
Další likvidátoři komplikují a brání převedení akcií HPH pocházejících z trestné 
činnosti do společnosti a způsobují společnosti HPH značnou škodu 

 

Návrh na uložení ochranného opatření zabrání věci dle § 101 odst. 2 písm. a) trestního 
zákoníku podalo Městskému soudu v Praze Vrchní státní zastupitelství v Praze dne 7.9.2016. 
Jedná se o věci, které jsou výnosem trestného činu, tedy o věci získané trestním činem, 
konkrétně zločinem podvodu dle § 209 odst. 5 písm. a) trestního zákoníku za jehož spáchání 
byli odsouzeni V. Kožený a B. Vostrý rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 17.10.2012, 
sp. zn. 6 To 52/2011 (viz příloha č. 1). Oběma pravomocně odsouzeným byla m.j. uložena 
povinnost k náhradě škody poškozenému Harvardskému průmyslovému holdingu, a.s. – 
v likvidaci, kterou další likvidátoři nevymáhají a poškozují společnost.  
 
Na základě doložených skutečností společnostem Harms Holdings Co.Ltd. a Berio Holding 
Co.Ltd. podílejících se na trestné činnosti, byly vyplaceny podíly z tzv. Trustu č.1.  K výplatě 
dal pokyn Ing. T. Ševčík. Vyplacen byl těmto společnostem podíl za 1 578 262 ks akcií z toho 
850 615 ks akcií prokazatelně pocházejících z trestné činnosti. Tyto společnosti byly tak 
„odměněny“ vyvedením majetku z HPH.  
 

Další likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Tomko a partneři, v.o.s. odmítli podpořit návrh na 
uložení ochranného opatření zabrání věci dle § 101 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku. Tím 
podpořili zločin podvodu, resp. důsledky trestné činnosti pravomocně odsouzených V. 
Koženého a B. Vostrého (sp. zn. 46 T 17/2006) a jejich spolupracovníků včetně snahy o 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a zakryli a zakrývají prokazatelnou další škodu 
společnosti HPH přesahující minimálně 158 mil. Kč převedených na společnosti 
kontrolované T. Ševčíkem (viz příloha č. 2). 
 
S akciemi pocházejícími z trestné činnosti bylo hlasováno na VH HPH. Konkrétně na VH 
19.12.2011 zastupovala společnosti Harms Holdings Co.Ltd. a Berio Holding Co.Ltd. E. 
Loydová na základě plné moci Christine Sarri. Musila si být přitom zcela určitě vědoma, i na 
základě existujících rozsudků soudů, že tyto akcie pocházejí z trestné činnosti. 
 
Vrchní soud v Praze 6.6.2018 vyhověl stížnosti státního zástupce Vrchního státního 
zastupitelství v Praze (viz příloha č. 3) a trvá na zajištění a převedení předmětných akcií 
HPH na poškozeného HPH.  
 
Usnesení Vrchního soudu v Praze konstatuje, že je nepřijatelné, aby výnos z trestné činnosti 
byl ponechán tomu, kdo se o něj obohatil a aby prostřednictvím těchto akcií mohli jejich 
držitelé společně se skutečně poškozenými akcionáři získat i podíl na likvidačním zůstatku.   
 
Kdyby zmíněné akcie byly převedeny na HPH, čemuž další likvidátoři ve spolupráci s T. 
Ševčíkem zabránili, měl by HPH dostatek prostředků pro vymáhání majetku do 
likvidačního zůstatku. To by ale dalším likvidátorům zřejmě narušilo ocenění majetku 
HPH nulou a celý jimi připravovaný podvod na stovkách tisíců akcionářů. 


