PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
SPOLEČNOSTI HARVARDSKÝ PRUMYSLOVÝ HOLDING, A.S. - V LIKVIDACI
ZA ROK 2017

1. Obecné údaje
Obchodní firma:

Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

Identifikační číslo:

442 69 595

Sídlo společnosti:

Uhelný trh 414/9, Staré město, 110 00 Praha 1

Právní forma:

akciová společnost

Datum vzniku:

21. listopadu 1991

Předmět podnikání:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- ekonomické a finanční poradenství
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
- poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových
prostor
- poskytování leasingu na věci movité
- automatizované zpracování dat
- zprostředkovatelská činnost komerčních, propagačních a poradenských
služeb

Zapsaná:
Auditor:

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1040
EURO-Trend Audit, a.s.
Senovážné nám. 23
110 00 Praha 1

Složení orgánů společnosti v průběhu účetního období:
Likvidátoři
Datum od

Datum do

Jméno

Funkce

1. 1. 2017

31. 12. 2017

Doc. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.

Likvidátor

6. 3. 2017

31. 12. 2017

Likvidátor

6. 3. 2017

31. 12. 2017

Tomko a partneři, v.o.s.
JUDr. Dagmar Mixová

Představenstvo
Datum od

Likvidátor

Datum do

Jméno

Funkce

1. 1. 2017

29.5.2017

Karel Staněk

29.5.2017

6. 6. 2017

Jakub Sedláček

Člen

7. 6. 2017

31. 12. 2017

Jakub Sedláček

Předseda

1. 1. 2017

19. 3. 2017

RNDr. Jan Materna, Ph.D.

Člen

29. 5. 2017

31. 12. 2017

RNDr. Jan Materna, Ph.D.

Člen

1. 1. 2017

29. 5. 2017

Mgr. Renata Reichmanová

Člen

29. 5. 2017

31. 12. 2017

Mgr. Renata Reichmanová

Člen

1

Předseda

Dozorčí rada
Datum od

Datum do

Jméno

1. 1. 2017

29. 5. 2017

Jakub Sedláček

Předseda

29. 5. 2017

31. 12. 2017

Karel Staněk

Předseda

1. 1.2017

19.3.2017

Tomáš Ševčík

Člen

29. 5. 2017

31. 12. 2017

Tomáš Ševčík

Člen

1. 1. 2017

19. 3. 2017

Jiří Punar

Člen

29. 5. 2017

31. 12. 2017

Jiří Punar

Člen

Funkce

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Zasedání VH se koná nejméně jednou za rok a
svolává jej představenstvo společnosti společně s likvidátory.
Statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a zastupuje jí, jsou tří likvidátoři jmenovaní
soudem. Společnost zastupují vždy dva likvidátoři společně.
Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování
podnikatelské činnosti je tříčlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je volena a odvolávána valnou
hromadou.
Společnost neposkytla v roce 2017 žádné úvěry, půjčky, zajištění, ani další obdobná plnění osobám,
které jsou členy statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalých osob a členů
těchto orgánů ani nesjednala penzijní závazky bývalých členů vyjmenovaných orgánů.

Zaměstnanci a mzdové náklady
Společnost měla v první polovině roku 2017 dva zaměstnance. Z důvodu minimalizace nákladů při
vedení likvidace byly ukončeny všechny zaměstnanecké poměry ve společnosti. Bylo zjištěno, že se
doc. Častorál ve společnosti neoprávněně zaměstnal a vyplácel si mzdu.

2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.563/1991
Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb. a Českými účetními standardy ve znění platném pro rok 2017.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní jednotka se při vedení účetní agendy neodchyluje od metod podle §7 odst. 5 zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví.
I přes některé změny zákona o účetnictví a postupů účtování nedochází ve finančních výkazech ke
změnám ve srovnatelnosti údajů výkazů minulého a současného účetního období.
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Způsoby ocenění
Pohledávky a závazky jsou v účetnictví oceněny při vzniku jmenovitou hodnotou. Snížení hodnoty
pohledávek je realizováno prostřednictvím tvorby opravných položek.
V roce 2016 došlo k zásadní změně účtování pohledávek po splatnosti a pohledávek zjevně obtížně
vymahatelných a zaúčtování opravných položek ve 100 % výši k nim.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je v účetnictví uveden v pořizovací ceně a je odepisován
v souladu se zákonem o dani z příjmu. Účetní odpisy jsou shodné s odpisy daňovými.
Výše účetních odpisů investičního majetku se řídí zákonem o dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů
a je stanovena pro každý předmět samostatně. V roce 2017 nebyly účtovány žádné účetní ani daňové
odpisy dlouhodobého majetku. Stávající dlouhodobý majetek je odepsán do výše 100 %.
Cizoměnové transakce jsou přepočítávány podle směnného kurzu ČNB.

3. Podíly v jiných společnostech
Podíly v jiných společnostech
1.

2.

3.

Společnost je 100 % vlastníkem kyperské společnosti Daventree Resources Ltd., se sídlem Omirou
& Arachovas, Alasia House, 3rd floor 3096, Limassol, Kypr. Společnost Daventree Resources Ltd.
je 100 % vlastníkem společnosti HPH CAYMAN Ltd. vedené na Kajmanských ostrovech.
Společnost HPH Cayman Ltd. byla zakladatelem kyperských trustů na základě tzv. The HPH
Settlement (trust č. 1), kam měl být vložen majetek dceřiné společnosti HPH ve výši 107.100.000
USD, po navýšení ve výši 114.500.000 USD, a The HPH Distibution Settlement No. 2 (trust č. 2),
kam bylo vloženo 50.000 akcií třídy A a 64.800.000 akcií třídy C společnosti Daventree Resources
Limited Belize.
Z důvodu minimalizace nákladů HPH noví likvidátoři odvolali ředitele obou těchto společností,
neboť předchozí ředitelé navolení likvidátorem Častorálem za výkon své funkce pobírali odměnu.
Novými řediteli obou společností byli jmenováni noví likvidátoři, kteří za výkon své funkce
nepobírají žádnou odměnu.

4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
Nemovitý a movitý majetek
1.

2.

Nemovitý majetek tvoří drobné pozemky. V roce 2017 byl prodán pozemek parc. č. 868/4 o
výměře 889 m2 (ostatní plocha – dráha), zapsaný v katastru nemovitostí na LV 2227 pro k. ú.
Teplice – Řetenice a obec Teplice za částku 264.040,- Kč. Obvyklá cena byla určena znaleckým
posudkem dle ust. § 3b zákona č. 416/2009 Sb. a navýšena koeficientem 1,15. Kupujícím byla
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Vklad do KN k 1.2.2018.
Movitý majetek. V roce 2017 byl prodán automobil společnosti PEUGEOT 407 za cenu 40.000 Kč.
Byl zjištěn starý nehodnotný kancelářský nábytek, který byl převezen do sídla společnosti a je
užíván. Osobní počítače, notebooky a další kancelářské vybavení ve vlastnictví společnosti jsou
ve výhradním užívání likvidátora doc. Častorála.
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3.

Společnost vlastní ještě akcie společnosti TONAK a.s., IČ: 00013226, Zborovská 823/65, Nový
Jičín, PSČ 741 01. Hodnota akcií je neznámá, podrobnosti jsou zjišťovány

Osobní náklady
Společnost zaměstnával v první polovině roku 2017 celkem 2 pracovníky v zaměstnaneckém poměru
Přehled osobních nákladů:
Celkem v tis. Kč
2017

2016

2015

- mzdové náklady

360

425

519

- sociální zabezpečení, ZP

106

145

160

- sociální náklady

0

3

11

-odměny čl. st. orgánu

0

0

0

Společnost eviduje v rozvaze nevyplacené mzdy za rok 2017 ve výši 15 tis. Kč, neuhrazené sociální a
zdravotní pojištění ve výši 54 tis. Kč a nezaplacené zálohy na daň ve výši 36 tis Kč.

Vlastní kapitál
a)

Základní kapitál společnosti ve výši 16 466 840 tis. Kč se v roce 2017 nezměnil a je splacen
v plné výši.

b)

Účtování oprav zjevných nesprávností v účetní závěrce za rok 2016 sestavované původním
likvidátorem bylo provedeno přes účet 426100 – Jiný výsledek hospodaření minulých let Tím
došlo k zreálnění majetku společnosti vykazovanému v účetnictví společnosti.

Struktura vlastního kapitálu – viz součást účetních výkazů.

Pohledávky
a) Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti (vytvořeny 100 % opravné položky):
k 31.12.2017

k 31.12.2016

k 31.12.2015

Souhrnná výše pohledávek po lhůtě
splatnosti

152 226,60

152 226,60

194 348,81

- z toho více jak 180 dní po lhůtě
splatnosti

152 226,60

152 226,60

164 495,14

b) Ostatní pohledávky

1. Pohledávka za Viktorem Koženým, nar. 28. 6. 1963 v Praze, státní občan Irské republiky, bytem
Bahamy, Nassau-Lyford Cay N-776, registrován též na adrese Dublin 18 Careyfort Hall,
Careyfort Avenue-Blackrock, Co., Irská republika, v ČR naposledy hlášen k trvalému pobytu.
Praha 6 – Dejvice, Zelená 1740/33, pohledávka ve výši 8.288.990.584,- Kč s příslušenstvím, dle
pravomocného a vykonatelného rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 To 52/2011.
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2. Pohledávka za Ing. Borisem Vostrým, CSc., nar. 25. 8. 1947 ve Znojmě, státní občan Belize,
bytem Belize-City, Gavriely PO BOX 2284, dále na adrese 504 Marina Towers, Belize City, v ČR
naposledy hlášen k trvalému pobytu na adrese Praha 6 – Břevnov, Santoriova 28/13,
pohledávka ve výši 2.213.580.730,80 Kč s příslušenstvím, dle pravomocného a vykonatelného
rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 To 52/2011. Ve věci bylo vedeno exekuční řízení
proti manželce dlužníka (sp. zn. 150 EX 49/13, resp. 38 EXE 277/2013 u Obvodního soudu pro
Prahu 6), výnos z exekuce byl spotřebován doc. Častorálem.
3. Pohledávka za Harvard Capital Management (Worldwide) Company Limited, se sídlem
E.P.Taylor Drive, Lyford Cay, Nassau, Bahamské společenství, Oily Rock Group, Ltd. a Husky
Trading Co. Limited. Pohledávka ve výši 5.419.104.000 Kč a 4.461.000 000 Kč, obě
s příslušenstvím, obě ze směnek splatných dne 31. 12. 1999. Dle informací od likvidátora
Častorála je směnka na částku 5,4 miliardy uložena u Městského soudu v Praze a směnka na
4,4 miliardy Kč u Okresního soudu na Kypru. Pohledávka je pravděpodobně nedobytná, řízení
bylo vedeno u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 30 Cm 1/2003 a pod sp.zn. 47 Cm 47/2006.
Řízení byla skončena, společnosti HCMW a Oily Rock Group, Ltd. mezitím zanikly.
4. Pohledávka za JUDr. Jaromírem Bayerem, advokátem, Jeremiášova 18, PSČ 370 01, České
Budějovice, jistina 20.126.440,- USD, peněžní prostředky jsou zajištěny orgány činnými v
trestním řízení, soudní řízení je vedeno u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn.
9 C 100/2016 a u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 13 Cm 1015/2010. Obě
řízení byla na návrh stran v 10/2017 přerušena za účelem možnosti uzavření smíru.
Pohledávka je dobytná, avšak za předpokladu, že bude přiznána Společnosti, toto však závisí
na právním posouzení soudem v civilním i trestním řízení, plnění z této pohledávky je tedy
nejisté. Peněžní prostředky na účtu JUDr. Bayera jsou z rozhodnutí soudu dány do soudní
úschovy, nyní bude probíhat řízení o soudní úschově.
5. Pohledávka za HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci, IČ:
00676900, Ohradní 1159/65, Praha 4, Michle, PSČ 140 00, jistina 100 364 209,00 Kč. Peněžní
prostředky jsou zajištěny orgány činnými v trestním řízení, soudní řízení je vedeno u Obvodního
soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 51 C 100/2016. Pohledávka je dobytná, avšak za předpokladu,
že bude přiznána Společnosti, toto však závisí na posouzení soudem v civilním i trestním
řízení, plnění z této pohledávky je tedy nejisté. Peněžní prostředky na účtu této společnosti
jsou z rozhodnutí soudu dány do soudní úschovy, nyní bude probíhat řízení o soudní úschově.
6. Pohledávka za společností HBS poradenská, a.s., IČ: 41695674, Ohradní 1159/65, Praha 4, PSČ
145 01, jistina 7,380.000. Ohledně pohledávky je vedeno řízení u Městského soudu v Praze,
sp.zn. 51 Cm 205/2005. Žaloba byla postupně brána zpět, v současné době je žalováno
2,875.500 Kč.
7. Pohledávka – majetkové hodnoty zajištěné v Lucembursku, jistina 12.124.975,48 USD. V tuto
chvíli nelze posoudit dobytnost pohledávky, bližší informace se zjišťují.
8. Pohledávka – majetkové hodnoty zajištěné z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA, jistina cca
22.000.000,- USD. Je veden soudní spor u Nejvyššího soudu státu New York. Pohledávka je
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dobytná, avšak za předpokladu, že bude přiznána Společnosti, plnění z této pohledávky je
tedy nejisté.
9. Pohledávka za doc. Častorálem ve výši cca 37,3 mil. Kč ohledně pochybení při výkonu funkce.
Byla podána žaloba. Další škody jsou zjišťovány.
10. Pohledávka – majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky. Ve věci bylo
zahájeno jednání za účelem navrácení majetku Trustů do HPH.

Závazky
1. Vykonatelné závazky. Společnost v současné době nemá žádné vykonatelné závazky.
2. Závazek za společností Victoria Security Printing, a.s., IČ: 15891089, se sídlem Praha 4, Ohradní
65, jistina 15,102.102,12 Kč s příslušenstvím (tato částka byla přihlášena do insolvenčního
řízení), v 11/2017 byla podána žaloba ohledně částky ve výši 11,514.000 Kč s příslušenstvím u
Obvodního soudu pro Prahu 1, sp.zn. 19 C 88/2017. Společnost závazek neuznává.
3. Závazek ze společností First American, a.s., IČ: 47116609, sídlem Praha – Michle, Ohradní
1159/65, PSČ 140 00, jistina 1,435.259 Kč, veden soudní spor u Městského soudu v Praze sp.
zn. 15 Cm 107/2004, ve věci bylo rozhodnuto na konci roku 2017 tak, že žalobce se svou
žalobou částečně uspěl. Bylo podáno odvolání. Společnost závazek neuznává. Další informace
k tomuto případu jsou uvedeny ve Významných skutečnostech po konci účetního období.
4. Závazek za společností VABERG spol. s r.o., IČ: 41691041, sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova
694/108, PSČ 13000, jistina 1,417.152 Kč s příslušenstvím, závazek z mandátní smlouvy. Věřitel
si přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení.
5. Závazek za JUDr. Zdeňkem Malhockým, nar. 19. 6. 1947, bytem Zdislavická 722/6, Praha 4, PSČ
140 00, jistina 440.000 Kč, závazek za služby podle příkazní smlouvy. Věřitel si přihlásil svou
pohledávku do insolvenčního řízení. HPH závazek neuznává.
6. Závazek za TURK&PRUM (advokátní kancelář) se sídlem 13a avenue Guillaume, L-1651
Luxembourg, jistina 1762,18 EUR, závazek za právní služby v Lucembursku. O tomto věřiteli
nemají noví likvidátoři žádné informace, pokoušeli se jej kontaktovat, dotaz ale zůstal bez
odpovědi. Věřitel byl uveden v dlužnickém insolvenčním návrhu likvidátora doc. Častorála.
7. Závazek za PTAN V. Solari (advokátní kancelář) se sídlem 8-10 Rue de hesse case postale 5715,
CH-1211 Geneve, jistina 10.116 CHF, závazek za právní služby ve Švýcarsku. O tomto věřiteli
nemají noví likvidátoři žádné informace, pokoušeli se jej kontaktovat, dotaz ale zůstal bez
odpovědi. Věřitel byl uveden v dlužnickém insolvenčním návrhu likvidátora doc. Častorála.
8. Závazek za JUDr. Romanem Majerem, DIČ 6611201289, bytem Václavské náměstí 828/23,
11000 Praha 1, jistina 62.443,66 Kč, závazek z faktur za užívání prostor v domě Kováků 1077/9,
Praha 5 a spotřeby elektrické energie. O tomto věřiteli nemají noví likvidátoři žádné informace.
Věřitel byl uveden v dlužnickém insolvenčním návrhu likvidátora Častorála.
9. Závazek za společností SEVERA VSO II s.r.o., IČ: 25047345, Na Pankráci 346, Mšené lázně, PSČ
411 19, jistina 181.500 Kč s příslušenstvím, závazek ze smlouvy o uložení a utřídění písemností
HPH. Věřitel si přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení, které bylo v průběhu roku
2017 ukončeno. Věřitel od zastavení insolvenčního řízení do data sestavení ÚZ 2017 nepodnikl
ve věci tohoto závazku žádné další právní kroky. Společnost závazek neuznává.
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10. Závazek za Pavlem Miškovským, IČ 71282483, bytem Žateckých 1532, 140 00 Praha 4, jistina
50.000 Kč. O tomto věřiteli nemají noví likvidátoři žádné informace, pokoušeli se jej
kontaktovat, ale dotaz zůstal bez odpovědi. Věřitel byl uveden v dlužnickém insolvenčním
návrhu likvidátora Častorála.
11. Závazek za společností INGOS s.r.o., se sídlem K Nouzovu 2090/6, Praha 4, PSČ 143 00, jistina
100.860 Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného nájemného a jistina 387,20 Kč z titulu
dlužné úhrady za pronájem telefonních linek. Noví likvidátoři se v této věci snaží uzavřít smírné
řešení a získání slevy.
12. Závazek za společností EuroHost, s.r.o., IČ: 60753561, Brno – Staré Brno, Nové Sady 583/18,
PSČ 602 00, jistina 2,534.004,48 Kč, závazek za právní služby doc. Dr. Alexandera Bělohlávka,
který svou pohledávku postoupil společnosti EuroHost, s.r.o.
13. Závazek za společností EuroHost, s.r.o., IČ: 60753561, Brno – Staré Brno, Nové Sady 583/18,
PSČ 602 00, jistina 27.000.000,- Kč s příslušenstvím. Závazek ze smlouvy o úvěru č. 44269595,
uzavřené mezi HPH jako úvěrovaným a společností EuroHost, s.r.o. jako úvěrujícím ze dne 31.
3. 2017 ve znění dodatků smlouvy. Společnost může čerpat úvěr až do částky 30 mil. Kč, zatím
bylo čerpáno 27 mil. Kč. Ve smlouvě o úvěru byl sjednán úrok 8 % p.a. a splatnost úvěru
nastane 31. 3. 2018. Společnost vyjednává o posunutí splatnosti úvěru. Další informace
k tomuto případu jsou uvedeny ve Významných skutečnostech po konci účetního období.
14. Dále existují závazky společnosti cca do 20 tis. Kč z pravomocně skončených soudních sporů,
které společnost prohrála a bylo jí nařízeno uhradit náklady řízení.
15. Jsou evidovány závazky z obchodního styku v celkové výši 5.505 tis. Kč, z toho 4.855 tis. Kč
tuzemské a 650 tis. Kč zahraniční.

5. Soudní spory a řízení
1.

Řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 9 C 100/2016, o zaplacení 20,126.440 USD,
žalobce HPH vs. žalovaný JUDr. Bayer. Řízení je na návrh účastníků přerušeno za účelem jednání o smíru.
Peněžní prostředky jsou zajištěny i ze strany Policie ČR.

2.

Řízení u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 13 Cm 1015/2010, o zaplacení 20,126.440 USD,
žalobce Daventree Trustees Ltd. vs. žalovaní HPH a JUDr. Bayer. Řízení je na návrh účastníků přerušeno za
účelem jednání o smíru. Peněžní prostředky jsou zajištěny i ze strany Policie ČR.

3.

Řízení u Okresního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 51 C 100/2016, o zaplacení 100,364.209 Kč, žalobce HPH vs.
HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci. Peněžní prostředky byly
z rozhodnutí trestního soudu vloženy do úschovy, nyní bude probíhat řízení o úschově.

4.

Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 46 T 17/2006, trestní řízení o zajištění finančních prostředků a
zabrání věci. Jedná se o řízení, kde HPH vystupuje jako poškozený. Vrchní státní zastupitelství navrhuje
zabrání finančních prostředků ve vlastnictví HPH a zabrání akcií společnosti Harms Holding Co. Limited a
Berio Holdings Co. Limited. Ohledně zabrání akcií byl návrh v první instanci zamítnut a společnost jedná o
převodu akcií HPH na společnost. Převedeny by měly být všechny akcie společnosti Harms Holdings Co.
Limited a Berio Holdings Co. Limited, i ty, ohledně nichž nebylo navrženo jejich zabrání.

5.

Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 15 Cm 107/2004, o zaplacení 10,241.378,99 Kč, žalobce First
American, a.s. vs. žalovaný HPH. Žaloba byla postupně brána zpět, nyní je žalována částka 1,435.259 Kč.
Žalobce měl ve věci částečně úspěch, bylo podáno odvolání.
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6.

Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 51 Cm 205/2005, o zaplacení 7,380.000 Kč, žalobce HPH vs.
žalovaný HBS–poradenská, a.s. Žaloba byla postupně brána zpět, v současné době je žalováno 2,875.500
Kč.

7.

Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp .zn. 19 C 88/2017, o zaplacení 11,514.000 Kč s přísl., žalobce
Victoria Security Printing, a.s. vs. žalovaný HPH.

8.

Řízení u Městského soudu v Praze, o náhradě škody 37,343.959,40 Kč s přísl., žalobce HPH vs. žalovaný
doc. Častorál.

9.

Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 245/2013, na odvolání likvidátora Častorála, navrhovatel
Jakub Sedláček vs. odpůrce doc. Častorál a HPH. Soudem bylo vydáno usnesení zakazující společnosti
vyplácení pravidelných záloh na odměnu doc. Častorálovi.

10. Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 76/2017, na odvolání likvidátora Častorála, navrhovatel
HPH vs. odpůrce doc. Častorál. Soudem bylo vydáno usnesení přikazující vydání dokumentace HPH ze
strany doc. Častorála společnosti, které nebylo dodrženo a došlo k exekuci
11. Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 88/2017, na odvolání likvidátorů JUDr. Mixové a Tomko a
partneři, v.o.s., navrhovatel doc. Častorál vs. odpůrce JUDr. Mixová a Tomko a partneři, v.o.s. (HPH není
účastník řízení, nicméně řízení uvádíme, neboť se týká společnosti). Soudem byl zamítnut návrh doc.
Častorála na vydání předběžného opatření, které by vedlo k vydání listin společnosti zpět do jeho držení.
12. Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 114/2007, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady
konané 19. 1. 2007, žalobce Harvard Group, a.s. a další vs. žalovaný HPH. Soud v prvním stupni vyslovil
neplatnost všech usnesení valné hromady.
13. Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 10/2011, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady
konané 14. 1. 2011, žalobce INTESUNION, a.s. – v likvidaci a další vs. žalovaný HPH.
14. Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 233/2012, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady
konané 4. 11. 2011, žalobce doc. Častorál vs. žalovaný HPH.
15. Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 10/2012, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady
konané 19. 12. 2011, žalobce Harvard Group, a.s. vs. žalovaný HPH.
16. Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 75 Cm 112/2017, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady
konané 29. 5. 2017, žalobce Harvard Group, a.s. a další vs. žalovaný HPH.
17. Trestní řízení č.j. NCOZ-1500-157/TČ-2016-412401 vedené Policií České republiky, Národní centrálou proti
organizovanému zločinu SKPV, která dne 3. 10. 2017 vydala usnesení o odložení věci podezření ze spáchání
trestného činu zpronevěry u Ing. Tomáše Ševčíka. Tento případ se týká založení tzv. trustů. Převod majetku
do trustů byl v minulosti opakovaně vyšetřován Policií ČR. Ta v minulosti opakovaně došla k názoru, že se
nejednalo o trestný čin. HPH bylo tedy soudem doporučeno, aby se o majetek související s trusty, mj. o cca
20 mil. USD zajištěných na účtu advokáta JUDr. Bayera, ucházelo samo před obecnými soudy. O toto se
HPH snaží již několik let a do těchto soudních sporů byla investována nemalá částka. Následně bylo v říjnu
minulého roku vydáno usnesení Policie ČR, které bylo zveřejněno likvidátorem doc. Častorálem na webu
hph-likvidace.cz. Podstatné pasáže ale byly z obou dokumentů vymazány a došlo ke zkreslení informací. Ve
zkratce lze shrnout, že Policie ČR nyní vyslovila zcela opačný názor než při svých předchozích vyšetřováních
a uvedla, že při založení tzv. trustů došlo ke spáchání trestného činu. Zároveň ale uvádí, že trestné činy byly
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během vyšetřování promlčeny a nikoho již nelze odsoudit. Nicméně Vrchní státní zastupitelství na základě
tohoto usnesení činí kroky k podání návrhu na zabrání věci – a to peněžních prostředků ve výši cca 20 mil.
USD zajištěných na účtu JUDr. Bayera a případně dalších hodnot, které by měly být vydány HPH. To by
znamenalo, že by tyto peněžní prostředky propadly nevratně státu a nestaly se nikdy majetkem HPH. HPH
by zabráním prostředků bylo znemožněno se těchto prostředků domáhat soudní cestou a mnohaleté,
nákladné soudní spory, které byly zahájeny mj. právě na doporučení orgánů činných v trestním řízení, by
vyšly vniveč. Jelikož usnesení Policie ČR směřuje jen k tomu, aby byl obohacen stát, nikoli akcionáři a sama
Policie ČR navíc uznává, že v trestním řízení již nikoho odsoudit nemůže, rozhodlo se HPH podat proti
tomuto usnesení stížnost. HPH shledává tento postup za nepřípustné poškození společnosti, resp.
akcionářů jako obětí trestného činu. Stížnost HPH ale byla ze strany státního zástupce zamítnuta.
18. Řízení vedená u Okresního soudu v Nikósii, žaloby na odvolání správce trustů č. 1 a 2, žalobce HPH Cayman
Ltd. vs. Daventree Trustees Ltd., žaloby byly v 07/2017 zamítnuty, bylo podáno odvolání.
19. Řízení vedené u Okresního soudu v Nikósii, na vyslovení neplatnosti dohody z 31. 3. 2011, žalobce HPH vs.
žalovaní Daventree Trustees Ltd. a ostatní.
20. Řízení vedené u Nejvyššího soudu v New Yorku, žalobce HPH vs. žalovaný Landlocked Shipping Co., o
výplatě výtěžku z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA.
21. Exekuční řízení vedené soudním exekutorem JUDr. Ing. Petrem Kučerou, ve věci HPH vs. JUDr. Josef Cupka,
o vydání listin, sp. zn. 150 EX 15/11. Řízení bylo ukončeno dohodou o narovnání.
22. Exekuční řízení vedené soudním exekutorem JUDr. Ing. Petrem Kučerou, ve věci HPH vs. JUDr. Michal
Pacovský, o vydání listin, sp. zn. 150 EX 412/10 a s tím související soudní řízení vedené po povolení obnovy
řízení (na návrh JUDr. Pacovského) - Městský soud rozhodl svým rozsudkem ze dne 27. 7. 2016, č.j. 11 Cm
129/2006-300, tak, že se žaloba zamítá. Proti tomuto rozhodnutí Městského soudu v Praze HPH podal
odvolání, jež je předmětem odvolacího řízení vedeného u Vrchního soudu v Praze pod sp.zn. 14 Cmo
437/2016.

6. Významné skutečnosti po konci účetního období
1. Společnost dle účetní závěrky za rok 2017 vykázala účetní ztrátu z minulých let ve výši 19 889 589 tis. Kč, a vlastní kapitál společnosti je -32 743 tis. Kč. Na valné hromadě musí akcionáři
nejen schválit účetní závěrku, ale zároveň rozhodnout, co se s vykázanou účetní ztrátou stane.
Valná hromada pak má k dispozici možnosti, jak s účetní ztrátou naložit. V případě společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci připadá efektivně v úvahu pouze proces snížení
základního kapitálu za účelem úhrady ztráty. Proto představenstvo navrhne po využití všech
použitelných fondů v rámci úhrady ztráty minulých let následné snížení základního kapitálu.
2. Jako další krok ke konsolidaci hospodaření společnosti pak představenstvo navrhne valné hromadě
souběžné navýšení základního kapitálu na úhradu závazků společnosti a pro získání dalšího času na
dokončení procesu likvidace s uspokojivým výsledkem pro akcionáře. Představenstvo navrhuje
valné hromadě navýšení základního kapitálu o 25 milionů Kč, úpisem nových kmenových akcií
s jmenovitou hodnotou 1,- Kč. Částka 25 mil. Kč je horní hranicí pro úpis bez nutnosti vytvoření a
schválení prospektu emitenta Českou národní bankou, což by celý proces značně prodloužilo.
V rámci zachování možnosti každého akcionáře navýšit si svůj podíl Společnost nabízí využití
přednostního práva všech akcionářů u 16.466.840 ks akcií. Zbývajících 8 533 160 ks akcií nabídlo
představenstvo společnosti EuroHost, s.r.o., jako největšímu věřiteli Společnosti, ve formě
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3.

4.

5.

6.

kapitalizace části jeho pohledávky. Navýšení základního kapitálu Společnosti formou kapitalizace
části pohledávky EuroHost, s.r.o. je ekonomicky výhodné pro Společnost z důvodu, že Společnost
na zánik uvedených pohledávek nebude muset vynakládat finanční prostředky, a proto se takovýto
zánik nedotkne negativně její vlastní činnosti ani jejího majetku (aktiv), což by při jiných způsobech
zániku těchto závazků nebylo možné. Tímto krokem Společnost získává jistotu částečného snížení
cizích zdrojů ve významné výši bez ohledu na výsledek následného úpisu dalších akcií souběžně
s navýšením vlastního kapitálu a ve velmi krátkém časovém úseku dojde ke snížení úrokového
zatížení společnosti. Zároveň po jednání se společností EuroHost, s.r.o. bylo dohodnuto, že
Společnosti zůstane otevřená možnost čerpání úvěru až do původních 30 mil. Kč, a to do 31.3.
2019, podle podmínek úvěrové smlouvy ve znění dodatku č. 2 ze dne 29.3.2018.
Představenstvo a likvidátoři navrhují akcionářům navýšení základního kapitálu Společnosti
z důvodu zachování možnosti uspět v soudních sporech, které mají potenciál přinést do společnosti
peníze (Řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 9 C 100/2016, o zaplacení
20,126.440 USD, žalobce HPH vs. žalovaný JUDr. Bayer nebo řízení vedené u Nejvyššího soudu
v New Yorku, žalobce HPH vs. žalovaný Landlocked Shipping Co., o výplatě výtěžku z prodeje
nemovitosti v Aspenu, USA a také řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 46 T 17/2006, trestní
řízení o zajištění akcií společnosti Harms Holding Co. Limited a Berio Holdings Co. Limited).
Současně je ale třeba upozornit, že v případě neúspěchu v některém ze soudních sporů např. se
společnostmi Victoria Security Printing (Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, sp .zn. 19 C
88/2017, o zaplacení 11,514.000 Kč s přísl., žalobce Victoria Security Printing, a.s. vs. žalovaný HPH)
mohou vzniknout společnosti další závazky, které bude společnost muset uhradit. To by mohlo
vést, bez navýšení vlastních zdrojů, až k ohrožení další insolvencí.
Ve sporu se společností First American (Řízení u Městského soudu v Praze, sp. zn. 15 Cm 107/2004,
o zaplacení 10,241.378,99 Kč, žalobce First American, a.s. vs. žalovaný HPH) rozhodl dne 20. 6.
2018 Vrchní soud v Praze jako soud odvolací tak, že potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně
v částce 1,000.000 Kč, ale ohledně zbylé částky změnil rozhodnutí soudu prvního stupně tak, že se
žaloba zamítá. Společnost First American, a.s. je ale povinna uhradit HPH náklady řízení v částce
cca 1,1 mil. Kč, tzn. HPH nebude po započtení povinna hradit ničeho. Rozhodnutí bude po doručení
písemného vyhotovení rozsudku pravomocné.
Představenstvo a likvidátoři proto předloží akcionářům na valné hromadě k rozhodnutí, zda schválí
navržený postup snížení a souběžného navýšení základního kapitálu, což umožní Společnosti dále
pokračovat v soudních sporech, které mohou akcionářům přinést zisk. Nebo zda se akcionáři
rozhodnou více do Společnosti neinvestovat a předložený návrh neschválí. Pak by likvidátorům
nezbyla jiná možnost, než nabídnout k prodeji pohledávky a likvidaci ukončit dříve, než se
Společnost ocitne znovu v insolvenci.

Za Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci

V Praze dne 1.6.2018
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