Odvolací soud potvrdil platnost předběžného opatření na majetek
Victoria Security Printing, a.s.
Zákonný postup likvidátora k zajišťování majetku do HPH systematicky pokračuje i přes
sílící odpor spolupracovníků pravomocně odsouzených B. Vostrého a V. Koženého, včetně
některých osob, vydávajících se za členy představenstva nebo dozorčí rady HPH přesto, že
platnost jejich členství byla soudně zpochybněna.
Příkladem zajišťování majetku HPH je i uplatnění likvidátorem HPH peněžitého nároku vůči
společnosti Victoria Security Printing, a.s. (dále VSP), IČ: 15891089, se sídlem Praha 4,
Ohradní 65. Společnost založil pravomocně odsouzený V. Kožený. V době od 21.3.1991 až
do 27.5.2003 v ní působil jako člen jejího představenstva pravomocně odsouzený B. Vostrý a
to společně s Ing. Jurajem Širokým, dnes působícím na Slovensku, který v této společnosti
vystupoval od 21.3.1991 až do 27.5.2003 jako předseda dozorčí rady. Je známo, že Ing. Juraj
Široký, společně s bývalým a dnešním členem dozorčí rady HPH Ing. T. Ševčíkem, skrze
slovenské společnosti Druhá strategická a s., TASS a.s. a TASS INVEST a.s. protiprávně
zadržují a spravují rozsáhlý majetek HPH, který byl na Slovensko přes pravomocně
odsouzeného B. Vostrého, v rámci tzv. „Distribuční smlouvy“ v roce 2002, vyveden.
Likvidátor uplatňuje nárok HPH i u těchto společností. Předsedou představenstva společnosti
VSP je od 27.5.2003 P. Matějka, který se stal od 5.8.2014 navíc statutárním ředitelem a
členem správní rady této společnosti. Je obecně známo, že Pavel Matějka v minulosti aktivně
zastupoval zájmy odsouzeného V. Koženého v České republice a má zřejmě dodnes důvěru
pravomocně odsouzených V. Koženého, B. Vostrého a rovněž i J. Širokého.
Kupní smlouvu o prodeji majetku Harvardského dividendového investičního fondu, a.s.
(nemovitosti v Ohradní 65), uzavřela již v roce 1995 za HPH JUDr. Marie Kraliková
v cenových podmínkách nevýhodných pro HPH. Kupní cena nebyla prodejci HPH nikdy
zaplacena a zaplacení kupní ceny včetně příslušenství (penále a úroky z prodlení) nebylo
nikdy předchozími zástupci v orgánech HPH, tj. B. Vostrým a P. Matějkou, který v minulosti
rovněž působil ve statutárních orgánech HPH (předseda představenstva HPH od 25.6.2007 až
do 4.12.2008) a dalšími nikdy uplatňována a hrozilo, že nárok HPH bude promlčen. Na celé
akci proti zájmům HPH a jejím akcionářům se podíleli statutární zástupci VSP, B. Vostrý, J.
Široký a P. Matějka, kdy někteří z nich působili ve VSP téměř 10 let a i v HPH (Vostrý,
Matějka) a ze svých pozic ve statutárních orgánech těchto společností nepochybně kryli
nezaplacení kupní ceny a příslušenství k ní.
HPH uplatnil vůči společnosti VSP svůj nárok, stanovený soudem jmenovaným znalcem ve
výši 25.968.000,-Kč (smluvní pokuta a úroky z prodlení), plynoucí z nezaplacené tzv. kupní
smlouvy, ze dne 22.12.1995. Zřejmě v režii odsouzených zločinců V. Koženého nebo B.
Vostrého a jejich spolupracovníků se objevil pokus zmařit snahy likvidátora HPH na
zpeněžení souboru nemovitého majetku HPH na Praze 4, Ohradní 65. Účelově byl učiněn
pokus, mimo jiných aktivit, zřídit zástavní práva na těchto nemovitostech ve prospěch nově
založené společnosti ZWD Plus a.s.
VSP (zastoupená P. Matějkou) požádala soud, aby řízení ve věci žalobního návrhu a nároku
HPH bylo přerušeno a to z důvodu, že určení vlastnictví k nemovitému majetku HPH na
Praze 4, Ohradní 65, kde HPH bylo přiznáno vlastnické právo k tomuto nemovitému majetku,
podala dovolání a ve věci není dosud rozhodnuto. Žalobnímu návrhu VSP na přerušení tohoto

řízení soud nevyhověl. Vzhledem k dosavadním hospodářským výsledkům VSP, kdy za
uplynulá účetní období, které jsou zveřejněny ve sbírce listin Městského soudu v Praze a k
prokazatelným snahám VSP účelově zatěžovat svůj nemovitý majetek, ze kterého by měl být
nárok HPH uspokojen, požádal likvidátor HPH, vedle uplatněného nároku ve výši
25.968.000,-Kč, soud i o vydání předběžného opatření, kterým se žalované, VSP „zakáže
nakládat s jejím nemovitým majetkem, zapsaným na LV 1619 pro katastrální území Michle,
zejména pak se jí zakáže tento majetek zcizit, zatížit právem stavby, věcným břemenem, či
zřízením zástavního práva“. Tomuto návrhu likvidátora soud I. stupně svým usnesením, č.j.
38 C 275/2012-214, ze dne 2. 9. 2014 vyhověl, a po odvolání VSP do toto usnesení bylo toto
rozhodnutí dne 3. 12. 2014 potvrzeno i usnesením č.j. 12 Co 483/2014-259 Městského soudu
v Praze jako odvolacího soudu s odůvodněním, že:
 odvolání VSP ve věci není důvodné, neboť nárok HPH je dostatečně osvědčen, neboť
žalovaná užívala předmětné nemovitosti bez právního důvodu, což lze dovodit
z dosavadních rozhodnutí soudu, kterým bylo HPH přiznáno vlastnické právo
k nemovitostem v Ohradní 65,
 ve shodě se soudem I. stupně shledává soud za opodstatněnou obavu HPH, že zřízení
zástavního práva na nemovitostech zapsaných na LV 1619, ve prospěch zástavního
věřitele, společnosti ZWD Plus a.s., která má na nemovitostech zapsaných na LV
1619 zřízeno zástavní právo, které bylo zapsáno bezprostředně po dřívějším návrhu
HPH na vydání předběžného opatření, které však bylo soudem zamítnuto, dostatečně
nasvědčuje snaze VSP poškodit HPH, přičemž účelovost jednání lze důvodně
dovozovat i z okolnosti, že společnost ZWD Plus a.s. v jíž figuruje toliko jediná osoba,
pan Martin Velechovský, byla zapsána do obchodního rejstříku až dne 16. 6. 2014,
tady krátce poté co žalované nebylo zakázáno s předmětnými nemovitostmi nakládat.
 námitky nepřiměřenosti omezení VSP nařízením tohoto předběžného opatření jsou
rovněž neopodstatněné, neboť si lze těžko představit, že by uvedená suma
(25.968.000,-Kč) byla vymáhána jiným způsobem, než právě prodejem předmětných
nemovitostí, když VSP žádné jiné nemovitosti ani jiný majetek, alespoň v obdobné výši
nemá, respektive to nevyplývá z žádných veřejných zdrojů (obchodní rejstřík, katastr
nemovitostí) a výše žalobou uplatněného nároku byla dostatečně osvědčena v řízení
již vypracovaným znaleckým posudkem znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o.,
který konstatoval výši bezdůvodného obohacení VSP v částce 22.231.000,-Kč.

