STANOVISKO
sekretariátu likvidátora k pohledávce společnosti VSP o zaplacení 20 mil. Kč
Společnost Victoria Security Printing, a.s., IČ: 15891089, se sídlem Ohradní 65, 140 00
Praha 4, zastoupená Mgr. Pavlem Matějkou, uplatnila prostřednictvím svého právního
zástupce u Obvodního soudu pro Prahu 4 náhradu škody ve výši 20.000.000,-Kč, která měla
společnosti údajně vzniknout v důsledku předběžného opatření, které vydal Obvodní soud pro
Prahu 4.
Tím mělo dojít k nenaplnění podmínky sjednané v Dohodě o prominutí dluhu ze dne
12.8.2014 mezi společností Victoria Security Printing, a.s. a ZWD Plus a.s., IČ: 03109666.
Tato druhá společnost měla dne 16.7.2014 koupit pohledávku od společnosti Česká námořní
plavba a.s. za společností PANAS HOLDING CORP. ve výši 20.000,000,- Kč s přísl. a to
za částku 32.042.000,- Kč. Tato pohledávka byla zajištěna na základě Zástavní smlouvy ze
dne 8.2.2001, zástavním právem k nemovitostem zapsaným na LV 1619, v kat. úz. Michle, u
Katastrálního úřadu pro hl.m. Praha, ve vlastnictví VSP.
Obvodní soud pro Prahu 4, žalobě společnosti VSP svým Rozsudkem, č.j. 8 C 248/2015-67 ze
dne 27.6.2016 vyhověl a HPH proti němu podala odvolání. Současně požádala o zproštění od
soudních poplatků. Žádosti nebylo vyhověno. Z důvodu nezaplacení soudních poplatků soud
řízení o odvolání zastavil. Proti tomuto rozhodnutí podal HPH odvolání, protože HPH by tak
byl zbaven možnosti v odvolacím řízení prokázat účelovost a zřejmě podvodný charakter
vykonstruované pohledávky P. Matějkou.
Sekretariát likvidátora považuje nárok uplatněný společnosti Victoria Security Printing, a.s.,
za zcela účelový a nedůvodný. Je pokračováním útoků této společnosti a jejího
statutárního zástupce proti HPH. Nelze jej považovat jinak než za zjevné zneužití práva,
ke škodě akcionářů HPH.
Prvoinstanční Obvodní soud v Praze nevzal v úvahu důkazní návrhy HPH, předložené
v průběhu soudního řízení, potvrzující tvrzení, že pohledávka VSP je vykonstruovaná,
účelová, v úmyslu směřujícím k vytvoření a soudem potvrzení vykonatelné pohledávky za
HPH, následně využitelné pro vyvolání případného insolvenčního řízení na majetek HPH, jak
tomu bylo již v minulosti.
Své stanovisko pak HPH odůvodňuje takto:
1. Pohledávka za společností PANAS HOLDING CORP. ve výši 20.000,000,- Kč je
pohledávkou promlčenou (splatnost pohledávky byla 31.1.2004) a je jednoznačně
nedobytnou (vyplývá to z dohody o zrušení smlouvy o postoupení pohledávky ze dne
17.3.2014, uzavřené mezi Central Information and Business Agency LLC a Českou
námořní plavbou a.s. – článek B ). Přičemž tato pohledávka byla zajištěna zástavním
právem k nemovitostem v kat. úz. Michle zapsaným na LV 1619 u Katastrálního úřadu pro
hl.m. Praha k.p. podle zástavní smlouvy z 8.2.2001, ve vlastnictví společnosti VSP.
2. Obvodní soud pro Prahu 4, jako prvoinstanční soud, neúplně a nesprávně zjistil skutkový
stav, když minimálně neprovedl a nevzal v potaz HPH navrhované důkazy ke zjištění, zda
pohledávka byla společností ZWD Plus a.s., skutečně koupena, kupní cena jí skutečně
uhrazena, dále pak zda tvrzená pohledávka společnosti VSP skutečně vznikla a případně za
jakým účelem, neboť dle HPH byla pohledávka VSP zcela účelově vykonstruována.

3. Soud zcela nevzal v úvahu další argumentaci HPH, aby bylo v průběhu řízení
nezpochybnitelně prokázáno, zda pohledávka je řádně zaevidovánou v účetnictví jak
společnosti ZWD Plus a.s., tak i u společnosti Česká námořní plavba a.s.. a vyloučit tak,
zda se v daném případě nejedná o legalizaci výnosů z trestné činnosti, zejména pak
v souvislosti se společností PANAS HOLDING CORP.
4. Soudy rovněž nevzaly v úvahu, že z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze na společnost ZWD Plus a.s., je zřejmé a nezpochybnitelné, že společnost ZWD
Plus a.s od svého vzniku v roce 2014 neplní svou zákonem uloženou povinnost a
nezakládá do sbírky listin Obchodního rejstříku účetní závěrky. Její účetnictví je proto
neprůkazné a nelze prokazatelně dovodit faktickou podnikatelskou činnost této společnosti,
její solventnost, velikost jejich závazků a pohledávek a zejména legálnost finančních
prostředků na nákup pohledávky ve výši 32.000.000,-Kč, když základní jmění této
společnosti je ve výši 2.000.000,- Kč a společnost má jediného akcionáře Martina
Velechovského, který je zároveň jediným členem správní rady a zároveň statutárním
ředitelem.
S ohledem na výše uvedené proto společnost HPH podniká příslušná opatření k zmíněné
negativní aktivitě společnosti VSP a jejího statutárního zástupce.

