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Věc:  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 5.5.2016 

 
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, 16.1.2014, 17.12.2014 a ze dne 30.6.2015.  

Již v předchozích zprávách o průběhu právního zastoupení jsme Vás informovali o 
skončení řízení o ústavní stížnosti, stížnosti pro porušení zákona a řízení o vyloučení 
pohledávky z exekuce. Podrobné informace o průběhu jednotlivých řízení a jejich výsledku 
tak obsahují shora uvedené průběžné zprávy, na které pro přehlednost odkazujeme.  
 

Nyní došlo také k ukončení řízení vedeného k naší žalobě o ochranu vlastnického 
práva, když podané dovolání v této věci Nejvyšší soud ČR odmítl. Dovolání bylo podáno 
proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým potvrdil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4, 
který zamítl naši žalobu s odůvodněním, že posoudil jednání  Harvadského průmyslového 
holdingu, a.s. – v likvidaci (dále také „HPH“) jako výkon jejích procesních práv. 
V návaznosti na rozhodnutí o odmítnutí dovolání uložil Nejvyšší soud ČR HARVARD 
CAPITAL and CONSULTING  investiční společnost a.s. v likvidaci (dále také „HCC“) 
povinnost k náhradě nákladů řízení ve výši 2.178,- Kč. Proti rozhodnutí dovolacího soudu 

není opravný prostředek přípustný a  je možné podat pouze ústavní stížnost. 
 
 Za účelem zrušení zajištění peněžních prostředků byla učiněna také opětovná žádost o 
zrušení zajištění peněžních prostředků zajištěných v rámci trestního řízení vedeného u 
Městského soudu v Praze pod sp.zn. 46 T 17/2006. Důvodem podání opětovné žádosti o 
zrušení zajištění byla skutečnost, že uplynula 3-letá lhůta, kterou trestní soud poskytl HPH 
k uplatnění jejích práv v občanskoprávním řízení a z trestního spisu jsme nezjistili, že by HPH 
proti HCC podalo nějakou žalobu. O této žádosti o zrušení zajištění nebylo dosud 

rozhodnuto a zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu HCC tak stále trvá. 
 
 Přestože v soudním spise trestního soudu se nenacházela žádná zmínka o podání 
žaloby, byl učiněn dotaz na Obvodní soud pro Prahu 4, zda jeho evidencí neprochází nějaké 
další soudní řízení, které by HPH proti HCC vedla. V návaznosti na to bylo zjištěno, že HPH 
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zahájila proti HCC u Obvodního soudu pro Prahu 4 řízení, ve kterém se po HCC domáhá 
zaplacení peněžité částky. Řízení je u Obvodního soudu pro Prahu 4 vedeno pod sp.zn. 51 C 
100/2016 a bylo zahájeno poslední den lhůty poskytnuté HPH ze strany trestního soudu. Ve 
věci tohoto soudního řízení se pokusíme jeho průběh maximálně urychlit tak, aby mohlo dojít 
k vyřešení mnohaletého sporu co nejdříve a podle výsledku řízení došlo k uvolnění peněžních 
prostředků trestním soudem. 
 

SOUVISEJÍCÍ ŘÍZENÍ 
 
 V souvislosti s uvolněním peněžních prostředků evidujeme pět řízení, v rámci 

kterých je po HCC požadována úhrada pohledávek, a to v souvislosti s výplatou 
podílníků HCC.  
 

Prvým z nich je soudní řízení, ve kterém Česká republika požaduje po HCC 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. Toto řízení je přerušeno, neboť v současné době HCC nemůže disponovat 
s prostředky potřebnými pro výplatu. 

 
Dalším řízením, které je proti HCC vedeno, je řízení ve kterém Česká republika 

požaduje po HCC zaplacení částky 8.615,- Kč, kterou měl stát nabýt jako odůmrť v rámci 
dědického řízení po Stanislavu Soldánovi nar. 9.1.1966 – jednom z podílníků zrušeného 
Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. Také toto řízení 
je přerušeno, neboť v současné době HCC nemůže disponovat s prostředky potřebnými pro 
výplatu. 
 

HCC je rovněž žalovaná Českou republikou o zaplacení částky 17.230,- Kč 
s příslušenstvím, kterou měl stát nabýt jako odůmrť v rámci dědického řízení po Růženě 
Štěpánkové, nar. 11.5.1921 a Josefu Kašparovi, nar. 1.5.1952 – podílnících zrušeného 
Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. I toto řízení je 
přerušeno, neboť v současné době HCC nemůže disponovat s prostředky potřebnými pro 
výplatu. 

 
Ve shora uvedených sporech, které proti HCC vede Česká republika, se v případě 

neúspěchu vyskytuje riziko úhrady nákladů řízení, které jsou však v souladu s vyhláškou č. 
177/1996 Sb., advokátním tarifem pouze v případě, že by do řízení na straně státu jako 
žalobce vstoupil advokát jako jejich zástupce. 
 
 Z hlediska dalších probíhajících řízení uvádíme, že dosud probíhá dědické řízení po 
zůstavitelce Lidmile Koptíkové, nar. 20.5.1964, která byla podílníkem zrušeného 
Harvardského Garančního a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. V rámci tohoto 
řízení byly v návaznosti na výzvu notářky ke složení částky 4.307,50 Kč sděleny překážky, 
které HCC ve splnění výzvy ke složení částky 4.307,50 Kč brání s tím, že byly uvedeny 
důvody, proč není možné výzvě notářky ke složení částky 4.307,50 Kč vyhovět.  
 
 Dosud také probíhá dědické řízení po zůstavitelce Janě Bradové, nar. 24.4.1947, která 
by měla být s největší pravděpodobností podílníkem zrušeného Harvardského Garančního a 
Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. V rámci tohoto řízení jsme totiž byli již dříve 
notářem jako pověřeným soudním komisařem vyzváni ke sdělení, zda lze očekávat obnovení 
výplat ze strany HCC i.s., které jsou dosud pozastaveny, neboť předmětem dodatečného 
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projednání dědictví po zemřelé jsou nevyplacené podíly zrušeného Harvardského Garančního 
a Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. K výzvě notáře bylo zasláno sdělení 
ohledně překážek, které brání ve výplatě podílníků zrušeného Harvardského Garančního a 
Násobkového podílového Fondu HC&C i.s., a.s. 

 
O jiných aktivních ani pasivních sporech 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 cokoliv dalšího doložit, případně informace doplnit, neváhejte 
nás kontaktovat a my toto obratem učiníme. 

   
V Praze dne 5.5.2016  
 
 
    Děkujeme za spolupráci 
 
 
                                                      s pozdravem 
 
 
           Mgr. Martin Štuksa 
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