
„Kouzla“ JUDr. Dagmar Mixové po jejím jmenování likvidátorkou HPH ? 
 

 
Od 6.3.2017 je JUDr. Dagmar Mixová další likvidátorkou HPH. Na základě jejího požadavku 
již 22.5.2017 sepsal notář JUDr. Aleš Březina notářský zápis o uzavření společenské smlouvy 
o založení společnosti s ručením omezeným pod názvem MD správa s.r.o. Tato společnost, 
kde je jediným jednatelem JUDr. Dagmar Mixová,  byla zapsána 26.5.2017 do obchodního 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 276868, IČ 06137881. 
Společnost sídlila na adrese bytu JUDr. Dagmat Mixové, Sopotská 645/70, Bohnice, 181 00 
Praha 8. Od 22.2.2019 je na adrese Sopotská 630/40, Bohnice, 181 00 Praha 8. 
 
Zapsaným jediným předmětem činnosti této společnosti je od 26.5.2017 správa vlastního 
majetku. Zkratka MD  zřejmě znamená  Mixová Dagmar. Podle účetnictví tato společnost již 
za rok 2017 vykázala aktiva 12 126 000 Kč a za rok 2018 již 19 377 000 Kč. Tato aktiva 
mají být vykryta ve stejné částce cizími zdroji. Odkud a od koho plynou v desítkách 
milionů cizí zdroje na účet správy vlastního majetku D. Mixové ?  

 
Notářským zápisem z 16.6.2017  dále uzavřela JUDr. Dagmar Mixová společenskou smlouvu 
o založení veřejné obchodní společnosti Mixová v.o.s. Tato společnost, kde je orgánem 
společnosti JUDr. D. Mixová, byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze oddíl A, vložka 78222  dne 10.7.2017 , IČ 06255973. Společnost sídlila na 
adrese bytu JUDr. Dagmat Mixové, Sopotská 645/70, Bohnice, 181 00 Praha 8. Od 28.2.2019 
je na adrese Sopotská 630/40, Bohnice, 181 00 Praha 8. 
 
Zapsaným jediným předmětem činnosti je výkon činnosti insolvenčního správce. Z účetní 
závěrky za rok 2017 jsou vykázána aktiva 2 019000 Kč a za rok 2018 v částce 5 526 000 Kč. 
Jsou opět vykryta cizími zdroji. Tyto částky jsou minimální při spravování až 100 společností 
v insolvenčním řízení. 

 
„Kouzla“ JUDr. Dagmar Mixové po jejím jmenování likvidátorkou HPH  jsou proto činěna 
cestou její společnosti, kde předmětem činnosti je správa vlastního majetku (rozuměj 
majetku JUDr. Dagmar Mixové). Souvisí tento její majetek s majetkem HPH ? 

 
Pokračuje přerušené řízení na odvolání z funkce likvidátorů JUDr. D. Mixové a Tomko 
a partneři v.o.s. Vrchní soud v Praze Usnesením z 7.2.2020 (č.j.: 7 Cmo 285/2019-184) 
rozhodnul o změně usnesení Městského soudu v Praze z 3.9.2013 (75 Cm 88/2017-150), 
kterým bylo přerušeno řízení o odvolání JUDr. Dagmar Mixové a Tomko a partneři v.o.s. 
Rozhodnutí, přes odpor dalších likvidátorů, změnil tak, že se řízení nepřerušuje.  Soud by 
měl proto v nejkratší době rozhodovat o jejich odvolání. 

 
 

 


