Negativní úloha člena dozorčí rady Ing. Tomáše Ševčíka ve věci tzv. Dohody z 31.3.2011
a pokus o legalizaci podvodného jednání

Již od počátku uzavření tzv. Dohody v březnu 2011, zejména pak po zvolení Ing. Tomáše
Ševčíka do dozorčí rady HPH, za tehdejší aktivní pomoci předsedy představenstva HPH p.
Karla Staňka a dalších, upozorňoval likvidátor HPH na účelovost a vzájemnou propojenost
těchto kroků a to v návaznosti na nebezpečí využití právě této tzv. Dohody z března 2011
právními zástupci odsouzených V. Koženého a B. Vostrého v rámci odvolacího řízení u
Vrchního soudu v Praze, včetně prezentace této tzv. Dohody právními zástupci obou
odsouzených, deklarované jako obchodní narovnání sporů mezi HPH a Trusty. Likvidátor
také upozorňoval, že zvolení T. Ševčíka do dozorčí rady do roku 2011, vedeného jako
jednoho z ředitelů Trustů, který se aktivně podílel na vyvedení majetku HPH do Trustů, do
dozorčí rady, je střetem zájmů a bude ku škodě akcionářů HPH.
Úloha T. Ševčíka se projevila zcela záhy, kdy dozorčí rada, stejně tak jako představenstvo,
začala prosazovat tzv. Dohodu z března 2011, uzavřenou proti vůli likvidátora. Dozorčí rada
také nereflektovala na opakovaná upozornění likvidátora, že Ing. Tomáš Ševčík, jako
spolupracovník B. Vostrého a J. Širokého, se dopouští při výkonu funkce v dozorčí radě HPH
střetu zájmů již tím, že byl až do roku 2011 ředitelem jednoho z Trustů na Kypru. Dnes
působí na Slovensku ve společnostech, které zde disponují s majetkem HPH, které ovládá J.
Široký. Úzké spojení mezi tzv. Dohodou, trestním řízením a osobou T. Ševčíka bylo
potvrzeno i v průběhu jednání Vrchního soudu v Praze, kdy právní zástupce B. Vostrého,
JUDr. Monsport, ve svém vystoupení před tímto odvolacím soudem, prezentoval tzv. Dohodu
z března 2011 jako dohodu o narovnání mezi likvidátorem HPH a Trusty na Kypru s tím, že
jde o obchodní narovnání celé věci s dopadem na beztrestnost jeho klienta, spolu s návrhem
na zrušení odsuzujícího rozsudku a rozhodnutí o náhradě škody. Soud také opakovaně ve
svém rozsudku uváděl a prezentoval osobu J. Širokého jako tu osobu, která se podílela spolu
s odsouzenými na uzavírání pro poškozeného (HPH) nevýhodných smluv, na základě kterých
byl následně vyveden majetek z HPH na společnosti, které za tento majetek nikdy nezaplatily.
Souvislosti tzv. Dohody z března 2011 a negativní úlohou Ing. Tomáše Ševčíka, byly
potvrzeny zejména návrhem jmenovaného na uznání cizího rozhodnutí, podaným
prostřednictvím AK Toman, Devátý a partneři, ze dne 11. 9. 2012, ve kterém žádá Obvodní
soud pro Prahu 4 o uznání tzv. Dohody z března 2011, s podrobným vysvětlením důvodů
svého návrhu. Obvodní soud tento návrh posoudil a zamítl. Proč toto podání u tuzemského
soudu T. Ševčík učinil je více než zřejmé. Dohoda byla uzavřena v rozporu s obchodním
zákoníkem a povinnostmi likvidované společnosti, zakotvenými rovněž v tomto zákoníku.
Tato tzv. Dohoda navíc nebyla schválena ani soudem na Kypru. Její potvrzení a to zřejmě
jakýmkoliv soudem, je pro Ševčíka a spol. potřebné pro pokračování dalšího vyvádění
majetku HPH mimo dispozici likvidátora a tím i mimo likvidační zůstatek. Tzv. Dohoda měla
zajistit dosavadním správcům majetku jejich beztrestnost při správě majetku HPH, uloženého
v Trustech na Kypru a to včetně p. Ševčíka. Podání jistě bylo i jakýmsi lakmusovým
papírkem zjištění, zda je možné cestou českých soudů tuto podvodnou dohodu uznat a

následně ji pak prezentovat dalšími, jako akt uznaný českými soudy. Zejména pak při snaze
jmenovaného uvolnit prostředky blokované Policií ČR a převést je zpět do kyperských Trustů,
mimo dispozici likvidátora. Jak se tak již několikrát stalo formou několika podání AK
Toman, Devátý a partneři, včetně žádosti o uvolnění soudně zajištěných 21.000.000,- USD
z účtu advokáta JUDr. Bayera zpět do kyperských Trustů.
S ohledem na stávající situaci v HPH a dosavadní nezájem statutárních orgánů HPH a to ani
po opakovaných urgencích likvidátora, aby tito statutáři řešili osobu Tomáše Ševčíka, jeho
osobní odpovědnost za vyvedení majetku HPH mimo dispozici likvidátora, včetně zcela
zřejmého střetu zájmů jeho osoby se zájmy akcionářů HPH, likvidátor tímto zveřejňuje návrh
Ing. Tomáše Ševčíka, člena dozorčí rady HPH, jednoho z bývalých ředitelů Trustů a
dnešního spolupracovníka Ing. Juraje Širokého na Slovensku v plném znění.

