
 

 
 

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 8. prosince  2018 
 

Výzva k žalobě o zaplacení 100.364.203 Kč 
 
Konstatování 1. likvidátora: 
 
3.4.2016  podal 1. likvidátor v soudem stanovené lhůtě na žalovaného Harvard Capital and 
Consulting investiční společnost a.s. v likvidaci žalobu o zaplacení 100.364.209 Kč. Prvním 
předsedou představenstva této společnosti byl Viktor kožený do 18.1.1994. Předsedou 
představenstva až do 28.12.2016 byl Ing. Boris Vostrý. Obě osoby byly pravomocně 
odsouzené v r. 2012. 
 
Žaloba je vedena u Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 51 C 100/2016. Další likvidátoři 
z řízení vyloučili právníka 1. likvidátora JUDr. Tomáše Chlosta a převzali si všechny 
dokumenty z jeho advokátního spisu. Ani jednou nenahlédli do archivu Městského soudu 
v Praze (46 T 17/2006), aby se seznámili s uloženými dokumenty vztahujícími se k předmětu 
řízení.  Na opakované dotazy 1. likvidátora, kdo má spis z jejich zástupců přidělen, odmítli 
odpovědět. Další likvidátoři způsobili, že projednání žaloby bylo 4 krát zrušeno. Neposunuli 
žádným vyjádřením žalobu dále, naopak všechny pohledávky ocenili nulou, včetně žalované 
pohledávky.  
 
Dne 21.11.2018  zaslali další likvidátoři 1. likvidátorovi dopis, kde se dotazují na elementární 
skutečnosti známé ze žaloby a soudního spisu a několik grafů, které s žalobou nesouvisí. Je 
proto možné konstatovat, že za 22 měsíců nenastudovali dokumenty k žalobě, neorientují se 
v nich a problematiku nezvládají anebo záměrně vedou spor k neůspěchu (kdy může za timto 
přístupem stát pravomocně odsouzený B. Vostrý a jeho spolupracovníci). Jde o závažné 
skutečnosti poškozující společnost HPH.    
 
K výzvě: 
Vzhledem k tomu, že další řízení k žalobě má proběhnout  7.2.2019 vyzývám vás 
k přijetí opatření k podpoře kroků v souladu se žalobou anebo k vaší okamžité 
rezignaci. 



 

 
 

 
Upozorňuji vás opětovně, že za kroky, které provádíte ve vztahu k majetku HPH a za 
jejich důsledky nesete plnou odpovědnost.  
 
 
                                                                                       Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. 
                                                                                                      likvidátor HPH 
 


