
  

 
 

Šíření lží na www stránkách hphas?   

 
5.2.2021 zveřejnila likvidátorka Dagmar Mixová na 4 stranách www.hphas tzv. „informaci o 
vývoji jednotlivých soudních řízení“. Vyžaduje to podrobnější vyjádření. 
 
K informacím v části „Soudní řízení vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp.zn 11 C 
104/2018 
Informace je zkreslená a neobjekivní. Nezahrnuje skutečný průběh a podstatu celého řízení. 
Proto podrobný věcný rozbor je uveden na www.hph-castoral pod názvem „Zbytečně a 
nevratně prohraných 100 mil. Kč (tragický výsledek neodborných přístupů dalších 
likvidátorů)“. 
 
K informacím v části „Soudní řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp.zn. 19 C 
245/2018“ 
V tzv. informaci není uvedeno, že Obvodní soud pro Prahu 2 žalobu likvidátorů na stát o 
zaplacení 27 171 041,90 Kč s příslušenstvím svým rozsudkem zamítl 14.7.2020 a odvolací 
Městský soud v Praze toto zamítavé rozhodnutí 25.11.2020 potvrdil. Argumentace dalších 
likvidátorů v tomto řízení byla ubohá. Oba soudy konstatovaly, že plnění pravomocně uložené 
povinnosti škodu nepředstavuje. 
Aby likvidátoři zhojili svůj neúspěch nepravdivě a přímo lživě v poslední části tohoto 
odstavce uvádějí: „soud vyslovil, že zde neshledává vinu státu za vznik tohoto dluhu, ale že je 
to odpovědnost bývalého likvidátora Častorála“. Nic takového soud nevyslovil a ani nemohl. 
Jméno likvidátora Častorála se v rozsudcích nikde neobjevuje. Likvidátoři lžou a klamou 
akcionáře. 
 
K informacím v části „Soudní řízení v New Yorku o prostředky pocházející z nemovitosti 
v Aspenu“ 
Další likvidátoři odepsaly všechny pohledávky na 0 (nulu) a nyní se snaží spekulovat o jejich 
vymáhání-nevymáhání. Úspěšně probíhající řízení vymáhání majetku 20 mil. USD, původně 
na účtu Bayera v Českých Budějovicích, tj. podle žaloby 1. likvidátora a jeho právních 
zástupců po svém jmenování likvidátoři přerušili na neurčito. Již přes 4 roky v něm 
nepodnikají žádné kroky. Licitace o smírném řešení s protistranou jsou spíše úsměvné. V této 
části se dopouštějí opět lží. Návrh smlouvy s právním zástupcem z USA S. Sorensonem byl 
předán  likvidátorům HPH na první společné schůzce 14.3.2017, což potvrdili v zápise. 
Likvidátoři zatajují, že s panem Sorensonem se sešli a jednali v Praze. Jaké podmínky s ním 
dohodli tají. 
 
Za více než 4 roky další likvidátoři nevymohli žádný majetek. Naopak narušili dříve úspěšně 
probíhající soudní řízení. Smírné vyřešení sporů podmiňují tím, že „bude možné ověřit 
majetkový stav trustů“. Paradoxní je, že další likvidátoři, poté co se ujali funkce, odvolali 
ředitele ustanovené 1. likvidátorem a sami se jmenovali do řiditelských funkcí HPH Cayman 
a Daventree Resources Kypr. V těchto funkcích neudělali nic, naopak zablokovali nastavené 
procesy návratu majetku do HPH. To přísně tají. A to po více než 4 letech ignorování a 
nerespektování vykonatelného rozsudku Vrchního soudu v Praze nad pravomocně 
odsouzenými V.Koženým a B.Vostrým a ignorování informací z Usnesení Policie ČR, 
Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV ve věci Ing. Tomáše Ševčíka 
z 3.10.2017. Žádné výsledky, žádná koncepční činnost. 
 
Smutné čtení.   


