Zbytečně a nevratně prohraných 100 mil. Kč ?
(tragický výsledek neodborných přístupů dalších likvidátorů)
Historie zajištěné pohledávky
Společnost HARVARD CAPITAL and CONSULTING a.s. – investiční společnost (dále jen
HCC) byla založena 16.10.1990 s identifikačním číslem 006 76 900. Prvním předsedou
představenstva byl Viktor Kožený, ale jen do 18.1.1994. Od 25.9.1995 byl členem
představenstva Ing. Boris Vostrý. Předsedou představenstva byl od 18.10.2001 až do 28.
prosince 2016. Tedy ještě 4 roky po svém pravomocném odsouzení v ČR. Členkou
představenstva byla JUDr. Jana Sainerová od 20.10.1999 do 28.12.2016.
Společnost Daventree Limited do které vložil HPH veškerý svůj majetek, vlastnila
v zaknihovaných akciích majetek HC&C, byla do 19.1.1999 jediným akcionářem HC&C. Od
19.1.1999 je jediným akcionářem firma Clariano Holding Inc. se sídlem British Virgin
Islands, Pasea Estate, Road Town, Tortola.
Ing. Boris Vostrý převedl cca 50 mil. USD ze společnosti Kantupan podnikající v Rusku na
Slovensko na Druhou strategickou a.s. Poté skrývanou formou byly finanční prostředky ve
výši 100.384.209 CZK přes slovenskou společnost Plastika a.s. převedeny do společnosti
Privat Slovakia Marketing, s.r.o. Poté 12.9.2002 B.Vostrý jednající za Daventree Ltd. prodává
společnosti Privat Slovakia Marketing s.r.o. 54 999 999 akcií Harms Holdings Co. Ltd. ze
zástavy HPH právě za cenu 100.364.209 Kč. Tuto částku Privat Slovakia Marketing s.r.o.
postupuje HCC. B.Vostrý tak poškodil HPH hned dvakrát.
Jak bylo dále nakládáno s majetkem HPH
Převod peněžních prostředků procházel přes několik bank v ČR a byl jako podezřelý
zachycen Finančně analytickým útvatem ministerstva financí ČR. Následně bylo na základě
oznámení FAU ministerstva financí ČR v trestní věci obviněných Viktora Koženého a Borise
Vostrého vydáno Usnesení Policie ČR, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality
SKPV z 28.7.2003, kterým byly zajištěny peněžní prostředky ve výši 100.364.209,10 Kč na
účtu HCC č.183336526/300. Mezi podezřelými je vedle Ing. Borise Vostrého uváděn Ing.
Tomáš Ševčík. V tomto Usnesení jsou velmi podrobně na 8 stranách rozebrány důvody
zajištění těchto peněžních prostředků a popsány trestně právní aspekty.
Poté následovaly četné žádosti HCC o uvolnění těchto prostředků, ale byly vždy zamítnuty.
Ústavní stížnost HCC byla Ústavním soudem odmítnuta 20.3.2014. Státní zástupce Vrchního
státního zastupitelství 30.8.2012 dopisem předsedovi senátu JUDr. Paškovi (46 T 17/2006)
navrhl vydání těchto prostředků HPH. Totéž podpořil předseda senátu JUDr. Paška.
Následně ale převzala řízení 46 T 17/2006 nová předsedkyně senátu Městského soudu v Praze
JUDr. Eva Brázdilová. Ta Usnesením z 28.2.2013 rozhodla, že peněžní prostředky se
ponechávají v zajištění, zamítla žádost HCC o zrušení zajištění a vyzvala společnost HPH
zastoupenou likvidátorem prof. Ing. Zdeňkem Častorálem, DrSc., aby uplatnila svůj nárok
k peněžním prostředkům v řízení ve věcech občanskoprávních, a to ve lhůtě 3. let. HPH podal
žalobu na vydání peněžních prostředků 3.4.2016. Záležitost k získání zajištěných finančních
prostředků do společnosti HPH se velmi úspěšně vyvíjela. Podíleli se na ní i špičkoví
advokáti jmenovaní 1. likvidátorem.
Podezření z trestné činnosti B. Vostrého se brzy potvrdilo a je obsaženo v textu
pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze 6 To 52/2011 z 17.10.2012. Činnost Ing. T.
Ševčíka je možné vysledovat z textu Usnesení Policie ČR, Národní centrály proti

organizovanému zločinu SKPV z 3.10.2017. V obou dokumentech je zmiňována společnost
Harms Holdings Co. Ltd. použitá k vyvedení prostředků z HPH.
Po jmenování dalších likvidátorů JUDr. Dagnar Mixové a Tomko a partneři, v.o.s. 6.3.2017
tito likvidátoři odebrali spis advokátovi JUDr. Tomáši Chlostovi, který v tomto řízení HPH
zastupoval a všechny podklady k vedenému řízení. Následně ho nikdy nekontaktovali.
Tragický výsledek neodbotného přístupu dalších likvidátorů je výsledkem jejich:
 Ignorování a nerespektování vykonatelného rozsudku Vrchního soudu v Praze nad
pravomocně odsouzenými V. Koženým a B. Vostrým.
 Ocenění nulou v závěrkách HPH všech pohledávek, včetně těch, které pocházejí
z trestné činnosti V. Koženého a B. Vostrého.
 Ocenění nulou v závěrkách HPH všech pohledávek reálně zajištěných orgány činnými
v trestním řízení a posléze soudy včetně pohledávky za HCC a jejich vyloučení
z účetnictví HPH.
 Snížení základního kapitálu společnosti HPH 1000 násobně, tj. neuvěřitelně
z 16 466 840 000 Kč na pouhých 16 466 840 kč, tj. z 1000 Kč za akcii na 1 Kč za
akcii.
 Útoků na 1. likvidátora a odvádění pozornosti od svých neodborných kroků.
 Vyloučení z rozhodování 1. likvidátora a jím jmenovaných právních zástupců.
Akcionáři HPH hrubými chybami likvidátorů HPH přicházejí o 100 364 209 Kč
zajištěných v trestním řízení na účtu v bance ČR.

