
Pokušení je velké, dokonce velmi velké ? 
 

aneb Ignorování a nerespektování vykonatelného rozsudku Vrchního soudu 
v Praze nad pravomocně odsouzenými V. Koženým a B. Vostrým 

 
Pokušení úzké skupiny spekulativních osob zřejmě s podporou dalších likvidátorů JUDr. 
Dagmar Mixové a Ing. Mariána Tomka (ovládnout) to, co ještě zbylo z majetku HPH a to za 
každou cenu. Cena se asi může řídit dohodou s pravomocně odsouzenými zločinci V. 
Koženým a B. Vostrým a jejich spolupracovníky. 

 
Další likvidátoří JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko ocenili v účetnitví HPH pohledávky za V. 
Koženým a B. Vostrým nulou. Přitom ví a prokazatelně věděli, že oba pravomocně 
odsouzení zločinci disponují rozsáhlým majetkem HPH v zahraničí ať již přímo nebo cestou 
svých bílých koňí (včetně v ČR). Do účetnictví HPH odmítli zahrnout úroky z pohledávek za 
V. Koženým a B. Vostrým dané pravomocným rozsudkem Vrchního soudu v Praze 
z 17.10.2012. Významně poškodili společnost HPH a statisíce akcionářů HPH. Jejich jednání 
je možné charakterizovat tak, že současně jde o jejich největší podvod v účetnictví HPH a 
klamání akcionářů HPH. Částka, včetně úroků, nezavedená podvodně dalšími likvidátory 
do účetnictví HPH dosahuje téměř 20 miliard Kč.    
 
Pravomocně odsouzení zločinci V. Kožený a B. Vostrý, na které se má zapomenout, by 
zřejmě pustili část majetku za protihodnotu - revizi výsledků pravomocného rozsudku 
Vrchního soudu v Praze nad nimi. Sama JUDr. D. Mixová potvrdila, že v archivu ve sklepech 
Městského soudu v Praze strávila několik týdnů. Nebyla to v žádném případě práce ve 
prospěch akcionářů a poškozené společnosti. Je to nepochybně práce ve prospěch osob, které 
se na dalším podvodu chtějí obohatit bez ohledu na statisíce poškozených akcionářů. 
 
Šokující terapií (výměna zaknihovaných akcií na listinné) se má odvést pozornost akcionářů. 
Akcionáři mlčte. Za vás bude jednat účelově zvolené představenstvo a dozorčí rada. Člen 
dozorčí rady T. Ševčík, který se dopustil zpronevěry 3,5 miliardy Kč, potvrzené Vrchním 
státním zastupitelství, vaše finance podvodně vyvedené do zahraničí, jistě ochrání.  

 
Další likvidátoří JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko se rovněž snaží dále zamlčovat a 
nevyvozovat závěry z prokázané zpronevěry T. Ševčíka ve výši 3,5 miliardy Kč ve 
spolupráci s pravomocně odsouzeným B. Vostrým. Nerespektují a zcela ignorují 
závěry: 
 
a) Usnesení Policie ČR čj. NCOZ-1500-157/TČ-2016-412401 ze dne 3.10.2017 o t.č. 

zpronevěry T. Ševčíkem a způsobení škody HPH v celkové výši 3.624.266.388 Kč. 
b) Usnesení Vrchního státného zastupitelství v Praze čj.: 4VZN 1535/2015-264 ze dne 

7.11.2017 s odmítnutím stížnosti dalších likvidátorů. 
 
 
 


