Tiskové prohlášení
Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci (HPH) zastoupený soudem jmenovaným
likvidátorem Zdeňkem Častorálem dosáhl u soudu státu New York v USA vydání dočasného
příkazu, který znemožňuje Viktoru Koženému (jeho matce J.Chvatíkové) a Landlocked
Shipping Company disponovat s 22 miliony dolarů (přibližně 413 milionu korun). Dne 4.
června soudkyně Nejvyššího soudu státu New York Ellen Coin vydala soudní příkaz
znemožňující Koženému (jeho matce J.Chvatíkové) a Landlocked převést tyto finanční
prostředky z jejich účtu vedeného u banky Wells Fargo v USA, na kterém se zajištěné
prostředky v současnosti nacházejí. Zároveň soudkyně nařídila na 18. července ústní jednání.
V navazujícím řízení pak bude HPH usilovat o vydání trvalého zadržovacího příkazu,
omezujícího dispozici s těmito finančními prostředky. Soudem jmenovaný likvidátor
společnosti HPH byl rozhodnutím soudu potěšen. Uvedl, že „přestože je celý proces teprve na
začátku, bude jménem českých poškozených akcionářů HPH nadále usilovat o co nejlepší
uspokojení akcionářů formou likvidačního zůstatku“.
Viktor Kožený byl 9. července 2010 spolu s Borisem Vostrým odsouzen Městským soudem
v Praze za podvod na 10 let nepodmíněně. Vedle toho mu byla uložena povinnost k náhradě
škody poškozenému HPH ve výši zhruba 10 miliard Kč. Tato povinnost byla k náhradě škody
dalších cca 10 miliard Kč uložena i Borisi Vostrému. Rozsudek zatím není pravomocný. HPH
jako pozůstatek harvardských fondů cestou likvidátora nyní usiluje o uznání a výkon českého
rozsudku u newyorského soudu a získání 22 milionů dolarů, které poté plánuje rozdělit mezi
poškozené akcionáře.
Před více než deseti lety americké úřady zabavily Koženému jeho luxusní chatu ve známém
lyžařském středisku v Aspenu. Tato chata byla později prodána za částku odpovídající cca 413
milionů korun, které byly uloženy na účty, jejichž obstavení likvidátor HPH 4. června 2012
dosáhl. K vymožení dané částky je však nutné, aby proběhla další soudní řízení – na jejich
výsledku bude záviset, zda HPH blokované prostředky získá. Likvidátor však věří, že
společností HPH tyto peníze mohou být a budou vymoženy a děkuje akcionářům za podporu,
kterou mu v tomto úsilí vyslovují.

