
 

 
 

JUDr. Dagmar Mixová 
Sopotská 645/70, Bohnice 
181 00 Praha 8 
další likvidátor  
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci od 6.3.2017 
 
Tomko a partneři, v.s.o. 
IČ: 01696262 
Blodkova 1280/8, Žižkov 
130 00 Praha 3 
další likvidátor  
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci od 6.3.2017 
 
 
                                                                                             V Praze dne 4. dubna  2018 
 
 
6. prosince 2017 jsem Vám zaslal dopis k ukončení spolupráce s paní Evelynou Lojdovou na 
který jsem nedostal odpověď. Uvádím tedy opakovaně celý dopis a žádám o odpověď. 
 
Věc: Ukončení spolupráce s paní JUDr. Evelynou Lojdovou 
 
Stále častěji se dozvídám, že pověřujete advokátní kancelář JUDr. Evelyny Lojdové 
zastupováním Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci (HPH). Paní Lojdová 
je však ve vztahu k HPH v silném střetu zájmů. Dlouhodobě zastupuje Ing. Tomáše Ševčíka, 
který se ve vztahu k HPH dopustil trestného činu zpronevěry ve výši přes 3,5 miliardy Kč. 
Paní Loidová navíc byla informovaná o trestním řízení proti panu Ševčíkovi, protože mu při 
podání vysvětlení v této věci v listopadu 2016 poskytovala právní pomoc.  
 
Paní Lojdová také zastupovala přímo pana Ševčíka nebo s ním spojené společnosti 
v následujících případech:  
1. společnosti Berio, Deneb a Harms na mimořádné valné hromadě HPH dne 
    19. prosince 2011, 
2. Daventree Trustees Ltd. v řízení proti Jaromíru Bayerovi, advokátovi a proti HPH, 
3. pana Ševčíka v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí, 
4. společnost Berio při nahlížení do spisu 15.11.2012. 
 
Paní Lojdová dlouhodobě spolupracuje s panem Ševčíkem, který ve vztahu k HPH spáchal 
zpronevěru a způsobil HPH škodu ve výši přes 3,5 mld. Kč. Informace, ke kterým se v rámci 
svého zastupování HPH dostane, tak může zneužít ke škodě HPH. Věřím, že po obdržení 
tohoto dopisu okamžitě ukončíte jménem HPH veškerou spolupráci s paní Lojdovou. 
Zároveň jsem připraven s vámi spolupracovat na výběru nové advokátní kanceláře. 
 
                           S pozdravem 
 
                                                                                       Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. 
                                                                                                      likvidátor HPH 



 

 
 

 


