Pokusy o legalizaci výnosů z trestné činnosti pokračují
Prostřednictvím Exekutorského úřadu na Slovensku získal likvidátor HPH dokumentaci
k exekutorem prováděné exekuci na majetek povinného, odsouzeného B. Vostrého, v rámci
které exekutor dne 4. 6. 2013 požádal společnost TASS HOLDING a.s. a TASS INVEST
a.s., se sídlem na Slovensku, o součinnost a poskytnutí informací k majetku odsouzeného B.
Vostrého v těchto společnostech.
Součástí dílčího skutku, obsaženého v pravomocném rozsudku nad V. Koženým a B. Vostrým
z 17.10.2012 (čj. 6 To 52/2011), pod bodem č. 99 (str. 23-24 Rozsudku), byly m.j. zmíněny a
zadokumentovány převody akcií společností Union Lesní Brána, a.s., INTESUNION, a..s.,
a VÚSU (dále společně jen jako „Akcie“), ze společnosti Sklo Union Teplice, jejímž právním
nástupcem je HPH, na kyperskou společnost Daventree Ltd., a podvodné machinace
s pohledávkami v souvislosti s těmito převody účelově vytvořenými. Za Sklo Union Teplice
při tom jednal odsouzený Kožený, za Daventree Ltd. odsouzený Vostrý. Podle Rozsudku
(např. str. 35-36) „je k těmto krokům třeba přiřadit ostatní kroky obžalovaných, zakládání
řady společností, které se přímo podílely na obchodech s harvardskými fondy, případně na
dalších tocích, které na tyto obchody navazoval, a nakonec transakce vedoucí k zamezení
přístupu akcionářů k odčerpaným prostředkům, či k náhradě za ně“.
Dne 8.11.2002 byly výše uvedené Akcie, z rozhodnutí odsouzeného Vostrého, bez vědomí a
proti vůli v té době již soudem ustanoveného likvidátora HPH, tj. Prof. Ing. Zdeňka Častorála,
DrSc., převedeny do společnosti Daventree Resources Ltd. Kypr a odtud pak následně do
společnosti Daventree Resources Ltd. Belize. Společnost Daventree Resources Ltd. Belize,
za níž formálně jednal dlouholetý spolupracovník odsouzeného Vostrého, tj. Ing. Tomáš
Ševčík, pak pomocí těchto Akcií založila ve Slovenské republice obchodní společnost
TASS HOLDING, a.s. a společnost TASS INVEST, a.s. Tyto transakce patří zjevně mezi
ty, které Rozsudek označuje za toky na trestnou činnost navazující.
Překvapivé pak bylo, když se k žádosti exekutora o poskytnutí součinnosti vyjádřil sám
předseda představenstva těchto společností Ing. Tomáš Ševčík, dnešní a za pomoci K.
Staňka zvolený člen dozorčí rady HPH, který se mimo jiné také snažil vyvést peníze HPH,
blokované v Českých Budějovicích v rámci trestního řízení zpět na Kypr. To vše mimo
likvidační zůstatek HPH a který také zároveň aktivně vystupoval i v kyperské společnosti
Daventree Trustees Ltd., která stále protiprávně spravuje Trusty na Kypru.
Tedy ten Ševčík, který se snažil u Obvodního soudu pro Prahu 4 o legalizaci protiprávně
uzavřené Dohody z března 2011 na Kypru, v rámci které byl proti vůli likvidátora delegován
k zastupování HPH v Trustech na Kypru likvidátorem odvolaný právní zástupce Neocleous a
která měla zajišťovat beztrestnost dosavadních správců majetku v Trustech uloženého.
Je to ten samý Ševčík, který je členem představenstva i v tuzemské společnosti UNION
LESNÍ BRÁNA, a.s., IČ: 148 64 606, kde vystupuje společně s JUDr. Sainerovou (její snaha
o odvolání likvidátora, ke které se připojil i dnes „kooptovaný“ K. Staněk byla již popsána),
která je u této společnosti registrována jako předsedkyně dozorčí rady. V této souvislosti je
třeba připomenout a zdůraznit, že zakladatelem této společnosti je opět známá kyperská

společnost Daventree Trustees Ltd., kterou zastupoval a zastupuje Ševčík, kdy je nynějším
jejím jediným akcionářem je společnost TASS INVEST a.s., ve které, jak je z výše uvedeného
zřejmé, Ing. Ševčík vystupuje jako předseda představenstva.
Ing. Tomáš Ševčík ve svých vyjádřeních ze dne 20.6.2013 za společnosti TASS HOLDING,
a.s. a TASS INVEST, a.s. (viz přílohy) sděluje exekutorovi, že předmětné společnosti
„nedisponují žádnými informacemi o majetku, resp. majetkových právech povinného
Vostrého a ani nemají možnost je poskytnout“. „Povinný Vostrý není a nikdy nebyl
akcionářem těchto společností a rovněž nebyl ani zakladatelem těchto společností“.
„Povinný Vostrý neposkytl těmto společnostem, ani na ně nepřevedl žádný majetek a nebo
majetková práva“.
Tato tvrzení Ing. Tomáše Ševčíka považuje likvidátor HPH za účelová a zcela nepravdivá,
naprosto odporujícím písemnostem, kterými likvidátor disponuje, které byly a jsou součástí
trestního spisu a které také přispěly k pravomocnému odsouzení B. Vostrého.
Z výše uvedených skutečností je zcela zřejmé a nezpochybnitelné, že v dané věci Ing. Tomáš
Ševčík se jako člen dozorčí rady HPH vědomě dopouští střetu zájmů, na výzvu o součinnost
exekutora, který jedná v zájmu 242 000 akcionářů, úmyslně zamlčuje skutečnosti mající vztah
nejen na majetek odsouzeného, ale především k majetku HPH a není vyloučeno, že se i
v tomto případě dopouští legalizace výnosů z trestné činnosti odsouzených.
Informace předané exekutorem budou likvidátorem předány k tomu odpovědným orgánům,
které ve věci, i na podnět likvidátora na Slovensku, již zahájily patřičná řízení.
Je stále opakovanou a především nezodpovězenou otázkou, jak se k této informaci zachovají
orgány HPH, tj. představenstvo a dozorčí rada, které ze zákona mají povinnost hájit zájmy
společnosti, kterou zastupují a to včetně jejích 242 000 akcionářů, kteří již mnoho let
očekávají výplatu svých podílů z likvidačního zůstatku. Z výše uvedeného lze vyvodit jen
jediný závěr a to ten, že jsou to zřejmě právě Staněk a spol., kteří svým přístupem k Ševčíkovi
toto kryjí.

