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Shodu s prvopisem potvrzuje Jarmila Ježková 

USNESENÍ 

   Vrchní soud v Praze projednal v neveřejném zasedání konaném dne 6. června 
2018 v trestní věci proti odsouzenému Viktoru Koženému, narozenému 28. 6. 
1963  a spol., stíhanému pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) 
tr.zákoníku, stížnost státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze - 
odboru závažné hospodářské a finanční kriminality, proti usnesení Městského 
soudu v Praze ze dne 22. ledna 2018, č.j. 46T 17/2006-6887 a rozhodl  

t a k t o : 

Podle § 149 odst.1, písm. b) tr. řádu se napadené usnesení zrušuje  a  soudu I. 
stupně se  ukládá, aby o věci znovu jednal a rozhodl. 

 

Odůvodnění: 

1. Napadeným usnesením Městského soudu v Praze bylo v trestní věci proti odsouzeným 
Viktoru Koženému a Ing. Borisi Vostrému, CSc. odsouzeným za zločin podvodu 
podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, rozhodnuto tak, že podle     § 101 odst. 2 
písm. e) tr. zákoníku a contrario byl zamítnut návrh státního zástupce na zabrání 
věci, konkrétně 

1) 489.221 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, zaknihovaných u 
Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., ISIN: CZ0009086708, společnosti 
Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČ: 44269595, se sídlem Praha 4 – 
Michle, Ohradní 65, ve vlastnictví kyperské společnosti Berio Holding Co. Limited, 
registrační číslo: HE 75802, evidenční číslo: ECE 75802, založené dle kyperského práva 
dne 11. 12. 1995, se sídlem na adrese 11 Arch. Makarios Avenue, Paliometocho, Nicosia, 
Kypr, jednající řediteli Kyriakos Kiriakou a Christiana Sarri, zaregistrované u Centrálního 
depozitáře cenných papírů, a.s. pod identifikačním číslem: 0090007662 

2) 361.394 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, zaknihovaných u 
Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., ISIN: CZ0009086708, společnosti 
Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, IČ: 44269595, se sídlem Praha 4 – 
Michle, Ohradní 65, ve vlastnictví kyperské společnosti Harms Holdings Co. 
Limited, registrační číslo: ECE 76653, založené dle kyperského práva dne 24. 1. 1996, se 
sídlem na adrese Byron 36, Nicosia, Kypr, jednající řediteli Kyriakos Kiriakou a 
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Christiana Sarri, zaregistrované u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. pod 
identifikačním číslem: 0090007701. 

2. Proti tomuto usnesení podal v zákonné lhůtě stížnost státní zástupce Vrchního státního 
zastupitelství v Praze - odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Státní 
zástupce považuje napadené usnesení zčásti za nepřezkoumatelné a vytýká soudu, že 
ohledně některých listinných důkazů zpochybnil jejich věrohodnost. Soud se podle 
stěžovatele vůbec nezabýval skutečností, že svědek Ševčík, který odmítl vypovídat s 
ohledem na nebezpečí trestního stíhání své osoby, je osobou ve skutečnosti ovládající 
zúčastněné osoby, neboť je akcionářem zainteresovaných společností. Státní zástupce sice 
v zásadě souhlasí s obecnými východisky uvedenými v odůvodnění napadeného usnesení 
s tím, že i on považuje za důvodné přednostně uspokojovat práva poškozených na 
náhradu škody před zabráním věci ve prospěch státu, nicméně nesouhlasí s argumentací 
soudu v tomto konkrétním případě. Domnívá se, že zabrání předmětných akcií je ve 
smyslu § 38 odst. 3 tr. zákoníku v souladu se zájmy poškozeného, tedy společnosti 
Harvardský průmyslový holding - v likvidaci (dále také jen HPH), neboť je obecně 
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 bývalých harvardských fondů získat i podíl na likvidačním zůstatku 
Harvardského průmyslového holdingu - v likvidaci, například tedy i na vymožené náhradě 
škody a obohatit se tak ještě jednou. Poškozená společnost se nachází v likvidaci, jejímž 
hlavním cílem by mělo být zpeněžení majetku společnosti a rozdělení likvidačního 
zůstatku mezi akcionáře společnosti, kdy akcionáři společnosti jsou i zúčastněné osoby, 
které získaly akcie HPH do držení v důsledku trestné činnosti odsouzených Koženého a 
Vostrého. Provedeným dokazováním se nepodařilo zjistit, že by zúčastněné osoby 
vykonávaly jakoukoliv obchodní, výrobní či jinou činnost. Za nejdůležitější důvod pro 
zrušení napadeného usnesení však státní zástupce považuje skutečnost, že soud prvního 
stupně své rozhodnutí založil pouze na příslibu zúčastněných osob, že předmětné akcie, 
které jsou výnosem trestné činnosti, bezplatně vrátí poškozené společnosti. Tento příslib 
byl dokonce učiněn v e-mailu bez ověřeného elektronického podpisu, který měl být 
zúčastněnými osobami doručen zmocněnkyni zúčastněných osob, která ho den před 
konáním veřejného zasedání předložila soudu. Tento příslib nebyl doložen žádnou 
smlouvou či jinou dohodou, která by zakládala jakoukoliv právně vymahatelnou 
povinnost zúčastněných osob tento příslib dodržet. Teprve až po vyhlášení usnesení soud 
vyzval zúčastněné osoby, aby předložily smlouvu o převodu akcií. K uvedeným 
okolnostem nebylo pak soudem provedeno dostatečné dokazování. Napadené usnesení 
soudu prvního stupně proto lze považovat přinejmenším za předčasné, když nebylo 
doloženo, že došlo, či dojde k bezplatnému vrácení předmětných akcií poškozenému a že 
tedy není dán důvod pro uložení ochranného opatření - zabrání věci. V případě, že by 
napadené usnesení nabylo právní moci, nebylo by vedeno žádné trestní řízení, a bylo by 
přinejmenším sporné, zda lze v takové procesní situaci ponechat předmětné akcie 
zajištěné dle § 79 a odst. 1 tr. řádu za účelem zajištění vrácení předmětných akcí 
poškozenému.  Z tohoto důvodu považuje postup soudu prvního stupně za chybný a 
navrhuje, aby bylo napadené usnesení zrušeno a soudu prvního stupně uloženo, aby ve 
věci znovu jednal a rozhodl.     
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3. Svoji stížnost státní zástupce dále doplnil o námitku, která se váže k později předloženým 
darovacím smlouvám ze dne 12. dubna 2018. Namítl, že k nabytí účinnosti těchto 
darovacích smluv je stanovena odkládací podmínka vázaná na den, „kdy bude smlouva 
schválena Městským soudem v Praze v rámci řízení vedeného pod sp.zn. 46T 17/2006“. 
Jelikož soud v trestním řízení žádnou pravomocí schvalovat smlouvy nedisponuje, 
smlouvy tak nemohou nikdy nabýt účinnosti. 

4. Vrchní soud v Praze podle § 147 odst.1 tr.řádu z podnětu stížnosti podané státním 
zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze přezkoumal napadené usnesení, jakož 
i správnost řízení, které mu předcházelo, a dospěl k závěru, že stížnost je důvodná. 

5. Jak vyplývá z obsahu spisového materiálu, rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. 
7. 2010, sp. zn. 46 T 17/2006, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 
10. 2012, sp. zn. 6 To 52/2011, byli obvinění Viktor Kožený a Ing. Boris Vostrý, CSc., 
uznáni vinnými  trestným činem podvodu podle § 209 odst. odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. 
zákoníku, kterého se podle skutkových zjištění tohoto soudu dopustili jednáním 
podrobně popsaným v citovaném rozsudku, za což byl obviněnému Viktoru Koženému 
uložen trest odnětí svobody na deset let, obviněnému Ing. Borisi Vostrému, CSc., trest 
odnětí svobody v trvání devíti let s tím, že oběma obviněným byla m.j. uložena povinnost 
k náhradě škody poškozenému Harvardskému průmyslovému holdingu, a.s. – v likvidaci, 
a to: obviněnému Viktoru Koženému ve výši 8.288.990.584,- Kč spolu s úrokem z 
prodlení a obviněnému Ing. Borisi Vostrému, CSc., ve výši 2.213.580.730,80 Kč spolu s 
úrokem z prodlení. Poškozený Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, byl se 
zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. 

6. V průběhu trestního řízení došlo k zajištění mj. předmětných akcií, které podle 
skutkových zjištění soudu v meritu věci, byly trestnou činností obžalovaných vyvedeny 
z majetku poškozeného - HPH. Jak vyplývá z vyjádření likvidátorky poškozené 
společnosti - dr. Mixové, předmětné akcie měly být formou daru vráceny zpět poškozené 
společnosti. Jak ale vyplývá z čl. IV obsahujícího závěrečná ustanovení darovacích smluv 
datovaných dnem 12. dubna 2018 mezi oběma zúčastněnými osobami a poškozeným, 
které byly po vyhlášení usnesení soudu I. stupně předloženy likvidátorkou poškozené 
společnosti, je k nabytí jejich účinnosti stanovena odkládací podmínka vázaná na den, kdy 
bude smlouva schválena Městským soudem v Praze v rámci řízení vedeného pod sp.zn. 
46T 17/2006. Lze proto zcela souhlasit s námitkou uplatněnou v doplňku stížnosti 
státního zástupce, že soud v trestním řízení žádnou pravomocí schvalovat smlouvy 
nedisponuje a smlouvy tak nemohou nikdy nabýt účinnosti. Rozhodnutí soudu je proto 
s ohledem na nejasnosti týkající se převodu předmětných akcií předčasné. 

7. Nezbylo tedy, než napadené usnesení zrušit a soudu I. stupně uložit, aby o věci znovu 
jednal a rozhodl. Soud po zrušení napadeného usnesení zaměří dokazování na zjištění, 
zda akcie byly skutečně převedeny na poškozeného a teprve poté bude moci znovu vážit, 
zda jsou s přihlédnutím k oprávněným zájmům poškozeného splněny podmínky pro 
zabrání věci. Podstatný pro jeho rozhodnutí bude skutkový závěr, zda poškozený může 
ze zajištěných akcií reálně uspokojit svůj nárok na náhradu škody, či nikoliv.      
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Poučení: 

Proti tomuto usnesení není další řádný opravný prostředek přípustný. 

 

Praha 6. června 2018                                          

 

JUDr. Radek Hartmann, v. r. 
předseda senátu                                                                                        
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