
  

 
 

Záměrné a účelové dezinformace a zlověstný postoj JUDr. D. Mixové a Ing. 
M. Tomka o neoprávněné exekuci potvrzené soudem   

 
Co předcházelo: 
Usnesením Městského soudu v Praze z 16.12.2004 byl přes odpor 1. likvidátora prohlášen 
konkurs na majetek Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci. Podle tohoto 
usnesení byl konkursním správcem ustanoven JUDr. Josef Cupka.  Ač věděl, že podmínky 
konkursu nejsou splněny, žádné kroky k nápravě úmyslně neudělal a poškozoval tak vědomě 
společnost HPH. Usnesením Vrchního soudu v Praze byl konkurs jako neoprávněný zrušen 
a JUDr. J. Cupka byl zproštěn funkce správce konkursní podstaty HPH. Po ukončení 
konkursu nepředal všechny dokumenty. Exekučně na něm byl řadu let vymáhán dokument 
„Úřední překlad kupní smlouvy uzavření dne 30.12.1997 mezi HPH a HCMW, včetně pěti 
příloh a dodatku“. 
Tento dokument až do 15.5.2017 HPH nepředal. JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko mu 
15.5.2017 účelově potvrdili převzetí listin, aniž by takové listiny převzali a poskodili tak 
závažně HPH. Následně podali návrh na zastavení exekuce vůči JUDr. J. Cupkovi. Tím se 
jejich zájmy propojily. 1. likvidátor vyzval opakovaně JUDr. D. Mixovou a Ing. M. Tomka o 
předložení originálů všech dokumentů převzatých listin. To odmítli bez jakékoliv odezvy. 
 
Pravda o podstatě tzv. exekučního problému: 
JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko účelově iniciovali návrh na náhradu škody vůči 1. 
likvidátorovi. Zamlčují podstatu problému. Ta spočívá v tom, že jde o nevyzvednutou vratku 
z Finančního úřadu Praha 4 z doby roku 2005, kdy byl správcem konkursní podstaty JUDr. 
Josef Cupka, Trojanova 18/342, Praha 2 a tuto vratku v předmětné době nevyzvedl. Šlo o 
částku ve výši 246.497,- Kč. Poté, co Vrchní soud neoprávněný konkurs zrušil, JUDr. 
J.Cupka se v závěrečné účetní závěrce vratku zatajil, vratku v době svého působení nevyžádal 
a ani nevyzvedl. Jako by neexistovala a byla vypořádána. Dlužná pohledávka vznikla proto 
z činnosti odvolaného správce konkursní podstaty JUDr. J.Cupky. Neuplatnil ji vůči FÚ a 
v závěrce zrušeného konkursního řízení ji neuvedl. Podílel se na pokračování konkursu a 
defraudaci majetku HPH. 
Vratku nezjistily ani účetní firmy HPH. To trvalo prakticky 10 let, až do roku 2015. Poté co 
při výměně osob na FÚ tuto skutečnost 1. likvidátor zjistil, požádal o její vrácení na účet 
HPH. Tomu z časových důvodů již nebylo vyhověno. Tuto skutečnost zneužilií JUDr. D. 
Mixová a Ing. M. Tomko a uplatnili škodu na 1. likvidátorovi.  
Přestože o stavu pohledávky byli JUDr. D. Mixová a Ing. M. Tomko informováni, účelově 
tuto neexistující pohledávku postoupili JUDr. J. Cupkovi, který inicioval exekuční řízení, 
v kterém 1. likvidátorovi byl zablokován majetek, s vědomím dalších likvidátorů, v částce 
převyšující 100 násobek neoprávněně exekuované částky.  
 

Co bylo poté 
Zvrácenost jednání JUDr. D. Mixové a Ing. M. Tomka spočívá v tom, že místo, aby vymáhali 
pohledávku na JUDr. J. Cupkovi, který nevyzvednutí vratky z FÚ v r. 2005 zavinil, naopak 
mu paradoxně a účelově pohledávku postupují, aby ji vymáhal na 1. likvidátorovi. 

Exekuce vůči 1. likvidátorovi byla Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 z 3.6.2019 jako 
neoprávněná zastavena. Účelovost a záměrnost byla prokázána. Zlovolná konstrukce JUDr. 
D. Mixové s JUDr. J. Cupkou je alarmující. S cílem, aby mohli zveřejňovat, že na 1. 
likvidátora je vedena exekuce. Není. Důsledky z toho nesou sami a škody jimi záměrně 
způsobené jsou vymáhány. Taková je pravda o neoprávněné a zastavené exekuci.   


