Komu a k čemu měla sloužit tzv. „Dohoda na Kypru“ v souvislosti s odvoláním
V.Koženého a B.Vostrého v trestním řízení před Vrchním soudem v Praze

Od počátku podpisu tzv. Dohody na Kypru v březnu 2011 bývalým právním zástupcem na
Kypru p. P.Neocleousem, bez souhlasu likvidátora a i přes její opakovanou podporu
představenstvem a dozorčí radou HPH, či jinými, s ním spřízněnými osobami, soudem
jmenovaný likvidátor upozorňoval na úzkou souvislost této dohody s trestním řízením,
vedeným proti dřívějším aktérům HPH V.Koženému a B.Vostrému. Také upozorňoval, že
tato dohoda má legalizovat vznik a existenci kyperských Trustů včetně dosavadní správy
protiprávně vyvedeného majetku z HPH, uloženého mimo kontrolu společnosti HPH a to
jedním z odsouzených, tj. B.Vostrým. Také, že má zajistit beztrestnost osob, podílejících se
na protizákonné správě majetku HPH zde uloženého a od roku 2002 zadržovaného proti vůli
soudem jmenovaného likvidátora, ze kterého mohli být vyplaceni, přes likvidační zůstatek,
akcionáři HPH.
Toto tvrzení likvidátora se záhy potvrdilo. V průběhu bezprostředně následujícího období po
podpisu dohody, kdy představenstvo HPH a dozorčí rada, kam byl za známých okolností
dosazen jeden z hlavních aktérů vzniku dohody Ing. Tomáš Ševčík, představenstvo, zejména
K.Staněk i DR vystupňovali, v rozporu se svou dřívější podporou likvidátorovi, útoky proti
němu. Začalo to prokazatelně přesně ve stejný týden, kdy v červnu 2011 podali V.Kožený a
B.Vostrý odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze, kde byli uznáni vinnými
z rozsáhlé trestné činnosti. V rámci těchto útoků byla zpochybňována morální bezúhonnost a
profesní erudice likvidátora. A aby byl tento útok proti likvidátorovi nějakým způsobem
zdůvodněn a akcentován i samotnou harvardskou veřejností, tak se předseda představenstva,
po předchozím souhlasu představenstva, dokonce připojil k odvolacímu řízení, které se
vztahovalo k dřívějšímu, tj. původnímu návrhu JUDr. Sainerové na odvolání likvidátora.
Tento původní podnět byl prvoinstančním soudem zamítnut. K.Staněk, při vší jeho
skromnosti a soudnosti, také sám sebe u tohoto soudu navrhl na post likvidátora HPH.
Stanovisko likvidátora o souvislosti tzv. Dohody na Kypru s trestním řízením V.Koženého a
B.Vostrého se projevilo i v průběhu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze, kdy
právní zástupce dnes již odsouzeného B.Vostrého, JUDr. Monsport, ve svém vyjádření
k trestu a náhradě škody svého klienta, jak vyplývá z písemného přepisu, uvedl: „Možná
poslední věc k výroku o náhradě škody soudem 1.stupně. I tomuto soudu je zřejmo, že jsou
zajištěny velké majetky, které nenašly žádný odkaz ve výroku o náhradě škody. Už mnoho let
je u právníka Bayera, který zajišťoval distribuci peněz pro akcionáře HPH, zajištěna částka
20 milionů dolarů. Ví se o tom. Tento soud, který o tom rozhodoval v minulých měsících v
žádostech o uvolnění peněz, že likvidátor Voráček v jedné z Harvardských společností, se
domáhá dalších zablokovaných 100 milionů korun. Ví se o tom, že v rámci právní pomoci byly
zablokovány další peníze někde v Lichtenštejnsku.
A konec konců na závěr tento soud ví o tom, protože mu to bylo dokládáno v minulých
obdobích, že návrhy na deblokaci peněz, že smlouvou uzavřenou před Kyperským soudem,
získal zástupce poškozeného likvidátor Častorál, přístup k trustu č. 1. a 2. O co jde? Trusty 1.

a 2. jsou svěřenecké fondy, do kterých byly uloženy peníze získané z prodeje, o kterých jsme
mluvili, že jsou bezcenné, respektive v souvislosti z realizací zástav, kterými byly tyto
zajištěny. Likvidátor Častorál, tím získal přístup podle mých informací. V současné době
aktiva Trustů 1. a 2. v úhrnných částkách a zejména v tržních částkách, představují asi 137
milionů dolarů …. Takže pokud by mělo platit, že Častorál měl dostat zajištěné peníze v ČR,
v zahraničí a současně získat přístup, a to získal, ta smlouva je doložena, uzavřena před
Kyperským soudem, by dostával ty peníze dvakrát. Současně by tím byl zavázán, tedy výroku
náhradě škody Vostrý z nějaké části Kožený, za toho se nevyjadřuji a současně ještě by je měl
v podstatě z předvídaného možná, rozhodnutí tohoto soudu, ne kterými se tyto peníze
vydávají, tzn. ty o kterých jsem se bavil, zajištěné z trestního řízení, tedy by měl být přístup
k hodnotě ve výši zhruba 140 mil dolarů na Kypr? To si myslím, že též není možné. Ze všech
těchto důvodů, o kterých jsem se zmínil, proto navrhuji, aby odvolací soud napadený rozsudek
zrušil“.
Pozorný čtenář a znalec stávajícího prostředí v HPH jistě postřehl, že právní zástupce
B.Vostrého zde používá stejnou argumentaci, jakou používá dnešní předseda představenstva
K.Staněk na stránkách OSMY. A nově ji používá i zvolený člen dozorčí rady T.Ševčík s tím,
že dohoda byla uzavřena před kyperským soudem a byla uzavřena likvidátorem. Z tohoto je
zcela zřejmé, proč T.Ševčík se tak vehementně snažil tuto dohodu legalizovat u tuzemského
Obvodního soudu pro Prahu 4 (bylo zde dokumentováno dříve) a to před nařízením jednání u
Vrchního soudu v Praze s tvrzením, že dohoda z března 2011 byla uzavřena před kyperským
soudem likvidátorem. Naštěstí však soud tomuto tvrzení neuvěřil. Z toho je také zřejmé, proč
vlastně dohoda vznikla. Vznikla pouze a jedině z tohoto důvodu, aby právní zástupce
B.Vostrého mohl ve své obhajovací řeči argumentovat obchodním narovnáním majetkových
sporů mezi spornými stranami, za účasti likvidátora. Je zřejmé, proč je tak vehementně a lživě
stále argumentováno, že tuto dohodu podepsal likvidátor. Ve skutečnosti je úsilí spojenců
B.Vostrého zaměřeno k zabránění rychlému převodu finančních prostředků do HPH a jejich
rozdělení formou likvidačního zůstatku.

