Ing. Tomáš Ševčík a Daventree Trustees Ltd. řadu let úporně bránili
vydání dokumentů HPH do rukou likvidátora
O jaké dokumenty šlo? Výhradně o dokumenty, týkající se HPH a společností, které se do
HPH sloučily. Jde o závažné dokumenty, prokazující vyvádění majetku z HPH, dokumenty a
průkazné videozáznamy z valných hromad HPH, údaje o kyperských společnostech a plných
mocech k jejich zastupování, potvrzení o vlastnické struktuře společnosti Harms Holdings
Ltd., stanovy a statuty dalších společností a jiné dokumenty, např. ke společnosti HCIF, za
kterou jednala JUDr.J.Sainerová a jejíž spolupráce na trestné činnosti pravomocně
odsouzeného V.Koženého je specifikována ve vyhlášeném rozsudku Vrchního soudu v Praze
ze dne 17.10.2012.
Kdo a kde tyto dokumenty zajistil ? Policie ČR, Útvar pro odhalování korupce a finanční
kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování. V době, kdy nejen před likvidátorem, ale
i orgány činnými v trestním řízení byly skrývány dokumenty HPH, provedl tento
specializovaný útvar PČR razantní zajištění dosud ukrývaných věcí na základě příkazu soudu:
 25.2.2004, v sídle společnosti Daventree Resources Ltd. Belize - organizační složka
v ČR, na adrese Praha 4, Na Záhonech 884/27, za přítomnosti jejího tehdejšího
statutárního zástupce Ing. T.Ševčíka, skrývajícího dokumenty HPH.
 10.3.2004 na adrese Praha 4, Ohradní 65, za přítomnosti P.Matějky, bývalého předsedy
představenstva HPH, zadržujícího cestou jím řízených společností dokumenty HPH.
V důsledku tohoto razantního zajištění získaly orgány činné v trestním řízení důležité a
podstatné dokumenty týkající se trestné činnosti V.Koženého a B.Vostrého a dokumenty
k osobám jednajícími s odsouzenými ve shodě a napomáhajícími jejich trestné činnosti.
Uložení dokumentů do úschovy soudu. Policie ČR, Útvar pro odhalování korupce a finanční
kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování část dokumentů HPH zajištěných u
subjektů, které je neoprávněně držely (Ševčík, Matějka) usnesením z 23.7.2004, ve věci
obviněných V.Koženého a B.Vostrého, uložila do úschovy u Obvodního soudu pro Prahu 4.
Bránění vydání dokumentů. Ing. T.Ševčík, jako fyzická osoba a společnost Daventree
Trustes Ltd., jako právnická osoba, kterou z pověření jejího ředitele opět T.Ševčíka
zastupovala AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI několik let bránila vydání dokumentů
HPH do rukou likvidátora. Když Obvodní soud pro Prahu 4 dne 15.4.2009 rozhodl o vydání
těchto dokumentů HPH, napadla toto usnesení o vydání společnost Daventree Trustees Ltd.
jako údajný „příjemce“ dokumentů s tím, že do tohoto řízení nově vstoupil i Ing. Tomáš
Ševčík, činící si nárok na tyto dokumenty jako další „příjemce“. Po několika letech
dokazování bylo jednoznačně prokázáno, že všechny Policií ČR zadržené dokumenty patří
HPH a 18.4.2012 soud rozhodnul o jejich vydání HPH. Vydání a převzetí dokumentů
likvidátorem HPH tak konečně mohlo proběhnout v druhé polovině října 2012.
Z výše uvedeného je více než zřejmé, že Ing. Tomáš Ševčík, bývalý člen představenstva a
dnešní člen dozorčí rady HPH a kyperská společnost Daventree Trustees Ltd., kterou
jmenovaný zastupoval, vyvíjeli řadu let maximální úsilí k tomu, aby soudem jmenovaný
likvidátor nedisponoval dokumenty potřebnými k provádění likvidace Předané
dokumenty se podrobně analyzují a nasvědčují o nedávné úloze a spolupráci osob
spojených s odsouzenými V.Koženým a B.Vostrým. Výsledky analýzy budou zveřejněny.

