obchodním zákoníkem Slovenské republiky a vzhledem k 
výsledkům provedeného prověřování nebylo možné konstatovat, že Ing. Ševčík svým jednáním 
spáchal jakýkoliv trestný čin   
  
 
Trestní spis 46T17/2006 
  

Dalším zdrojem informací byl pro policejní orgán trestní spis týkající se jednání 
odsouzených pachatelů Viktora Koženého a Borise Vostrého, kteří dle pravomocného rozsudku 
Vrchního soudu v Praze ze dne 10.1.2013, sp. z. 6To52/2011, svým úmyslným podvodným 
jednáním převedli se ztrátou a bez adekvátní protihodnoty majetek harvardských společností 
v podobě akcií SUT na kyperskou společnost Stratton Investments Co. Ltd. se sídlem na Kypru. 
Po převodu likvidních veřejně obchodovatelných akcií SUT na kyperskou společnost současně 
harvardské společnosti převzaly veřejně neobchodovatelné akcie spol. Daventree Ltd., případně 
směnky tzv. Promissory Note vydané podle Bahamského práva a následným splynutím v důsledku 
začlenění SUT do společnosti HPH, takto likvidovaly závazky nabyvatelů akcií SUT.  

Viktor Kožený na základě plných mocí uzavíral jménem harvardských investičních fondů 
shora popsané smlouvy bez vědomí a souhlasu akcionářů. Boris Vostrý jako předseda 
představenstva SUT nákupem a prodejem akcií z majetku SUT dosáhl umělého vytvoření závazků 
SUT, které byly po sloučení HPH a SUT použity k vyrovnání kupní ceny za akcie vyvedené 
s majetku SUT, které získaly kyperské společnosti. Viktor Kožený a Boris Vostrý byly rozsudkem 
Vrchního soudu v Praze uznáni vinnými ze spáchání zločinu podvodu podle ust.  §209 odst. 1,5 
písm. a) trestního zákoníku a byli odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 let a 9 let. 
Viktorovi Koženému byla uložena povinnost náhrady škody ve výši 8.288.990.584,-Kč a Borisi 
Vostrému ve výši 2.213.580.730,-Kč. Dle rozsudku Vrchního soudu v Praze docházelo k trestné 
činnosti v letech 1995-1996. 
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Spisový materiál v tomto případě čítá více jak 100.000 stran. I přesto, že policejní orgán 
získal od likvidátora HPH prof. Častorála prakticky kompletní scan trestního spisu, není možné u 
většiny listinných materiálů identifikovat, z jakého zdroje pocházejí a jakým způsobem byly do 
spisu získány. Toto je zřejmě dáno i tím, že ve věci probíhalo několik domovních prohlídek a řada 
osob (fyzických a právnických) předkládala jak soudu, tak policejnímu orgánu mnoho listinných 
materiálů. Vzhledem k obsáhlosti spisu policejní orgán do prověřované věci zařadil kopie 
následujících listinných materiálů:  
- ze svazku označení 34/h osahujícího mezinárodní právní pomoci z Velké Británie a výpisy z 
anglických účtů, týkající se převodu cca 20 mil USD na účet JUDr. Bayera, které mají též pocházet 
z prodeje spol. Sidanco a měly sloužit k výplatám podílníků. Z výpisů z účtu bylo zjištěno, že 
21.700.000,-USD bylo dne 4.9.2001 převedeno z účtu společnosti Kensigton Management 
Company z bankovního účtu Hongkong & Shanghai BKG elektronickým převodem na účet JUDr. 
Bayera č. 7000006028/5500 Raiffeisenbank a.s. 
-ze svazku označení 40a týkajícího se spol. DTR K a rozdělení finančních prostředků z Kantupanu 
a zprávu Finančně analytického útvaru o spolupráci s Kajmanskými ostrovy. 
-ze svazku označení 34/a týkajícího se výpisů ze slovenských účtů získaných na základě 
mezinárodní právní pomoci plyne, že spol. Daventree Ltd, DTR K, DTR B a DT neměly žádný 
bankovní účet u slovenských bankovních domů.  

Zejména z vyjádření spol. Druhá strategická a výpisů z účtu Ludové banky a.s., na který 
měly být zasílány finanční prostředky z Trustu I plyne, že finanční prostředky přesahující cca 9mil. 
USD byly zaslány ve třech platbách (13.1.2003 dvakrát dne 20.2.2003) z účtů Druhé strategické 
a.s. na účet Union banky č. 0793109005/3400 jako záloha na výplatu podílu. Finanční prostředky 
ve výši 5.9mil USD byly vráceny zpět ke dni 3.4.2003 na účet Ludové banky a.s.  Dle vyjádření 
Druhé strategické byly prostředky odeslány na základě rozhodnutí příkazce DT a také na základě 
příkazu DT byly vráceny zpět. Tyto prostředky byly vedeny v účetnictví Druhé strategické a.s. jako 
cizí zdroje a byly spravované na základě mandátní smlouvy s DT. Na základě této smlouvy a 
pokynů DT s prostředky také Druhá strategická a.s. nakládala. Součástí odpovědi byla i předmětná 
"AGENT AGREEMENT" tzv. zastupitelská smlouva. Tu za spol. DT podepsal Ing. Ševčík. Opět je 
v této smlouvě dohodnuta odměna pro správce finanční prostředků tedy spol. Druhá strategická 
a.s. konkrétně Článek I: 
  "Zastupující tímto souhlasí, že bude vykonávat pro Zastoupeného činnost pozůstávající z 
péče o finanční prostředky a cenné papíry uložené na zvláštních účtech otevřených na jméno 
Zastupujícího, kde budou drženy peníze a cenné papíry Zastoupeného odděleně od jiného 
majetku klienta. Zastoupený souhlasí s tím, že bude za tuto činnost platit Zastupujícímu odměnu, 
jak je stanoveno v Článku II – Odměna."  
 
Článek II zní:  

"Zastoupený bude platit Zastupujícímu za činnost stanovenou Článkem I této smlouvy 
měsíční odměnu, vždy zpětně za předcházející uplynulý měsíc, ve výši 0,75% p. a. z objemu 
prostředků spravovaných pro Zastupovaného podle ustanovení Článku I – Předmět smlouvy, a to 
vždy k 15. dni každého měsíce." 

 
V předmětné smlouvě není uvedena výše svěřené částky, nicméně je zřejmé, že roční 

odměna se blíží cca 10% svěřené částky a hodnoty cenných papírů. 
  

Ve shora uvedených trestních spisech se nacházejí další zájmové listinné materiály, které 
zásadním způsobem poskytují informace o tom, jakým způsobem bylo nakládáno s majetkem HPH 
a jaké kroky směřující k vyvedení majetku z HPH činil Ing. Ševčík.  S ohledem na původ těchto 
listin a časový odstup jejich vzniku, není možné za současné situace získat originály, případně 
jejich ověřené kopie. Nicméně policejní orgán se domnívá, že v kontextu jejich obsahu a výpovědí 
osob, lze mít za prokázané jejich existenci ve znění, ve kterém byly do spisů zařazeny. Zejména 
se jedná o: 
- smlouvu o založení Trustu I, Trustu II a jejich předklad, 
- smlouva o poskytnutí záruk a zástav mezi Daventree Ltd. a HPH ze dne 8.9.1998, 
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- distribuční smlouva ze dne 18.4.2002  a dokumenty o rozdělení prostředků z Kantupanu a jejich 
předklad. 
  
 
Finanční prostředky ze Sidanca: 
  

Přesný popis toků finančních prostředků, které směrovaly jako investice spol. DTR K 
prostřednictvím spol. Kantupan do spol. Sidanco, není možné v současné době zjistit 
z následujících důvodů: 

1. Jedná se o finanční operace, které probíhaly v letech 1996 až 2001.  
2. Pro finanční transakce dle dostupných informací byly využívány ruské, kyperské a 

kajmanské finanční instituce.  
3. OČTŘ, které prováděly vyšetřování ve věci sp. zn. 46T17/2006 opakovaně zasílaly 

mezinárodní právní pomoc do Ruska a na Kypr. Na Kypru byli zástupci OČTŘ osobně 
účastni úkonů, které prováděly kyperské soudy na základě jejich žádosti. Výstupy 
z těchto úkonů byly pro trestní řízení prakticky nepoužitelné a to z toho důvodu, že 
svědci Polakis Sarris, Iro Petsa a Linda Loizou vypovídali, že si nic nepamatují nebo 
nemají při sobě listinné materiály, ze kterých by mohli čerpat.  

4. Výstupy z mezinárodní právní pomoci z Ruska nebyly zaslány.  
5. Na základě mezinárodních právních pomocí nebyly získány žádné listinné materiály 

kromě zmíněných formálních výpovědí a výpisů z kyperského obchodního rejstříku. 
Nebyly poskytnuty žádné smlouvy, výpisy z účtů ani účetní nebo auditorské zprávy.  
 

S ohledem na tyto skutečnosti musel policejní orgán vycházet zejména z veřejných zdrojů a 
listinných materiálů, které jsou založeny ve spise 46T17/2006.  

Společnost Kantupan jejímž 25% podílníkem byla spol. DTR K měla v roce 1996 získat 
45% akcií ruské ropné společnosti Sidanco. V prosinci 1997 měla cca 10% akcií prodat jedné ze 
sesterských společností British Petroleum, a to za částku 571 mil. USD a společnostem, které jsou 
spojeny s ruskou Alfa bankou. Hodnotu transakce a její uskutečnění bylo možné dohledat ve 
veřejných zdrojích (internetová stránka The Economist). Nicméně ve veřejných zdrojích není 
možné dohledat žádné relevantní informace a o tom, jakým způsobem byla do této transakce 
zapojena spol. Kantupan. Rovné podíly ve spol. Kantupan vlastnili čtyři subjekty, 1. Chagall Inc., 
se sídlem Nassau, Bahamské ostrovy, 2. Stuart Investments Ltd. se sídlem Nassau, Bahamské 
ostrovy, 3. LPT ltd. se sídlem Grand Cayman Islands a 4. DTR K, kdy každý vlastnil 250 ks akcií. 
Podle jakého klíče, v jaké výši a v jaké době byly vlastníkům podíly vypláceny, se policejnímu 
orgánu nepodařilo zjistit.  
   Z první splátky 90 mil. USD, kterou kupující složili ve prospěch spol. Kantupan, měl tvořit 
podíl DTR K 22,5 mil. USD. Z této sumy měla být částka 21,7 mil. USD poukázána na účet JUDr. 
Bayera u Raiffeisenbanky. Podle výpovědí svědka Mgr. Josefa Nového, který byl v té době 
generálním ředitelem HPH, a který za HPH dne 24.8.2001 uzavřel s JUDr. Bayerem mandátní 
smlouvu o správě svěřených finančních prostředků, šlo o peníze, které měly být vypláceny 
akcionářům. Nicméně většina finančních prostředků byla na bankovním účtu JUDr. Bayera na 
základě usnesení policejní orgánu ze dne 10. 12. 2001 pod ČVS:ÚVV-7/40-2001 podle ust. § 79a 
odst. 1 tr. řádu zajištěna. Podle tehdejších platných právních norem (Obchodní zákoník) ani 
generální ředitel, ani představenstvo nemohlo rozhodnout, že z takto získaných finančních 
prostředků budou akcionáři vyplaceni a to s ohledem na skutečnost, že v té době byl již 
pravomocně soudem jmenovaný likvidátor prof. Častorál. Pokud bylo jeho oprávnění disponovat 
s majetkem HPH zpochybňováno tím, že na valných hromadách HPH bylo celkem 3krát 
rozhodnuto o tom, že HPH vystupuje z likvidace, lze pouze upozornit, že následnými 
pravomocnými rozhodnutími soudů byla takováto rozhodnutí valných hromad dodatečně 
prohlášena za neplatná. Pokud jde o částku 22.5mil. USD, tak ta nikdy nebyla uložena na běžný 
provozní účet spol. HPH, shodně jako další finanční prostředky, které měla dceřiná spol. DTR 
K obdržet za prodej podílu ve společnosti Sidanco.  

Policejnímu orgánu se ve spisových materiálech nepodařilo dohledat žádnou účetní 
dokumentaci nebo výpisy z účtu spol. DTR K ze kterých by bylo možné identifikovat jednotlivé 
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platby a učinit závěr, jakým způsobem spol. DTR K nakládala s finančními prostředky, které 
získala z prodeje obchodního podílu ve společnosti Sidanco.  

Ing. Ševčík policejnímu orgánu Správy hl. m. Prahy ČTS:PSP-2016/OHK-2004 předal 
vlastnoručně podepsanou tabulku č.1, nazvanou „Přehled plateb z Kantupanu do Daventree 
Resources Ltd., Kypr a do Daventree Resources Ltd., Belize“, ze které plyne, že z prodeje tohoto 
podílu mělo být na účty DTR K převedeno celkem v šesti platbách cca 139 miliónů USD. Jedna z 
plateb uskutečněná v srpnu roku 2001 měla být ve výši 21.700.000,-USD. Shodná částka byla dne 
5. 9. 2001 připsána na účet JUDr. Bayera z účtu spol. Kesington vedeného u banky HSBC Londýn. 
Platby do DTR B nejsou žádným způsobem odůvodněny a nepodařilo se k nim zjistit žádné další 
informace.  
 
 
Tabulka č. 1 
za období od 8/2001 

 
 

Policejní orgán v trestní věci sp. zn. 46T17/2006 požádal cestou právní pomoci o informace 
ke spol. Kesington, o výpisy z účtu společnosti Kesington, která uvedenou částku na účet JUDr. 
Bayera odeslala. Z odpovědi bylo zjištěno, že spol. Kesington měla být založena v Libérii dle 
liberijského práva. Z výpisu z účtu bylo zjištěno, že příkaz byl zadán elektronikou cestou dne 4. 9. 
2001, za příjemce je označen JUDr. Bayer. Důvod platby, ani příkazce operace není možné určit. 
Ze zaslaných výpisů z účtu spol. Kesington nelze ustanovit od koho a kdy finanční prostředky na 
účet spol. Kesington byly zaslány. Z uvedeného důvodu není možné, aby policejní orgán provedl 
přesné zmapování toku finančních prostředků od spol. Sidanco, až k JUDr. Bayerovi. Nicméně 
spisový materiál obsahuje další listinné materiály, zejména se jedná o záznamy ze schůzí 
představenstva DTR K, kde jsou identifikovány platby ze společnosti Kantupan do DTR K. V 
zápisu představenstva DTR K ze dne 4. 12. 2002 jsou identifikovány finanční prostředky ve výši 
107 milónů USD, které měly být prostřednictvím HPH Cayman vloženy do Trustu I, kdy částka 
20.179.234,-USD má být blokováno v ČR, částka 45.938.233,-USD je v držení slovenské 
společnosti Druhá Strategická a.s. a částka 40.982.533,-USD je uložena v Bank of Cyprus, na 
Kypru.  Opět všechny tyto listinné materiály, které jsou ve spisu založeny, jsou kopiemi faxových 
zpráv, které opakovaně policejnímu orgánu předkládal likvidátor HPH prof. Častorál. 

Dle zakladatelské smlouvy měla spol. HPH Cayman do Trustu I vložit 107mil USD, které 
měly být navýšeny o dalších 7,5mil USD. Dle shora uvedených informací se mělo jednat o finanční 
prostředky spol. DTR K, které získala rozdělením podílu z prodeje spol. SIDANCO. Jak již bylo 
uvedeno ve výroku usnesení 50.000.000,-USD z prodeje spol. Sidanco bylo převedeno na 
slovenský účet společnosti Harvardská burzová spoločnost a.s. se sídlem Bratislava. Tato 
společnost byla vymazána ze slovenského obchodního rejstříku ke dni 1.3.2005, ve statutárních 
orgánech společnosti byla angažována Zlatica Široká (manželka Juraje Širokého), která také 

Období Platba pro Částka Součet za společnost 
VIII.01 Daventree Resources Ltd., Kypr 800 000,00 

139 572 825.00 

VIII.01 Daventree Resources Ltd., Kypr 21 700 000,00 
IV.02 Daventree Resources Ltd., Kypr 52 000 000,00 
IV.02 Daventree Resources Ltd., Kypr 50 072 825,00 
IV. 02 Daventree Resources Ltd., Kypr 10 000 000,00 
IV.02 Daventree Resources Ltd., Kypr 5 000 000,00 

VI.03 Daventree Resources Ltd., Belize 3 411 116,00 

12 040 771,00 

VI.03 Daventree Resources Ltd., Belize 5 000 000,00 
VIII.03 Daventree Resources Ltd., Belize 3 629 655,00 

VIII/2001 - VIII,'2003 CELKEM 151 613 596,00  
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působila ve společnosti Druhá strategická, ve které v současné době působí její manžel Juraj 
Široký. Z dostupných listinných materiálů se policejnímu orgánu nepodařilo zjistit, jakým způsobem 
bylo s těmito finančními prostředky naloženo. Na internetových stránkách slovenské společnosti 
Druhá strategická a.s., je vyvěšeno toto prohlášení: 
  „Na základě uzavřené smlouvy poskytuje služby zahraničnímu partnerovi spol. DT ve věci 
vyplácení podílníků tzv. Trustu I- akcionářů HPH. Podílníky se stali výhradně akcionáři HPH k datu 
založení Trustu I tj. 4.12.2002. Celkově bylo do teď uspokojeno 118.953 podílníků, což představuje 
skoro polovinu podílníků. Finanční prostředky, které byly převedeny ze spol. DT a se kterými byla 
oprávněná nakládat spol. Druhá strategická a.s. byly použité výlučně na vyplácení podílníků a 
náklady s tím spojené. Celkově bylo podílníkům, kteří nebyli ve zmeškání plnění svých závazků 
vůči HPH, vyplaceno 45.413.213,-USD. Tyto prostředky nebyly vypláceny jiným osobám než 
podílníkům tzv. Trustu I“.  
 

V žádném ze spisových materiálů, které má policejní orgán k dispozici, nelze dohledat 
informace, že kterých by bylo možné přesně identifikovat celkovou výši finančních prostředků, 
které byly převedeny ve prospěch spol. Druhá strategická a.s. a zda tato společnost v současné 
době tyto finanční prostředky má stále v držení. Policejní orgán disponuje pouze prohlášením o 
rozdělení finančních prostředků ze společnosti Kantupan ze dne 18.4.2002, kde na základě plné 
moci informuje Boris Vostrý spol. Chopin a Miller, že finanční prostředky z Kantupanu budou 
rozděleny tak, že 52mil. USD bude převedeno na kyperský účet spol. DTR K, 50mil. USD na účet 
spol. Harvardská burzová spoločnost a.s. č. 1040316506/3100.  

Z výpisů z účtů spol. Druhá strategická a.s. a Harvardská burzová společnost a.s., které 
obsahuje slovenský spisový materiál, není v současné době možné zjistit všechny uskutečněné 
převody a to zejména z toho důvodu, že současný bankovní dům VOLKSNAMK Slovensko a.s. 
slovenskému policejnímu orgánu sdělil, že několik debetních převodů finančních prostředků z účtu 
spol. Harvardská burzová spoločnost a.s. č. 1040316506/3100, které byly uskutečněny v roce 
2002, není možné z technických důvodů identifikovat. Byla identifikována platba ve výši 
50.072.825,-USD, která byla na učet Harvardské burzové spoločnosti a.s. připsána ze spol. 
Kantupan přes banku HSBC (Jersey). Dále byla identifikována debetní devizová transakce z účtu 
spol. Harvardská burzová společnost a.s. č.ú. 1040316506/3100 ve výši 35.059.000,- USD, která 
byla převedena na účet č. 1040114007/3100, jehož majitelem je spol. Druhá strategická a.s. Tyto 
převody však postrádají jakýkoliv identifikační znak, jako je variabilní symbol nebo popis transakce. 
Na účtech společností Harvardská burzová společnost a.s. a Druhá strategická a.s. docházelo 
opakovaným debetními a kreditním platbám v řádech miliónů USD. Jedná se o pouhé převody 
mezi účty, které v důsledku absence účetní dokumentace subjektů Kantupan, Harvardská burzová 
spoločnost a.s. a Druhá strategická a.s. není možné dále a podrobněji analyzovat ve smyslu jejich 
smluvního a ekonomického opodstatnění. Tuto analýzu neprovedl ani slovenský policejní orgán, 
který informace vyžadoval a vyslýchal statutární orgány společností jmenovitě Juraje Širokého a 
Ing. Pavla Hollého.   
  
 
Trust  
 

Pro řádné objasnění věci, zejména k jednání Ing. Ševčíka směřující k naplnění subjektivní 
stránky trestného činu zpronevěry jak má na mysli ustanovení § 248 trestního zákona (účinného 
do 31.12.2009) je nutné popsat samotný institut trustu, jeho fungování a účel. Jeho definice a 
popis fungování je zcela srozumitelně vysvětlen v odborné literatuře s názvem „Trhy cenných 
papírů“ autor Petr Musílek kapitola III, ve které autor Trust definuje následovně. 

Trust je produktem středověkého anglického práva, což znamená, že je velmi rozšířen v 
těch zemích, kde se používá angloamerický právní systém. K mezinárodní harmonizaci pojetí 
trustu došlo v roce 1985 na základě přijetí „Haagské konvence o právu uplatnitelném na trusty a 
jejich uznávání", kterou podepsaly i některé země evropského kontinentálního práva (např. Itálie 
nebo Francie). Trust má charakter právního vztahu, při kterém zakladatel trustu převede majetek 
na svěřeneckého správce, který se stane jeho vlastníkem, přičemž se zavazuje tento majetek 
spravovat ve prospěch oprávněných osob (beneficientů). Převedený majetek již pak nevystupuje v 
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majetku zakladatele. Ekvitním vlastníkem se však stává oprávněná osoba (beneficient), která má 
po dobu existence trustu právo na užitek plynoucí z majetku trustu a po skončení doby trvání trustu 
zpravidla i na jeho podstatu. Je třeba si však uvědomit, že zakladatel může být současně 
oprávněnou osobou (beneficientem), ale z logiky podstaty trustu vyplývá, že nemůže být 
svěřeneckým správcem. Trust umožňuje chránit rodinný majetek před nároky třetích osob (např. 
věřitelů), usnadňuje daňové plánování (např. snižování dědických a majetkových daní), zajišťuje 
majetkovou diskrétnost a zjednodušuje investiční správu majetku. Vzhledem k tomu, že po 
převedení majetku ztrácí zakladatel svá vlastnická práva, je nezbytné pečlivě vybírat 
svěřeneckého správce, kterými mohou být fyzické osoby nebo specializované právnické osoby 
(např. právní firmy, banky nebo investiční firmy). Svěřenecký správce však zpravidla podléhá 
dohledu protektora, který ho kontroluje, zda dodržuje přání zakladatele a schvaluje jeho zásadní 
operace. Pokud protektor zjistí výrazné nedostatky v činnosti svěřeneckého správce, může ho 
zbavit funkce a jmenovat nového svěřeneckého správce. Trust vzniká na základě ústní dohody 
nebo trustové smlouvy, ve které jsou stanoveny podmínky správy a rozdělování užitků a majetku. 
Z rozdílných charakteristik smluv pak vyplývají různé druhy trustů.  

Jak již bylo dříve uvedeno, svěřeneckým správcem trustu může být jmenována jak fyzická, 
tak i právnická osoba. V poslední době však stále větší roli hrají specializované trustové 
společnosti, které nabízejí klientům integrované finančně-trustové služby zahrnující zřízení trustu, 
profesionální investiční správu majetku, platební operace, ukončení trustu včetně distribuce 
majetku mezi oprávněné osoby (beneficienty).  
 To, že Ing. Ševčík stál za založením trustu a celou dobu udržuje akcionáře v mylné 
představě o jakémsi fungujícím svěřeneckém fondu zcela jednoznačně vypovídá ta skutečnost, že 
Ing. Tomáš Ševčík nechal na své jméno po založení trustů dne 12.2.2003 zaregistrovat doménu 
www.trust-hph.cz. Na této stránce jménem spol. DT zveřejňuje informace týkající se založení 
trustu I a Trustu II, přijímání žádostí o výplatu, informace k zastavení výplat, informace o 
hospodaření a sporech zejména s likvidátorem HPH prof. Častorálem. To, že informace na tyto 
stránky jsou poskytovány výlučně Ing. Ševčíkem uvedl ve své výpovědi dne 29.6.2017 Jan Andres, 
který dokumenty předává externímu IT pracovníkovi, který má internetové stránky na starost. Ing. 
Ševčík na tyto stránky také nechal vložit několik nascanovaných dokumentů, které jsou jím 
parafovány.     
 Dokument ze dne 30.4.2006 nazvaný „Sdělení správce Trustu“ je na uvedených stránkách 
uložen do současné doby. Obsahuje informace o historii a současném stavu Trustu, je adresován 
akcionářů  HPH a obsahu sdělení, která dokládají, jaké skutečnosti vedly Ing. Ševčíka k založení 
Trustů a jakým způsobem je nastaveno jejich fungování. Zejména se jedná o tyto pasáže: 

„V období let 2001 a 2002 existovaly snahy některých osob kolem HPH provést alespoň 
částečnou výplatu osobám vlastnícím akcie HPH. Situace byla složitá, neboť v té době existovaly 
spory o to, zda HPH je, či není v likvidaci, kdo je případně likvidátorem, kdo je členem 
představenstva či dozorčí rady HPH apod. V jisté době byly s akcionáři HPH uzavírány 
smlouvy, které měly umožnit budoucí odkup akcií HPH a zároveň výplatu zálohy na tento 
odkup. Takovýchto smluv bylo uzavřeno několik tisíc, avšak nikdy nedošlo k jejich plné realizaci, tj. 
odkupu akcií, a to i s ohledem na kroky a prohlášení KCP a následné kroky představenstva. 
Prostředky na tento odkup si společnost HPH půjčila od své dceřiné společnosti Daventree 
Resources Limited, se sídlem na Kypru. Tato kyperská společnost byla vlastníkem 25% 
podílu ve společnosti Kantupan Holdings Co. Ltd. A z této své investice získala v průběhu let 
2001 a 2002 celkem 139,6 milionů USD. Část z těchto prostředků byla koncem léta 2001 
zaslána na účet českobudějovického advokáta. Stále se jednalo o prostředky Daventree 
Resources Kypr, ale HPH je mělo k dispozici pro výplatu záloh na budoucí odkup a na úhradu 
souvisejících nákladů. Když představenstvo rozhodlo o pozastavení uzavírání těchto smluv, měly 
být tyto prostředky zaslány zpět majiteli, tj. Daventree Resources Kypr. V tu chvíli došlo k jejich 
zablokování Policií ČR. Zablokováno tak zůstalo více než 20,1 milionů USD. V červnu 2002 bylo 
zvoleno nové představenstvo HPH. Na valné hromadě slíbilo, že se pokusí zajistit akcionářům 
HPH výplatu peněžních prostředků. Jednou z možností se jevila varianta výplaty majetku 
prostřednictvím tzv. trustů. Toto je pojem pro české právo neznámý, nikoliv však ilegální. Jedná se 
o pojem zejména v anglosaském právu velmi rozšířený. Princip byl ten, že majitel peněz předá 
svůj majetek ve prospěch akcionářů HPH v poměru k počtu jimi vlastněných akcií. Bude určen 

http://www.trust-hph.cz/
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správce těchto prostředků a protektor. Tento princip byl tehdejším představenstvem a dozorčí 
radou HPH (oba orgány byly v té době platnými orgány společnosti a společnost sama se, dle 
platných zákonů, nenacházela v likvidaci) projednán a byl s ním vysloven souhlas. Jednalo se o 
postup, který ve velmi krátké době umožní vyplatit akcionářům HPH alespoň nějaké finanční 
prostředky a nezbaví je možnosti podílet se na případném dále dohledaném a vymoženém 
majetku jako v případě odkupu akcií. To se jevilo jako jedna z hlavních výhod, hned po časovém 
hledisku. Tento princip umožňoval provést výplatu bez ohledu na trvající soudní spory o platnost či 
neplatnost rozhodnutí valné hromady o vystoupení z likvidace a dále bez ohledu na případné 
dokončení této likvidace. Budoucí zájem o výplatu tyto cíle potvrdil, ale o tom se zmiňuji dále. V 
této souvislosti je třeba zmínit ještě jednu skutečnost. HPH mělo ve svém vlastnictví (nikoliv 
držení) směnky, jimiž bylo placeno za prodaný majetek v roce 1997. Směnky byly splatné ke konci 
roku 1999 a hrozilo, že budou promlčeny. S ohledem na neúspěchy při vymáhání plnění z těchto 
směnek bylo představenstvo HPH nuceno přistoupit ke včasnému podání směnečných žalob, aby 
nedošlo k promlčení směnek. Stav těchto řízení ani okolnosti související nejsou předmětem tohoto 
pojednání.   

V důsledku všech výše uvedených okolností a skutečností byly připravované trustové 
dokumenty upraveny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití dlužníky HPH, tím že jim bude z 
Trustu vyplacen jejich podíl bez ohledu na jejich dluh vůči HPH a de facto vůči jeho akcionářům. 
Všechny dokumenty k založení Trustu byly připraveny k podpisu na počátku prosince 2002. Dále 
bylo rozhodnuto, že trust bude založen podle kyperského práva a založí jej dceřiná společnost 
Daventree Resources Kypr založená na Kajmanských ostrovech, společnost HPH Cayman 
Ltd. 

Již od výše zmiňované valné hromady, konané v prosinci 2002, si mnoho podílníků Trustu 
1 žádalo o formuláře, na nichž bylo nutno o výplatu podílů žádat. Výplaty byly zpočátku realizovány 
prostřednictvím Union banky, a.s. Jednalo se o čtvrtý největší bankovní ústav v ČR, ale jak se 
později ukázalo, ani takováto velikost nezaručuje bezpečnost. Přesně v okamžiku, kdy do banky 
dorazily prostředky na výplatu podílů za měsíc leden 2003, banka uzavřela své pobočky. Dostat 
zpět peníze byla velmi obtížná a nákladná operace, ale nakonec se všechny dosud nevyplacené 
prostředky podařilo získat zpět. Po jistou dobu byly výplaty z tohoto důvodu přerušeny. Po jejich 
obnovení byl zvolen postup výplat prostřednictvím České pošty, a.s. nebo zahraniční banky a to v 
jednotlivých menších dávkách. Dále probíhaly výplaty bez problémů. Tento způsob je sice dražší 
než nabízela Union banka, a.s., ale je nesrovnatelně bezpečnější. V listopadu 2003 se, na žádost 
právních zástupců některých kyperských společností, uskutečnila schůzka, na níž byla 
požadována výplata podílů i společnostem patřícím do vlivu Viktora Koženého či osob jemu 
blízkých. Všechny tyto společnosti však byly žalovány, a tudíž jim výplata podílů nemohla být 
provedena. Následovala žaloba podaná u Okresního soudu v Nikósii na Kypru, jimiž se tyto 
společnosti dožadují výplaty podílů. Je zajímavé, ale zároveň i pochopitelné, že nebyla podána 
žaloba jedna, ale skupina byla rozdělena na dvě části. V jedné je stranou žalující kyperská 
společnost Husky, jež je zároveň směnečným ručitelem. U druhé žaloby jsou žalujícími všechny 
ostatní společnosti tohoto seskupení. Ručitel za dluh žaloval sám, zřejmě proto, aby vzbudil dojem, 
že s ostatními nemá nic společného. Dokumenty ale mluví jasně. Tyto žaloby nejsou do dnešního 
dne rozhodnuty. 

 Podmínky Trustu 1 říkají, že majetek musí být držen v amerických dolarech, případně 
může být investován dle pravidel Trustu 1. V letech 2002 a 2003 však výnosy z vkladů v 
amerických dolarech nebyly nijak závratné a nedokázaly ani pokrýt nutné náklady na správu 
majetku. Správce se tedy rozhodl investovat prostředky do instrumentů, jež mají v delším horizontu 
vyšší výnos. Prostředky byly investovány prostřednictvím Royal bank of Canada a Franklin 
Templeton Investments. Tyto investice se později, z pohledu výnosů, ukázaly jako výhodné.  
Bohužel však existuje skupina či skupiny osob, které nemají zájem, aby podílníci Trustu 1 a 
Trustu 2, tedy akcionáři HPH mohli tyto prostředky inkasovat, a proto se všemožně snažily 
a snaží tyto výplaty blokovat. Jednou z podobných akcí, iniciovaných či minimálně 
podporovaných těmito osobami, byla žádost Policie ČR zaslaná příslušným orgánům 
Kajmanských ostrovů o blokaci prostředků patřících Trustu 1 a Trustu 2. V první fázi byla 
tato žádost úspěšná a peněžní prostředky byly zablokovány. Především proto, že správce Trustů 
neměl možnost se bránit, neboť se o této žádosti dozvěděl až v okamžiku zablokování peněžních 
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prostředků. Následovala dlouhá a relativně drahá obrana. Jejím výsledkem bylo dokonce trojí 
vítězství. Po prvoinstančním rozhodnutí se, zřejmě na žádost České republiky, kajmanský 
generální prokurátor odvolal. Trusty však byly úspěšné i v rámci odvolacího řízení. Žádost tedy 
byla generálním prokurátorem podána znovu, a když ani tentokrát prvoinstančně neuspěl, již 
odvolání ani nepodal.   

Informaci o tom, kde jsou finanční prostředky investovány, využily společnosti 
ovládané Viktorem Koženým či osobami jemu blízkými a v rámci probíhajících soudních 
sporů na Kypru požádaly o zablokování uvolněných prostředků na Kajmanských ostrovech 
ony. A žádosti bylo vyhověno.“ 
 

Zejména z pasáží, které policejní orgán v dokumentu zvýraznil je zřejmé, že Ing. Ševčík 
měl všechny své kroky detailně a dopředu naplánované, postupoval promyšleně a s vědomím, že 
se HPH nachází v likvidaci. Založení trustu a vložení majetku dceřiné společnosti HPH spol. DTR 
K do zřízeních svěřeneckých fondů, mělo za následek vytvoření zamýšleného scénáře, a to 
zamezit nejen akcionářů HPH, ale jakýmkoliv subjektů, mimo jiné i likvidátorovi HPH dispozici s 
majetkem HPH, který byl alokován v dceřiné společnosti DTR K. Jediný kdo o nakládání s tímto 
majetkem mohl rozhodovat, byla správcovská spol. DT v čele s Ing. Ševčíkem. Ten také měl jako 
jediný přehled, kde a na jakých účtech jsou peníze uloženy, kam byly následně převedeny a v jaké 
výši. Z vytvořeného, ale přitom zbytečného systému správy majetku vloženého do trustů, plynul 
jemu a spol. DT pravidelný příjem. Žádné z těchto informací však neposkytoval představenstvu, 
akcionářům nebo likvidátorovi HPH.  
 
 
Trust I 
  

Trust I byl založen smlouvou ze dne 4.12.2002, ze které plyne, že správcem Trustu se stala 
kyperská společnost  DT, jejímž ředitelem byl v době založení Trustu I Ing. Ševčík a kyperský 
právník Polakis Saris, protektorem Trustu I se stal Juraj Široký, zakladatelskou společností byla 
společnost HPH Cayman zastoupená Borisem Vostrým, Lindou Loizou a Iro Petsou.  

Na základě smluv o založení Trustu I a rozhodnutí ředitelů DTR K, byl do Trustu I převeden 
majetek kyperské společnosti DTR K, jejímž ředitelem byl Ing. Ševčík a jediným 100% vlastníkem 
byla poškozená společnost HPH. Na základě nestandardních obchodních operací měla být dle 
dostupných listinných materiálů do majetku Trustu I prostřednictvím spol. DTR K, převedena 
nejprve částka 107.100.00,-USD, která je uvedena v předmětné smlouvě. Dalších 7.400.000,-USD 
do celkové částky 114.5000.000,-USD mělo být do Trustu I vloženo rozhodnutím zakladatelů. O 
tomto dalším vkladu však neexistuje žádný písemný dodatek smlouvy. Tuto skutečnost ve svých 
výpovědích uvádí jak prof. Častorál, tak Ing. Ševčík. Veškeré finanční prostředky měly pocházet z 
prodeje 45% podílu v ruské ropné společnosti SIDANCO, který vlastnila společnost Kantupan, ve 
které 25% podíl vlastnila spol. DTR K. 

Z Trustu I měli být dle trustové smlouvy vypláceni akcionáři HPH bez ohledu na průběh 
likvidace HPH. Smlouva se odvolává na usnesení valné hromady ze dne 16.8.2001, která měla 
určit vyplacení 600,-Kč za akcie. Zápis z této valné hromady konané v hotelu Palcát v Táboře, není 
veden v obchodním rejstříku. Policejnímu orgánu se ve spisových materiálech podařilo dohledat, 
zápis z této valné hromady, ve kterém byl akcionáři záměr odkupu vlastních akcií HPH a uvedenou 
částku odsouhlasen. Nicméně všechna usnesení této valné hromady jsou neplatná, na základě 
pravomocného usnesení Městského soudu v Praze  sp. zn. 29Cm7/2001. K tomuto je nutné uvést, 
že dle dostupných informací se od 16.6.1995 do 23.5.2014 konalo cca 50 valných hromad, jednalo 
se o řádné, mimořádné i náhradní valné hromady, které byly svolávány zejména představenstvem 
společnosti, ale též dozorčí radou, jednotlivými jejich členy a akcionáři. Z tohoto počtu 50 valných 
hromad bylo cca 28 neplatných nebo neusnášeníschopných.  
            Předmětnými podílníky v Trustu měli být všichni akcionáři HPH k datu založení trustu. 
Jejich podíl na výplatě z Trustu měl odpovídat počtu akcií HPH, které vlastní. Výplata byla 
podmíněna tím, že akcionář nedluží HPH žádné prostředky a že o výplatu požádá. Žádost mohla 
podávat jak právnická tak fyzická osoba. Dle vyjádření Ing. Ševčíka žádosti o výplatu byly 
přijímány od prosince 2002 a to až do konce roku 2004. Žádosti zpracovávaly postupně spol. HBS-
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poradenská, DTR-B organizační složka v ČR a v současné době spol. Tassax s.r.o. na základě 
smluvního ujednání se spol. DTR K. Policejnímu orgánu se nepodařilo zajistit, žádné listinné 
matriály, které by dokumentovaly, kdy a z jakých účtů byly finanční prostředky podílníkům zasílány. 
Přesněji řečeno na jakém účtu byly finanční prostředky sloužící pro výplatu podílů alokovány, tedy 
kde byly uloženy majetkové hodnoty vložené do Trustu I.  

Správce Trustu tedy společnost DT, ve které byl členem představenstva Ing. Ševčík a 
vlastníkem měl být Polakis Sarris, byla jediným subjektem, který dle trustové smlouvy měl vést 
účetní dokumentaci a spravovat vložený majetek. Tato společnost dle předmětné smlouvy 
rozhodovala o všech finančních transakcích zejména vyplácení podílníků, vyplácení odměn za 
zprávu, převody finančních prostředků za účelem jejich investování atd. O jmenování a odvolání 
ředitele DT měl dle vyjádření Ing. Ševčíka možnost rozhodnout bez jakéhokoliv omezení její 
majitel, tedy Polakis Saris. Jediný, kdo mohl kontrolovat plnění povinností, byl protektor, kterým byl 
při založení Trustu I Juraj Široký a následně se jím cca po šesti měsících měla stát společnost 
HPH Protector. Policejnímu orgánu se z dostupných listinných materiálů nepodařilo zjistit, zda 
protector za celou dobu fungování Trustu I uplatnil jakoukoliv pravomoc vůči správci Trustu, ani 
jakou formu by toto jeho rozhodnutí mělo mít, vzhledem k absenci jakýchkoliv výročních nebo 
auditorských zpráv trustu. Policejní orgán v této věci vychází pouze z výpovědí osob zejména Ing. 
Ševčíka a prof. Častorála a v současné době nemá žádné zákonné prostředky, kterými by mohl 
zjistit, zda správce Trustu I vykonává svou činnost a zda protektor na tuto činnost dohlíží. Tyto 
informace v současné době nemá likvidátor HPH prof. Častorál, Ing. Ševčík, tedy ani akcionáři 
HPH. Ing. Ševčík při výpovědi uvedl, že od května 2005 vede účetnictví Trustu I tzv. Receiver, 
který byl jmenován kyperským soudem, na základě soudních sporů společností ovládaných 
Viktorem Koženým. Od této doby je to jediný subjekt, který má přehled o současném stavu Trustu 
I. Jmenovaný receiver měl převzít veškerá oprávnění k majetkovým hodnotám Trustu I. 
            Na základě uvedených skutečností se policejní orgán zaměřil na ověření tvrzení, že 
z Trustu I byly akcionáři HPH fakticky vypláceni, jak tvrdí Ing. Ševčík, který policejním orgánům 
předkládal souhrnnou tabulku, která měla zachycovat v době od ledna 2003 do prosince 2004 výši 
vyplacených podílů za kalendářní měsíc. Za tuto dobu mělo být 118.953 podílníkům vyplaceno cca 
45.413.213,-USD. Od prosince 2004 do současné doby neměl být žádný další podílník vyplacen. 
Důvodem mají být dle Ing. Ševčíka právě soudní spory se společnostmi ovládanými Viktorem 
Koženým, který probíhají na Kypru. 
            Z důvodu ověření těchto informací byly podle ust. § 8 odst. 1 trestního řádu vyžádány 
informace od spol. Tassax s.r.o. IČ: 27254178, se sídlem ORTENOVO NÁMĚSTÍ 16/542, 170 00 
PRAHA, které se nachází v budově společnosti Poštovní tiskárna cenin a.s. Tato společnost 
v současné době dle výpovědi jednatele Jana Andrese a Ing. Ševčíka shromažďuje neuspokojené 
žádosti o výplaty podílníků Trustu a zároveň vede archiv vypořádaných žádostí. Na základě 
žádosti dle ust. § 78 odst. 1 trestního řádu byla policejnímu orgánu vydána databáze údajných 
vyplacených podílníků. Tabulka obsahuje 115084 jmen fyzických a právnických osob, jejich 
identifikaci, počet podílů a zda byli vyplaceni v hotovosti (složenkou) nebo převodem na účet. Dále 
policejní orgán od společnosti Tassax s.r.o. vyžádal informace, kdy a za jakých okolností byly 
vypláceny podíly z Trustu. Dle odpovědi společnosti Tassax s.r.o. byla poslední výplata podílu 
prováděna společností DTR organizační složka ČR v lednu 2005 a byla uskutečněna na základě 
žádostí podaných do 31.12.2004. Dle analýzy předložené databáze 108.419 podílníků mělo být 
vyplaceno složenkou a 6.665 převodem na účet. Vyplaceno mělo být cca 45mil. USD podílníkům, 
kteří drží celkem 6.530.259 Ks akcií HPH. Mezi těmito subjekty byly kyperské společnosti Harms 
Holdings Ltd., Deneb Shipping Ltd., Berio Holdings Ltd. Kdy k těmto společnostem je nutné uvést, 
že policejní orgán ve věci vedené pod. čj. NCOZ-764/TČ-2016-412401 prováděným prověřování 
dospěl k názoru, že 850.615 ks akcií SUT, které byly dle pravomocného rozsudku Vrchního soudu 
v Praze sp. zn. 6 To 52/2011 podvodně vyvedeny do kyperské společnosti Stratton a pocházejí tak 
z trestné činnosti, byly dále převedeny na společnost Berio, která je v současné době stále 
vlastníkem 489.221 ks akcií a společnost Harms, která je v současné době vlastníkem 361.394 ks 
akcií HPH. Tedy z Trustu I byly vyplaceny kyperské společnosti, které se dle prováděného 
prověřování policejního orgánu NCOZ a pravomocného rozsudku Vrchní soudu v Praze sp. zn. 6 
To 52/2011 podíleli na tunelování HPH.  
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Společnost Tassax s.r.o. nemá vliv na vyhlašování výplat, toto provádí správce spol. DT, 
kdo je v současné době statutárním orgánem spol. DT, však Jan Andres nevěděl. Činnost spol. 
Tassax s.r.o. má spočívat pouze v administraci žádostí. Policejnímu orgánu byl na základě žádosti 
podle ust. § 8 ost. 1 tr. řádu spol. Tassax s.r.o. poskytnut seznam 10ti žadatelů vyplacených 
v posledním výplatním období (do 31.12.2004) a 10ti posledních žadatelů o výplatu, které spol. 
Tassax s.r.o. obdržela před žádostí policie o vydání databáze vyplacených podílníků.  
            Vzhledem k uvedeným skutečnostem policejní orgán sepsal úřední záznamy o podání 
vysvětlení dle ust. § 158 odst. 6 trestního řádu se 6 osobami, kterým měly být podíly vyplaceny a 
se 7 osobami, které zaslaly žádosti o výplatu v roce 2016 a tedy podíl jim vyplacen nebyl. Další 
osoby se nepodařilo kontaktovat, případně podání vysvětlení bránily jiné okolnosti (úmrtí, zdravotní 
stav, nekontaktnost).  
             Z uvedených výpovědí lze konstatovat, že osoby podávající vysvětlení si nebyly jisté, kdy 
a jakým způsobem se o možnosti výplat dozvěděly. Většinou to bylo z internetu nebo tisku, pouze 
tři osoby potvrdily, že jim byly finanční prostředky vyplaceny. S ohledem na časový odstup více jak 
12 let byly odpovědi v tom smyslu, že si nic nepamatují nebo nevybavují. Výjimku představuje 
akcionář Jaromír Říha, který ve výpovědi uvedl, že se účastnil několika valných hromad. Mimo jiné 
valné hromady v Táboře, kde mělo být schváleno vyplacení podílu ve výši cca 600,-Kč/akcii, ale on 
obdržel pouze 200,-Kč/akcii, kdy a jakým způsobem mu byl podíl vyplacen si nepamatoval.  
Nicméně k této výpovědi policejní orgán uvádí, že na valné hromadě HPH konané dne 16.8.2001 
bylo schváleno nabytí vlastních akcií (odkup akcií) pouze od minoritních akcionářů, kteří vlastnili do 
20ks akcií. Na žádné platné valné hromadě HPH nebyla schválena výplata podílu ze založených 
Trustů.  
            Na základě výpovědí Ing. Ševčíka a Jana Andrese policejní orgán vyžádal informace podle 
ust. § 8 odst. 1 trestního řádu od České pošty a.s., a to zejména ke smluvnímu ujednání se spol. 
DTR organizační složka ČR a spol. Tassax s.r.o., zejména s ohledem na možné získání informací 
k prováděným hromadným platbám prostřednictvím složenek. Z odpovědi plyne, že Česká pošta 
nemá v současné době ani s jedním subjektem uzavřen jakýkoliv smluvní vztah. Skartační lhůty 
smluvních ujednání jsou 5 let od ukončení smluvního vztahu. Tedy za současné situace není již 
možné zjistit, zda byly tyto služby poskytovány a v jakém rozsahu.    
            Policejní orgán vyčerpal všechny zákonné možnosti, které ke zjištění informace, zda byly 
v době od založení Trustu I do současné doby vyplaceny podíly, kdo rozhodoval o jejich vyplacení, 
jaký byl zdroj finančních prostředků, kde se případně nachází zbylé finanční prostředky a účetní 
dokumentace k Trustu I, která by potvrzovala nebo případně vyvracela tvrzení zejména Ing. 
Ševčíka. 
            Do současné doby se policejnímu orgánu prováděným prověřování nepodařilo zjistit původ 
kapitálu, který spol. DTR K použila jako vklad do spol. Kantupan. Policejnímu orgánu je známa 
pouze ta skutečnost, že spol. DTR K byla 25 % podílníkem v Kantupanu, který měl podle prof. 
Častorála, Ing. Ševčíka a informací získaných z veřejné sítě do Sidanca investovat. Z dostupných 
zdrojů nelze zjistit ani výši této investice. Nelze ani z žádných dostupných zdrojů ověřit, zda 
finanční prostředky byly do společnosti DTR K vloženy jejím předchozím 100% vlastníkem, tedy 
společností Daventree Ltd. Nicméně je zcela nepochybné, že v důsledku tzv. Smlouvy o poskytnutí 
záruk a zástav ze dne 8.9.1998 mezi spol. Daventree Ltd. a HPH, poskytla spol. Daventree Ltd. 
zástavní právo k akciím DTR K, INTESUNION, UNION LESNÍ BRÁNA, VÚSU, pro případ, že 
dlužník společnost Harvard Capital Management (Worldwide) neuhradí kupní cenu za prodej 
majetku plynoucí se smlouvy, kterou uzavřel s věřitelem, tedy spol. HPH dne 30.12.1997. 
S ohledem na skutečnost, že k úhradě kupní ceny nedošlo, stala se spol. HPH na základě 
uvedené smlouvy 100% akcionářem spol. DTR K. Tedy spol. HPH byla jediným akcionářem spol. 
DTR K ještě před založením Trustu I a Trustu II.  

Ing. Ševčík předložil dne 1.12.2006 policejnímu orgánu, který vedl prověřování ve věci 
vedené pod ČTS:PSP-2016/TČ-2004 účetní závěrku Trustu I za rok 2003 a 2004 s vyjádřením, že 
koncem roku 2004 byl soudem jmenovaný tzv. receiver, který převzal správu Trustu, a proto není 
možné získat další závěrky. Uvedené účetní závěrky byly policejním orgánem předány znalci 
z oboru ekonomika, Ing. Ivo Strejcovi, který měl odpovědět na otázku, zda vynaložené náklady 
spojené se založením a činností Trustu jsou srovnatelné s náklady v případě, že by trusty nebyly 
založeny a prostředky získané z prodeje Sidanca by zůstaly pod správou HPH – jakožto 
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společností 100% ovládající spol. DTR K. Znalec vytvořil z pokladů  tabulku č.2, ze které jsou zcela 
zřejmé nepřiměřené náklady, které byly spojené se správou vložených majetkových hodnot. Údaje 
jsou v tabulce uvedeny u anglických názvů v USD a u českých překladů v korunách ( převedeno 
dle kurzu ČNB k 31.12. příslušného roku). Tedy v tomto případě výdaje za správu Trustu I tvořily 
za roky 2003 a 2004 více jak 130mil Kč. Odměny za správu, které ročně plynuly do spol. DT, 
kterou řídil Ing. Ševčík, tvoří největší část z celé sumy. Jen za roky 2003 a 2004 se pohybují ve 
výší cca 44mil. Kč a 31.5mil Kč za rok.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č.2 

 
 
Trust II 
  

K pochopení majetkových přesunů v rámci Trustu II je nutné uvést souvislosti, které jeho 
založení předcházely.  

Na základě smlouvy ze dne 30.6.1996 došlo k převodu akcií společností INTESUNION, 
UNION LESNÍ BRÁNA, VÚSU z portfolia SUT na společnost Daventree Ltd., kdy tuto smlouvu za 

TRUST 1 2002 2003 2004 celkem 

Kurz USD/CZK k 31.12. (1 USD = ... CZK) 30,141 25,654 22,365 
 

Trustee fees 88 934 1 311 771 1 115 339 2 516 044 

Poplatky správci majetku 2 680 560 33 652 173 24 944 557 61 277 290 

Trust administration expenses 0 415 668 552 580 968 248 

Správní výdaje trustu 0 10 663 547 12 358 452 23 021 999 

Management and custodian fees 40 679 381 774 340 099 762 552 

Manažérský a opatrovnický poplatek 1 226 106 9 794 030 7 606 314 18 626 450 

Other professional fees 0 904 913 212 432 1 117 345 

Další odborné poplatky 0 23 214 638 4 751 042 27 965 680 

Protector's remuneration and related expenses 0 0 0 0 

Odměna protektorovi a s tím spojené výdaje 0 0 0 0 

Bank charges and interest 572 13 174 9 581 23 327 

Bankovní poplatky a úroky 17 241 337 966 214 279 569 486 

Foreign exchange losses 0 1 954 0 1 954 

Ztráty ze směny zahraniční měny 0 50 128 0 50 128 

Withholding taxes 2 394 48 476 0 50 870 

Daně vybírané srážkou 72 158 1 243 603 0 1 315 761 

Incidental expenses 0 1 827 33 546 35 373 

Vedlejší výdaje 0 46 870 750 256 797126 

CELKEM  132 579 3 079 557 2 263 577 5 475 713 

3 996 064 79 002 955 50 624 900 133 623 919 
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SUT podepisoval Boris Vostrý a za společnost Daventree Ltd. Viktor Kožený. K dalšímu převodu 
akcií uvedených českých společností došlo dne 8.11.2002, kdy byly převedeny ze spol. Daventree 
Ltd. na její dceřinou společnost DTR K a následně dne 5.2.2003 na společnost DTR B. Dle 
záznamu na rubopisech byly akcie dále převáděny na slovenské společnosti TASS Holding a.s. 
IČO:35740671 se sídlem, Trnavská cest 27/B, Bratislava a dále na spol. TASS Invest a.s. 
IČO:35948744 se sídlem, Trnavská cest 27/B, Bratislava, a to vždy bez adekvátního protiplnění, 
kdy společnost TASS Invest a.s. je společností založenou spol. TASS s.r.o., jejímž jediným 
společníkem je spol. DTR B. 
            Předmětné akcie měly být cestou společnosti TASS Holding a.s. vloženy do majetku Trustu 
II, který byl založen dle kyperského práva podpisem trustové smlouvy ze dne 6.2.2003. 
Zakladatelem Trustu II byla opět spol. HPH Cayman zastoupená Borisem Vostrým, Lindou Loizou 
a Iro Petsou.  Za správce Trustu II spol. DT, tak jako v případě Trustu I, smlouvu podepsali ředitelé 
Ing. Ševčík a kyperský právník Saris a protektor Juraj Široký. Předmětná smlouva je svým 
obsahem totožná se smlouvou o Trustu I s tím rozdílem, že do trustu nebyly vloženy finanční 
prostředky, ale akcie spol. DTR B v počtu 50.000ks třídy A a 46.800.000 třídy C.  
Jakým způsobem a za účasti jakých osob byly vloženy akcie shora uvedených českých 
společností do Trustu II, je nutné uvést následující zjištění, která jsou zaznamenána ve spisovém 
materiálu 46T17/2006 a slovenském spisovém materiálu sp. zn. PPZ-122BPK-B-2006. 
            Spol. DT vznikla dne 1.11.2002 a jejími řediteli byli Polakis Sarris a Ing. Ševčík. Spol. DTR 
K vznikla dne 5.3.1996, jejím ředitelem byl Iro Petsa, přičemž od 19.6.2001 se řediteli stali Linda 
Loizou, Boris Vostrý a dne 11.11.2002 Ing. Ševčík. Akcionářem DTR K byla až do 21.6.2001 spol. 
Daventree Ltd. Od 10.7.2001 je jejím jediným akcionářem HPH. Dne 8.11.2002 Viktor Kožený 
rubopisem na hromadnou akcii spol. Intesunion provádí její převod ze spol. Daventree Ltd. na DTR 
K, kdy obě tyto společnosti mají na Kypru sídlo na shodné adrese. Dne 5.2.2003 Ing. Ševčík jako 
ředitel DTR K převádí hromadnou akcii na spol. DTR B. Obdobným způsobem se do majetku DTR 
B dostávají akcie VÚSU a Union lesní brána. Na základě rozhodnutí spol. 24.9.2002 rozhodla spol. 
DTR K o založení dceřiné společnosti HPH Cayman, která akcie uvedených společností 
zakladatelskou smlouvou vložila do Trustu II. Z výpovědi Ing. Ševčíka, kterou opakovaně učinil na 
Slovensku plyne, že na základě Smlouvy o částečné úhradě dluhu ze dne 7.11.2002 a 8.11.2002 
uzavřené mezi HPH, Daventree Ltd. a DTR K, měl jako předseda představenstva HPH povědomí o 
dluhu spol. Deventree Ltd. vůči společnosti DTR K v celkové výši přesahující 40mil USD. K 
vypořádání tohoto dluhu měly být použity mimo jiné právě akcie uvedených severočeských 
společností, což je specifikováno v bodě 3 a II. předmětné smlouvy o uznání dluhu ze dne  7 a 
8.11.2002.  
  Dle výpisu z obchodního rejstříku spol.  Tass Holding vyplynulo, že se spol. DTR B 
zastoupená Ing. Ševčíkem stala ke dni 21.4.2005 100% akcionářem spol. Artom s.r.o., kdy akcie 
zakoupila od předchozích akcionářů. Dne 21.4.2005 došlo k podpisu smlouvy úplatném převodu 
akcií mezi DTR B jako prodávajícím a spol. Artom s.r.o. jako kupujícím, jednalo se celkem o 13 
485 ks akcií za kupní cenu 80mil. Kč. Dne 21.4.2005 byly shodným způsobem převedeny akcie 
Intesunion 9151ks za cenu 7mil Kč a akcie VÚSU 7707ks za 5mil Kč. Ve stejný den došlo 
k podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vůči dlužníkovi Union Lesní brána a.s. z postupitele 
DTR B ve výši 150.638.137,-Kč na postupníka spol. Artom s.r.o. za kupní cenu v hodnotě 
pohledávky. Všechny smlouvy za DTR B podepsal Ing. Ševčík a za spol. Artom s.r.o. advokátka 
JUDr. Hudáková na základě plné moci udělené Ing. Ševčíkem.  

Tyto kroky měly za následek, že DTR B prodala akcie a pohledávky své dceřiné 
společnosti. Na základě smlouvy vznikl závazkový vztah mezi věřitelem spol. DTR B a dlužníkem 
spol. Artom s.r.o., kdy dlužník měl na základě smlouvy akcie a pohledávku ve svém vlastnictví. 
Jinak řečeno dlužník a zároveň ovládaná společnost (Artom) věřitelem spol. DTR B měla závazek 
vůči své mateřské společnosti. Dne 10.6.2005 došlo ke změně obchodního názvu z Artom s.r.o. na 
Tass s.r.o. Dne 13.7.2005 byla podepsána dohoda o vzájemném započítaní pohledávek mezi DTR 
B a Tass s.r.o., jejímž obsahem bylo započítání následujících pohledávek. Věřitel DTR B má vůči 
dlužníku spol. Tass s.r.o. pohledávku ve výši 241.638.134,-Kč. Věřitel DTR B má vůči dlužníku 
spol. Tass s.r.o. pohledávku ve výši 1.071.701 USD. Proti tomu věřitel Tass s.r.o. po změně právní 
formy na Tass  Holding s.r. má pohledávku vůči DTR B ve výši 339.9000.000,-Sk. Na základě 
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předmětné dohody byla započítána pohledávka DTR B v plné výši 241.638.134,-Kč proti závazku 
DTR B ve výši 339.9000.000,-Sk. 

DTR B rozhodlo o změně obchodního jména a právní formy Tass s.r.o. na Tass Holding 
a.s. a zároveň o zvýšení základního kapitálu společnosti na 310.000.000,-Sk vydáním 6.180ks 
akcií ve jmenovité hodnotě 55.000,-Sk. Kdy zvýšení základního kapitálu spol. Tass Holding a.s. 
mělo být uskutečněno peněžitým vkladem společníka tedy spol. DTR B. Tímto právním úkonem 
vznikl závazek spol. DTR B vůči spol. Tass Holding a.s., proti tomu měl současně shora uvedenou 
pohledávku vůči spol. Tass Holding a.s., která spočívala v hodnotě kupní ceny za akcie spol. 
Intesunion, Union Lesní brána a VÚSU a tu spol. DRT B použila jako vklad do základního kapitálu 
spol. Tass Holding a.s. Tím spol. DTR B získala kapitálovou účast ve společnosti svého dlužníka. 
Jak již bylo uvedeno, oba subjekty, dlužník i věřitel, byly ovládány Ing. Ševčíkem.  
  Dne 5.10.2005 rozhodla spol. Tass Holding a.s. jako jediný akcionář spol. Tass Invest a.s. 
o navýšení jejího základního jmění z 1mil Sk na 315mil Sk nepeněžitým vkladem v podobě akcií 
spol. Intesunion, VÚSU a pohledávky v hodnotě cca 147mil Sk vůči dlužníkovi spol. Union Lesní 
brána. Tedy spol. Tass Invest a.s. se stala jediným akcionářem uvedených společností. 
Dle dostupných informací z prověřovaných trestních spisů, lze  učinit závěr, že z Trustu II nebyl 
nikdy vyplacen žádný podíl žádnému akcionáři HPH. Spol. Tassax s.r.o. ani Ing. Ševčík 
nedisponuje žádnými informacemi, že by k vyplacení došlo. Do Trustu II byly vloženy akcie spol. 
DTR B, která jediný hodnotný majetek spočívající v akciích spol. Intesunion, Union Lesní brána a 
VÚSU vložila do spol. Tass Holding a.s., kterou ovládá Ing. Ševčík.  
            Ve věci bylo opakovaně provedeno nahlížení do spisů spol. Intesunion, Union Lesní brána 
a VÚSU vedených na krajském soudu Ústí nad Labem. Ze spisového materiálu byly pořízeny 
fotokopie zájmových listinných materiálů. Zejména pak ze spisu spol. VÚSU a.s. týkající se 
likvidace společnosti a rozdělení likvidačního zůstatku. Jedná se mimo jiné o seznam akcionářů, 
kterým byl vyplacen likvidační zůstatek ve výši 4.305.097,-Kč. Tento seznam podepsal likvidátor 
spol. Ing. Ziegler a zůstatek vyplatil spol. Tass Invest a.s., která toto potvrdila dne 31.1.2014 
(potvrzení podepsal Ing. Ševčík). Likvidační zůstatek měla tvořit směnka vlastní vystavena spol. 
Tass Invest a.s. v hodnotě 4.300tis. Kč a hotovost 5.097,-Kč.  
Jediný společník Tass Invest  a.s. na své VH schválil konečnou zprávu o průběhu likvidace, účetní 
závěrku, návrh likvidátora na rozdělení likvidačního zůstatku a souhlasil s vymazáním společnosti 
VÚSU a.s. z obchodního rejstříku. 
 I v případě Trustu II soudní znalec vpracoval na základě podkladů předložených Ing. 
Ševčíkem tabulku č. 3, kde je zachycen přehled vynaložených nákladů na správu vloženého 
majetku, která opět dokládá, jaký prospěch z jeho správy měla spol. DT ovládaná Ing. Ševčíkem.  
 
 
Tabulka č. 3 
 

TRUS T 2 2003 2004 celkem  

Kurz USD/CZK k 31.12. 25,65 22,37 
 

Trustee fees 779 910 758 144 1 538 054 

Poplatky správci majetku 20 007 811 16 955 891 36 963 702 

CELKEM  779 910 758 144 1 538 054 

20 007 811 16 955 891 36 963 702 
 

 
Soudní znalec Ing. Ivo Strejc ve svém znaleckém posudku č. 105-34-/06, jehož kopie byla 

založena do spisu, uvádí k nákladům na správu Trustu I a Trusu II, které doložil v podobě účetních 
závěrek za roku 2003 a 2004. Ing. Ševčík, že se zabýval pouze ekonomickou stránkou zadaného 
úkolu, tedy porovnával vynaložené náklady se založením a činností tzv. trustů I, II a náklady, které 
by vznikly v případě, že by tyto Trusty nebyly založeny a prostředky získané z prodeje podílu ve 
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společnosti Sidanco (cca 151 mil. USD) by zůstaly pod správou HPH a.s. - jakožto společnosti 
100% ovládající spol. Daventree Resources Ltd Kypr. 
Znalec konstatuje: 

 „Při porovnávání nákladů vycházel ze situace, že HPH má svou vlastní organizační a 
personální strukturu, přičemž jako 100%-ní vlastník společnosti Daventree Resources Ltd. Kypr 
mohla v rámci co nejekonomičtějšího chování s cílem zabezpečení co nejnižších nákladů 
spravovat předmětné finanční prostředky sama společnost HPH, například udělením potřebných 
plných mocí společností Daventree Resources Ltd. Kypr příslušným pracovníkům společnosti HPH 
včetně podpisových práv k příslušným bankovním účtúm. Dále dle názoru znalce není správa 
finančních prostředků tak, jak je uvedena ve Smlouvě o založení trustu ze dne 4. 12. 2002 v 
odstavci Investice („S ohledem na již dříve zmíněné budou peníze zahrnuté ve svěřeneckém fondu 
uloženy v bance či bankách první kategorie, na jednom či více účtech nesoucích úrok v 
amerických dolarech za takových podmínek a na takovém místě, jaké určí čas od času správce 
svěřeneckého fondu. Svěřenecký fond může být také investován do krátkodobých obligací na dobu 
až jednoho roku nebo do cenných papírů podobného typu“ - citace z překladu Smlouvy o založení 
trustu ze dne 4.12. 2002 založená ve vyšetřovacím spisu), personálně náročná, přičemž dle 
osobní zkušenosti znalce tuto správu zvládne jedna osoba. Současné s takto prováděnou správou 
finančních prostředku jsou náklady minimální, které představují pouze mzda příslušného 
pracovníka, dále pak bankovní poplatky, kurzové rozdíly z cizoměnových operací a výdaje 
spojenými s kancelářskými činnostmi jako telekomunikační poplatky či kancelářské potřeby. Mzdu 
však v tomto případě znalec nebude uvažovat, neboť je to fixní náklad společnosti HPH, protože 
mzda je zaměstnanci či pracovníkovi hrazena, ať se správa finančních prostředků provádí či 
nikoliv. 

Na základě výše uvedeného pak znalec provedl v bodě porovnání jednotlivých nákladů, 
které byly vykázány ve vyúčtování jednotlivých Trustů s náklady, které by byly nezbytně nutné při 
správě finančních prostředků prováděnou samotnou společností HPH. Na základě tohoto 
porovnání pak znalec určil náklady, které by nevznikly, kdyby byla správa finančních prostředků 
byla prováděna samotnou společností HPH, tyto náklady nazval jako „nadbytečné náklady". 
Znalec dále konstatuje, že nadbytečné náklady spojené se vznikem a činností předmětných Trustů 
byly v jednotlivých letech celkem za oba tzv. Trusty podle znalcova názoru letech 2002 - 2004 v 
celkové výši 6.902.243,- USD, v přepočtu podle kurzu USD/CZK k 31.12. příslušného roku pak v 
celkové výši 167.855.120,- Kč.“ 
 

K tomuto zjištění znalce lze uvést, že zcela zásadním způsobem dokládá tvrzení 
policejního orgánu uvedené ve výroku tohoto usnesení, že Ing. Ševčík vložené finanční prostředky 
využil ve svůj prospěch a prospěch spol. DT, kde působil jako ředitel. 
  
 
Výpovědi Ing. Ševčíka a dalších osob 
 
Výslech Ing. Ševčíka ze dne 7.11.2007 svazek 6 str. 229-235 (Slovensko). 

Ve výslechu svědka byla Ing. Ševčíkovi předložena kopie Smlouvy o poskytnutí záruk a 
zástav ze dne 8.9.1998 mezi DL zastoupenou Viktorem Koženým (ručitelem) a HPH v likvidaci 
zastoupené Ing. Vostrým (věřitelem), ke které uvedl, že v té době nebyl v žádném vztahu k žádné 
ze stran, nikdy neviděl originály smluv, ani nezná důvody, které vedly strany k jejich uzavření.  

Dále mu byla předložena kopie Smlouvy o částečném úhradě dluhu ze dne 7.11.2002 a 
8.11.2002 mezi HPH zastoupené Ing. Ševčíkem a spol. DL zastoupené Ing. Vostrým a spol. DTR 
K zastoupenou Lindou Loizou. Ke smlouvám uvedl, že jako předseda představenstva HPH a tak i 
ostatní smluvní strany měly povědomí o existenci dluhu spol. DL vůči DTR K v celkové výši 
přesahující 40mil USD a také věděl, že dluh je neúročen. Celou situací se mělo zaobírat 
představenstvo HPH a dojít k závěru, že mohou existovat dva dluhy, kdy jeden není úročen a 
druhý je úročen zákonným úrokem 6%. Představenstvo HPH se mělo rozhodnout, že je lepší 
souhlasit s úhradou části dluhu, který není úročený a zároveň získat od spol. DL tzv. uznání dluhu 
k oběma dlužným částkám, k čemuž mělo dojít právě uzavřením předmětných smluv. V době 
uzavření smlouvy byla spol. DTR K 100% dceřinou společností HPH a tedy získaný majetek 
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poskytnutý DL na úhradu zmíněného dluhu se měl odrazit přímo v majetku spol. HPH, 
prostřednictvím hodnoty spol. DTR K. Ve svazku 8a byl dohledán „Zápis ze zasedání 
představenstva HPH ze dne 5.11.2002“ (předsedou byl Ing. Ševčík) ve kterém odsouhlasilo 
převzetí VÚSU, ULB, INTESUNION za účelem snížení dluhu DL vůči DTR K.  

K svému vystupování za spol. HPH uvedl, že byl na valné hromadě, která se konala  dne 
19.6.2002 zvolený do představenstva HPH, které jej následně zvolilo předsedou. Toto 
představenstvo mělo otázku dluhu několikrát projednávat. K svému oprávnění za HPH jednat 
uvedl, že přestože byl dne 15.12.2000 usnesením Vrchního soudu v Praze sp.zn. 7Cmo 612/2000 
do funkce likvidátoru jmenovaný Ing. Zdeněk Častorál, bylo možné podle tehdy platných zákonů 
z likvidace vystoupit na základě usnesení valné hromady, a to s okamžitou platností. K čemuž také 
došlo a HPH z likvidace vystoupila celkem třikrát. Tato rozhodnutí valných hromad byla prohlášena 
za neplatná až s odstupem několika let.   

K výši dluhu, který je v článku I předmětné smlouvy vyjádřen tak, že „ Podle dohody ze dne 
30.11.2000 dluží DL jako dlužník spol. DTR K jako věřiteli 40.759.494,- USD uvedl, že ze smlouvy 
„Agreement“ ze dne 30.11.2000, kterou předložil policii vyplývají finanční toky mezi DL a DTR K. 
Žádným dalším listinným dokumentem, který by tento dluh dokládal nedisponuje. Dle jeho 
vyjádření spol. DL však nikdy existenci dluhu nepopřela, naopak jeho výši potvrdila uzavřením 
smlouvy o částečné úhradě dluhu ze dne 8.11.2002 a převodem akcií předmětných českých 
společností (VÚSU, ULB, INTESUNION).  
 
Výslech ze dne 19.3.2008 svazek 7. str. 1-9. (Slovensko) 
  Ve výslechu svědka na otázku vyšetřovatelky týkající se Smlouvy o poskytnutí záruk a 
zástav ze dne 8.9.1998 mezi DL a DTR K a k vzniku dluhu převyšující 40mil USD uvedl, že 
předmětná pohledávka měla vzniknout na základě výplaty kapitálu nebo dividendy ze společnosti 
Kantupan, který měla inkasovat  DTR K, ale inkasovala jí DL. Proč tomu tak bylo, nevěděl. Tyto 
skutečnosti by měly být zachyceny v účetnictví spol. DL, DTR K nebo Kantupan.  

Ve výslechu se dále vyjadřoval k převodu akcií VÚSU, ULB a INTESUNION ze spol. DL na 
DTR K. K převodu mělo dojít na základě Smlouvy o částečném uznání dluhu ze dne 7.11.2002 a 
8.11.2002, přičemž mělo být dohodnuto, že cena, za kterou budou tyto akcie převedeny, a o kterou 
bude snížen závazek  DL vůči DTR K bude určena znaleckým posudkem. Další převod akcií ze 
DTR K na DTR B měl být uskutečněn na základě rozhodnutí ředitelů DTR K v době, kdy byla spol. 
DTR B dceřinou společností DTR K. Akcie českých společností byly vloženy do majetku DTR B, 
která za tyto akcie emitovala vlastní akcie ve prospěch DTR K.      

K založení Trustu I uvedl, že o jeho založení rozhodla spol. DTR K, která do něj zároveň 
vložila i svůj majetek. Před založením měla disponovat souhlasem s principem založení od 
představenstva a dozorčí rady HPH. Ve svazku 8a byl dohledán Zápis ze zasedání představenstva 
HPH ze dne 29.11.2002 (předsedou byl Ing. Ševčík), ve kterém je uvedeno pod bodem 3.11:  

„Představenstvo projednalo návrh předloženého prohlášení týkajícího se cesty k výplatě 
akcionářů HPH. Po přípomínkování tento návrh schválilo a prověřilo předsedu představenstva, aby 
schválené prohlášení pro tyto potřeby učinil. Předsedovi představenstva se ukládá toto projednat 
s dozorčí radou společnosti.“  

 
Ve svazku 7 byl dohledán Výpis ze zasedání představenstva ze dne  29.11.2002 ve 

shodném znění.  
Policejnímu orgánu se ve svazku 8c podařilo dohledat zápis z jednání dozorčí rady HPH ze 

dne 29.11.12002.  Ve kterém pod bodem 1. dozorčí rada konstatovala, že: 
 „plánovaná výplata nepoškozuje HPH a je v zájmu akcionářů. Vyslovila souhlas, aby 

rozdělení volných finančních prostředků bylo mezi akcionáře HPH v smyslu předloženého návrhu.“ 
 
V listinném materiálu však nebyl dohledán žádný listinný dokument, který by dokládal 

zmíněný návrh způsobu výplaty akcionářů.  Tedy založení Trustu podle kyperského práva a 
vložení údajných volných finančních prostředků do takto založených fondů. 
 K založení Trustu II se vyjádřil v tom smyslu, že byl založený obdobným způsobem jako 
Trustu I, ale do majetku nebyly vloženy peníze, ale akcie spol. DTR B. V době konání výslechu měl 
být majetek tvořen společností Tass Holding a.s, kdy spol. VÚSU, ULB a INTESUNION byly 
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součástí majetkové struktury právě spol. Tass Holding a.s. ve které v dubnu 2005 měla koupit 
100% podíl společnost DTR B. Ředitelem spol. DTR B měl být jmenován dne 8.11.2004. 

Na dotaz jaký právní vztah v době výslechu měl HPH k Trustu I a Trustu II uvedl, že žádný. 
 
Výslech ze dne 15.4.2008 svazek 7 str. 10-18 (Slovensko) 
 V tomto výslechu uvedl k Trustu I, že výplaty podílu z trustu probíhaly od 12/2002 do 
12/2003 a z technických důvodů byly poslední finanční prostředky žadatelům zaslány v lednu 
2004. Výplaty měly být pozastaveny z důvodu žalob podaných kyperskými společnostmi, které 
jsou ovládány Viktorem Koženým a žaloby kterou u kyperských soudů podalo HPH zastoupené 
likvidátorem prof. Častorálem. Informace o výplatních obdobích a počtu vyplacených podílníků jsou 
zveřejňovány na webu www.trust-hph.cz. Do spisového materiálu doložil tabulku č. 4 výplat 
v jednotlivých měsících. Tato tabulka je na webu spol. DT dostupná i v současné době. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 4 
 

DATUM POČET VYPLACENÝCH 
PODÍLNÍKŮ 

VYPLACENO V USD 

 leden 03 4 245  $ 9 561 947,49  

 únor 03 2 701  $ 6 784 309,71  

 duben 03 16 115  $ 4 597 180,47  

 květen 03 22 232  $ 3 671 214,45  

 červen 03 10 121  $ 1 606 475,51  

 červenec 03 3 947  $ 811 912,41  

 srpen 03 6 864  $ 1 553 143,44  

 září 03 2 524  $ 1 914 999,86  

 říjen 03 8 370  $ 1 582 919,48  

 l istopad 03 10 540  $ 1 758 897,06  

 prosinec 03 9 227  $ 1 584 001,66  

 duben 04 2 080  $ 390 903,03  

 květen 04 1 940  $ 259 908,30  

 červen 04 412  $ 79 445,73  

 červenec 04 268  $ 511 726,92  

 srpen 04 147  $ 23 774,02  

 září 04 7 233  $ 975 685,82  

 říjen 04 5 055  $ 704 161,11  

 l istopad 04 2 596  $ 1 066 231,22  

 prosinec 04 2 336  $ 5 974 375,86  

 CELKEM 118 953  $ 45 413 213,55  

 

http://www.trust-hph.cz/
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K účelnému využití celé částky vložené do Trustu I uvedl, že částka 107.1mil. USD byla 

začátkem roku 2003 navýšená o dalších 7.4mil. USD. Tedy celá částka ve výši 114.5mil. USD 
měla být převedena ve prospěch Trustu I v hotovosti, případně v krátkodobých investicích. 
Struktura a umístění těchto finančních prostředků je zřejmá z Rozhodnutí ředitelů společnosti DTR 
K z období vzniku Trustu I, které přislíbil slovenskému policejnímu orgánu doručit dodatečně. Ve 
slovenském spisovém materiálu byl dohledán dokument z meetingu ředitelů DTR K z 6.12.2002, 
který uvádí, že částka ve výši 20.126.440,-USD alokována v ČR na účtu JUDr. Bayera, částka 
45.938.233,-USD je v držení spol. Druhá strategická a částka ve výši 41.035,327,-USD je držena 
v bance Bank of Cyprus, in Nicosia. Nicméně ani v tomto dokumentu nejsou uváděny žádná čísla 
účtů ani důvody rozdělení částek uvedeným subjektům. Součet těchto částek je přesně 107.1mil. 
USD, tedy rovná se vkladu do Trustu I.  

V dalších výpovědích Ing. Ševčíka se opakuje stále stejná obhajoba jeho jednání, že oba 
trusty byly založeny za účelem výplaty podílů akcionářům HPH. Podle jeho názoru a názoru 
právníků, nebylo založením trustu v rozporu s právem ČR, ačkoliv se založení trustů a následná 
výplatu řídila a řídí kyperským právem. Přirovnává tento stav výplatě dividendy od zahraniční 
společnosti. Opakovaně uvádí, že okolo HPH existuje a existovalo několik zájmových skupin, které 
mají zájem získat majetek HPH na úkor akcionářů HPH. K původu prostředků vložených do trustu 
uvádí informace, které zmiňují ve svých výpovědích i další osoby a jsou zachyceny v listinných 
materiálech ve shora uvedených trestních spisech. Zejména se jedná o tvrzení, že vložené 
finanční prostředky měly pocházet z prodeje 45% podílu v ruské ropné společnosti SIDANCO, 
který vlastnila společnost Kantupan, ve které 25% podíl vlastnila spol. DTR K, tedy 100% dceřiná 
společnost HPH. Ing. Ševčík ve svých výpovědích uvádí, že představenstvo spol. HPH i dozorčí 
rada HPH o založení Trustu a převodu majetku věděla a takový postup odsouhlasila. 

Ing. Ševčík předal slovenským OČTŘ několik dokumentů, které měly dokládat jeho 
zákonný postup. Mnoho z těchto dokumentů bylo obsahem spisových materiálů, ve kterých bylo 
vedeno prověřování OČTŘ v ČR, zejména sp. zn. 46T17/2006 a PSP-2016/TČ-2004.  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, policejní orgán NCOZ předvolal k podání vysvětlení 
Ing. Ševčíka, předmětné úkony se konaly ve dnech 11.11. a 28.11.2016 za účasti dozorujícího 
státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze a advokátky Ing.Ševčíka JUDr. Lojdové. 
Ve výpovědích Ing. Ševčík uvedl, že v harvardských skupinách působil od roku 1993, postupně se 
stal ředitelem Harvardské burzovní společnosti a.s. a následně začal působit jako člen statutárních 
orgánu HPH, kde s pauzami působí do současné doby. 
 Ke svému zvolení do orgánu DTR K uvedl: 

„K důvodu vzniku společnosti DTR nemohu nic uvést, protože vznikla jako dceřiná 
společnost jiného subjektu, jakého nejsem schopen říci. V době mé volby do funkce člena 
představenstva a předsedy představenstva HPH již byla stoprocentní dceřinou společností HPH. 
Likvidátor tuto skutečnost uznal až o mnoho let později. Když si představenstvo HPH dělalo 
přehled o majetku HPH, zjistilo také, že do majetku společnosti patří 100% akcií DTR. Následně 
představenstvo rozhodlo o zvýšení počtu ředitelů ze 3 na 4 a já jsem byl zvolen jako čtvrtý. Mé 
pravomoci ve společnosti DTR se dají přirovnat k pravomocem člena představenstva v české 
společnosti. Ředitelé rozhodují jako kolektivní orgán. Ředitelé společnosti se scházeli osobně, 
případně přes konferenční hovory. O rozhodnutí byl vyhotoven zápis, který jednotliví přítomní 
podepsali, případně podpisy byly postupně obstarány pomocí faxů nebo emailu. Tyto rozhodnutí 
nebyly archivovány v HPH v písemném provedení jsou archivovány na Kypru v sídle společnosti. 
V současné době nejsem schopen říci, jestli nějaké zápisy z jednání ředitelů mám k dispozici, 
originály určitě nemám k dispozici. Pamatuji se, že v případě vzniku Trustu bylo představenstvo a 
dozorčí rada HPH požádáno o vyjádření se k tomuto projektu, protože se bezprostředně týkal 
akcionářů HPH. Představenstvo i dozorčí rada tento projekt schválily. Byl to jediný legální a rychlý 
projekt pro výplatu peněžních prostředků, které jsou akcionáři HPH a zároveň umožňoval 
jednoduchou blokaci výplaty společnostem Viktora Koženého.“ 
 

Ke vzniku spol. DTR B uvedl: 
„Společnost DTR B vznikla ještě před tím, než jsem se stal ředitelem DTR. Následně byla 

DTR B převedena do tzv. Trustu 2. Přesný datum, kdy jsem se stal ředitelem této DTR B (jedním 
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ze dvou ředitelů) nemohu uvést, ale asi bych byl schopen dohledat období ve svým poznámkách. 
Nejsem schopen nyní říci, zda to bylo v době, kdy jejím akcionářem bylo DTR nebo kdy již DTR B 
patřila do Trustu 2. Do této funkce jsem byl vyslán jejím akcionářem, ale jak jsem uvedl, nejsem 
nyní na místě schopen určit, kdo jím v tu chvíli byl. Pokud budu požádán, jsem schopen tyto 
informace dohledat ve svých poznámkách. Tato společnost za mého působení spravovala majetek 
a investice. O jaké se jednalo, je možné dohledat v účetních závěrkách. Pokud vím, společnost 
neměla zaměstnance, ale majetek měla, tento se v čase měnil. Správu majetku vykonávali ředitelé 
společnosti. V Belize u Off Shore společností dle mých informací není potřeba dělat audity. Ale my 
jsme jej nechávali dělat. Domnívám se, že mám kopie účetních závěrek společnosti, další listinné 
materiály by měly být u agenta v Belize. Jak jsem již uvedl, důvody založení neznám a postupně 
byla tato společnost zlikvidována a majetek i na neformální opakované žádosti podílníků Trustu byl 
převeden do EU, tím mám na mysli na Slovensko do společností Tass.“ 
 

K částce 21.7mil USD, která byla zaslána na účet JUDr. Bayera a mandátním smlouvám, 
které HPH s JUDr. Bayerem uzavřela, uvedl: 

„Detaily k mandátní smlouvě nevím, ale dceřiná společnost HPH tj. DTR složila tyto 
prostředky na účet JUDr. Bayera s tím, že HPH je může formou půjčky postupně čerpat. O této 
půjčce HPH řádně účtovala. Domnívám se však, že v účetních závěrkách založených likvidátorem 
již o této půjčce není ani slovo. Zopakoval bych, že peníze u JUDr. Bayera nepatřily HPH, ale 
patřily DTR. Prostředky vyčerpané na základě žádosti HPH byly závazkem HPH vůči DTR. 
Prostředky na účtu byly stále majetkem DTR. V době když měla být tato smlouva uzavřena, jsem 
nebyl členem statutárního orgánu HPH. Nevím tedy, jestli HPH tuto smlouvu uzavíralo, nebo jestli 
jí uzavíralo DTR  jako majitel peněz. Vím jen, že o zůstatcích JUDr. Bayera účtovala DTR jako 
majitel, HPH účtovalo o vyčerpaných prostředcích jako o svém závazku vůči DTR. Tyto informace 
jsou myslím zmiňované ve výročních zprávách ve sbírce listin. Účtování o závazku zřejmě zmizelo 
v okamžiku, kdy účetní závěrky začal připravovat likvidátor. K dodatkům k mandátní smlouvě 
s JUDr. Bayerem můžu říct, že jen vím, že existovaly, ale kolik jich bylo, ani čeho se týkaly, si 
v tuto dobu, po patnácti letech, neuvědomuji. Pokud se mi podaří dohledat nějaké účetní závěrky 
DTR, kde by bylo zmíněno, že společnost DTR o těchto finančních prostředcích účtovalo, dodám 
je policejnímu orgánu.“  
 

Na otázku, zda si myslí, že představenstvo a dozorčí rada HPH byly dle české právní 
úpravy oprávněny rozhodnout o založení Trustu a vložení majetku do Trustu uvedl: 

„Jsem přesvědčen, že ano, pokud bychom o tom nebyly přesvědčeni, tak bychom takový 
krok neudělaly a pokud bych vycházel z nutnosti dalších předchozích a ještě předchozích 
souhlasů, bylo by nutno požadovat také souhlasy nejen akcionářů HPH, ale také jejich akcionářů a 
akcionářů jejich akcionářů. Představenstvo a dozorčí rada HPH zde vystupovaly z titulu osob 
jednajících za akcionáře DTR. Takový postup byl doporučen londýnskou kanceláří a domnívám se, 
že jej představenstvo konzultovalo s právníky a zároveň členy představenstva a dozorčí rady bylo 
několik právníků. Předpokládám, že kdyby takovýto postup byl v rozporu s českým právem, 
nemohli by s ním ani oni souhlasit.“  
 

Dále se ve výpovědi vyjadřoval k založení Trustu I a vložení 114.5mil USD z prodeje spol. 
Sidanco. Dále ve výpovědi uvedl, že na základě podaných žalob byl jmenován kyperským soudem 
tzv. Receiver, kterému měly být předány veškeré účetní dokumenty Trustu. Receiver je dle 
vyjádření Ing. Ševčíka jediný kdo v současné době má přehled o současném stavu majetku Trustu. 
Práva a povinnosti spravovat majetek Trustu má po rozhodnutí kyperského soudu pouze Receiver. 
Na dotaz zda se zajímal, jak Receiver dále nakládal s majetkem Trustu, uvedl: 

„Tyto informace jsem měl získávat ze zpráv od Recerviera, které měl připravovat každý 
měsíc a zasílat je oběma stranám, (Koženému a DT) a soudu. Pokud vím, na počátku zpracoval 
pouze dvě zprávy, i když právníci Koženého tvrdí, že jich bylo víc. Pokud vím, tak po určité době 
de facto nečinnosti Recerviera tzn. neobdržení předmětných zpráv, podala DT návrh kyperskému 
soudu na zrušení funkce Recerviera nebo jeho výměnu, přesný obsah neznám a neznám ani 
přesné datum, kdy tento podnět byl kyperskému soudu dán. Já osobně jsem se snažil z veřejně 
dostupných zdrojů udržet přehled o hodnotě majetku v Trustu, avšak nemohl jsem znát jakoukoli 
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informaci o tom, zda Recervier část majetku utratil či nikoliv, protože společnost DT již nedostávala 
zmíněné zprávy. Nejsem si jistý, kdy byl zmíněný návrh podán, návrh byl podán právníky 
společnosti, ale já jsem byl členem statutárního orgánu pouze do okamžiku, kdy DT a další 
žalovaní uzavřeli dohodu před soudem s HPH dne 31.3.2011. poté jsem v souladu s dohodou na 
svou funkci rezignoval. Součástí dohody byla např. spolupráce HPH a likvidátora na kauzách ve 
kterých se kyperské společnosti rodiny Koženého domáhaly výplaty podílů z Trustu a také dohoda 
o tom, že po dvou letech výplat podílníků budou zbývající, dosud nevyplacené, prostředky 
převedeny do HPH. Součástí dohody bylo také uznání legality Trustů. Vyjednávání této dohody byl 
na Kypru přítomen také likvidátor HPH. Podle mých informací s textem takovéto dohody plně 
souhlasil. Jako ředitelé a právníci jsme mluvili několikrát o tom, že by bylo vhodné tento návrh 
podat. Právníci ho poté podali, měli zmocnění k zastupování v tomto sporu, neměli speciální 
zmocnění čistě k tomuto podání.“  
     

Ve výpovědi ze dne 28.11.2016 se Ing. Ševčík podrobněji vyjadřoval, kdo a za jakých 
okolností mohl požádat o výplatu z Trustu. Finanční prostředky určené na výplatu podílníků měly 
být uloženy, již před založeným Tustu I na účtech spol. Druhá strategická a.s., proč tomu tak bylo, 
nevěděl. Z těchto prostředků byly zasílány peníze určené na výplatu.  Kde jsou nevyčerpané 
prostředky v současné době, nevěděl, pouze se domníval, že stále u spol. Druhá strategická a.s.   

 
Na otázku, zda se jako ředitel Trustu zajímal, na jakých účtech prostředky jsou a na jaké 

investice byly použity, zda jsou tyto investice v souladu s trustovou smlouvou, jaký je výnos/ztráta 
těchto investic a zda to bylo toto nějak dokladováno, uvedl:  

„Konkrétně zda prostředky byly na účtech, nebo byly investovány případně do čeho, tuto 
informaci jsme neměli a ani ji nepotřebovali. Výnosy z prostředků nemohly být záporné, a pokud by 
Druhá strategická investovala buď rizikově, nebo v rozporu s trustovou smlouvou, nebo by tato 
investice přinesla ztrátu, toto bylo vždy rizikem Druhé strategické a nikoli správce Trustu. A po 
dobu kdy jsem byl ředitelem správce Trustu, nedošlo nikdy k tomu, že by Druhá strategická na 
konci roku vykázala znehodnocení či nulový výnos z prostředků. Výnosy byly vždy ve výši několika 
procent a byly vyšší než by přineslo uložení prostředků na bankovních účtech.“  
 
 Ve výpovědi se dále vyjádřil ke společnosti Tassax s.r.o., která má v současné době na 
starost mimo jiné správu vyřízených a nevyřízených žádostí o výplatu podílu, komunikaci 
s podílníky a orgány státní moci. Za toto jí náleží odměna 300tis/měsíčně, kterou jí vyplácí 
společnost Tass Invest a.s. nebo její dceřiná spol. Harms Holdings Ltd. vzhledem ke skutečnosti, 
že tyto náklady v současné době nemůže hradit spol. DT. Po ukončení blokací majetků by mělo 
být vše doúčtováno.  
 K fungování spol. DT a DTR B se vyjadřoval velice obecně jak k jejich majetku, tak 
fungování. Policejní orgán byl opakovaně odkazovaná na účetní závěrky a audity, které však nikdy 
nikdo policejnímu orgánu nepředložil. Ing. Ševčík dále uvedl, že on pobíral odměnu pouze 10tis. 
UDS/měsíčně jako ředitel spol. DT.   

Po absolvování shora uvedených podání vysvětlení Ing. Ševčík zaslal dne 13.3.2017 
policejnímu orgánu zprávu, že dále využívá svého práva a s odvolání na ustanovení §100 odst. 2 
trestního řádu, ve věci dále odmítl vypovídat. Toto uvedl následně i do protokolu o podání 
vysvětlení ze dne 28.7.2017. Z uvedeného důvodu jej policejní orgán dále nemohl vyslechnout ke 
skutečnostem, které v průběhu prováděného prověřování byly zjištěny a týkaly se zejména jeho 
jednání ve vztahu k majetku HPH.  
  
 
Výpovědi dalších osob: 
 

Ve věci pod sp. zn. PPZ-122/BPK-B-2006 slovenský policejní orgán provedl dne 17.3.2010 
výslech svědka Ing. Pavla Hollého, který ve výpovědi uvedl následující skutečnosti. 

Od roku 1996 působil ve spol. spol. Druhá Strategická a.s. jako předseda představenstva.  
Spol. Druhá Strategická a.s. měla uzavřenou smlouvu se spol. Harvardská burzová společnost a.s. 
o obchodování s cennými papíry do roku 2002, než tato společnost vstoupila do likvidace. Ke spol. 
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DTR K se vyjádřil v tom smyslu, že mu je známá z období roku 2002, ale už si nepamatuje na 
detaily. Ke spol. DT uvedl, že je mu známa z existujícího smluvního vztahu, který s touto 
společností uzavřela spol. Druhá Strategická a.s. Jedná se o správu finančních prostředků na 
základě pokynu spol. DT, kterou zastupoval, dle vyjádření Ing. Hollého, ještě v době konání 
výslechu, Ing. Ševčík a Polakis Sarris. Při výslechu mu byl předložen dokument ze zasedání 
ředitelů DTR K, ze kterého plyne, že do spol. Druhá strategická a.s. bylo vloženo 45.938.233,-USD 
s dotazem, na základě jaké právní skutečnosti k tomuto došlo. Na toto uved, že tyto peníze přišly 
na Slovensko a nacházeli se nejprve na účtech Harvardské burzové spoločnosti a.s. a někdy 
v roce 2002 byly převedeny na účty spol. Druhá Strategická a.s. vedený u Ludové banky a.s.. 
V době konání výslechu mělo být cca 24mil. USD v úschově na účtu spol. Druhá Strategická a.s. 
vedeného v Tatra banke a.s. č.ú. 2821794046/1100 a část prostředků měla být alokována ve 
formě půjček poskytnutých skupině společností provázaných se spol. Druhá Strategická a.s. 
K založení Trustu uvedl, že věděl o jejich existenci, ale smluvní vztah byl pouze mezi spol. Druhá 
Strategická a.s. a spol. DT. 

S Ing. Hollým byl sepsán dne 8.4.2010 další výslech svědka, při které policejnímu orgánu 
předložil smlouvy mezi spol. Druhá Strategická a.s. a spol. DT o zprávě svěřených prostředků i 
s dodatky, dále předložil účetní doklady o převodu finančních prostředků z účtu spol. Harvardská 
burzová spoločnost a.s. ve prospěch účtu spol. Druhá Strategická a.s. ze dne 9.9.2002 ve výši 
35.095.00,-USD a ze dne 18.9.2002 ve výši 10.796.308,-USD. Policejnímu orgánu předložil účetní 
dokumentaci spol. Druhá Strategická a.s. a účetní dokumentaci potvrzující účtování o svěřených 
finančních prostředcích.   
 
 Ve věci pod sp. zn. PPZ-122/BPK-B-2006 slovenský policejní orgán provedl dne 30.6.2010 
výslech svědka Juraje Širokého, který ve výpovědi uvedl následující skutečnosti. 

Ve spol. Druhá Strategická a.s., která spravuje majetek získaný v kuponové privatizaci, 
působil jako člen představenstva. V prosinci 2002 jej měl požádat Boris Vostrý, zda by 
nevykonával funkci protektora. V prosinci roku 2002 měl odletět na Kypr, kde za přítomnosti Borise 
Vostrého, Ing. Ševčíka a nějakých právníků měl podepsat smlouvu. Ke spol. HPH Cayman uvedl, 
že tuto společnost měl zastupovat Ing. Vostrý. Ke společnosti DT uvedl, že tu měl zastupovat Ing. 
Ševčík. Vztah mezi spol. Druhá Strategická a.s. a DT měl být takový, že na základě 
zprostředkovatelské smlouvy z roku 2002 vyplácela Druhá strategická a.s. akcionáře HPH. 
Zprostředkovatelskou smlouvu a její dodatky měl za spol. DT podepsat Ing. Ševčík a Polakis 
Sarris, za Druhou strategickou a.s. Ing. Hollý. Při výslechu byl Juraji Širokému předložen dokument 
ze zasedání ředitelů DTR K, ze kterého plyne, že do spol. Druhá strategická a.s. bylo vloženo 
45.938.233,-USD s dotazem, na základě jaké právní skutečnosti k tomuto došlo. Na toto Široký 
uved, že zasedání nebyl přítomen a že se jednalo o peníze určené pro výplatu akcionářů HPH 
z Trustu, které realizovala Druha strategická a.s. až do zastavení výplat. Peníze měly být 
převedeny na účet Druhé strategické a.s. bankovním převodem a cca polovina měla být použita na 
výplatu. Zbylé prostředky mají být stále ve správě Druhé strategické a.s. v souladu s platnou 
zprostředkovatelskou smlouvou.  

Juraj Široký ve výpovědi policejnímu orgánu sdělil pouze obecné informace ke zbylým 
finančním prostředkům, které měla Druhá strategická a.s. spravovat na základě smlouvy se spol. 
DT. Neuvedl žádné informace, kde se svěřené finanční prostředky nacházejí nebo kam byly 
investovány.  
  

Na základě mezinárodní právní pomoci Městského soudu v Praze ve věci 46T17/2006 
(Kožený, Vostrý) byl dne 21.10.2009 proveden na Kypru výslech svědka Polakise Sarrise a jeho 
účasti ve společnostech Daventree Ltd., DTR K, Kalatec Holdings Ltd, Worryco Holdings Ltd, 
Harms Holdings Ltd, Manintesser Co Ltd, Prontoservus Ltd a Ras Al Khaimah Oil & Gas Holdings 
Ltd a jiných společnostech, ve kterých pracoval, jako byly Husky Trading, Norkema Holdings, 
Bruker Holdings, Kestrel Holdings. 
 Ve své výpovědi uvedl, že si nepamatuje, jakou činnost vykonával, jelikož je jako advokát 
zapojen ve více jak 3.000 společnostech a postupuje na základě pokynů klientů. Sídlo společností, 
které zastupoval, bývalo většinou v místě jeho advokátní kanceláře Vyronos 36, Nikósie. 
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Předmětné společnosti měly být založeny za účelem investování v ČR a na Kypru neměly žádné 
zaměstnance.  

Na konkrétní otázky k účetní dokumentaci a auditorským zprávám uváděl, že tyto vedla 
spol. Grand Thornton. Na otázky týkající se konkrétních společností, jejich obchodní činnosti, 
majetku, investic, vkladů do společnosti uváděl, že si nic nepamatuje. Na otázku ohledně prodeje 
obchodního podílu ve spol. Sidanco, rozdělení zisku přes spol. DTR K, jakou částku spol. DTR 
K přijala, jaký byl vztah DTR K a HPH opět uváděl, že si nic nepamatuje. Ve výpovědi dále uvedl, 
že v roce 2004 předal veškeré dokumenty týkající se spol. DTR K advokátní kanceláři Andrease 
Neokleouse.  
 

Na základě mezinárodní právní pomoci Městského soudu v Praze ve věci 46T17/2006 
(Kožený, Vostrý) byl dne 23.10.2009 proveden na Kypru výslech svědka Linda Loizou, která byla 
dotazována ke svému působení ve spol. Daventree Ltd., Husky Trading, Calutta Holdings a 
Norkema Holdings. 
 Ve své výpovědi uvedla prakticky jednu jedinou odpověď a to, že je sekretářkou 
v advokátní kanceláři Polakise Sarrise. Na ostatní otázky odpověděla, že neví nebo si nepamatuje.  
 

Na základě mezinárodní právní pomoci Městského soudu v Praze ve věci 46T17/2006 
(Kožený, Vostrý) byl dne 26.10.2009 proveden na Kypru výslech svědka Iro Petsa, k působení ve 
společnostech DTR K Zenko Trading a Kalatec Holdings. 

Ve výpovědi uvedla, že v roce 2006 odešla z advokátní kanceláře Polakise Sarrise, a ve 
společnostech byla pouze fiktivně akcionářkou nebo jako ředitel, tak jako ostatní zaměstnanci p. 
Sarrise a plnila pouze jeho pokyny. Na ostatní otázky odpověděla, že neví nebo si nic nepamatuje. 
 

Policejní orgán sepsal úřední záznam o podání vysvětlení podle ust. § 158 odst. 6 trestní 
řádu s likvidátorem HPH prof. Ing. Častorálem, který detailněji rozvedl všechny skutečnosti 
ohledně nezákonného nakládání s majetkem HPH. Mimo jiné policejnímu orgánu sdělil, že spol. 
Druhá strategická a.s. ve výroční zprávě za rok 2010 uvádí, že částka ve výši cca 19mil. EUR (cizí 
zdroje) tvoří závazky vůči spol. DT přesněji spol. Druhá strategická uvádí: 
   „V aktivech jsme i od roku 2010 evidovaly finanční prostředky, které nám svěřil zahraniční 
partner Daventree Trustees Ltd., s původním záměrem výplaty záloh na podíly podílníků trustů z 
řad akcionářů Harvardského průmyslového holdingu.“ 
 Dále uvedl, že Ing. Ševčík jako ředitel DT převedl do kyperských společností Harms 
Holdings Co. Ltd., Berio Holdings Co. Ltd., Deneb Shipping Ltd. peníze z Trustu (výplata podílu 
z Trustu I). K Ing. Ševčíkovi se vyjádřil v tom smyslu, že vždy vystupoval za spol. DT a vystupuje 
za ní i v současné době. Policejní mu orgánu doložil plnou moc Ing. Ševčíka ze dne 5.2.2004 a 
16.8.2010, kterou udělil jako zástupce spol. DT advokátní kanceláři Toman, Devátý & partneři, 
usnesení Městského soudu v Praze, který pod sp. zn. 20Cm 61/2002 rozhodl, že usnesení 
náhradní mimořádné valné hromady HPH ze dne 19.6.2002, kterým byl zvolen do představenstva 
Ing. Ševčík je neplatné. Toto rozhodnutí mělo za následek, že Ing. Ševčík není ve výpisu 
z obchodního rejstříku ČR veden jako předseda představenstva HPH v době založení trustů.  
 
 Ve věci byl sepsán úřední záznam o podání vysvětlení podle ust. § 158 odst. 6 trestní řádu 
s Josefem Poštulkou, který dle dostupných listinných materiálů požádal jménem kyperský spol. 
Harms Holdings Ltd., Deneb Shipping Ltd., Berio Holdings Ltd. o výplatu podílu z trustu, k tomuto 
uvedl:  

„Ke společnostem Harms Holdings Ltd., Deneb Shipping Ltd., mohu říci, že jsem tyto 
zastupoval asi v roce 2002 a zastupování spočívalo v tom, že poté co jsem byl jmenován jedním 
z ředitelů těchto společností, jsem písemně požádal, nějakého kyperského právníka, který tyto 
společnosti předtím zastupoval, aby mi předal veškeré dokumenty s činností těchto společností 
související, když se cca po 6 měsících nic nestalo, z funkce ředitele jsem odstoupil. Uvedené 
společnosti jsem zastupoval na valné hromadě spol. HPH někde v Táboře a tato valná hromada se 
konala v zimě, ale vzhledem k časovému odstupu si přesnější datum nepamatuji. Ke společnosti 
Berio Holding Ltd. se vyjádřit nemohu, jelikož tuto společnost neznám.“  
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Po předložení žádostí o výplatu podílu z trustu, které byly podepsány jeho jménem uvedl, 
že se jedná o jeho podpis. S ohledem na skutečnost, že dokumenty byly podepsány před více jak 
13 lety, si na to nepamatuje. Za své působení ve společnostech neměl dostávat žádnou odměnu. 
  
 Ve věci byl sepsán úřední záznam o podání vysvětlení podle ust. § 158 odst. 6 trestní řádu 
s Jiřím Prouzou, který byl posledním statutárním orgánem ve společnosti DTR organizační složka 
ČR, která měla zajišťovat pro Trusty sběr, žádostí podílníků a jejich následnou výplatu. Ke svému 
působení v této společnosti uvedl: 
 „Jedná se o záležitost, které je stará cca 10 let, detaily si moc nepamatuji, ale pokusím se 
uvést co nejpřesnější informace. Ve společnosti jsem působil někdy v roce 2006 až do jejího 
výmazu z Obchodního rejstříku, který se uskutečnil v roce 2007. Ve společnosti jsem působil na 
základě mandátní smlouvy, předmětem mandátní smlouvy bylo zajistit výmaz společnosti 
z Obchodního rejstříku. Tento úkol jsem splnil a společnost byla vymazána. Předmětnou mandátní 
smlouvu jsem uzavřel já jako vedoucí organizační složky DT se sebou jako fyzickou osobou. 
Vedoucím organizační složky jsem se stal na základě plné moci, od Ing. Ševčíka, který v té době 
vystupoval jako zástupce mateřské společnosti Daventre Resources Ltd. … 

Jednal jsem jen s Ing. Ševčíkem, který mi sdělil, že by potřeboval, abych se stal vedoucím 
organizační složky DT a ukončil její působení v ČR a zajistil výmaz z OR. Z jakého důvodu toto 
chtěl Ing. Ševčík učinit, mi nesdělil, já jsem se ho na to neptal. Ing. Ševčík mi předal dokument, na 
základě které ho, jsem se stal vedoucím organizační složky DT. Již si nevzpomenu, zda to byla 
nějaká plná moc nebo nějaký jmenovací dekret. Následně jsem jel do Prahy, kde od předchozího 
vedoucího organizační složky DT, jehož jméno si nepamatuji, přebral účetnictví, zda jsem přebíral 
nějaké další dokumenty, si nepamatuji. Ing. Ševčík u tohoto předávání dokumentů nebyl, byl jsem 
tam pouze já a můj předchůdce. Přesný rozsah účetnictví si nepamatuji, ale bylo to několik 
šanonů, vešly se do osobního vozidla. Všechny dokumenty, které jsem od předchozího vedoucího 
organizační složky DT obdržel, byly po obsahové stránce dostačující, abych mohl splnit zadání a 
to výmaz společnosti z OR. Poté co jsem splnil zadání a společnost byla z OR vymazána, 
kontaktoval jsem Ing. Ševčíka kvůli archivaci účetní dokumentace a on si veškeré listinné materiály 
vyžádal. Já jsem mu je předal, zda to bylo osobně, si nepamatuji. Předávací protokol jsem 
vyhotovil, ale asi už ho nemám. Všechno se to odehrálo před cca 10 lety. Od té doby jsem se Ing. 
Ševčíkem již nikdy neviděl, ani jsem s ním nikdy nic neřešil.  

Za mého působení společnost neměla žádné zaměstnance, sídlila zde v Náchodě, ani 
nevykonávala žádnou činnosti, pouze tu směřující k vymazání z OR.“ 
 

Ve věci byl sepsán úřední záznam o podání vysvětlení podle ust. § 158 odst. 6 trestní řádu 
s Mgr. Josefem Novým, který v letech 2001 až 2003 působil na pozici generálního ředitele HPH. 
Ke svému působení v HPH a založení Trustu uvedl následující: 

„Tuto pozici mi nabídl JUDr. Pacovský, který v té době byl předseda představenstva. Jako 
hlavní důvodem byly mé kontakty na Rusko. Společnost HPH tehdy chtěla řešit problémy 
s investicemi, které společnost provedla v Rusku. Policejnímu orgánu bych chtěl sdělit, že se 
k uvedeným věcem budu vyjadřovat velice obecně a to vzhledem k tomu, že se vyjadřuji k věcem 
a skutečnostem, které se udály někdy před více jak 15lety, tedy nejsem schopen se vyjádřit 
k přesným datům a detailům. Mým úkolem bylo zastupovat HPH na venek, tedy aby názory 
představenstva HPH vyjadřovala jedna osoba a aby společnosti a instituce měly možnost jednat 
s konkrétní osobou. Nikdy jsem nemohl samostatně rozhodovat o finančních tocích a operacích ve 
společnosti HPH. O tomto mohlo rozhodovat pouze představenstvo potažmo valná hromada 
HPH.  Z funkce generálního ředitele jsem byl odvolaný novým představenstvem HPH. Jinak jsem 
nikdy předtím ani potom ve společnostech HPH nepůsobil, ani jsem nevlastnil žádné akcie. 
Pokud se mám vyjádřit k JUDr. Bayerovi a finančním prostředkům, které mu byly svěřeny na 
základě mandátní smlouvy, tak k tomu mohu říci toto.  

V té době se společnost HPH nacházela v likvidaci a z tohoto důvodu žádná banka 
nechtěla HPH otevřít nový účet. Vzhledem k tomu, že v této době došlo k prodeji podílu v ropné 
společnosti Sidanco, a tyto finanční prostředky, které byly majetkem spol. Daventree Resources 
Kypr (dále jen DTRK)ve které měl 100% podíl HPH nutné dostat do ČR.  Z tohoto důvodu 
představenstvo hledalo cestu jak finanční prostředky uložit na účet. Jako nejschůdnější možnost 
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byla využít služeb advokáta, který bude finanční prostředky na základě mandátní smlouvy 
spravovat na svěřeneckém účtu. Z jakého důvodu byl zvolen JUDr. Bayer nevím, na to si 
nevzpomíná. Já jsem s ním jednal jednou nebo dvakrát. Smlouvu vytvářel asi nějaký právník HPH, 
ale kdo si nepamatuji. Mandátní smlouvu s JUDr. Bayerem jsem podepsal já, jelikož 
představenstvo toto ani nemohlo udělat. Kdy a kde jsem jí podepisoval, si nepamatuji, ale asi 
v Praze ve své kanceláři. Pokud si pamatuji, tak po podpisu této smlouvy na účet JUDr. Bayera 
byly připsány finanční prostředky ve výši cca 21mil USD a jsem přesvědčen, že to bylo z účtu 
spol.  DTR K. Jestli si pamatuji, nejednalo se o celý podíl ze Sidanca, jelikož se mělo jednat o 
částku vyšší než 100mil.USD. Představenstvo se však rozhodlo, že na účet JUDr. Bayera bude 
převedeno jen zmíněných cca 21mil. USD. Jelikož představenstvo mělo obavy, aby nebyly tyto 
finanční prostředky zablokovány s ohledem na situaci, která okolo HPH v té době panovala. Tím 
mám na mysli, že společnost byla v likvidaci, že které opakovaně vystoupila, policie se začala 
zaobírat jednáním Koženého a Vostrého, již proběhly na HPH nějaké prohlídky atd.  

Pokud se mám vyjádřit k čemu měly finanční prostředky na účtu JUDr. Bayera sloužit, tak 
uvádím, že představenstvo HPH rozhodlo o tom, že finanční prostředky získané z prodeje podílu 
v Sidancu budou rozděleny mezi akcionáře HPH. O tomto podle mě existuje i zápis 
představenstva. Hodnota vyplácení měla být cca 600Kč na akcii. Akcionáři mohli požádat o výplatu 
podílu na HPH. Zaměstnanci HPH vyhotovili seznam, já jsem jej schválil a pak zase někdo z HPH 
zaslal tyto informace JUDr. Bayerovi, který uvolnil prostředky a zaslal je na poštu, které je 
distribuovala akcionářů. Přesně nejsem schopen, popsat jak to bylo ošetřeno, ani jsem se o to 
nezajímal. Já jsem plnil rozhodnutí představenstva a to rozdělit zisk ze Sidanca ve prospěch 
akcionářů. Nejsem schopný říci, kolik akcionářů bylo vyplaceno, ani kolik to bylo peněž, ale 
domnívám se, že to bylo okolo 20mil. Kč. Představenstvo se rozhodlo, s ohledem na nátlak SCP, a 
že začalo být předvoláváno na policii, že od tohoto způsobu rozdělování upustí. Představenstvo 
rozhodlo, abych dal pokyn JUDr. Bayerovi, aby svěřené prostředky zaslal zpět na účet, ze kterého 
mu přišly, toto jsem také udělal. Za několik dní jsem od JUDr. Bayera zjistil, že policie peníze 
zajistila. Chtěl bych uvést, že v současné době nejsem schopen jakýmkoliv způsobem popsat 
cestu finančních prostředků ze Sidanca na účet JUDr. Bayera, nikdy jsem se o to ani nezajímal.“ 
 

Ve věci byl sepsán úřední záznam o podání vysvětlení podle ust. § 158 odst. 6 trestní řádu 
s Janem Andresem, který je statutárním orgánem spol. Tassax s.r.o., která pro spol. DT 
v současné době zajišťuje zpracovávání a archivaci žádostí a výplatu podílu z Trustu. Jmenovaný 
policejnímu orgánu ve věci prověřované pod čj. NCOZ-764/TČ-2016-412401 vydal na základě 
výzvy podle ust. § 78 odst. 1 trestní řádu jmenný seznam akcionářů HPH, kterým měl být vyplacen 
podíl z Trustu I. Ve výpovědi dále uvedl, že společnost spravuje internetové stránky www.trust-
hph.cz, na které jsou vyvěšovány informace pro podílníky, které jsou mu předávány Ing. Ševčíkem. 
Jeho společnost nikdy žádné výplaty nerealizovala. V případě, že by byly výplaty obnoveny, 
předpokládal, že by jej informoval Ing. Ševčík, protože s nikým jiným nikdy nejednal a ani neví, 
s kým jiným by měl komunikovat. Ing. Ševčíkovi několikrát do roka předává informace o počtu 
nově došlých žádostí o výplatu podílu. Žádosti o výplatu podílu z Trustu I přicházejí prakticky 
nepřetržitě i v současné době, přestože žádná výzva nebyla zveřejněna nejméně od roku 2005. 
Proti tomu u Trustu II nebyly nikdy zveřejněny výzvy, proto nikdy nepřišla žádná žádost o výplatu 
podílu.    
 

Ve věci byl sepsán úřední záznam o podání vysvětlení podle ust. § 158 odst. 6 trestní řádu 
s Miroslavem Olivou, který jako spolupracovník likvidátora HPH prof. Častorála vystupoval na 
Kypru v sporech HPH Cayman Ltd. a spol. DT.  Ve výpovědi uvedl, že na Kypru v Nicosii jako 
jeden z ředitelů spol. HPH Cayman a DTR K vystupoval v žalobě na odvolání spol. DT a protektora 
trustu, jelikož tyto subjekty nehospodárným a neprůhledným způsobem spravovaly svěřený 
majetek. Dále uvedl, že dle jeho informací byl původní protektor Trustu nahrazen kyperskou 
společností AFENDACO LTD jejímiž právními zástupci a akcionáři byli pověřeny osoby AK 
NEOCLEOUS & spol. a IOANNIDIS Dimitriou, které jsou osoby kontrolující také správce 
společnost, tedy DT. Miroslav Oliva se ani ze své funkce nikdy nedostal k účetním dokladům 
trustů. Z tohoto důvodu se ani zakladatel trustu neměl možnost se s hospodařením trustu 
seznámit.  

http://www.trust-hph.cz/
http://www.trust-hph.cz/
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Ve věci byl sepsán úřední záznam o podání vysvětlení podle ust. § 158 odst. 6 trestní řádu 

nově jmenovanou likvidátorkou HPH JUDr. Dagmar Mixovou, která ve své výpovědi uvedla, že se 
situací likvidace HPH zatím seznamuje. Tento proces jí stěžuje zejména nespolupráce prof. 
Častorála, který odmítl poskytnout nově jmenovaným likvidátorům jakoukoliv součinnost a předání 
listinných materiálů. V kontextu nastalé situace a dění okolo HPH podala k rukám policejního 
orgánu trestní oznámení na likvidátora HPH prof. Zdeňka Častorála.  
 

K některým osobám, které ve věci vypovídaly a jejichž vyjádření policejní orgán podrobil 
analýze, je nutné uvést, že ze znalostí spisů a prováděných prověřování, bylo zjištěno, že se jedná 
o bývalé důstojníky Státní bezpečnosti, kteří před rokem 1989 v minulosti působili na vyšších 
místech a osobně se znají, jedná se o Juraje Širokého, Borise Vostrého, Josefa Poštulku a 
Miroslava Olivu. Ing. Ševčík působil postupně ve společnosti HBS, HPH, DTR K, DT, DTR B a byl 
již od roku 1994 blízkým spolupracovníkem Borise Vostrého a v současné době Juraje Širokého. 
Jejich výpovědi jsou zřejmě z důvodu znalosti práce OČTŘ obecné a vyhýbavé. V případě 
konkrétních dotazů se vymlouvají na dlouhý časový odstup a špatnou paměť.  
  V průběhu prováděného prověřování bylo zjištěno, že policejní orgány ve věci HPH 
zpracovávaly a prověřovaly desítky trestních oznámení, které podávali statuární orgány HPH, 
likvidátoři a akcionáři navzájem. Mnoho podání bylo duplicitních a zřejmě bylo jejich cílem pouze 
zastrašovat a činit nátlak na protistranu nebo zahlcovat OČTŘ.  

I v průběhu prověřování, které bylo prováděno na NCOZ byly postupně zasílány podání a 
oznámení, které s prověřovanou věcí nesouvisely nebo již byly v minulosti prověřovány. Vzhledem 
k  uvedeným skutečnostem, bylo v těchto případech postupováno následovně.  

Policejním orgánem NCOZ bylo postoupeno podle věcné a místní příslušnosti KŘP hl. m. 
Prahy trestní oznámení likvidátora HPH prof. Zdeňka Častorála pro podezření ze spáchání 
zločinu  podvodu podle ust. § 209 odst. 1,5 písm. a) trestního zákoníku týkající se nakládání 
s nemovitostí na adrese Ohradní 1159/65, Praha 4 ve vztahu ke společnosti Victoria Security 
Printing a.s.  

Dále trestní oznámení likvidátorky JUDr. Dagmar Mixové na prof. Častorála pro podezření 
ze spáchání zločinu zpronevěry podle ust. § 206 odst. 1,5 písm. a)  trestního zákoníku a 
porušování povinnosti při správě cizího majetku podle ust. § 220 odst. 1, 3) trestního zákoníku, 
kterého se měl dopustit prof. Častorála ve vztahu k cca 150mil. Kč, které byly vymoženy do 
likvidačního zůstatku HPH a se kterými mělo být dle názoru oznamovatele nehospodárně 
nakládáno. 

Trestní oznámení Finančně analytického úřadu (dále FAU) pro podezření ze spáchání 
trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle ust. § 216 tr. zákoníku, podílnictví podle 
ust. § 214 tr. zákoníku, poškození věřitele podle ust. § 222 tr. zákoníku, porušení povinnosti při 
správě cizího majetku podle ust. § 220 tr. zákoníku, případně porušeni povinnosti při správě cizího 
majetku z nedbalosti podle ust. § 221 tr. zákoníku, které na FAU zaslala v zastoupení spolku 
"S600" advokátka JUDr. Evelyna Lojdová. Totožné trestní oznámení s přílohami zaslal dne 
7.2.2017 na vědomí policejnímu orgánu dozorující státní zástupce Vrchního státního zastupitelství 
v Praze, který o něm rozhodl ve své kompetenci. Z uvedeného důvodu bylo toto oznámení 
přiloženo ke spisu bez dalšího opatření ve věci.  

Trestní oznámení prof. Častorála k převodu celkem 54.999.999ks akcií společnosti Harms 
Holdings Ltd. za cenu 100.364.209,-Kč slovenské společnosti Privat Slovakia Marketing s.r.o. 
(PSM), za kterou měl jednat slovenský občan Igor Mesároš, kdy tato částka byla zajištěna na účtu 
spol. Harvard Capital & Consulting (dále jen HCC) podle ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, 
policejním orgánem ve věci vedené pod sp. zn. 46T17/2006. Vrchním soudem v pravomocném 
rozsudku sp. zn. 6To52/2011 o zajištěných peněžních prostředcích nebylo rozhodnuto. Na základě 
usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.2.2013 zajištění stále trvá a civilní soudy o majiteli 
peněžních prostředků nerozhodly. V průběhu prováděného prověřování nebyly k této věci zjištěny 
žádné nové skutečnosti a to ani ze slovenského spisového materiálu sp. zn. PPZ-122BPK-B-2006. 
Slovenské OČTŘ se touto věcí nezabývaly, přestože se jedná o finanční prostředky zaslané ze 
Slovenska a Slovenským občanem. Policejním orgánem nebyly zjištěny žádné jiné ani nové 
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skutečnosti než ty, na základě kterých byla policejním orgánem NCOZ věc pod čj. OKFK-3445/TČ-
2013-251301 uložena k dalšímu případnému využití. 

Tedy z uvedených skutečností je zřejmé, že policejní orgán se opět musel v průběhu 
prováděného prověřování vypořádávat s mnohdy účelovými nebo duplicitními oznámeními, která 
do prověřované věci nepřinesly žádná nová zjištění, ale pouze svým obsahem, složitostí a 
rozsáhlostí zahlcovaly policejní orgán a odváděly jeho pozornost.  
 
 
Zajištěné finanční prostředky: 
 
 Prof. Častorál doplnil své trestní oznámení o skutečnosti týkající se zajištění finančních 
prostředků na účtu advokáta JUDr. Bayera, které policejní orgán pod ČVS:ÚVV-7/40-2001 
usnesením ze dne 10. 12. 2001 zajistil podle ust. § 79a odst. 1 tr. řádu. Policejní orgán toto 
zajištění odůvodnil tak, že HPH v uvedené době realizoval zpětný odkup svých akcií, ačkoliv toto 
bylo zakázáno rozhodnutím tehdejšího orgánu, konající dohled nad kapitálovým trhem (Komisí pro 
cenné papíry). Pro tento účel měly být použity mimo jiné i předmětné peněžní prostředky zajištěné 
na účtu JUDr. Bayera. Na zájmový účet byly peněžní prostředky v celkové výši 21.700.000,-USD 
připsány dne 5. 9. 2001, a to z  neustanoveného účtu banky v Londýně. Prostřednictvím dalších 
společností měly být tyto prostředky použity k odkupu akcií HPH. Na základě rozhodnutí 
tehdejšího generálního ředitele HPH Mgr. Josefa Nového ze dne 4. 12. 2001 měl JUDr. Bayer 
zůstatek svěřených peněžních prostředků vrátit na bankovní účet dceřiné společnosti HPH, a to 
DTR K, s výjimkou 500.000,-USD, které měly zůstat na svěřeneckém účtu. Uvedený pokyn Mgr. 
Nového JUDr. Bayer zaslal dne 4.12.2001 Raiffeisenbank a.s. a následující den, tedy 5.12.2001, 
JUDr. Bayer zadal pokyn k převodu částky 19.626.440,-USD na účet DTR K. Finančně analytický 
útvar Ministerstva financí ČR dle ust. § 6 odst. 2 zákona č.61/1996 Sb. odložil splnění pokynu 
klienta a policejní orgán tyto peněžní prostředky zajistil. 

Policejní orgán, který v roce 2001 zajištění provedl ve světle tehdejších nashromážděných 
důkazů, v odůvodnění uvedl, že spol. DTR K není dcerou HPH, ale je společností ovládanou 
Viktorem Koženým, jejímž 99% akcionářem v letech 1996-1999 byla společnost Daventree Ltd. 
Ředitelem Daventree Ltd. je Kožený a akcionáři jsou společnosti, které byly použity při vyvádění 
majetku z Harvardských investičních společností. Tímto jednáním mělo být navýšeno základní 
jmění spol. Daventree Ltd. z 1.000,- kyperských liber na 800.000.000,- kyperských liber. Policejní 
orgán se domníval, že se jednalo o finanční prostředky Viktora Koženého, které měly posloužit k 
vyplacení některých akcionářů HPH.  
 V trestním řízení vedeném proti Koženému s Vostrým sp. zn. 46T17/2006 prvoinstanční 
Městský soudu v Praze v této věci uznal, že zajištěné finanční prostředky pocházejí z trestné 
činnosti a jsou majetkem HPH.  Nicméně tento rozsudek byl odvolacím soudem v celém rozsahu 
zrušen a Vrchního soudu v Praze v pravomocném rozsudku sp. zn. 6To52/2011 o zajištěných 
peněžních prostředcích nerozhodl.    
 Policejní orgán se tedy začal na základě podnětu likvidátora znovu zabývat původem 
zajištěných finančních prostředků na účtu JUDr. Bayera. V průběhu prověřování byly zjištěny 
následující skutečnosti. 
 
Subjekty, které vznášely na zajištěné prostředky nárok: 
 

JUDr. Bayer - neuplatňuje k zajištěným finančním prostředkům nárok ve smyslu jejich 
majitele, ale pouze mandanta, kterému byly svěřeny na základě mandátní smlouvy ze dne 
24.8.2001, která byla uzavřena mezi ním, jako mandatářem a mandantem, společností HPH. Tato 
smlouva byla doplněna celkem 4 dodatky, kde byla vždy mandantem HPH. V dodatku č. 1 ze dne 
17. 9. 2001 je uvedeno, že skutečným majitelem svěřených prostředků je DTR a mandatář je 
oprávněn s prostředky u Raiffeisenbank a.s. nakládat tak, aby zmírnil míru znehodnocení finanční 
prostředků. V dodatku č. 2 ze dne 20. 10. 2001 je dále rozšiřován účel svěřených prostředků. 
Dodatkem č. 3 ze dne 30. 7. 2002 je snížena odměna advokáta. V těchto případech smlouvu i 
dodatky podepisoval za mandanta tehdejší generální ředitel HPH Mgr. Josef Nový.  Ve spisovém 
materiálů se nachází také dokument označený, jako dodatek č. 4 ze dne 24. 8. 2003. V tomto 
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dodatku je uvedeno, že dne 24. 8. 2001 uzavřel mandant s mandatářem svým jménem, na základě 
zmocnění DTR K a na její účet, mandátní smlouvu o správě finančních prostředků DTR K. Dne 5. 
12. 2002 měla spol. DTR K mandatáři sdělit, že oprávněnou osobou svěřených finančním 
prostředkům je spol. DT. Za mandanta v tomto případě vystupuje předseda představenstva HPH 
Ing. Ševčík. 
            Ve svých stížnostech a žádostech o uvolnění finančních prostředků JUDr. Bayer nikdy 
nevystupuje jako majitel zajištěných peněžních prostředků. 
            
  DTR K - v minulosti (v podání ze dne 27. 6. 2010 k Městskému soudu v Praze) navrhovala 
zrušení zajištění finančních prostředků na účtu Raiffeisenbank a.s. Tato žádost byla usnesením 
Městského soudu v Praze (sp. zn. 46T17/2006) ve spojení usnesení Vrchního soudu v Praze (sp. 
zn. 6To53/2011) zamítnuta. V současné době DTR K vystupuje jako dceřiná společnost HPH, 
zpochybňuje nárok DT a považuje za oprávněného vlastníka zajištěných finančních prostředků 
svou mateřskou společnost, tedy HPH. Toto dosvědčuje taktéž žaloba u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích pod sp.zn. 13 Cm 1884/2008, ve které se žalobce DTR K domáhala proti 
žalovaným JUDr. Bayerovi, DT a Raiffeisenbank a.s. určení vlastnictví k peněžním prostředkům 
zajištěným na bankovním účtu u Raiffeisenbank a.s. Také tato žaloba byla zamítnuta pro 
nedostatek naléhavého právního zájmu, a to rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích 
ze dne 4. 11. 2010 sp. zn. 13 Cm 1884/2008, který byl potvrzen rozsudkem Vrchního soudu 
v Praze ze dne 29. 6. 2011 sp. zn. 5 Cmo 62/2011. 
  

DT - svůj nárok na zajištěné finanční prostředky odůvodňuje mimo jiné tím, že dne 31. 3. 
2011 byl v řízení vedeném pod sp.zn. 11217/04 u Okresního soudu v Nikósii, Kyperská republika, 
o neplatnosti Trustu mezi žalobcem Harvardský průmyslový holding, a.s. — v likvidaci a žalovanou 
spol. DT uzavřen smír, jehož součástí je i dohoda o platnosti Trustu I. a II. a majetku Trustů, 
přičemž do majetku Trustu I. byly vloženy i zajištěné peněžní prostředky ve výši 20.126.440,-USD 
uložené na bankovním účtu JUDr. Bayera č. 7000006025/5500 u Raiffeisenbank a.s., čímž je třeba 
považovat otázku vlastnictví zajištěných peněžních prostředků za vypořádanou. Tuto dohodu o 
smíru zpochybňuje likvidátor HPH prof. Častorál. 
            U Krajského soudu v Českých Budějovicích je dále vedeno civilní řízení pod sp. zn. 13 Cm 
1015/2010, v němž podal žalobce DT žalobu na žalované JUDr. Jaromíra Bayera a spol. HPH o 
zaplacení 20.126.440,-USD. Současně DT podal návrh na vydání předběžného opatření, kterým 
žalovaným zakazuje jakákoli dispozice s peněžními prostředky ve výši 20.126.440,- USD 
uloženými na bankovním účtu u Raiffeisenbank a.s. Usnesením Krajského soudu v Českých 
Budějovicích ze dne 20. 8. 2010 sp. zn. 13 Cm 1015/2010 byl návrh na vydání předběžného 
opatření zamítnut, neboť podle tohoto rozhodnutí je pro vydání předběžného opatření třeba jednak 
osvědčení samotného práva, o kterém se bude rozhodovat ve věci samé, jednak je nutno osvědčit 
i naléhavost potřeby vydání předběžného opatření a tím zatímní úpravy poměrů účastníků. Tato 
naléhavost prokázána nebyla, neboť peněžní prostředky jsou zajištěny v probíhajícím trestním 
řízení u Městského soudu v Praze sp.zn. 46 T 17/2006. Ve věci samé dosud u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích rozhodnuto nebylo.  
            Dle výpisu z kyperského obchodního rejstříku byla společnosti DT založena dne 1.11.2002. 
Sídlo společnosti je na adrese Vyronos 36, Nikósie, Kypr. Jejím ředitelem byl kyperský právník 
Polakis Sarris, který byl z funkce dovolán dne 14. 4. 2003. Dále byl ředitelem Tomáš Ševčík, který 
byl z funkce odvolán dne 31. 3. 2011. Od té doby jsou ředitelé DT pouze kyperští občané, jejichž 
vazby na HPH nebyly zjištěny. 
 

HPH - svůj nárok na zajištěné finanční prostředky uplatňoval již v trestním řízení vedeném 
proti Koženému s Vostrým sp. zn. 46T17/2006. Ve svých žádostech zmiňuje prvoinstanční 
rozsudek Městského soudu v Praze v této věci, kdy bylo soudem uznáno, že zajištěné finanční 
prostředky pocházejí z trestné činnosti. Nicméně tento rozsudek byl odvolacím soudem v celém 
rozsahu zrušen a Vrchního soudu v Praze v pravomocném rozsudku sp. zn. 6To52/2011 o 
zajištěných peněžních prostředcích nerozhodl.         
            HPH ve věci podal žalobu u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 13 Cm 
173/2004, v níž se domáhal proti žalovanému JUDr. Bayerovi, neplatnosti mandátní smlouvy, 
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uzavřené dne 24. 8. 2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2001, dodatku č. 2 ze dne 20. 10. 
2001 a dodatku č. 3 ze dne 30. 7. 2002, na základě níž byl JUDr. Bayer pověřen mandantem 
k otevření bankovního účtu a dispozici s peněžními prostředky na něj vloženými dle pokynů 
mandanta. Tato žaloba byla zamítnuta rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 
dne 31. 7. 2007 sp. zn. 13 Cm 173/2004 s odůvodněním, že žalobce neprokázal naléhavý právní 
zájem na určovací žalobě. Dále se v odůvodnění tohoto rozsudku uvádí, že pokud by žalobce 
žaloval na plnění, což měl zřejmě učinit, musel by se soud ve svém rozhodnutí zabývat rovněž 
platností či neplatností mandátní smlouvy s dodatky, což by řešil jako předběžnou otázku. Toto 
rozhodnutí bylo potvrzeno rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 6. 2008 sp. zn. 3 Cmo 
363/2007. 

OČTŘ opakovaně všechny žádosti o zrušení zajištění zamítly a dne 28. 2. 2013 pod sp. zn. 
46T17/2006 vydal Městský soud usnesení, kdy podle ust. § 81a tr. řádu za použití § 80 odst. 1 tr. 
řádu a § 79a odst. 1 tr. řádu rozhodl, že se peněžní prostředky ve výši 20.126.440,-USD 
ponechávají v zajištění. Společnosti HPH, DT a DTR upozornil, aby ve lhůtě 3(tří) let uplatnili svůj 
nárok k uvedeným finančním prostředkům v občanskoprávním řízení. Zároveň subjekty poučil, že 
pokud nárok ve lhůtě neuplatní, soud zajištění peněžních prostředků zruší.   
 S ohledem na skutečnosti, které v průběhu prováděného prověřování vyšli najevo, rozhodl 
policejní orgán NCOZ před uplynutím tříleté lhůty stanovené usnesením Městského soudu v Praze 
dne 29.03.2016 po předchozím souhlasu státního zástupce Vrchního státního zastupitelství 
v Praze ze dne 25.03.2016, pod sp. zn.  4 VZN-1535/2015 podle ust. § 79a odst.1 trestního řádu o 
zajištěné peněžních prostředků ve výši 20.126.440,-USD, až do výše 114.000.000,-USD, včetně 
jejich příslušenství a peněžních prostředků dodatečně došlých,  na účtu č. 7000006025/5500 
(měna USD) vedeném u Raiffeisenbank a.s., IČ:49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 
jehož majitelem je JUDr. Jaromír Bayer nar. 15.7.1959, ul. Jeremiášova 18, České Budějovice. 

Za účelem objasnění smluvních a majetkových vztahů k předmětným peněžním 
prostředkům policejní orgán předvolal k podání vysvětlení JUDr. Bayera. Na žádost policejního 
orgánu jej likvidátor zbavil ve věci mlčenlivosti, přesto JUDr. Bayer ve věci odmítl vypovídat s tím, 
že nebyl zbaven mlčenlivosti dalším klientem a to spol. DT. Z uvedeného důvodu policejní orgán 
dne 29.6.2016 zaslala právní zástupkyni spol. DT JUDr. Lojdové žádost o zproštění mlčenlivosti 
JUDr. Bayera. Do současné doby nebylo na tuto žádost žádným způsobem reagováno.  

Na základě uvedených skutečností nelze zcela doložit, že finanční prostředky, které byly 
vloženy prostřednictvím spol. DTR K do Kantupanu a které Kantupan následně investoval do ruské 
spol. Sindanco pocházejí z trestné činnost Viktora Koženého a Borise Vostrého, za kterou byly 
pravomocně odsouzeni rozsudkem Vrchního soudu v Praze. Ve světle nashromážděných 
listinných materiálů a výpovědí osob má policejní orgán za prokázané, že peněžní prostředky, 
které byly vloženy na účet JUDr. Bayera, byly a jsou majetkem spol. DTR K, tedy dceřiné 
společnosti HPH. Samotné založení Trustu I, případně správcovské spol. DT, bylo ze strany Ing. 
Ševčíka, provedeno za účelem zamezení a zbavení akcionářů HPH možnosti s těmito peněžními 
prostředky nakládat.  

V tomto případě neobstojí ani argumentace Ing. Ševčíka, že finanční prostředky vložené do 
Trustu I a tedy i ty zajištěné na účtu JUDr. Bayera měly být a budou použity k vyplacení podílníků 
Trustu I a to z toho důvodu, že společnost HPH se nacházela a nachází v likvidaci. Tedy od 
rozhodnutí soudu o jmenování prof. Častorála likvidátorem HPH bylo povinností všech statutárních 
orgánů posupovat v souladu s tehdy účinným zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
upravujícím postup při likvidaci společnosti (§70 – § 75c). Tedy pouze likvidátor byl oprávněn 
jménem HPH uzavírat smlouvy, plnit závazky a uplatňovat pohledávky, jelikož na něj přechází 
působnost statutárních orgánů společnosti. Nikdo jiný nebyl právně způsobilý o rozdělení majetku 
HPH (likvidačního zůstatku) rozhodnout než likvidátor a v současné době dva ze tří likvidátorů 
HPH.  

Z provedených analýz, vyhodnocení spisových materiálů a výpovědí osob, je policejní 
orgán toho názoru, že spol. DT nemohla být nikdy majitelem finančních prostředků, které byly 
svěřeny JUDr. Bayerovi a to z toho důvodu, že spol. DT byla založena 1.11.2002 a to pouze za 
účelem správy majetku Trustu I a následně Trustu II.  Tedy společnost DT nikdy nebyla ani 
nemohla být majitelem předmětných finančních prostředků, ale stala se případně pouhým 
správcem. Nicméně s ohledem na prováděné prověřování je zřejmé, že založení Trustu I sloužilo 
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pouze jako zastírací manévr, který měl před majiteli finančních prostředků, tedy akcionáři HPH 
zakrýt to, že si tyto peníze Ing. Ševčík přisvojil a nakládám s nimi jako by byl jejich majitel. Toto 
tvrzení policejního orgánu je možné doložit postupem Ing. Ševčíka a dokumenty, které byly 
v průběhu prověřování nashromážděny. Zejména se jedná o mandátní smlouvu, kterou uzavřel za 
spol. HPH tehdejší generální ředitel Mgr. Nový s JUDr. Bayerem na základě které měl JUDr. Bayer 
prostředky spravovat za účelem odkupu vlastních akcií HPH. Tato smlouvy měla celkem 4 
dodatky, kdy 4. dodatek ze dne 24.8.2003 podepisoval za HPH jako předseda představenstva Ing. 
Ševčík. V tomto dodatku JUDr. Bayerovi spol. HPH sděluje toto:  

„ dopisem ze dne 5.12.2002 sdělila spol. DTR K mandatáři, že tímto dnem je ohledně 
finančních prostředků, svěřených do správy mandatáře, ve výši ve sdělení uvedené, oprávněnou 
osobou spol. DT jako osoba, jíž náleží advokátem spravované finanční prostředky….mandatář 
v reakci na dopis DTR K potvrdil, že ve prospěch DT drží finančních prostředky ve výši 
20.126.4400,-USD.“ 

Dne 28.3.2003 Ing. Ševčík jako ředitel spol. DT podepsal novou mandátní smlouvu s JUDr. 
Bayerem, která se týkala správy a nakládání s prostředky, k nimž se oprávněnou osobou měla stát 
právě spol. DT.  

Proti těmto sdělením je zcela v rozporu dopis, který dne 27.8.2003 zaslala do advokátní 
kanceláře JUDr. Bayera spol. HPH, kterou zastupoval předseda představenstva Ing. Ševčík. 
V tomto dopise je uvedeno: 

„…Jak je Vám jistě známo, předmětem Vámi citované Mandátní smlouvy byla správa 
finančních prostředků společnosti Daventree Resources Ltd. se sídlem na Kypru. Naše společnost  
zde figurovala pouze jako jakýsi prostředník mezi Vámi a majitelem finančních prostředků a to 
zřejmě i proto, že původní určení pro tyto prostředky byla realizace usnesení valné hromady naší 
společnosti. Proto tedy, jak zajisté chápete, není alespoň dle našeho názoru možné, aby Vámi 
požadovaný souhlas vydala sama naše společnost. Takovýto souhlas, pokud by jeho vydání bylo 
shledáno účelným, by zřejmě musel vydat buď sám vlastník prostředků, nebo by se muselo jednat 
o společný souhlas naší společnosti a vlastníka. Skutečnost, že vlastníkem finančních prostředků 
je společnost DTR K, je dlouhodobě známa nejen Vám, ale Vaším prostřednictvím také příslušným 
útvarům Policie České republiky…“  

 
Z uvedených skutečností je zřejmé, že sám Ing. Ševčík sděloval JUDr. Bayerovi cca 8 

měsíců po založení Trustu I, že majitelem finančních prostředků, které mu byly svěřeny je na 
základě mandátní smlouvy spol. DTR K, nikoliv spol. DT.  

K účelovosti založení Trust I je nutné dále uvést, že ten nevlastnil žádný svěřenecký účet, 
nebylo řádně vedeno účetnictví Trustu I, finanční prostředky byly z Trustu I převedeny na různé 
účty a různým subjektům a tyto informace nebyly žádným prokazatelným způsobem sdělovány 
akcionářů a představenstvu HPH. Vzhledem k absenci účetní dokumentace a svěřeneckých účtů, 
nelze v současné době žádným zákonným způsobem zjistit, jak bylo se zbylými finančními 
prostředky naloženo. Jediné finanční prostředky, které měly být do Trustu I vloženy z majetku spol. 
DTR K, přes její dceřinou společnost HPH Cayman ve výši 114.500.000USD, a lze je dohledat, 
jsou již zmíněné finanční prostředky zajištěné na účtu JUDr. Bayera.  

Prováděným prověřování nebyly do současné doby zjištěny žádné skutečnosti, které by 
nasvědčovaly tomu, že zajištěné peněžní prostředky nepocházejí z trestné činnost. Policejní orgán 
je toho názoru, že v případě zrušení zajištění, budou peníze z účtu JUDr. Bayera převedeny na 
kyperské účty spol. DT, tedy dostanou se plně do dispozice Ing. Ševčíka, který za spol. DT v ČR 
vystupoval, což potvrzují zejména plné moci udělené jménem spol. DT a advokátní kanceláři 
Toman, Devátý a Partneři ze dne 5.4.2004, 29.6.2010 a 16.8.2010, a podaný návrh na uznání 
cizího rozhodnutí Ing. Ševčíka ze dne 11.9.2012 k Obvodnímu soudu pro Prahu 4, kterým se 
domáhal uznání dohody k uzavření smíru o neplatnosti Trustu I a Trustu II, ke kterému mělo dojít 
před soudem v Nicosii mezi spol. HPH a spol. DT. Ve svých výpovědích však Ing. Ševčík 
opakovaně uváděl, že správu Trustu I a Trustu II převzal kyperským soudem jmenovaný tzv. 
Reciever, na kterého od okamžiku jeho jmenování přešly veškerá práva a povinnosti se správou 
majetku trusů. Reciever měl být dle výpovědi Ing. Ševčíka soudem jmenován na přelomu roku 
2004-2005. 
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Promlčení:  
 

Do samotného založení trustů byly majetkové hodnoty ve spol. DRT K stále v dosahu 
akcionářů HPH potažmo likvidátora, jelikož HPH byl 100% akcionářem spol. DTR K a mohl 
přinejmenším vykonávat svá akcionářská práva. Právě až vložení majetku spol. DTR K do trustů 
mělo za následek jeho vyvedení z HPH, která tak byla trvale zbavena svých práv s majetkem 
nakládat. Dle názoru policejního orgánu započala trestná činnost Ing. Ševčíka již v době, kdy začal 
představenstvu HPH předkládat návrhy, jakým způsobem realizovat odkup vlastních akcií HPH, 
který byl schválen na valně hromadě HPH dne 16.8.2001 a který předložil představenstvu HPH ke 
schválení, jak plyne ze zápisu představenstva ze dne 5.11.2002. Dne 29.11.2002 tento plán měla 
schválit i dozorčí rada HPH. Jaký dokument a v jakém znění orgány HPH schvalovaly, však není 
možné ze zápisů zjistit, toto není možné zjistit ani ze žádných dostupných listinných materiálů, 
které má policejní orgán k dispozici. Ing. Ševčík se na tato rozhodnutí představenstva a dozorčí 
rady HPH ve svých výpovědích opakovaně odvolává a uvádí, že na základě těchto souhlasů byly 
založeny trusty. Jejich založení mělo za následek, že poškozený HPH, byl tímto právním úkonem 
zbaven svých majetkových práv k vloženým finančním prostředkům a akciím. Vzhledem ke 
skutečnosti, že finanční prostředky již v době vzniku Trustu I byly v dispozici subjektů odlišných od 
HPH či spol. DTR K, byla podpisem smlouvy trestná činnost Ing. Ševčíka ukončena.   

Na základě zadokumentovaných skutečností je policejní orgán toho názoru, že následkem 
spáchání trestného činu zpronevěry ve vztahu k finančním prostředkům v Trustu I bylo samotné 
založení svěřeneckého fondu smlouvou ze dne 4.12.2002 s ohledem na to, že tímto právním 
úkonem byl dokončen řetěz předem připravených kroků, jejichž následkem bylo trvalé vyloučení 
z držení, užívání a nakládání s majetkovými hodnotami, které měla poškozená spol. HPH uložené 
v dceřiné spol. DTR K. Následné vyplácení akcionářů HPH, kteří se stali podílníky v Trustu I, je 
možné označit za úkon, kterým se Ing. Ševčík pokoušel pouze zastřít, že jeho jednáním došlo 
natrvalo k vyvedení majetku z HPH. Toto potvrzuje ta skutečnost, že se Ing. Ševčík mohl kdykoliv 
rozhodnout, že výplatu zastaví. To také učinil a od konce roku 2004 nebyl žádný podílník z Trustu I 
vyplacen. Z Trustu II byly do současné doby vyplaceny finančních prostředky pouze jednomu 
jedinému subjektu v roce 2003 a 2004 a to správci trustu spol. DT zastoupená Ing. Ševčíkem. Jak 
již bylo uvedeno výplatu podílů nelze ve světle uvedených skutečností podle názoru policejního 
vykládat jako následek jednání Ing. Ševčíka, ale jako snahu zakrýt své protiprávní jednání, kterého 
se dopustil. 

V případě Trustu II byla trestná činnost Ing. Ševčíka ukončena uzavřením trustových smluv, 
kterým předcházel převod předmětných akcií ze spol. Davetree Ltd. na DTRK a DTR B. Z tohoto 
důvodu započal běh lhůty promlčení následující den po datu uzavření smlouvy tedy dne 5.12.2002 
v případě Trustu I, a v případě Trustu II dne 7.2.2003. Dle názoru policejního orgánu vznikem 
Trustu I a Trustu II došlo k dokonání trestného činu spočívající v dokončení celého řetězce na 
sebe navazujících kroků, jejichž účelem bylo splnit jediný cíl, a to vyloučit z dispozice majitele 
svěřených hodnot. 
  V tomto případě je nutné posuzovat, kdy nastal následek trestného činu zpronevěry, tedy 
kdy fakticky došlo k naplnění objektivní stránky trestného činu, kdy byl poškozený HPH trvale 
vyloučen z dispozice s předmětnými finančními prostředky a akciemi. Jak již bylo uvedeno k 
zamýšlenému následku došlo uzavřením trustových smluv, tedy dne 4.12.2002 v případě Trustu I 
a dne 6.2.2003 v případě Trustu II. Následující den po uskutečnění tohoto právního úkonu začala 
běžet promlčecí doba. K zániku trestnosti došlo uplynutím promlčecí doby tedy ke dni 5.12.2014 
v případě Trustu I a k 7.2.2015 v případě Trustu II, jak je stanoveno v ust. § 67 odst. 1 písm. b) 
trestního zákona (účinného do 31.12.2009):  

„Trestnost činu zaniká uplynutím promlčecí boby, jež činí dvanáct let, činí-li horní hranice 
trestní sazby odnětí svobody nejméně deset let.“  

 
  V případě spáchání trestného činu zpronevěry podle ust. § 248 odst. 1, 4 trestního zákona 

(účinného do 31.12.2009) je trestní sazba stanovena v rozmezí pět až dvanáct let.   
V průběhu prověřování policejní orgán dospěl k názoru, že se v případě jednání Ing. 

Ševčíka nejedná o podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle. ust. § 250 odst. 1, 4 
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trestního zákona (účinného do 31.12.2009) a to vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Ševčík jako 
předseda představenstva spol. HPH, ředitel spol. DTR K a DT měl pravomoc k převodu 
majetkových hodnot uvedených ve výroku tohoto usnesení, tedy svým jednání neuváděl v omyl 
žádnou další osobu, která byla oprávněna učinit příslušné právní úkony spojené s 
majetkovou dispozicí jménem spol. DTK R, ale předmětné právní úkony provedl sám. Až následně 
toto své jednání maskoval podvodným tvrzením akcionářům a představenstvu spol. HPH, že 
z majetku vyvedeného do Trust I a Trustu II budou vypláceni akcionáři HPH, kteří se stali podílníky 
trustu.  

Tedy i v případě, že by jednání Ing. Ševčíka bylo posouzeno jako naplnění skutkové 
podstaty trestného činu podvodu podle ust. § 250 odst. 1, 4 trestního zákona (účinného do 
31.12.2009), bylo by trestní stíhání promlčeno podle ust. § 67 odst. 1 písm. b) trestního zákona 
(účinného do  31.12.2009) a to s ohledem na shodnou trestní sazbu pět až dvanáct let a shodnou 
dobu spáchání trestného činu, od které započíná běh promlčecí doby.    
 
 
Závěr: 
 

Jak již bylo uvedeno, policejní orgán v prověřování věci vycházel zejména z pravomocně 
ukončených trestních řízení, ve kterých OČTŘ konaly v letech 2003 až 2016. Policejní orgán 
s ohledem na stálý vývoj prověřování opakovaně studoval tisíce stran listinných materiálů. Na 
základě podání likvidátora HPH prof. Častorála a pokynů státního zástupce Vrchního státního 
zastupitelství v Praze policejní orgán vedl prověřování nakládání s majetkem poškozené spol. 
HPH, zejména s finančními prostředky a s akciemi českých a zahraničních společností, které byly 
personálně a majetkově vzájemně provázány. Smluvní vztahy byly uzavírány mezi tuzemskými a 
zahraničními subjekty, kdy statutární orgány těchto společností byly osoby, jejichž výslechy ve věci 
byly provedeny OČTŘ, a to v době i před více jak 10 lety. Svědecké výpovědi uskutečněné 
v uvedené době byly především obecné a svědci měli velice špatnou paměť ve věcech týkajících 
se kompetencí, jednání o nakládání s majetkem a případné činnosti společností, které zastupovali. 
Prověřovaná jednání, zejména obchodní transakce, byla připravována právními týmy, kdy 
prověřované osoby se o tyto skutečnosti opírají i současné době.  
  Proti tomu oznamovatel opakovaně prostřednictvím právních zástupců, případně osobně 
předával policejnímu orgánu vlastní vyhodnocení ve věci, další listinné materiály, jejichž původ 
policejnímu orgánu nedokázal žádným způsobem vysvětlit. Nebylo možné identifikovat, kdo je 
jejich autorem a za jakým účelem byly vytvořeny. Policejní orgán v prováděném prověřování začal 
sám vyžadovat vysvětlení od osob, které byly účastny převodů akcií a finančních prostředků, kdy 
nejčastější odpovědí na dotazy bylo, že osoba neví nebo si to nepamatuje. Je však nutné 
poznamenat, že dotazy byly mnohdy směřovány na události, které se staly před více jak 15-20 
lety. Policejní orgán NCOZ vedl prověřování ve věci, která je skutkově blízké jednání, které již bylo 
OČTŘ prověřováno a to za dohledu Městského státního zastupitelství v Praze. Kromě věci vedené 
pod sp. zn. 46T17/2006 byla všechna ostatní prověřování ukončena usnesením podle ust § 159a 
odst. 1 trestního řádu.     

Základním zjištěním policejního orgánu v prověřované věci je ta skutečnost, že finanční 
prostředky ve výši nejméně 114.5mil. USD a akcie spol. VÚSU a.s., INTESUNION a.s. a UNION 
LESNÍ BRÁNA a.s. byly vyvedeny z majetku dceřiné spol. HPH, tedy ze spol. DTR K. V případě 
peněžních prostředků, se jednalo o finanční operace postrádající jakékoliv ekonomické 
opodstatnění, uskutečnily se přes dceřinou společnost DTR K a další subjekt v řetězci kajmanskou 
spol. HPH Cayman Ltd., která je vložila do Trustu I. Předmětné akcie převedl Ing. Ševčík z majetku 
spol. DTR K do společnosti DTR B, kde byl též ředitelem a která je následně opět přes spol. HPH 
Cayman Ltd. vložila do Trustu II. Vždy se jednalo o subjekty, které spojovala osoba Ing. Ševčíka, 
který byl v pozici ředitel nebo statutárního orgánu těchto společností.  Uvedenými akciemi s spol. 
Tass Invest a.s. zvýšila základní jmění a spol. VÚSU byla zrušena likvidací a likvidační zůstatek 
byl vyplacen spol. Tass Invest a.s. ve které Ing. Ševčík zastává funkci předsedy představenstva.  
  Právě založení kyperských trustů a vložení majetku do Trustu I a Trustu II bylo tím krokem, 
který koncepcí těchto svěřeneckých fondů definitivně znemožnil výkon vlastnických práv 
akcionářů. Toto právo si prostřednictvím kyperské spol. DT zajistil sám Ing. Ševčík, který byl jejím 
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ředitelem. Jako ředitel měl právo rozhodovat, kdy a za jakých okolností budou uvolňovány a 
převáděny finanční prostředky a akcie z trustů. Jak bylo shora uvedeno, těchto práv využil ve svůj 
prospěch a prospěch personálně provázaných subjektů.  

Ing. Ševčík své jednání obhajoval tak, že o vyplácení akcionářů rozhodla valná hromada, 
která se konala dne 16.8.2001 v Táboře. Tato obhajoba jeho jednání však nemůže obstát ve 
světle, již zmíněných zjištění: 
1. Předmětné usnesení valné hromady bylo zrušeno Městským soudem v Praze. 
2. Valná hromada rozhodla jen o odkupu vlastních akcií pro majitele do 20ks za cenu 600Kč/ks.  
3. V zakladatelském dokumentu k Trustu I, je v bodu 25.4 uvedena pouze cena za akcii, chybí zde 
již omezení počtu kusů vykupovaných akcií, jak rozhodla valná hromada:  

„Každá částka, zaplacena kterémukoliv držiteli akcií HPH v souladu s rozhodnutím valné 
hromady ze dne 16.8.2001 v ceně 600CZK z akcii, bude odečtena z distribuční hodnoty a bude 
proplacena HPH.“  

Tedy konstrukce trustové smlouvy jde zcela proti usnesení valné hromady vyplatit pouze 
minoritní akcionáře. 
4. Tohoto jednání se Ing. Ševčík dopustil v době, kdy spol. HPH měla soudem jmenovaného 
likvidátora a tyto transakce se uskutečnily bez jeho vědomí.  
5. Jednáním Ing. Ševčíka došlo zcela zásadně k snížení hodnoty společnosti a tedy následně i 
případného likvidační zůstatků. 
 
 Založením trustů zamezil akcionářům výkon jejich základních akcionářských práv a zbavil 
je ochrany, které jim zaručoval český právní řád. Jeho úmyslné jednání mělo za následek zejména 
zbavení akcionářů práva na podílu ze zisku spol. DTR K, práva na likvidační zůstatek HPH (v 
současné době HPH nevlastní žádný cenný majetek), akcionáři HPH se stali beneficienty trustů 
bez vyjádření své vůle, o výplatu podílu z trustů si musel každý akcionář žádat podle pravidel 
trustových smluv, o výplatě rozhodl správce v osobě Ing. Ševčíka a to bez možnosti jakéhokoliv 
přezkumu.   

Přestože policejním orgánem byly zahájeny úkony trestního řízení podle ust. §158 odst. 3 
trestního řádu pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu podle ust. 250 odst. 1, 4 
trestního zákona(účinného do 31.12.2009), kterého se měli dopustit Ing. Tomáš Ševčík, Juraj 
Široký a Polakis Sarris, byly v průběhu prověřování zadokumentovány takové skutečnosti, které 
vedly policejní orgán změně právní kvalifikace. Jednalo se zejména o zjištění, že Ing. Ševčík 
vystupoval z pozice předsedy představenstva spol. HPH, ředitele spol. DTR K, DTR B a DT, tedy 
měl v tomto případě z těchto pozic pravomoc učinit taková rozhodnutí, která měla ve svém 
důsledku za následek zamezení dispozice spol. HPH a DTR K s jejich vlastním majetkem. Tohoto 
svého postavení využil ve svůj prospěch a ke škodě spol. HPH. Proti tomu nebyly 
zadokumentovány žádné skutečnosti, které by vykazovaly znaky trestného činu podvodu.  
  Juraj Široký v této věci figuroval pouze jako protektor trustu, který měl toliko kontrolovat, 
zda správce tedy spol. DT plní řádně podmínky zakládací smlouvy. Tuto funkci vykonával pouze 
půl roku, žádné skutečnosti nenasvědčují tomu, že by se jakýmkoliv způsobem podílel na jednání 
popsané ve výroku tohoto usnesení. Obdobná zjištění platí u kyperského právníka Polakise 
Sarrise, z dostupných listinných materiálu je zřejmé, že tento právník byl s největší 
pravděpodobností Ing. Ševčíkem využíván k zakládání společností na Kypru a poskytováním 
právního poradenství. Polakis Sarris a jeho zaměstnanci zřejmě byly dosazováni do 
představenstvech společností při jejich zakládání. Polakis Sarris poskytoval Ing. Ševčíkovi právní 
služby, které po něm byly vyžadovány, ve svých výpovědích vždy odkazoval na skutečnost, že 
plnil požadavky, které mu byly předávány. 
 Policejní orgán se v tomto případě spokojil s výstupy mezinárodních pomocí, které byly 
v minulosti uskutečněny v rámci již ukončených trestních řízení. Jedním z důvodů byla ta 
skutečnost, že výstupy mezinárodní právní pomoci zejména z Kypru, Ruska, Anglie, Kajmanských 
ostrovů byly vždy vyřizovány ve lhůtách měsíců až několika let. Vzhledem ke kvalitě zaslaných 
výstupů, tyto měly pro prováděné prověřování takřka nulový přínos. Zadruhé zákon ani 
nevyžaduje, aby byly prováděny veškeré důkazy, které lze v trestním řízení opatřit. Ze zásady 
materiální pravdy plyne požadavek rozkrýt skutkový stav do té míry, aby o něm nebylo možné 
důvodně pochybovat, a to v tom rozsahu, který je pro rozhodování orgánů činných v trestním řízení 
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nezbytný. Jinými slovy svou roli zde hraje i zásada procesní ekonomie, a pokud je skutkový stav 
dostatečně objasněn, není nutné již prokázané skutečnosti stvrzovat dalšími důkazy. 
 Pro naplnění znaků trestného činu zpronevěry, jehož se Ing. Ševčík dle názoru policejního 
orgánu dopustil přisvojením si finančních prostředků a akcií, není rozhodný původ těchto věcí, ani 
jak s nimi dále naložil, ale ta skutečnost, že s nimi nakládal protiprávně, a v rozporu s činností 
statutárního orgánu a ke škodě spol. HPH. 

Z hlediska subjektivní stránky jednal Ing. Ševčík v úmyslu přímém ve smyslu § 15 odst. 1 
písm. a) trestního zákoníku, neboť záměrně vytvořil a následně využil podvodný systém 
offshorových společností a trustových smluv, který sloužil k odčerpání finančních prostředků a 
akcií z dceřiné společnosti HPH. 

V ustanovení § 194 odst. 5 obchodního zákoníku je určeno, že statutární orán společnosti 
je povinen konat zejména k majetku společnosti s péčí řádného hospodáře.  Majetek společnosti je 
ve vztahu k jejich statutárnímu orgánu majetkem cizím. Proto na jakékoliv úkony, které jsou s tímto 
majetkem prováděny, je nutné pohlížet jako na disponování s cizí věcí. Tedy postavení Ing. 
Ševčíka v společnostech je nutné vykládat tak, že nemohl s majetkem nakládat libovolně, natož ve 
vlastní prospěch nebo prospěch společností, ve kterých byl personálně a majetkově 
zainteresován.  Péče řádného hospodáře je v komentáři obchodního zákoníku vymezena takto:  

„Pod pojmem péče řádného hospodáře si lze, podle našeho názoru, představovat takovou 
péči, s jakou by hospodář, který je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, a chová se 
odpovědně a svědomitě, pečoval o svůj vlastní majetek.“  

Tedy Ing. Ševčík byl povinen postupovat obezřetně a s náležitou péčí, zejména zajistit 
fungování HPH, které neohrožuje jeho bezpečnost, stabilitu a nakládání s jeho majetkem 
způsobem, který neohrožuje jeho návratnost. Při současném zákazu uzavírat smlouvy bez 
souhlasu likvidátora a za nápadně nevýhodných podmínek, zejména takové, které zavazují HPH 
hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění nápadně neodpovídajícímu poskytované 
protihodnotě. Jestliže se v rozporu s těmito povinnostmi dopustil manipulace se svěřenými 
finančními prostředky HPH v rozporu s účelem jejich svěření, jedná se za daných skutkových 
okolností o zpronevěru podle § 248 trestního zákona. Teprve v případě, že by se nepodařilo 
prokázat, že obohatil sebe nebo jiného, bylo by možno kvalifikovat jeho jednání jako trestný čin 
porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 trestního zákona, který je k trestnému 
činu zpronevěry podle § 248 trestního zákona ve vztahu subsidiarity.  

Výše škody, kterou Ing. Ševčík svým jednání způsobil poškozené spol. HPH, byla 
stanovena v případě Trustu I přepočtem částky 114.500.000,-USD dle sazebníku ČNB ke dni 
spáchání trestného činu tedy 4.12.2002 (podpis smlouvy o založení Trustu I). V případě Trustu II 
byla škoda vypočtena součtem hodnoty všech kusů akcií spol. VÚSU a.s., INTESUNION a.s. a 
UNION LESNÍ BRÁNA a.s. vložených do Trustu II, kterou stanovil ke dni 5.3.2002 soudní znalec 
Ing. Ivo Strejc na částku 66.178.888,-Kč znaleckým posudkem č. 105-39-07, který vypracoval pro 
policejní orgán Policie ČR Správa hl. m. Prahy ve věci ČTS:PSP-152/TČ-2008. Od celkové výše 
škody nelze odečíst částku, které mohla být vyplacena podílníkům z Trustu I v období od 
4.12.2002 do 31.12.2004 a to z toho důvodu, že Trust I nebyl správcem případně mandatářem a 
tudíž nebyl oprávněn, jakýmkoliv způsobem vyplácet portfolio spol. HPH.     

Tedy z uvedeného je zřejmé, že zadokumentované skutečnosti nasvědčují tomu, že Ing. 
Ševčík naplnil svým úmyslným jednáním všechny znaky skutkové podstaty trestného činu 
zpronevěry podle ust. § 248 odst. 1, 4 trestního zákona (účinného do 31.12.2009), kterého se měl 
dopustit v době od 4.12.2002 do 6.2.2003 tím, že si přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena a tímto 
svým úmyslný jednáním trvale vyloučil z dispozice s majetkem poškozenou spol. HPH a způsobil jí 
škodu velkého rozsahu v celkové výši 3.624.266.388,-Kč. 

Nicméně jednání, které je uvedené ve výroku tohoto usnesení, se Ing. ševčík dopustil 
v době od 4.12.2002 do 6.2.2003. Z tohoto důvodu trestnost činu zanikla uplynutím promlčení doby 
podle ust. § 67 odst. 1 písm. b) trestního zákona (účinného do 31.12.2009) nejpozději ke dni 
7.2.2015. Policejní orgán v průběhu prověřování nezadokumentoval žádnou skutečnost, které by 
běh promlčecí doby stavila nebo přerušila, a proto byla věc v souladu s ustanovením § 159a odst. 
2 trestního řádu ve spojení s ustanovením § 11 odstavec 1 písm. b) trestního řádu odložena, 
protože trestní stíhání je nepřípustné, je-li trestní stíhání promlčeno. 
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P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je poškozený oprávněn podat do tří dnů od doručení u 
policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost má odkladný účinek. 

 
 pplk. Mgr. Martin Hrma, vr. 
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