
Přímé důsledky ignorování a nerespektování pravomocného rozsudku 
Vrchního soudu v Praze nad V. Koženým a B. Vostrým ? 

- důsledky narůstají, přes řadu upozornění ignorování pokračuje 
 

Důsledky ignorování a nerespektování pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze nad 
V. Koženým a B. Vostrým dalšími likvidátory JUDr. D. Mixovou a Ing. M. Tomkem přes 
řadu upozornění se projevují v dalším  pokračování a v intenzivní snaze zakrýt tuto činnost.  
 
 Důsledky zamítnutí námitky B. Vostrého prezentované JUDr. Monsportem před 

Vrchním soudem v Praze 
 
Dne 16.10.2012 a 17.10.2012 proběhlo jednání před Vrchním soudem v Praze ve věci V. 
Kožený a B. Vostrý ve kterém JUDr. Monsport zastupující B. Vostrého uplatnil námitku, že 
HPH obdržel již majetek tzv. Trustů, a že by nároky uplatňované v trestním řízení byly jen 
dalším (duplicitním) uplatňováním nároku v trestním řízení. Jistě za podpory K. Staňka. 
Vrchní soud, na základě ověřených skutečností, námitkám neuvěřil a zamítnul je. Tedy 
pravomocně rozhodnul. Je proto důvod, aby tuto částku další likvidátoři jednající 
v problémové shodě uplatňovali. Dlouhodobým neuplatňováním poškozují trvale společnost 
HPH a akcionáře HPH. 
 
 Náhrada škody pravomocně odsouzenými a její úročení 

 
Pravomocným Rozsudkem Vrchního soudu v Praze z 17.10.2012, byli V. Kožený a B. Vostrý 
odsouzeni k nejvyšším trestům odnětí svobody a k náhradě škody s jejím úročením do 
doby splatnosti. 
Přes řadu upozornění ignorování a nerespektování pravomocného rozsudku dalšími 
likvidátory pokračuje.  
 
 Pokračování 

 
Odsouzenými zločinci B. Vostrým a V. Koženým docházelo a do současné doby dochází 
k četným převodům  majetku HPH s využíváním třetích osob a „bílých koní“ (často jen 
papírově). Pokračuje snaha o legalizaci výnosů z trestné činnosti v nové podobě a v nových 
formách. Probíhají blíže nespecifikované převody majetku HPH skrytě prováděné 
odsouzenými a jejich spolupracovníky v ČR a SR.    
 
Jak bylo poukázáno, další likvidátoři JUDr. Dagmar Mixová a Tomko a partneři, v.o.s. 
přivedli společnost HPH, věřitele a akcionáře do slepé uličky a pokračují s tanečky bez 
reálných východisek. Nejsou schopni zajistit korektní průběh likvidace. Odklonili se od svých 
povinností likvidátorů vymezených zákonem. Činí chybná a chaotická rozhodnutí a nakládají 
s majetkem společnosti zřejmě v tandemu zájmových skupin v neprospěch akcionářů HPH.     
 
 


