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Vážení podílníci, 
 

nastal čas vás opět informovat o stavu věcí. Základní informace je bohužel 
stále stejná. Výplaty stále neprobíhají. Soudní spory jsou stále tři. 

 
První dva byly iniciovány skupinou kyperských společností, dle posledních 

dostupných informací ovládaných rodinou Viktora Koženého. U těchto sporů 
nenastal žádný vývoj. Zde je také největší komplikace bránící zahájení nebo 
pokračování výplat. 

 
V rámci těchto sporů byl v roce 2005 jmenován kyperským soudem Receiver, 

jehož povinností bylo, m.j. zpracovávat pravidelné zprávy. Toto však v postatě vůbec 
neplní. Naší snahou tedy bude, aby soud jmenovaného Receivera odvolal a rozsudek 
zrušil, případně aby blokovaný majetek omezil pouze na část, která připadá na akcie 
vlastněné těmito společnostmi a ostatní podílníci nebyli bráni jako rukojmí. Důležité 
proto je, jestli prostředky připadající na akcie kyperských společností připadnou 
jim, nebo HPH, to záleží především na vedení Harvardského průmyslového holdingu 
a.s. – v likvidaci (dále jen „HPH“) a jeho likvidátorovi. Trust jen plní smlouvu o 
založení Trustu tím, že prostředky nevyplácí dlužníkovi či spřízněným osobám. 
Pokud je však HPH nečinné, tak si zřejmě myslí, že tyto společnosti mají své 
prostředky získat a že tedy nenáleží HPH, potažmo jeho akcionářům.  

 
Soudní spor iniciovaný HPH má za sebou, po několika odkladech, výslech a 

křížový výslech prvního svědka HPH pana Milana Franty. Spor by měl dle nařízení 
soudu pokračovat 17. a 18. ledna 2011. I HPH iniciovalo v minulosti blokaci 
prostředků, na základě našeho odvolání však bylo toto nařízení soudu zrušeno.  
 
 Pokud jde o situaci po té, co by odpadly překážky bránící výplatě podílů, tak 
bude muset následovat zpracování účetních závěrek za 6 let a následně stanovení 
hodnoty podílu, její zveřejnění a následně start výplat. Uděláme vše pro to, aby tato 
doba byla co možná nejkratší.  
 

Náš odhad je ten, že i přes škody vzniklé z důvodu propadu akcií na počátku 
krize by se hodnota podílu v Trustu 1 neměla příliš lišit od poslední zveřejněné 
hodnoty podílu.  

 
V teto souvislosti bych rád vyvrátil spekulace o tom, že trust po 10 letech 

končí. Není tomu tak. Smlouva o založení Trustu říká, že trust je založen na dobu 
100 let (paragraf 1.24 Smlouvy).  
 



Neumím si představit, že i přes to, že se již od roku 2005 nemohou provádět 
výplaty, by někdo rozhodl o zrušení trustu. Mohu Vás tedy ubezpečit, že ač doba 10 
let od založení tzv.  Trustu 1 uplyne až za více než rok a půl, nikdo o ukončení trustu 
po uplynutí neuvažuje.  

 
Zrušení trustu po uplynutí 10 let také braní samotný text Smlouvy. V 

paragrafu 61 se, volně přeloženo říká, že trust může být zrušen po uplynutí 10 let 
nebo kdykoliv později, pokud nebyly podány platné žádosti, lze očekávat, že již 
žádné podány nebudou a správce nebo pověřená osoba podnikly všechny kroky pro 
výplatu.  

 Již základní podmínka není splněna, ke konci roku 2010 eviduje správce 
trustu celkem 5801 žádostí o výplatu (z toho 1464 správných), které žádají o 
výplatu více než 870 tisíc USD. Protože každý týden se toto číslo zvětšuje není tudíž 
splněn ani druhý požadavek uvedený v paragrafu 61. Informace o tom, že trusty 
budou po 10 letech zrušeny, je tedy šířena někým, kdo chce jen a pouze škodit a 
vyvolávat paniku.  
 

Věřte, že podnikáme veškeré kroky k tomu, aby výplata mohla být obnovena 
co nejdříve a aby vaše nároky byly ochráněny. Pokud jde o získání majetku dlužníka 
a spřízněných osob, to je úkol nikoliv pro Správce Trustu, ale pro vedení HPH.  
 

Doufám, že v brzké době se na vás budu moci obrátit se zprávou, že výplata z 
Trustů bude brzy zahájena.  
 
 Budu samozřejmě přítomen na NVH HPH konané dne 14.1.2011 a jsem tudíž 
připraven odpovědět vaše případné další dotazy.  
 
 
 
 
Tomáš Ševčík 
Daventree Trustees Ltd.  
 
 
 


