Vážené akcionářky, vážení akcionáři,
dovolujeme si Vás tímto oslovit jako soudem jmenovaní likvidátoři společnosti Harvardský průmyslový
holding, a.s. – v likvidaci (dále jen „HPH“ nebo „společnost“).
Od roku 2000 z rozhodnutí tehdejšího Krajského obchodního soudu v Praze působil samostatně ve
funkci likvidátora společnosti prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. Usnesením Městského soudu v Praze
ze dne 9. 2. 2016, č.j. 73 Cm 321/2015-90, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze
dne 19. 12. 2016, č.j. 7 Cmo 313/2016-167 (nabytí právní moci dne 6. 3. 2017), jsme byli do funkce
likvidátorů HPH jmenováni my, JUDr. Dagmar Mixová a společnost Tomko a partneři, v.o.s.
O stavu ve společnosti jsme Vás podrobně informovali již na valné hromadě konané dne 29. 5. 2017.
Navazuje tímto na naši zprávu na valné hromadě dne 29. 5. 2017, kterou doplňujeme o další informace
o stavu likvidace společnosti:
1.

Dne 6. 3. 2017 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2016, č.j. 73 Cm
321/2015-90, potvrzené usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2016, č.j. 7 Cmo
313/2016-167, kterým jsme byli jmenováni do funkce likvidátorů společnosti. Současně bylo
stanoveno, že společnost mohou zastupovat pouze 2 likvidátoři společně. Podle soudu bylo účelem
našeho jmenování pomoci stávajícímu likvidátorovi s mnohaletou likvidací společnosti, tuto
urychlit a snížit náklady na její vedení.

2.

V březnu a dubnu 2017 jsme absolvovali 3 schůzky s prof. Častorálem, jejichž cílem mělo být
seznámení s probíhající likvidací společnosti, dohodnutí se na dalším postupu a na sdílení
důležitých dokumentů (např. účetnictví HPH či uzavřené smlouvy HPH). Prof. Častorál ovšem
s námi odmítl jakkoliv spolupracovat a nic nám nevydal. Dokonce bývalé účetní společnosti paní
Dagmar Netolické zakázal, aby s námi spolupracovala. Abychom se o minulém průběhu likvidace
společnosti dozvěděli co nejvíce informací, začali jsme oslovovat právní zástupce společnosti,
věřitele, státní orgány, soudy a mnohé další subjekty s žádostí o bližší informace. Takto jsme získali
rámcový přehled o situaci v HPH. Zhruba v této době jsme se popsaným způsobem dozvěděli, že
prof. Častorál uložil veškeré archivní dokumenty vztahující se k likvidaci HPH u společnosti
SEVERA-VSO II s.r.o., kde bez našeho vědomí či souhlasu došlo k jejich částečné skartaci. Byly
skartovány i velmi důležité dokumenty. Věc šetří orgány činné v trestním řízení.

3.

Prof. Častorála jsme opakovaně zvali a zveme na pravidelné setkávání likvidátorů, ten se na ně ale
bez omluvy nedostavuje. Prof. Častorál tak zcela rezignoval na výkon funkce likvidátora
společnosti.

4.

Informace, které prof. Častorál zveřejňuje, jsou směsí dezinformací a nepravd, od kterých se
distancujeme.

5.

S ohledem na výše uvedené jsme byli nuceni podat příslušnému soudu návrh na odvolání prof.
Častorála z funkce likvidátora společnosti. V rámci uvedeného řízení soud na náš návrh vydal dne
31. 5. 2017 předběžné opatření, kterým prof. Častorálovi byla uložena povinnost vydat společnosti,
konkrétně jejím likvidátorům JUDr. Dagmar Mixové a Tomko a partneři, v.o.s., veškeré dokumenty
společnosti a kompletní účetnictví, a to
a) účetní závěrky za roky 2000 – 2016 včetně všech příloh,
b) výroční zprávy za roky 2000 – 2016 včetně všech příloh,

zprávy auditora za roky 2000 – 2016 včetně všech příloh,
smlouvy uzavřené mezi HPH a jejími právními zástupci,
smlouvy uzavřené mezi HPH a dalšími subjekty,
spisy ohledně všech vedených soudních řízení v ČR a v zahraničí, včetně jejich elektronické
podoby a včetně kontaktu na zahraniční právní zástupce,
g) veškeré archivované dokumenty vztahující se k předešlému průběhu likvidace HPH, včetně
dokumentů společnosti v jejich elektronické podobě (např. nafocené soudní spisy, dopisy, atp.),
a to vše do 5 dní od doručení tohoto usnesení. Předběžné opatření bylo následně potvrzeno
usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 9. 2017, č.j. 14 Cmo 270/2017-64.
c)
d)
e)
f)

6.

Vzhledem k tomu, že prof. Častorál nařízené předběžné opatření nerespektoval, byli jsme nuceni
podat návrh na exekuci. Protože prof. Častorál ignoroval i výzvy soudního exekutora, tak v září
2017 proběhla v místě jeho bydliště, v jeho kanceláři, u účetní společnosti a na dalších místech
exekuce odebráním věci, během které bylo zabaveno velké množství dokumentů v elektronické i
písemné podobě. S odebranými dokumenty jsme se po dobu několika následujících týdnů
seznamovali.

7.

V srpnu 2017 nabyl právní moci rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 10. 2016, č.j. 73
Cm 10/2015-89, kterým byla prof. Častorálovi uložena povinnost zaplatit společnosti částku ve
výši 246.497,- Kč jako náhradu škody a náklady soudního řízení ve výši 107.653,- Kč. Rozsudkem
Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 2017, č.j. 6 Cmo 40/2017-136, byl rozsudek Městského soudu
v Praze potvrzen a prof. Častorálovi bylo uloženo zaplatit i náklady odvolacího řízení ve výši
23.232,- Kč.

8.

Na základě dosud zjištěných skutečností jsme došli k závěru, že prof. Častorál vedl likvidaci
společnosti neodborně a svým postupem způsobil společnosti škodu v řádu mnoha milionů Kč
(další možné škody stále zjišťujeme). Z tohoto důvodu jsme dne 10. 11. 2017 podali první žalobu
proti prof. Častorálovi, kterou se po něm domáháme náhrady škody ve výši cca 37,3 mil. Kč.

9.

Auditorská společnost EURO-Trend Audit, a.s., kterou zvolila valná hromada společnosti, provádí
audit celého účetnictví HPH. Jsme přesvědčeni, že účetnictví společnosti bylo prof. Častorálem po
mnoho let vedeno v rozporu se zákonem a základními účetními standardy. Výsledky auditu budou
po jeho dokončení zveřejněny, včetně účetní závěrky za rok 2016. Z těchto podkladů pak budeme
vycházet při sestavování účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2017. Výroční zprávu za rok 2016
(tedy v době, kdy jsme ještě vůbec nebyli ve funkci) měl zpracovat prof. Častorál, který tak ale bez
uvedení důvodu neučinil.

10. Valná hromada konaná 29. 5. 2017 byla napadena žalobami na vyslovení její neplatnosti. Žalobu
podal akcionář Kaňovský, společnost Harvard Group a.s. a společnosti Victoria Security Printing,
a.s. Akcionář Kaňovský taktéž dlouhodobě zbytečně (tj. bez právního důvodu) zdržoval
pravomocné rozhodnutí soudu o posledním insolvenčním návrhu.
Toto jsou z našeho pohledu ty nejdůležitější události minulého roku. Je možné, že uvedené informace
ve Vás vyvolaly mnoho otázek a chcete znát bližší podrobnosti. Naprosto tyto pocity chápeme, nicméně
bychom Vás chtěli požádat o trpělivost, naše situace pro nespolupráci prof. Častorála nebyla od našeho
jmenování do funkce jednoduchá, nicméně pokusíme se veškeré dotazy zodpovědět v souladu se
zákonem na další valné hromadě společnosti.

V Praze dne 25. 1. 2018

JUDr. Dagmar Mixová
likvidátor společnosti
Tomko a partneři, v.o.s.
likvidátor společnosti

