
 

 
 

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 21. října  2018 
 
 
 
Výzva k žalobě na stát JUDr. Dagmar Mixové a  Tomko a partneři, v.s.o. 
 
 
Dopisem z 30. října 2017 jsem vás vyzval k neprodlenému vymáhání škody na Ing. Tomáši 
Ševčíkovi, kterou způsobil vyvedením mnohamiliardového majetku do tzv. Trustů a na 
Slovensko. Neobdržel jsem žádnou odpověď. Proto jsem žádost urgoval 13.11.2017 a 
opakovaně 13.9.2018 opět bez jakékoliv odpovědi. 
 
Podle Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem (Zákon č.82/1998 Sb.) stát odpovídá za podmínek 
stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Nesprávným 
úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem 
stanovené lhůtě. 
 
První likvidátor podal trestní oznámení na Ing. Tomáše Ševšíka včas a spolupracoval plně 
s orgány činnými v trestním řízení. Vyšetřování se protahovalo řadu let v důsledku obstrukcí 
Ing. T. Ševčíka. V posledním a přeposledním výslechu na Policii ČR zastupovala Ing. T. 
Ševčíka JUDr. Evelyna Lojdová. Dalších výslechů se Ing. T. Ševčík odmítl účastnit. Opět 
způsobil se zastupující JUDr. Evelynou Lojdovou průtahy řízení a ve výsledku promlčení 
trestného činu zpronevěry. 
 
Na Usnesení Policie ČR z 3.10.2017, které prokazuje trestnou činnost zpronevěry Ing. T. 
Ševčíka ve výši 3.624.266.388 Kč podali JUDr. Dagmar Mixové a  Tomko a partneři, v.s.o. 
stížnost. Vrchní státní zastupiteltví tuto jejich stížnost 7.11.2017 zamítlo jako nedůvodnou. 
 
 
 



 

 
 

 
Z výše uvedených důvodů vás  

vyzývám 
 
k podání žaloby na stát na náhradu škody ve výši 3.624.266.388 Kč. Stát si jistě poradí s tím 
jak dál škodu vymáhat. 
 
 
 
                                                                                       Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. 
                                                                                                      likvidátor HPH 
 


