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Průběžná zpráva o průběhu právního zastoupení a krocích k uvolnění
zajištěných
peněžních prostředků na bankovním účtu u Československé
obchodní banky, a.s. pro účely zprávy o průběhu likvidace k datu 17.12.2014

Na základě Vaší žádosti si dovolujeme podat aktuální zprávu o průběhu vyřizování
Vašich právních případů. Tato naše informace navazuje na předchozí informace ze dne
30.9.2013 a ze dne 16.1.2014.
Řízení o ústavní stížnosti v současné době již neprobíhá, neboť ústavní stížnost
byla usnesením Ústavního soudu ČR č.j. III. ÚS 2006/13 ze dne 20.3.2014 odmítnuta.
Dalším, mimořádným opravným prostředkem, který byl z naší strany podán, byl
podnět ke stížnosti pro porušení zákona, a to z důvodu nezákonnosti rozhodnutí vydaných
v trestním řízení vedeném proti Viktoru Koženému a Borisi Vostrému u Městského soudu
v Praze pod sp.zn. 46 T 17/2006. V této věci jsme byly sdělením Ministerstva spravedlnosti
ČR ze dne 8.10.2014 vyrozuměni, že nebyly shledány důvody pro podání stížnosti pro
porušení zákona, a proto byl náš podnět odložen.
Pravomocně skončeno je řízení o vyloučení pohledávky z exekuce vedené proti
HPH. Řízení bylo zastaveno, neboť před podáním žaloby byl zrušen příkaz, kterým se soudní
exekutor pokusil postihnout v rámci exekučního řízení peněžní prostředky HCC. V tomto
řízení byla HCC přiznána náhrada nákladů řízení proti HPH jak soudem prvého stupně, tak
soudem odvolacím, který rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil. Dle našich informací tyto
náklady HPH uhradilo.
Jediné řízení, které nyní probíhá je řízení k naší žalobě o ochranu vlastnického
práva. Zde je stav řízení takový, že soud prvého stupně zamítl naši žalobu s odůvodněním, že
posoudil jednání HPH jako výkon jejích procesních práv. V návaznosti na zamítnutí žaloby
uložil soud prvého stupně HCC povinnost k náhradě nákladů řízení. Proti rozhodnutí soudu
prvého stupně bylo dne 8.12.2014 podáno odvolání, o kterém nebylo prozatím
rozhodnuto.
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Posledním krokem, který byl za HCC učiněn za účelem zrušení zajištění peněžních
prostředků, zajištěných v rámci trestního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod
sp.zn. 46 t 17/2006, je podání žádosti o zrušení zajištění.
V souvislosti s uvolněním peněžních prostředků evidujeme dvě řízení, v rámci
kterých je po HCC požadována úhrada pohledávek, a to v souvislosti s výplatou
podílníků HCC.
Jedná se jednak o soudní řízení, ve kterém je HCC žalovaná Českou republikou o
zaplacení částky 1.666,- Kč, kterou měl stát v rámci dědického řízení po některém z podílníků
zrušeného Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. nabýt
jako odúmrť. K našemu návrhu bylo soudem rozhodnuto o přerušení řízení do doby, než bude
rozhodnuto o vlastnickém právu HCC zajištěným peněžním prostředkům v řízení o ochranu
vlastnického práva, aby HCC mohlo disponovat s prostředky potřebnými pro výplatu.
Druhým řízením je dědické řízení po zůstavitelce, která byla podílníkem zrušeného
Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. V rámci tohoto
vyzvala notářka jako pověřená soudní komisařka k provedení úkonů v řízení o dědictví HCC
ke složení částky 4.307,50 Kč. Na výzvu notářky byly sděleny překážky, které HCC ve
splnění výzvy ke složení částky 4.307,50 Kč brání s tím, že v současné době nelze jejímu
požadavku vyhovět.
O jiných např. pasivních sporech vůči HCC nevíme a nejsme o nich informováni.
O veškerých shora uvedených krocích jste byli průběžně informováni a finální verze
zpracovaných podání máte k dispozici, stejně jako doklad o doručení všech podání příslušným
soudům. Pokud by bylo třeba cokoli dalšího doložit, případně informace doplnit, neváhejte
nás kontaktovat a my toto obratem učiníme.
V Praze dne 17.12.2014
Děkujeme za spolupráci
s pozdravem
Mgr. Martin Štuksa
Elektronicky podepsal(a) Mgr.
Martin Štuksa
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