
 
 

Vyjádření k části 3.17 (Usnesení Policie ČR) 
 písemné zprávy dalších likvidátorů na VH 8.3.2018 (5.4.2018) 

 
 
 
Cestou datové schránky obdrželi dne 6.10.2017 likvidátoři HPH Prof. Ing. Zdeněk Častorál, 
DrSc., JUDr. Dagmar Mixová a Tomko a partneři, v.o.s., Usnesení PČR, Národní centrály 
proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz, č.j. NCOZ-1500-
157/TČ-2016-412401, ze dne 3. října 2017, kterým je potvrzeno, že se Ing. Tomáš Ševčík, 
tehdejší předseda představenstva HPH a dnešní člen dozorčí rady HPH, ku škodě HPH a jeho 
akcionářů, dopustil trestného činu zpronevěry dle § 248 odst. 1, odst. 4 písm. a) tr. zákona. 
 
1. Nehorázná a nepravdivá jsou tvrzení dalších likvidátorů v části 3.17. V průběhu trestního 

řízení Usnesením Policie ČR, Úřadu vyšetřování pro ČR sp.zn. ČVS:ÚVV-7/40-2001 ze 
dne 10.12.2001 byly  zajištěny podle § 79a tr. řádu peněžní prostředky ve výši 20.126.440 
USD, uložené na účtu vedeném u Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice, číslo 
účtu 7000006025/5500, s tím, že okamžikem doručení tohoto usnesení bylo zakázáno 
jakkoli disponovat s peněžními prostředky, které se na uvedeném účtu nacházejí (a to až do 
výše zajištění, s výjimkou výkonu rozhodnutí). 

 
Po skončení trestního řízení 46 T 17/2006 v kterém byli pravomocně odsouzeni V. Kožený 
a B. Vostrý bylo Městským soudem v Praze rozhodnuto, že se tyto prostředky ponechávají 
v zajištění a společnosti HPH a Daventree Trustees Ltd. byly upozorněny, aby uplatnily 
svůj nárok k uvedeným peněžním prostředkům včetně možnosti zajištění tohoto nároku 
v řízení ve věcech občanskoprávních, a to ve lhůtě 3 (tří) let od právní moci tohoto 
usnesení. Harvardský průmyslový holding a.s. – v likvidaci zastoupený 1. likvidátorem 
podal žalobu k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích dne 31.3.2016.  

 
    Další likvidátoři vykonstruovali nepravdivou souvislost, že bylo rozhodnutí soudu o 

ponechání prostředků v zajištění vázáno na převod majetku do trustů a o údajný opakovaný 
názor Policie ČR, že se nejednalo o trestný čin. Zajištění prostředků bylo vázáno na 
pravomocně skončené trestní řízení 46 T 17/2006.     

     Řízení k Trustů původně dozorovala státní zástupkyně Městského státního zastupitelství   
JUDr. Máchová, která i za jiné prohřešky byla zbavena funkce. 

 
2. Usnesení PČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a 

praní peněz, č.j. NCOZ-1500-157/TČ-2016-412401, ze dne 3. října 2017 je velmi 
podrobně zpracováno na 41 stranách a vyšetřování probíhalo řadu let. První likvidátor 
k nim zveřejnil informace na www.hph-likvidace 11.12.2017. Další likvidátoři ve velmi 
krátké době 15.12.2017 se nezákonným způsobem nabourali do těchto stránek a 
znemožnili 1. likvidátorovi na nich dále zveřejňovat informace pro akcionáře. Nepravdivé 
je jejich konstatování, že podstatné pasáže byly z obou dokumentů vymazány a došlo ke 
zkreslení informací. K vyvrácení tohoto tvrzení se v přílohách uvádí plné znění: 

     - Usnesení PČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a   
praní peněz, č.j. NCOZ-1500-157/TČ-2016-412401, ze dne 3. října 2017. 

     - Usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze z 7.11.2011 – 4 VZN 
1535/2015-264. 

 
3. Proti usnesení Policie ČR podali 6.10.2017 další likvidátoři stížnost v které napadají celé 

usnesení a postavili se tak na podporu nelegálního vyvedení majetku T. Ševčíkem na Kypr 



 
 

do tzv. Trustů. Místo, aby se snažili ze zjištěných skutečností vyvodit závěry, přijímat 
opatření k zajišťování majetku v zahraničí, uplatňovat škodu, činí opak. Hrubě porušují své 
povinnosti likvidátorů HPH a poškozují společnost HPH. 

 
4. Další likvidátoři tvrdí, že „nikoho již nelze odsoudit“. Ano došlo k promlčení trestného 

činu zpronevěry. Trestná činnost je ale daleko širší a má své pokračování. Jde o 
trestný čin podvodu, který není promlčen a trestný čin legalizace výnosů z trestné 
činnosti, kde dokonce promlčecí lhůta nezačala běžet. 

 
5. Další likvidátoři napadají i Vrchní státní zastupitelství, že činí kroky k podání návrhu na 

zabrání věci. Takové tvrzení je nepravdivé a nepodložené. Policie Usnesením z 29.3.2016 
opětovně zajistila peněžní prostředky ve výši 20.126.440 USD a to ve prospěch společnosti 
HPH a k zamezení jejich vyvedení na Kypr. Vyvedení těchto prostředků na Kypr stále 
hrozí a je potvrzeno i tím, jak se další likvidátoři staví k legálnosti Trustů. Nehorázné 
tvrzení dalších likvidátorů je: 

     „Usnesení policie ČR směřuje jen k tomu, aby byl obohacen stát, nikoli akcionáři a sama  
Policie ČR uznává, že již nikoho odsoudit nemůže ..“ 

     Usnesení policie nesměřuje k žádnému obohacení státu, jak se snaží další likvidátoři 
dezinformovat a strašit akcionáře. Policie naopak postupem podle zákona chrání oprávněné 
zájmy akcionářů. Policie ČR vyšetřuje, státní zastupitelství dozoruje, případně podává 
obžalobu k soudu. Odsuzující rozsudek může vynést pouze soud. Proto tvrzení dalších 
likvidátorů, že  „sama Policie ČR uznává, že již nikoho odsoudit nemůže ..“ je závažnou 
neznalostí postupů orgánů činných v trestním řízení. 

 
Další likvidátoři se plně obnažili ve stížnosti proti Usnesení Policie ČR a je jasný jejich 
vztah podporující podvodné vyvedení majetku do tzv. Trustů. 
    


