
Jak to bylo se zajištěním 20.126.440 USD na účtu J. Bayera ? 

       
      Valná hromada HPH 16.8.2001 schválila 3. vystoupení z likvidace a rezignaci Ing. Borise 

Vostrého. Schválila odkup vlastních akcií za 600 Kč v maximální výši 20 kusů. Týká se 
nabytí vlastních akcií za úplatu (odkup akcií). Převody akcií však byly Komisí pro cenné 
papíry (KCP) zakázané a představenstvo mělo předběžným opatřením soudu zakázané 
nakládat s majetkem HPH. Mandátní smlouva byla tedy uzavřená v rozporu s rozhodnutím 
KCP a soudu. Mandátní smlouva je podepsaná mezi Harvardským průmyslovým holdingem, 
a.s. (HPH) (mandant) za který jedná Josef Nový jako generální ředitel a JUDr. Jaromírem 
Bayerem (mandatář), advokátem, tj. mezi právnickou a fyzickou osobou. Za HPH nebyl J. 
Nový vůbec oprávněn tuto mandátní smlouvu podepisovat. 17.8.2021 si advokát JUDr. 
Jaromír Bayer zřídil účet s názvem „úschova u advokáta“ č. 7000006025/5501 vedený u 
Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice na který byla mimo účet HPH zaslána částka 
20.126.440 USD.  
 
V té době již prošetřovala Policie ČR podezření na trestnou činnost V. Koženého a B. 
Vostrého. Dne 10.12.2001 Policie ČR, Úřad vyšetřování pro ČR, Odbor pro vyšetřování 
korupce a závažné hospodářské trestné činnosti zajistil svým usnesením peněžní prostředky 
ve výši 20.126.440 USD na zmíněném účtu a zakázal jakoukoliv dispozici s těmito prostředky 
v uvedené výši. Usnesení se netýkalo úroků z této částky.   
 
17.10.2012 nabyl vykonatelnosti odsuzující rozsudek Vrchního soudu v Praze nad V. 
Koženým a B. Vostrým (6 To 52/2011). Předsedkyně senátu Městského soudu v Praze 
rozhodla dne 28.2.2013, že peněžní prostředky se ponechávají v zajištění a upozornila 
společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, Daventree Trustees Ltd. a 
Daventree Resouces Ltd., které vůči nim uplatňovaly nárok, aby uplatnily svůj nárok v řízení 
ve věcech občanskoprávních, a to ve lhůtě 3 (tří) let od právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
Ve stanovené lhůtě 31.3.2016 podal HPH Okresnímu soudu v Českých Budějovicích žalobu 
na JUDr. Jaromíra Bayera o zaplacení 20.126.440 USD. Usnesením z 24.3.2017 (46 T 
17/2006) rozhodla předsedkyně městského soudu v Praze, že se ruší zajištění finančních 
prostředků ve výši 20.126.440 USD na účtu  č. 7000006025/5501 vedeném u Raiffeisenbank 
a.s., pobočka České Budějovice, majitele  a současně se tyto peněžní prostředky berou do 
úschovy soudu. 
 
To už, ale do společnosti od března 2017 byli jmenováni dva další likvidátoři, kteří odebrali 
celý spis zastupujícímu advokátovi JUDr. Chlostovi a vylučovali likvidátora prof. Častorála 
ve všech záležitostech z jakéhokoliv rozhodování.  
 
Z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (č.j. 0 Sd 11/2018-180) zveřejněném na stránkách 
www.hphas vyplývá, že všichni účastníci uzavřeli smír a souhlasili, že uvedené prostředky 
patří HPH. Až do března 2017 v četných řízeních od r. 2001, (tedy přes 16 let) naopak JUDr. 
Jaromír Bayer, Daventree Resourcees Ltd. a Daventree Trustees Ltd. tvrdily, že prostředky 
nepatří HPH, ale že jsou součástí trustů, tedy patří Daventree Trustees Ltd. Přičemž 
Daventree Trustees Ltd. byla na Kypru zaregistrována až 4.11.2002 pod číslem HE133989. 
 
To má dva problémy: 

1. 5.5.2005 bylo vydáno nařízení Okresního soudu v Nikosii k žalobé č. 13792/2003, 
kterým byl jmenován Demetris Ioannides z Limassolu nuceným správcem Trustu 1 a 



Trustu 2. V příloze A jsou stanoveny pravomoci nuceného správce. Nařízení je velmi 
přísné s vysokými sankcemi, dokonce i s trestem při jeho porušení. Nařízením soudu 
byly zrušeny všechny pravomoci Daventree Trustees Ltd. k Trustu č.1 a Trustu č.2, 
které přešly na nuceného správce. Proto byly zrušeny výplaty z trustů. Není zřejmé, 
jestli je likvidátory uzavřená dohoda se souhlasem nuceného správce a jestli 
zastupoval Daventree Trustees Ltd. V opačném případě by mohly vzniknout další 
velké problémy pro HPH a jeho akcionáře. 

 
2. Podle mandátní smlouvy z 24.8-2001 a dodatků činila jednorázová smluvní odměna 

advokátovi Bayerovi 4 990 000 Kč a dále 796 260 Kč každý měsíc. Od září 2002 pak 
250 000 každý měsíc. Policie ČR nezajišťovala úroky na účtu. Zjistila, že jen za 
období od 1.1.2002 do 10.5.2004 tyto úroky činily 325 467,36 USD (za 14 měsíců). O 
ně akcionáři přišli. A dále přicházejí za 16 let o úroky z tak vysoké částky o 
nezanedbatelnou sumu. Za dalších 154 měsíců tato částka může činit 1.790.070,48 
USD. Tedy v přepočtu při kurzu 23,42 to činí 41.923.450,64 Kč. Dohoda tuto částku 
nezahrnuje. 

 
    

 


