Pokus přeběhlíka Jakuba Sedláčka na vydání předběžného opatření soud
zamítl
Svým návrhem ze dne 7.1.2015 požadoval bývalý předseda dozorčí rady HPH Jakub
Sedláček, který se jím platně nikdy nestal, u Městského soudu v Praze, prostřednictvím
advokátky JUDr. Evelyny Lojdové, z AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, odvolání
likvidátora společnosti HPH a v této souvislosti i o vydání předběžného opatření, kterým se
domáhal, aby soud uložil likvidátorovi:





vydat auditorovi určenému DR, společnosti EURO-Trend Audit a.s. veškeré účetní
doklady společnosti (včetně účetních knih a všech dokladů), účetní závěrku a výroční
zprávu za rok 2012,
veškeré účetní doklady společnosti (včetně účetních knih a všech dokladů), účetní
závěrku a výroční zprávu za rok 2014 a to bezprostředně po sestavení účetní závěrky,
umožnit dozorčí radě nahlížení do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
společnosti a umožnit DR provést kontrolu.

Návrh na vydání předběžného opatření odůvodnil tím, že „likvidátor „údajně“ dlouhodobě
porušuje své povinnosti a že účetní doklady společnosti nejsou z jeho vůle v rozporu se
zákonem přístupné akcionářům společnosti ani jeho DR“.
Městský soud v Praze svým usnesením, č.j. 73 Cm 3/2015, ze dne 9. 2. 2015 však tento návrh
zamítl s odůvodněním, že: „z důkazů předložených navrhovatelem nevyplývá, že tento
návrh je důvodný.“
To, že Jakub Sedláček, bývalý předseda dozorčí rady, není po skončení svého funkčního
období za HPH oprávněn vystupovat, je známo. Známo je i to, že AK TOMAN, DEVÁTÝ &
PARTNEŘI, ve které JUDr. Evelyna Lojdová působí, není z minulosti akcionářům HPH
neznámá.
K osobě Jakuba Sedláčka a jeho oprávněnosti vystupovat za HPH je možné uvést:
 Městský soud v Praze dne 4.12.2013 vyslovil neplatnost všech usnesení náhradní valné
hromady HPH konané dne 3.10.2013, tedy i usnesení o zvolení Jakuba Sedláčka členem
(předsedou) dozorčí rady HPH.
 Městský soudu v Praze dne 13.11.2014 také vyslovil neplatnost všech usnesení náhradní
valné hromady konané dne 23.5.2014, tedy i usnesení o opakovaném zvolení Jakuba
Sedláčka členem (předsedou) dozorčí rady HPH.
 Jakub Sedláček byl zvolen členem DR na náhradní valné hromadě HPH konané dne
29.8.2008. Tato valná hromada je rovněž napadena řadou žalob, o kterých dosud soud
nerozhodoval.
 Po uplynutí pětiletého funkčního období se Jakub Sedláček pokusil o kooptaci za člena
DR, kterou však Vrchní soud v Praze svým rozhodnutím ze dne 10. 7. 2014 zrušil.

K AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI je možné rovněž uvést:
 JUDr. Stanislav Devátý z této kanceláře řídil valnou hromadu HPH dne 4.2.2004, kterou
svolal odvolaný předseda představenstva a dnešní člen dozorčí rady HPH Ing. Tomáš
Ševčík. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.11.2005 byla všechna usnesení
této valné hromady zneplatněna.
 JUDr. Evelyna Lojdová, opět z této AK, zastupovala na valné hromadě HPH ze dne
19.12.2012 kyperské společnosti Harms, Berio a Deneb, tedy ty společnosti o kterých je
známo, že jsou úzce napojeny na odsouzeného Ing. Borise Vostrého a jsou jmenovány a
uvedeny v odsuzujícím pravomocném rozsudku Vrchního soudu v Praze ve věci Kožený a
Vostrý.
 JUDr. Evelyna Loydová zastupovala Ing. Tomáše Ševčíka v rámci jeho návrhu na uznání
cizího rozhodnutí, tj. tzv. „Dohody“ z března 2011, u Obvodního soudu pro Prahu 4, ze
dne 22.12.2000. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, ze dne 11.10.2012, bylo toto
řízení zastaveno.
 JUDr. Jaroslav Novák, PhD., opět z této AK, zastupuje kyperskou společnost Daventree
Trustees, Ltd., ve které donedávna působil jako ředitel i Ing. Tomáš Ševčík. Tato
společnost si činí nárok na finanční prostředky ve výši 20,126.440,- USD dosud blokované
u advokáta JUDr. Bayera v Českých Budějovicích a to ve snaze tyto prostředky dostat
mimo území ČR a mimo dosah likvidátora i likvidačního zůstateku. Dále jde o snahu
vyvolat ve věci občansko-právní spor, ve kterém je HPH nucena vynaložit nemalé náklady
soudního řízení, spočívající v úhradě soudního poplatku a nákladů právního zastoupení.
Jde o jednu z nejdražších AK v ČR, dlouhodobě působící proti zájmům akcionářů HPH.
Zřejmě se vše děje na základě plné moci vystavené T. Ševčíkem, jejíž podstatou je zakrývyt a
legalizovat rozsáhlé vyvádění majetku z HPH.

