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1. ÚVOD 
 
1.1.   Účel ocenění 
 
 
Tento posudek je zpracován na základě objednávky společnosti CYRRUS CORPORATE 
FINANCE, a.s.. Jeho účelem je stanovení tržní hodnoty akcií společnosti Harvardský 
průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 
1, IČ: 442 69 595 pro účely stanovení ceny pro návrh veřejné dobrovolné dražby. Akcie 
nejsou kótované na oficiálních trzích (nejsou veřejně obchodovatelné). Předmětem dražby je 
balík 263 277 kusů akcií ve jmenovité hodnotě  1,- Kč,  tj. celkem 0,66 % podíl na celkovém 
objemu emise. 
 
 
 
 
1.2.   Obecné předpoklady a omezující podmínky ocenění 
 
 
Tento posudek byl vypracován v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími 
podmínkami: 
 
 
• Předmětem posudku nebylo právní posouzení, a tudíž se předpokládá, že vlastnická práva k 

oceňovanému majetku jsou účinná. Z tohoto titulu nepřebírám žádnou odpovědnost. 
 
• Informace z ostatních zdrojů, které jsou použity v posudku, jsou považovány za věrohodné, 

avšak nebyly ověřovány ve všech případech. Pokud nebylo uvedeno jinak, při ocenění byly 
použity informační zdroje vymezené v rámci podkladových materiálů. 

 
• Posudek byl zpracován na základě podmínek, které byly známy v době jeho vypracování, za 

případné změny v tržních podmínkách po předání zpracovatelského posudku nebude převzata 
žádná odpovědnost. 

 
• Při ocenění byly respektovány právní předpisy platné a účinné v době zpracování. 
 
• Zpracovatel nemá žádné současné ani budoucí zájmy na majetku, který je předmětem posudku. 
 
• Zpracovatel tímto prohlašuje, že závěry zpracovatelského posudku vycházely z podkladů 

předložených zadavatelem posudku a dokumentů, které mu předložil statutární ředitel 
společnosti, a že tyto dokumenty použil jako celek, tj. zkoumal je jednotlivě a ve vzájemné 
souvislosti, přičemž žádný takový dokument neopomenul. V případě, že management 
společnosti nepředložil znalci dokumenty, které mohly mít vliv na zpracování zpracovatelského 
posudku, nepřijímá zpracovatel jakoukoli odpovědnost s touto skutečností související. 

 
• Znalecký posudek a jeho závěry jsou určeny pouze pro objednatele k účelu uvedenému na 

titulní straně posudku a nejsou určeny k žádnému jinému účelu. 
 
• Znalec prohlašuje, že není podjatý ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 254/2019 Sb., 

o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 
 

• Znalec prohlašuje, že pracoval s naprosto minimálním množstvím vstupních dat, která nejsou 
zcela aktuální. Vypočtená hodnota je proto považována za vysoce spekulativní a nemá jiné 
využití mimo specifické zadání tohoto posudku, tedy pro účely veřejné dobrovolné dražby.  
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• Vzhledem k absenci aktuálních podkladových materiálů (poslední dostupné výkazy společnosti 
jsou k datu 31.12.2018) je rozhodné datum ocenění stanoveno stejné, jako datum zpracování 
znaleckého posudku. Posudek je zpracován za předpokladu, že v mezidobí nedošlo k zásadním 
změnám rozvahových hodnot.  

 
 
 
 
 
1.3.  Podkladové materiály 
 
Pro potřeby zpracování posudku byly použity převážně materiály z veřejně dostupných zdrojů. 
Jedná se zejména o následující materiály: 
 
 
 
materiály poskytnuté zadavatelem posudku: 
 
• počet kusů akcií určených k dražbě 
 
 
 
materiály a literatura opatřené znalcem: 
 
• výroční zpráva společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci za rok 2018  
• rozvaha účetní jednotky Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci ke 31.12. 2018  
• výkaz zisku a ztráty Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci ke 31.12. 2018 
• výpis z obchodního rejstříku (internetový zdroj: www.justice.cz) 
• zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. 
• vyhláška č 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) 
• Bradáč, A. a kol. - Soudní inženýrství, Akademické nakl. CERM, s.r.o. 
• Kislingerová, E. - Oceňování podniku, C.H.BECK 
• Mařík, M. - Určování hodnoty firem, Praha, Ekopress 
• Mařík, M. - Diskontní míra v oceňování, Praha: 1. vydání, VŠE v Praze, 2001 
• Mařík, M. - Metody oceňování podniku, Praha, Ekopress, 2003 
• Musílek, P. - Trhy cenných papírů, Praha, Ekopress, 2002  
 
 
 
ostatní vybrané veřejné zdroje: 
 
www.akcie-cz.kurzy.cz - Informační portál mapující kapitálový trh 
www.justice.cz - Obchodní rejstřík 
www.hphas.cz - společnost Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci 
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1.4.  Definice a pojmy 
 
 
ČISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK je vymezen jako obchodní majetek po odečtení závazků 
vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých 
závazků, je-li právnickou osobou. 
 
OBCHODNÍ MAJETEK je definován takto: Obchodním majetkem podnikatele, který je 
fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva 
a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho 
podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý 
jeho majetek.“ 
 
OBCHODNÍ JMĚNÍ („JMĚNÍ“) představuje souhrnný pohled na majetek a závazky 
podniku a je vymezen jako soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli, 
který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním. Jměním podnikatele, který je 
právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků. 
 
VLASTNÍ KAPITÁL tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v 
rozvaze se vykazuje na straně pasiv. 
 

Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, rozeznáváme následující druhy cen: cenu sjednanou 
a cenu zjištěnou. 

CENA SJEDNANÁ - Strany transakce mají svobodu při sjednávání cen (volné ceny), pokud 
právní, resp. cenové předpisy nestanoví jinak (regulované ceny). 

Cenou sjednanou pro transakci se rozumí objektivní skutečnost, která vyjadřuje protihodnotu 
sjednanou stranami za převáděný majetek, práva či jiné majetkové hodnoty nebo poskytované 
služby v daném jedinečném případě. 

CENA ZJIŠTĚNÁ (určená, administrativní) - Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 
v platném znění upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb 
pro účely stanovené zvláštními předpisy, stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého 
oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany. Majetek a služby se podle tohoto zákona oceňují 
obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 

Obvyklou cenou se rozumí cena, která byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě 
obdobného majetku se stejnou užitnou hodnotou nebo při poskytování stejné nebo obdobné 
služby v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění. 
V ostatních případech oceňování se majetek a služby oceňují hodnotou. Hodnota však není - 
na rozdíl od ceny - objektivní či vypočitatelnou skutečností, ale subjektivním (i když často 
objektivizovaným) odhadem hodnoty předmětu v daném čase, pro daný účel a podle konkrétní 
definice hodnoty. 
 
HODNOTA AKCIE je v tomto zpracovatelkém posudku stanovená jako alikvotní podíl na 
tržní hodnotě čistého obchodního majetku cílové společnosti, přičemž v souladu s 
Mezinárodními oceňovacími standardy (IVS) pod pojmem tržní hodnota rozumíme 
odhadnutou částku, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi koupěchtivým 
kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými 
partnery po náležitém marketingu, při jejímž uzavření by její strany jednaly informovaně, 
rozumně a bez nátlaku.  
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OBJEKTIVIZOVANÁ HODNOTA - Známe mnoho druhů objektivizovaných hodnot, např. 
tržní (obecnou, popř. obvyklou, reálnou), substanční (věcnou, reprodukční, popř. 
nákladovou), užitnou (popř. výnosovou), směnnou (popř. srovnávací), účetní, likvidační, 
hodnotu promptního prodeje a jiné. V praxi převládá pojem objektivizované hodnoty s 
přívlastkem tržní.  
Objektivizovaná hodnota je používána zejména tam, kde je nutno vyloučit jakýkoliv subjektivní 
vliv, včetně subjektivního vlivu znalce. Objektivizace se zpravidla dosahuje použitím údajů, které 
jsou nesporné (tj. historických údajů) nebo metod ocenění, které jsou invariantní (viz přísl. 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů – dále jen 
„zákon o oceňování majetku“). Objektivizované hodnoty je využíváno zejména při ocenění pro 
daňové účely nebo pro ocenění, které musí být zcela nesporné. 
Hodnota při ocenění pro účely přechodu účastnických cenných papíru na hlavního akcionáře však 
nemusí být hodnotou nespornou, resp. nemusí mít rozhodující funkci, má především zajistit 
možnost akcionářům dotčeným rozhodnutím většinového akcionáře vystoupit ze společnosti za 
spravedlivých podmínek. 

SUBJEKTIVNÍ HODNOTA - Před transakcí dochází nejprve k ryze subjektivním ocenění 
majetku, práv či jiných majetkových hodnot nebo služeb, které je provedeno stranami 
transakce. 
Subjektivní hodnota vyjadřuje vztah konkrétního subjektu (či skupiny subjektů) k danému 
majetku. Někdy je tato hodnota nazývána také hodnotou investiční. Subjektivní hodnota je 
hodnotou z hlediska konkrétní jednotlivé osoby, při zohlednění jejích představ a názorů. Z tohoto 
důvodu se subjektivní hodnota samozřejmě muže odchylovat a často také velmi odchyluje jak od 
tržní, tak od objektivizované hodnoty. I když pro účely ocenění nejsou primárně určena 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o oceňování majetku“), lze za pomoci ustanovení § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku 
formulovat jeden z rozdílu mezi tržní hodnotou, resp. objektivizovanou hodnotou a subjektivní 
hodnotou. Rozdíl spočívá mimo jiné v tom, že subjektivní hodnota zohledňuje vlivy 
mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ale i vliv zvláštní 
obliby předmětu ocenění. Z hlediska účelu tohoto ocenění lze subjektivní hodnotu jako adekvátní 
kategorii hodnoty zcela vyloučit, neboť by její použití zejména mohlo vést k nerovnému 
zacházení s akcionáři.  
 
TRŽNÍ HODNOTA (Fair value) je účetní pojem obsažený v Mezinárodním účetním 
standardu č. 16 (IAS 16). Je definován jako "částka, za kterou by mohlo být směněno aktivum 
mezi informovanými, ochotnými stranami v arm´s lenght transaction". 
 
Tržní hodnotou (Markét Value) se rozumí v souladu s definicí v Mezinárodních oceňovacích 
standardech (IVS 2003) odhadnutá částka, za kterou by byl předmět ocenění směněn k datu 
ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím. Podle definice přijaté 
IVSC a TEGOVA je tržní hodnota odhadovaná částka, za kterou by aktivum mělo být 
směněno k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při arm´s length 
transakci po náležitém marketingu, přičemž obě strany jednaly informovaně, uvážlivě a bez 
nátlaku. Je třeba interpretace v souvislosti s detailním komentářem v EVS 4.3. 
 
 
Tržní hodnota obsahuje také předpoklad tzv., nejlepšího využití. Dle IVS 2003 se jedná o 
nejpravděpodobnější využití předmětu ocenění, které je fyzicky možné, právně přípustné, 
patřičně odůvodněné, finančně přijatelné a ústící v nejvyšší hodnotu. 
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2. NÁLEZ 
 
2.1. Identifikace společnosti 
 
Základní identifikační údaje o emitentovi, jehož akcie jsou předmětem ocenění, byly převzaty z 
výpisu z obchodního rejstříku. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným soudem, oddíl 
B 1040 vedená u Městského soudu v Praze.  
Kompletní výpis je přílohou č. 1.  
 
 
Historie Harvardského průmyslového holdingu 
 
Historie Harvardského průmyslového holdingu, a. s. - v likvidaci (dále jen HPH) začíná dne 
21.11.1991, kdy do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 1040 byl zapsán Harvardský dividendový investiční fond, a. s. Fond byl založen 
jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 17.10.1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto 
složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy společnosti. 
 
Zakladatel upsal celý základní kapitál ve výši 100.000,- Kčs rozdělený na 10 akcií znějících na 
jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kčs. Předmětem podnikání Harvardského dividendového 
investičního fondu, a. s. bylo soustřeďování investičních bodů od držitelů investičních kupónů a 
jejich použití k nákupu akcií podniků privatizovaných v rámci kupónové privatizace podle zákona 
č. 92/1991 Sb. a správa takto nabytého majetku. Od 6.5.1993 potom i nákup nemovitostí, 
movitostí nebo investic na základě dohody o tichém společenství, nebo vkladů na oddělených 
bankovních účtech a správa takto nabytého majetku a jakákoliv další činnost, která je v souladu s 
činností fondu podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.  
 
Cílem bylo zajistit akcionářům postupné dlouhodobé zhodnocování jejich podílů na kapitálu 
fondu. To platilo do 11.4.1996, kdy těsně před novelou zákona č. 248/1992 Sb. se Harvardský 
dividendový investiční fond, a. s. přetransformoval na Harvardský průmyslový holding, a.s. 
 
Dne 20.6.1996 rozhodla valná hromada o sloučení Harvardského průmyslového holdingu, a. s. 
(IČO: 44269595) s: 
 
Harvardskou diamantovou společností, a. s. (IČO: 45312125) 
Harvardskou contrariánskou společností, a. s (IČO: 45312117) 
Harvardským spolkem menších společností, a. s. (IČO: 45312109) 
Harvardskou arbitrážní společností, a. s. (IČO: 45312095) 
Harvardskou finanční společností, a. s. (IČO: 44268777) 
Sklo Union, a. s. (IČO: 00012726) 
s tím, že HPH se stane jejich universálním právním nástupcem a převezme obchodní jmění těchto 
společností. Zapsáno bylo v obchodním rejstříku od 14.5.1997. 
 
Dne 30.8.1997 rozhodla valná hromada o zrušení HPH s likvidací a dne 31. října 1997 byla 
zapsána do obchodního rejstříku likvidace Harvardského průmyslového holdingu, a. s., a 
likvidátorem (prvním) se stal ing. Boris Vostrý, CSc. který byl tou dobou současně i předsedou 
představenstva HPH. 
 
Dne 15.12.2000 byl do obchodního rejstříku zapsán jako likvidátor společnosti Harvardský 
průmyslový holding, a. s. – v likvidaci doc. Ing. ZDENĚK ČASTORÁL, DrSc. který nahradil 
ing. Borise Vostrého, CSc. 
 
Dne 21.3.2017 byli zapsáni do obchodního rejstříku další dva likvidátoři Harvardského 
průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci společnost Tomko a partneři, v. o. s. a JUDr. Dagmar 
Mixová s tím, že likvidátoři zastupují společnost vždy dva společně. 
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Dne 2.10.2018 bylo do OR zapsáno snížení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná hromada 
konaná 13.9.2018. Důvodem snížení základního kapitálu byla vysoká ztráta společnosti vykázaná 
v účetní závěrce za rok 2017. Účelem snížení základního kapitálu je úhrada části ztráty 
společnosti ve výši 16.450.373.160 Kč. Základní kapitál se snižuje z částky 16.466.840.000 Kč o 
částku 16.450.373.160 Kč na částku 16.466.840 Kč. 
 
Dne 19.10.2018 bylo do OR zapsáno zvýšení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná 
hromada konaná 13.9.2018. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.000.000 
Kč na částku 41.466.840 Kč. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 25.000.000 kusů 
nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1 Kč, 
emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1 Kč. 
 
Dne 27.6.2019 valná hromada rozhodla o přeměně 16.466.840 ks akcií v zaknihované podobě o 
jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, na listinné cenné papíry, tedy na kmenové akcie na jméno 
o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. 
 
Dne 11.7.2019 byla přeměna akcií zapsána do obchodního rejstříku, rozhodnutí valné hromady 
Společnosti ze dne 27.6.2019 bylo zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách 
dne 5.8.2019. 
 
Ke dni 2.8.2019 byl podle § 537 odst. 1 Občanského zákoníku vyhotoven výpis z evidence emise 
ISIN CZ 0009086708 zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných 
papírů, a.s. a následně byla tato emise ke dni 2.9.2019 zrušena. 
 
Dne 3.9. 2020 potvrdil odvolací soud rozhodnutí Městského soudu v Praze o odvolání Doc. Ing. 
Zdeňka Častorála z funkce likvidátora společnosti. 
 
Dne 2.11.2020 bylo do OR zapsáno snížení základního kapitálu, o kterém rozhodla valná hromada 
konaná dne 12.6.2020. Důvodem snížení základního kapitálu bylo zrušení vlastních akcií. 
Základní kapitál se snížil z částky 41.466.840 Kč o částku 1.578.262 Kč na částku 39.888.578 
Kč. 
 
Likvidátoři společnosti: 
JUDr. Dagmar Mixová, 
Tomko a partneři, v.o.s., IČO 01696262. 
Aktuální složení představenstva: 
Jakub Sedláček - předseda představenstva, 
RNDr. Jan Materna, Ph.D. - člen představenstva, 
Mgr. Renata Reichmanová - člen představenstva. 
Aktuální složení dozorčí rady: 
Karel Staněk - předseda dozorčí rady, 
Tomáš Ševčík - člen dozorčí rady, 
Jiří Punar - člen dozorčí rady. 
 
Zdroj: https://www.hphas.cz/inpage/o-hph/ 

 
 
Snížení základního kapitálu v OR 
 
Valná hromada, konaná dne 12.6.2020 rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti 
zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion pět 
set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), tj. z 41 466 840,- Kč na 39 888 578,- 
Kč    
Snížení základního kapitálu bylo do Obchodního rejstříku zapsáno dne 2.11.2020. 
 
Zdroj: https://www.hphas.cz/inpage/zapis-snizeni-zakladniho-kapitalu-v-or/ 



Znalecký posudek č. 64-02/21 
 

 9

1. Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci (dále jen HPH) je zrušenou společností 
působící v režimu likvidace, tzn., že společnost nepodniká, neinvestuje, ani jinou podobnou 
podnikatelskou činností nerozšiřuje svůj majetek a nevytváří zisk z této činnosti. Činnost 
společnosti pod vedením soudem jmenovaného likvidátora směřovala a směřuje k naplnění §§ 70 
- 75b zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nikoliv k 
rozvoji dalšího podnikání a k vytváření zisku. Podle zákona č. 89/2012 Sb., (Nový občanský 
zákoník) §§ 187 - 209 směřuje rovněž v rámci likvidace k rozdělení likvidačního zůstatku 
akcionářům společnosti. Jiný způsob nakládání s majetkem zákon při likvidaci společnosti 
neumožňuje. 
 
2. Jde o společnost, která byla v devadesátých letech minulého století v ČR napadena 
nejrozsáhlejší ekonomickou kriminalitou a to co do výše způsobené škody (přes 10 miliard 
Kč - prokázáno v trestním řízení), tak i co do počtu poškozených akcionářů (cca 240 tisíc převážně 
českých akcionářů). A to za aktivní pomoci a spolupráce statutárních orgánů společnosti. V 
současné době jsou v orgánech společnosti osoby, které podporují aktivity dnes pravomocně 
odsouzených a to formou legalizace majetku pocházejícího z trestné činnosti a snahu o nakládání 
s majetkem mimo likvidační zůstatek. Zároveň se pak snaží znevěrohodnotit aktivity soudem 
ustanoveného likvidátora. To vše ve svém důsledku vede k nemalým škodám na majetku HPH. 
Také se snaží narušit zákonný proces likvidace a legalizovat majetek v tzv. Trustech se sídlem na 
Kypru. 
 
3. Za dané situace nejde o klasický způsob likvidace společnosti spočívající ve zpeněžování 
majetku a jeho zahrnutí do likvidačního zůstatku, ale ze strany likvidátora jde především o 
vymáhání majetku vyvedeného z dispozice HPH mimo území ČR a to v důsledku prokázané 
trestné činnosti odsouzených a jejich spolupracovníků. Likvidátor rovněž podniká kroky k jeho 
zajišťování a k navrácení zpět do ČR tak, aby mohl být akcionářům rozdělen formou likvidačního 
zůstatku. Jde o časově a finančně mimořádně náročnou činnost, která se neobejde bez úzké 
součinnosti orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů v rámci mezinárodní spolupráce při 
odhalování praní špinavých peněz. 
 
4. Všechny valné hromady, na kterých došlo v minulosti k volbě členů představenstva nebo 
dozorčí rady, byly napadeny žalobami na neplatnost usnesení těchto valných hromad. Soud se v 
roce 2013 zabýval náhradní valnou hromadou konanou dne 3.10.2013 a rozhodl o neplatnosti 
všech usnesení této valné hromady. Usnesení nabylo právní moci 28.12.2013. Městský soud v 
Praze svým usnesením z 13.11.2014 vyslovil neplatnost všech usnesení náhradní valné hromady 
společnosti HPH, konané dne 23.5.2014. Z důvodů obstrukcí K. Staňka, vydávajícího se stále za 
člena představenstva, doposud nenabylo toto usnesení právní moci. O neplatnosti všech usnesení 
náhradní valné hromady, konané dne 29.4.2004, rozhodnul Vrchní soud v Praze dne 25.4.2014. 
 
5.  Po pravomocném rozsudku Vrchního soudu v Praze, spis. zn. 6 To 52/2011, ze dne 
17.10.2012, ve věci dnes již odsouzených V. Koženého a B. Vostrého byla likvidátorem spuštěna 
další etapa procesu likvidace a to vykonávací řízení - formou exekučních řízení. Dovolání obou 
odsouzených Nej vyšší soud ČR dne 26.2.2014 odmítl. Činnost likvidátora proto směřuje k 
uvolnění dosud v trestním řízení blokovaného majetku odsouzených a jejich spřízněných 
společností a osob. Směřuje rovněž k dalšímu zajišťování jejich majetku a k náhradě škody, ke 
které byli odsouzeni. 
 
6. Činností soudem jmenovaného likvidátora bylo dále zjištěno, že majetek protiprávně 
vyvedený odsouzenými z dispozice HPH je nadále legalizován a to s odsouzenými spřízněnými 
osobami a tato činnost je přímo či nepřímo podporována stávajícím představenstvem a dozorčí 
radou HPH, či osobami za ně se vydávajícími. Ze strany odsouzených také dochází k pokusům 
ztěžovat likvidaci ať už přímo skrýváním majetku nebo cestou přes některé s nimi přímo či 
nepřímo spolupracující osoby. Dále pak tím, že tyto osoby v nemalé míře svým přístupem proces 
likvidace narušují.  
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2.2. Ekonomické údaje společnosti 
 

 
 
Pohledávky  
 
2.8.1 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-Biackrock, 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.  
2.8.2 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 prof. Častorálem.  
2.8.3 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.  
2.8.4 Pohledávka za JUDr. Jaromírem Bayerem, advokátem, Jeremiášova 18, PSČ 370 01, 
České Budějovice, jistina 20.126.440,- USD, soudní řízeni 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 řízeni byla na návrh stran v 10/2017 přerušena za účelem 
možnosti uzavřeni smíru. Peněžní prostředky byly nejprve zajištěny orgány činnými v trestním 
řízeni, poté byly z rozhodnuti trestního soudu vloženy do soudní úschovy, nyní bude probíhat 
řízení o úschově. Řízeni u Okresního soudu v Českých Budějovicích bylo v 06/2018 přerušeno z 
duvodu vedení řízení o úschově u Obvodního soudu v pro Prahu 2. Pohledávka je dobytná, toto 
však závisí na posouzení soudem v rámci úschovního či civilního řízení. Délku sporu bohužel 
nelze presumovat. Řízení u Krajského soudu v Českých Budějovicich bylo zastaveno z důvodu 
zpětvzetí žaloby žalobcem, společností Daventree Trustees Ltd. (v podrobnostech viz dále).  
2.8.5 Pohledávka za HARVARD CAPlTAL and CONSULTlNG investiční společnost a.s. v 
likvidaci, lČ: 00676900, Ohradní 1159/65, Praha 4, Michle, PSČ 140 00, jistina 100 364 209,00 
Kč, soudní řízení je vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 51 C 100/2016. Peněžní 
prostředky byly nejprve zajištěny orgány činnými v trestním řízení, poté byly z rozhodnutí 
trestního soudu vloženy do soudní úschovy, nyní bude probíhat řízení o úschově. Řízení u 
Obvodního soudu pro Prahu 4 bylo v 05/2018 přerušeno z duvodu vedení řízení u úschově. 
Pohledávka je dobytná, toto však závisí na posouzení soudem v rámci úschovního či civilního 
řízení. Délku sporu bohužel nelze presumovat.  
 
2.8.6 Pohledávka za společností HBS poradenská, a.s., lČ: 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. Pohledávka byla ze strany HPH-v 03/2018 úplatně postoupena. Spor byl tedy ukončen.  
2.8.7 Pohledávka za společností Victoria Security Printing, a.s., lČ: 44269595, se sídlem Ohradní 
65, Praha 4, PSČ 140 00, jistina 369.475,40 Kč (původně 450.000 Kč). Řízení sp.zn. 4 Cm 
295/2006 vedené Městském soudem v Praze ohledně této pohledávky bylo přerušeno do 
pravomocného skončení řízení sp.zn. 15 Cm 107/2004, nyní bude v řízení  
pokračováno. Ve věci byl uzavřen smír (v podrobnostech viz dále).  
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2.8.8 Pohledávka - majetkové hodnoty zajištěné v Lucembursku, jistina 12.124.975,48 USD. 
HPH v Lucembursku vede řízení, v němž se domáhá zabrání zajištěných hodnot ve svůj prospěch. 
Peněžní prostředky by se měly stále nacházet na zajištěných účtech. Bohužel nelze presumovat 
délku soudního řízení.  
2.8.9 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 
dobytná. V bližších podrobnostech viz dále.  
2.8.10 Pohledávka za prof. Častorálem ve výši cca 37,3 mil. Kč ohledně pochybení při výkonu 
funkce. Byla podána žaloba, soud vyhověl žádosti o osvobození od soudního poplatku. Další 
škody jsou zjišťovány a jsou připravovány další žaloby.  
2.8.11 Pohledávka - majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky. Ve věci 
již bylo poměrně intenzivně jednáno. Ve společnosti Daventree Trustees Ltd. (správce obou 
Trustů) jsou po tzv. Dohodě uzavřené v roce 2011 zvoleni 2 ředitelé a 2 akcionáři. Dohoda z r. 
2011 je dohoda mezi HPH a správcem Trustu, společností Daventree Trustees Ltd. a dalšími 
osobami o uzavření soudního smíru a o společném postupu ohledně majetku Trustů a případné 
výplaty z těchto Trustu (zjednodušeně řečeno). Tuto Dohodu uzavřel prof. Častorál, ale následně 
prohlásil, že její uzavření bylo záměrné spiknutí proti jeho osobě a podal proti této Dohodě žalobu 
na její neplatnost. Věc ještě nebyla soudem projednána, dle sdělení advokátní kanceláře PHC 
Tsangarides se taková věc na Kypru ještě neřešila a těžko lze předvídat výsledek soudního 
rozhodnutí. Přestože prof. Častorál podal žalobu na neplatnost Dohody, tak Dohoda byla krátce 
po jejím uzavření naplněna v tom smyslu, že do společnosti Daventree Trustees Ltd. byli zvoleni 
noví ředitelé a akcionáři. Těmi jsou na jedné straně advokáti z advokátní kanceláře ELIAS 
NEOCLEOUS & LLC.  
(zvoleni za HPH) a na druhé straně advokáti z advokátní kanceláře IOANNIDES  
DEMETRIOU LLC. (zvoleni za zakladatele Trustu). Tito stejní advokáti jsou vždy i akcionáři 
Daventree Trustees Ltd. Věc je však komplikovaná tím, že advokátní kancelář ELIAS 
NEOCLEOUS & LLC., resp. její majitel advokát Neocleous byl napaden ze strany prof. 
Častorála, že jej podvedl a prof. Častorál na něj podal žalobu. Následně tato advokátní kancelář 
požaduje po HPH astronomickou částku za své právní služby pro prof. Častorála a také za to, že 
vykonává ředitele a akcionáře společnosti Daventree Trustees Ltd. (viz bod 2.11.15). Ze své 
funkce nechce však tato advokátní kancelář odstoupit, dokud jí nebude částka uhrazena. Jejich 
případné odvolání z funkce je v řešení. Druhý ředitel a akcionář společnosti Daventree Trustees 
Ltd., tj. advokátní kancelář IOANNIDES DEMETRlOU LLC., byla také zažalována prof. 
Častorálem. Všechny vztahy jsou takto ztížené, neboť prof. Častorál na Kypru zažaloval všechny 
tamní subjekty. Nicméně tato advokátní kancelář zatím na všech schůzkách deklarovala zájem 
navrátit všechen majetek z Trustů akcionářům HPH. Věc je komplikovaná také tím, že majetek 
Trustů je žalován Viktorem Koženým, resp. kyperskými společnostmi jeho matky a na její návrh 
byl na majetek Trustů jmenován nucený správce, tzn. receiver. HPH není účastník tohoto řízení 
a nemůže jej nijak ovlivnit. Do doby, než bude ukončen tento spor, není prý možné s majetkem 
Trustů nakládat. Snažíme se dosáhnout toho, aby české orgány činné v trestním řízení pomohly 
najít a případně i zajistit majetek v Trustech. Ve spolupráci s advokátní kanceláří PHC 
Tsangarides se snažíme ve věci zorientovat a najít nejvhodnější řešení. Je třeba dle našeho názoru 
vyřešit i to, že pokud bude navrácen majetek z Trustů do HPH, tak velký podíl v HPH stále drží 
matka Viktora Koženého. Bylo by absurdní, aby se likvidační zůstatek HPH jednou rozděloval i 
rodině Viktora Koženého. I v této oblasti žádáme pomoc orgánů činných v trestním řízení.  
 
Nemovitý a movitý majetek  
 
2.10.1 Nemovitý majetek tvořily 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. Zbývající pozemky byly 
prodány v roce 2018. Jednalo se o pozemek parc. č. 470 o výměře 22 m2 v k. ú. Újezdeček, který 
byl prodán za 3.000 Kč. Dále se jednalo o pozemek parc. č. 90/29 o výměře 23 m2 v k. ú. 
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Chotějovice, který byl prodán za 25.000 Kč. Dále pozemek parc. č. 2109/16 o výměře 1 m2, který 
byl prodán za 500 Kč.  
 
2.10.2 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 užíváni likvidátora prof. Častorála. Společnost vlastní ještě akcie 
společnosti TONAK a.s., IČ: 00013226, Zborovská 823/65, Nový Jičín, PSČ 741 01. Jedná se o 
20.709 ks akcii z celkového počtu 4,287.047 ks (tj. méně než 0,5 % podíl na základním kapitálu). 
Dne 8. 4. 2019 se konala valná hromada společnosti TONAK a.s., kde jedním z bodů programu 
bylo rozhodnutí o nuceném přechodu akcií ostatních akcionářů na hlavního akcionáře. Hlavní 
akcionář by měl ostatním akcionářům vyplatit protiplnění ve výši 17,07 Kč za každou akcii.  
 
 
Závazky  
 
2.11.1  Vykonatelné závazky. Společnost v současné době nemá žádné vykonatelné závazky.  
2.11.2 Závazek za společností Victoria Security Printing, a.s. (dále jen "VSP"), I č: 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. Ve věci byla uzavřena 
dohoda o narovnání, závazek zanikl (v podrobnostech viz dále).  
2.11.3 Závazek za 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. Dne 20. 6. 2018 rozhodl 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 je pravomocné a mezi účastníky byla 
uzavřena dohoda o započtení. Spor je ukončen.  
2.11.4 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. V roce 2018 byla podána 
žaloba na zaplacení částky ve výši 1,377.152 Kč s příslušenstvím. Společnost závazek neuznává.  
2.11.5 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. Společnosti byla doručena 
předžalobní výzva.  
2.11.6 Závazek za PHC Tsangarides (advokátní kancelář) se sídlem Omerou and Arachovas 
Corner, Alasia House, 3 FL CY 3096 Limassol, Cyprus, jistina 77.992,11 EUR, závazek za právní 
služby objednané prof. Častorálem v Kyperské republice. V říjnu 2018 byl závazek částečně 
uhrazen, a to ohledně částky ve výši 30.856,15 EUR, zbývá uhradit částku 47.135,96 EUR.  
2.11. 7 Závazek za TURK&PRUM (advokátní kancelář) se sídlem 13a avenue Guillaume, L-1651 
Luxembourg, jistina 1.762,18 EUR, závazek za právní služby v Lucembursku. Věřitel byl uveden 
v dlužnickém insolvenčním návrhu likvidátora prof. Častorála. Tato advokátní kancelář nás v 
nedávné době kontaktovala a požaduje uhradit nikoli částku 1.762,18 EUR, ale částku 11.762,18 
EUR. Dne 14. 11. 2018 byla uhrazena částka 1.762,18 EUR.  
2.11.8 Závazek za PTAN V. Solari (advokátní kancelář) se sídlem 8-10 Rue de hesse case postale 
5715, CH-1211 Geneve, jistina 10.116 EUR, 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 prof. Častorála.  
2.11.9 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 
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107719, Praha 5 a spotřeby elektrické energie. Věřitel byl uveden v dlužnickém insolvenčním 
návrhu likvidátora Častorála. Ve věci byla uzavřena dohoda o narovnání. Závazek zanikl.  
  
2.11.10 Závazek za společností SEVERA VSO ll s.r.o., lČ: 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. Insolvenční řízení 
bylo zastaveno. Věřitel od zastavení insolvenčního řízení do data sestavení ÚZ 2017 nepodnikl 
ve věci tohoto závazku žádné další právní kroky. Společnost závazek neuznává.  
2.11.11 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.  
 
2.11.12 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. Ve věci byla uzavřena dohoda o narovnání, 
předmětem dohody byl závazek HPH uhradit částku ve výši 86.000 Kč, věřitel se vzdal části 
svého nároku a úroku z prodlení. Závazek zanikl.  
 
2.11.13 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 prof. Dr. Alexandera 
Bělohlávka, který svou pohledávku postoupil společnosti Euro Host, s.r.o.  
 
2.11.14 Závazek za společností EuroHost, s.r.o., IČ : 60753561,Brno - Staré Brno, Nové Sady  
583/18, PSČ 602 OO, jistina 28.200.000,- 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 28,2 mil. Kč. Ve smlouvě o úvěru byl sjednán úrok 8% p.a. a splatnost 
do 31. 3. 2018. Ze strany jiných subjektů včetně bank nebyl žádný zájem o poskytnutí nebo nyní 
o refinancování úvěru. Nabídka společnosti Credit one a.s. ze dne 1. 6. 2017 přišla až poté, co 
bylo nutno insolvenčnímu soudu v prekluzivní lhůtě doložit, že společnost není v úpadku. Tato 
nabídka navíc byla pro společnost nevýhodná a existuje zde podezření o napojení tohoto subjektu 
na osoby odsouzené v kauze HPH, vše bylo podrobně vysvětleno v prohlášení majetku dlužníka 
HPH v posledním insolvenčním řízení. Jak bylo výše uvedeno, úvěr byl splacen do částky 
23,000.000 Kč. Společnost se s věřitelem v roce 2019 dohodla na posunutí splatnosti zbylé části 
úvěru do 31. 3. 2020.  
 
2.11.15 Závazek za ELIAS NEOCLEOUS & LLC. (advokátní kancelář), Neocleous House, 195 
Makarios III Avenue, 1-5th, Limassol, CY-3030, Cyprus, ve výši cca 22,7 mil. Kč. Tato advokátní 
kancelář nás v nedávné době kontaktovala s požadavkem na úhradu právních služeb, které 
poskytovala v období od 1. 1. 2008 do 30. 5. 2011 prof. Častorálovi. Část uvedené částky je také 
za služby spojené s výkonem funkce ředitele společnosti Daventree Trustees Ltd. a akcionáře 
Daventree Trustees Ltd. Stejně tak také za výkon funkce ředitele a akcionáře protektora trustů. S 
touto advokátní kanceláří je vyjednáváno o výši deklarovaného dluhu a také o jejím odstoupení z 
funkce ředitele a akcionáře společnosti Daventree Trustees Ltd. Bohužel doposud odmítá tato 
kancelář z funkce ředitele a akcionáře odstoupit, dokud jí nebude uhrazena výše uvedená 
astronomická částka. Věc je v řešení i ve spolupráci s advokátní kanceláří PHC Tsangarides.  
 
2.11.16 Dále existují závazky společnosti z pravomocně skončených soudních sporů, které 
společnost prohrála a bylo jí nařízeno uhradit náklady řízení. Jedná se souhrnně o částku cca do 
20tis. Kč, kdy oprávněné subjekty dosud nesdělily bankovní účty, kam HPH má svůj dluh uhradit. 
 
Zdroj: Výroční zpráva společnosti za rok 2018 
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2.3. Obchodování s akciemi na veřejném trhu 
 
 
Akcie byly obchodovány na veřejných trzích (RMS - RM-Systém a Burza cenných papírů Praha) 
od roku 1994 do roku 2001.  
 
 

 
zdroj: www.akcie-cz.kurzy.cz 
 
 
 
Vzhledem k dlouhému časovému odstupu od vyřazení akcií z veřejného obchodování nemá 
tehdejší cena vliv na aktuální ocenění akcií.  
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3. POSUDEK 
 
 

3.1.   Předmět ocenění 
 

Předmětem ocenění jsou cenné papíry, akcie společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. 
- v likvidaci, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 442 69 595 pro 
účely stanovení ceny pro návrh veřejné dobrovolné dražby. Akcie nejsou kótované na 
oficiálních trzích (nejsou veřejně obchodovatelné).  
 
 
 
3.2.  Metody oceňování akcií 
 
Cílem finančního ocenění akcií je vyjádřit jejich hodnotu peněžitým ekvivalentem. Při hledání 
výsledné peněžité hodnoty používáme celou řadu oceňovacích metod, které můžeme rozdělit do 
tří základních skupin:  
 

• Ocenění na základě analýzy trhu (srovnávací metody)  

Metody založené na analýze trhu srovnávají oceňované akcie s akciemi srovnatelných podniků, 
které jsou běžně obchodovány na veřejných trzích. Pro výpočet vnitřní hodnoty akcie použijeme 
porovnání vhodných ukazatelů (např. cena akcie/cash flow na akcii, cena akcie/účetní hodnota 
vlastního kapitálu na akcii, cena akcie/dividenda připadající na akcii, cena akcie/tržby připadající 
na akcii). Kapitálový trh v případě oceňování veřejně obchodovatelných akcií poskytuje také 
velmi důležitou informaci - aktuální kurz akcie. 

 

• Ocenění na základě analýzy majetku (majetkové metody)  

Tyto metody jsou založené na analýze stavových veličin (majetku). Mezi majetkové metody patří 
zejména metoda účetní hodnoty, metoda substanční hodnoty příp. metoda likvidační hodnoty.  

 
• Ocenění na základě analýzy výnosů (výnosové metody)  

 
Tyto metody jsou založené na analýze tokových veličin (výnosu). Tato skupina metod nahlíží na 
akcii jako na investici, jejíž hodnota je určena očekávanými budoucími příjmy investora. 
Teoreticky jsou výnosové metody nejsprávnějšími metodami. Mezi základní výnosové metody 
popisované v literatuře patří:  

 
• dividendové diskontní modely (DDM – dividend discont model),  
• metody diskontovaných peněžních toků (metoda DCF – discounted cash flow),  
• metoda kapitalizovaných čistých výnosů,  
• metody založené na ukazateli EVA (economic value added).  

 
 
K syntéze výsledků ocenění pak můžeme použít různé kombinace výše uvedených metod nebo 
metody z nich odvozené.  
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3.2.1. Metody ocenění na základě analýzy trhu 
 
Metoda ocenění váženým průměrem cen z uskutečněných obchodů evidovaných v CD   

Tato metoda se používá pro určení přiměřenosti ceny při povinné nabídce převzetí, která musí být 
nabídnuta veřejným návrhem smlouvy o koupi akcií.  

Při výpočtu váženého průměru cen je rozhodné období šesti měsíců předcházejících dni ocenění 
D.M. (D je pořadové číslo dne v měsíci a M je pořadové číslo měsíce) stanoveno tak, že prvním 
dnem rozhodného období je den D v měsíci šest měsíců předcházejícím měsíci M. Výpočet je 
prováděn ve dvou krocích:  

1. V prvním kroku jsou sumarizovány počty obchodovaných cenných papírů a celkový objem 
obchodů v jednotlivých dnech rozhodného období, a to podle vzorců:  
 

N =  nd 

O =  od 

 
nd  - počet kusů cenných papírů, s nimiž bylo obchodováno v den d a 
od  - objem obchodů uskutečněných v den d v korunách (zjištěný jako součin ceny a počtu 
kusů pro jednotlivé obchody). 
 
2. Ve druhém kroku je vypočtena průměrná cena za rozhodné období podle vzorce: 

 
C = O/N 

 
 
3.2.2. Metody ocenění na základě analýzy majetku 
 

• Metoda účetní hodnoty (book value)  

Tato metoda se opírá o informace zjištěné v účetnictví. Vypovídací schopnost této metody je 
významně omezena zejména platnými postupy účtování, které neumožňují zobrazit reálnou 
hodnotu majetku v okamžiku ocenění. Mezi skutečnosti, které nejvíce zkreslují obraz 
oceňovaného podniku v účetnictví patří zejména tyto:  
 

• účetní hodnota aktiv je vyjádřena v historických pořizovacích cenách, z těchto 
cen se vypočítávají i odpisy,  

• účetní hodnota zásob, materiálu a výrobků nevyjadřuje jejich aktuální nákupní 
resp. prodejní cenu,  

• pohledávkách se účtuje v nominální hodnotě bez zohlednění pravděpodobnosti s 
jakou budou zaplaceny, apod.  

 
Vyjdeme-li tedy z účetních výkazů, pak vlastní kapitál společnosti je rozdíl mezi účetní hodnotou 
celkových aktiv a účetní hodnotou všech závazků. Na ocenění podniku účetní hodnotou je třeba 
pohlížet jako na výchozí hodnotu pro další ocenění. 

• Metoda substanční hodnoty  

Tato metoda poskytuje věrohodné a snadno kontrolovatelné výsledky, avšak je velmi pracná. 
Jedná se o ocenění jednotlivých majetkových částí podniku z pohledu going concern, tj. z 
pohledu jejich zapojení do fungujícího podniku. Její princip spočívá v tom, že zjišťujeme 
reprodukční hodnoty (tj. náklady znovupořízení) jednotlivých aktiv snížené o patřičné opotřebení.  



Znalecký posudek č. 64-02/21 
 

 17

Tyto náklady na znovupořízení je možné zjišťovat několika způsoby:  

• indexovou metodou (použití cenových indexů)  
• přímým zjišťováním cen (ceníky, kalkulace cen) 
• oceňování podle zvolené jednotky (např. u staveb náklady na m2) 
• metoda funkčního zjišťování cen (kombinace předchozích metod)  
• metoda tržního porovnání (vychází z databáze již realizovaných prodejů)  

 
Metoda zjištění reprodukčních hodnot umožňuje kvantifikovat majetkovou základnu podniku, ne 
však nekvantifikovatelné nehmotné složky (goodwill, pracovní sílu, vybudovanou síť odběratelů 
apod.).  

Samostatnou variantou této metody je i zjištění případné likvidační hodnoty podniku. Ta nahlíží 
na hodnotu podniku jako na sumu peněz, kterou lze získat prodejem jednotlivých složek podniku. 
Podnik tak představuje určitý soubor jednotlivých položek majetku a závazků.  
 
 
3.2.3. Metody ocenění na základě analýzy výnosů 
 

• Dividendové diskontní modely  

Výpočet tržní hodnoty akcií je založen na velikosti výnosu akcionáře ve formě dividendy. 
Dividendové diskontní modely nepracují pouze s dividendou a s tempem jejího růstu, ale ve 
výsledné hodnotě vlastního kapitálu se promítá i kapitálový zisk, tedy eventuální prodejní cena 
akcie v budoucím období.  

Aby bylo možno aplikovat některý z dividendových diskontních modelů, musí být splněny alespoň 
následující předpoklady:  

1. Podnik má založenou dlouhodobou, stabilní dividendovou politiku a s tím spojený 
ustálený výplatní a aktivační poměr.  

2. V podniku existuje vysoká míra závislosti mezi úrovní dividendy a volným peněžním 
tokem pro akcionáře.  

3. Podnik se vyznačuje ustálenou strukturou financování, tj. má stabilní finanční páku.  
 
Základním dividendovým diskontním modelem je Gordonův model pro stabilní růst, který 
předpokládá ustálenou míru růstu dividend (g), které obvykle koresponduje s mírou růstu 
ekonomiky jako celku (HDP + inflace). Dalším předpokladem použití Gordonova modelu je větší 
požadovaná výnosová míra akcionáře (r), než je očekávaná růstová míra dividend (g). Výpočet 
vnitřní hodnoty akcie pak provedeme podle jednoduchého vztahu  

hodnota akcie = DIV/(r-g) ,  

kde DIV je očekávaná dividenda na konci prvního roku.  

Kromě Gordonova modelu pro stabilní růst se v praxi používají ještě dvoufázový a třífázový 
dividendový diskontní model, které předpokládají rozdílné tempo růstu dividend v jednotlivých 
fázích. 
 

• Metody diskontovaných peněžních toků (DCF)  
 
Společným znakem všech variant metody DCF je, že hodnotu podniku odvozují od budoucích 
výnosů, které převádějí na jejich současnou hodnotu. Těmito výnosy jsou peněžní toky, protože 
pouze ty jsou reálným příjmem a tedy reálným vyjádřením užitku. Volný peněžní tok je takové 
množství peněz, které může být z podniku odčerpáno, aniž by došlo k narušení jeho finanční 
stability.  
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Z hlediska specifikace peněžního toku rozlišujeme následující možnosti podle toho, pro koho je 
peněžní tok určen:  

• peněžní tok pro věřitele a pro akcionáře (free cash flow to the firm – FCFF),  
• peněžní tok pro vlastníky (free cash flow to the equity),  
• peněžní tok pro firmu u nezadlužené firmy (adjusted present value – APV).  

 

Rozdíly mezi jednotlivými modifikacemi spočívají ve vymezení jednotlivých peněžních toků.  

Volný peněžní tok do firmy FCFF představuje veškeré peněžní toky, které podnik generuje, a to 
jak pro věřitele, tak pro akcionáře. Volné peněžní toky do firmy zjistíme podle zjednodušeného 
schématu  

 
FCFF = EBIT(1 - d) + odpisy – ∆WC – investice, 

 
kde  EBIT  ….. zisk před úhradou daní a úroků, 

d  ….. sazba daně z příjmů,  
odpisy  ….. odpisy (a ostatní náklady, které nemají charakter výdajů),  
∆WC  ….. změna čistého pracovního kapitálu,  
investice .... investice do pořízení investičního majetku.  

Volný peněžní tok pro vlastníky FCFE určíme tak, ze od volného peněžního toku, který generuje 
firma, odečteme nároky věřitelů, tj. splátky úvěrů a úroky snížené o daňový štít (naopak přičteme 
případné nově přijaté úvěry)  

FCFE = FCFF – úroky(1–d) – splátky úvěrů + nově přijaté úvěry .  

Metoda DCF APV vychází ze stejně vypočteného volného peněžního toku jako metoda DCFF, s 
tím rozdílem, že pro diskontování těchto peněžních toků nepoužijeme průměrné vážené náklady 
kapitálu jako v případě metody DCFF, ale náklady vlastního kapitálu, protože předpokládáme 
výhradní financování vlastním kapitálem.  

 
V dalším výkladu pro jednoduchost předpokládejme výpočet hodnoty podniku z volného 
peněžního toku pro firmu FCFF. Celkovou hodnotu podniku (brutto) Hb určíme standardní 
dvoufázovou metodou. První fáze zahrnuje období, pro které je oceňovatel schopen vypracovat 
prognózu volného peněžního toku pro jednotlivá léta, druhá fáze pak zahrnuje období od konce 
první fáze do nekonečna. Hodnotu Hb pak vypočítáme pomocí výrazu: 

 

 

 
 
kde  FCFt  ….. volný peněžní tok v roce t první fáze, 

ik  ….. kalkulovaná úroková míra (tj. diskontní míra), 
T  ….. délka první fáze v letech, 
g  ….. předpokládané tempo růstu FCF během druhé fáze (ik > g). 

Pro správné použití metody DCF je zapotřebí správně stanovit diskontní míru ik a tempo růstu 
FCF g. Tomuto problému se budeme podrobně věnovat v analýze ocenění. 
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• Metoda kapitalizovaných čistých výnosů  

Tato metoda vychází ze stejného principu jako metoda DCF, ale výnosem se zde rozumí trvalý 
zisk, jehož rozdělením není dotčena podstata podniku. Východiskem této metody jsou účetní 
výkazy za posledních 3 až 5 let, které se upraví na srovnatelnou reálnou úroveň. Počítáme s 
upraveným hospodářským výsledkem po daních a po odpočtu placených úroků. Paušální nebo 
analytickou metodou stanovíme trvale odnímatelný čistý výnos jako velikost prostředků, které 
je možno rozdělit vlastníkům, aniž by byla dotčena podstata podniku. Pomocí vzorce pro věčnou 
rentu nebo prognózováním trvale odnímatelného čistého výnosu a dvoufázové metody (podobně 
jako u metody DCF) určíme hodnotu podniku. 
 
 
3.3. Použité přístupy a metody ocenění  
 
 
Jako první byla aplikována metoda majetková - účetní (book value). Tato metoda má v obecné 
rovině orientační charakter a je zařazena pro úplnost posudku.  
 
Společnost nevykonává hospodářskou činnost a je ve stádiu dlouhodobé likvidace. Jedinou 
vhodnou metodou ocenění je metoda majetková likvidační. Z důvodu neaktuálnosti účetních 
výkazů a velmi omezenému množství vstupních podkladů je likvidační metoda provedena ve 
zjednodušené verzi.  

Metody tržního porovnání nelze aplikovat z důvodu absence použitelné srovnávací základny.  

Historie obchodování akcií na veřejném trhu je vzhledem k časové vzdálenosti uvedena jen jako 
doplňující.   

 

 
3.4. Ocenění metodou majetkovou - účetní 

 

Po zvážení obecných a specifických podmínek byla pro orientační stanovení hodnoty 
společnosti zvolena metoda účetní hodnoty, vzhledem ke své průkaznosti ocenění. Tato metoda 
je použita jako výchozí. Dle posledních dostupných finančních výkazů společnosti Harvardský 
průmyslový holding, a.s. - v likvidaci ke dni 31.12.2018 činí rozvahová položka vlastního 
kapitálu společnosti -13 628 tis. Kč. Záporná hodnota vlastního kapitálu je pro účel ocenění 
použita jako nulová.  
 
 
 
3.5. Ocenění metodou majetkovou -  likvidační 
 

Při likvidačním ocenění společnosti je třeba předpokládat, že bude dosaženo realizace alespoň 
minimální části pohledávek. Toto je aktuálně předmětem spekulací stávajících akcionářů, tedy 
dosažení alespoň minimálního majetku v probíhajících soudních sporech.  

Za předpokladu, že existuje alespoň 0,5 % prodejní realizace souhrnu účetní hodnoty aktiv brutto, 
lze po odečtení cizích zdrojů v plné účetní hodnotě získat možný (spekulativně předpokládaný) 
objem likvidačního zůstatku.  

(28 735 577 000 x 0,5 %) - 13 934 000 Kč = 129 743 885 Kč 
 
Spekulativní likvidační hodnota společnosti činí 129 743 885 Kč.  
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3.6. Nabídky a poptávky akcií 
 
Na webovém serveru www.kurzy.cz je možné sledovat aktuální nabídky a poptávky akcií 
Harvardský průmyslový holding, které se pohybují v řádu jednotek korun.  
 
https://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/A-V-T-61/ 

 
 
 
 
 
3.7. Rekapitulace stanovených cen 
 
 
Ocenění bylo provedeno majetkovou účetní metodou a majetkovou metodou přecenění aktiv. 
Výsledná hodnota je určena aplikací nejvíce vhodné metody majetkové substanční - přecenění 
aktiv. 
 
 
 

Metoda 
 

Váha 
 

Hodnota vlastního 
kapitálu 

Hodnota akcie  

o nominálu 1 000,-Kč 

Závěrečná hodnota na trhu 0 - - - 50,60 Kč 

Účetní metoda 0 -13 628 000 Kč 0 Kč 

Likvidační metoda 1 129 743 885 Kč 3,25 Kč 
 
 
 
 
Při celkovém počtu 39 888 578 ks akcií se hodnota jedné akcie stanovuje na cenu 3,25 Kč.  
 
 
 
 
Tržní hodnota oceňovaného balíku 263 277 kusů akcií společnosti Harvardský průmyslový 
holding, a.s. - v likvidaci činí 855 650,25 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny 855 650,- Kč. 
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4. ZÁVĚR2.1 Identifikace společnosti 
 
 
Tento posudek je zpracován za účelem tržního ocenění akcií společnosti Harvardský 
průmyslový holding, a.s. - v likvidaci za účelem stanovení ceny pro návrh prodeje akcií při 
dobrovolné veřejné dražbě.  
 
 
Jako stěžejní byla použita metoda likvidační. Tato metoda je pro daný účel posudku i přes svou 
vysokou spekulativnost jediná použitelná při stávajícím stavu společnosti a výraznému 
nedostatku podkladových materiálů potřebných pro sofistikované ocenění akcií této společnosti.  
 
Z důvodu úplnosti zpracovatelského posudku je uvedena i účetní hodnotu vlastního kapitálu 
společnosti. 
 
 
 
 
Tržní hodnota jedné akcie ve jmenovité hodnotě 1,- Kč společnosti Harvardský průmyslový 
holding, a.s. - v likvidaci je:  
 
 
 

3,25 Kč 
(tři koruny a dvacet pět haléřů)) 

 
 
 
 
Tržní hodnota oceňovaného balíku 263 277 kusů akcií společnosti Harvardský průmyslový 
holding, a.s. - v likvidaci činí:  
 
 
 

855 650,- Kč  
(osm set padesát pět tisíc šest set padesát korun českých) 

 
 
 
 
 
Prohlašuji, že pro provedení tohoto znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. 
 
 
 
 
 
 
Tento znalecký posudek a jeho závěry jsou určeny pouze objednateli posudku pro zadaný účel 
posudku a nejsou určeny k jinému účelu. 
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5. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu 
v Brně ze dne 15. května 2006, č.j. 1781/2005, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a 
odhady se specializací akcie a deriváty kapitálového trhu, cenné papíry a obchodování s nimi, 
spotřební elektronika, výpočetní a kancelářská technika, nábytek, vybavení a zařízení domácností, 
odvětví peněžnictví a pojišťovnictví se specializací kapitálový trh. 

 
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 64-02/21 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu 
nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu č. 2102. 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 25. 4. 2021 

 

 

 

 

 

 

    podpis znalce:  

         Ing. Petr Pelc, Ph.D. 
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka B 1040

Datum vzniku a zápisu: 21. listopadu 1991
Spisová značka: B 1040 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Sídlo: Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 442 69 595
Právní forma: Akciová společnost
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

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  JAKUB SEDLÁČEK, dat. nar. 28. února 1969
Romana Blahníka 807, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 27. června 2019
Den vzniku členství: 27. června 2019

člen představenstva:
  RNDr. JAN MATERNA, Ph.D, dat. nar. 21. prosince 1967

Na Balkáně 1361/28, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 27. června 2019
Den vzniku členství: 27. června 2019

člen představenstva:
  Mgr. RENATA REICHMANOVÁ, dat. nar. 13. září 1974

Družstevní 127/19, Děčín X-Bělá, 405 02 Děčín
Den vzniku funkce: 27. června 2019
Den vzniku členství: 27. června 2019

Způsob jednání: Podepisuje a jedná za společnost - předseda představenstva
samostatně nebo všichni členové představenstva současně nebo
jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli
představenstvem zmocněni.

Likvidátor:
Tomko a partneři, v.o.s., IČ: 016 96 262
Řipská 1676/25, Vinohrady, 130 00 Praha 3
JUDr. DAGMAR MIXOVÁ, dat. nar. 7. září 1959
Sopotská 645/70, Bohnice, 181 00 Praha 8
adresa kanceláře: Masarykova 93/231, Klíše, 400 01  ústí nad Labem.
Likvidátoři zastupují společnost vždy dva společně.

Dozorčí rada:
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předseda dozorčí
rady:

  KAREL STANĚK, dat. nar. 13. října 1937
Charlese de Gaulla 539/9, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 4. července 2019
Den vzniku členství: 27. června 2019

člen dozorčí rady:
  JIŘÍ PUNAR, dat. nar. 9. října 1967

Boženy Němcové 1303, Kolín V, 280 02 Kolín
Den vzniku funkce: 4. července 2019
Den vzniku členství: 27. června 2019

člen dozorčí rady:
  Ing. TOMÁŠ ŠEVČÍK, dat. nar. 3. února 1969

Bydliště: 82108 Bratislava, Záhradnícka 5846/64, Slovenská republika
Den vzniku funkce: 4. července 2019
Den vzniku členství: 27. června 2019

Akcie:
39 888 578 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč

Základní kapitál: 39 888 578,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Údaje o konkursu:
Usnesením VS v Praze ze dne 21.4.2005, č.j. 1 Ko 92/2005-451, které nabylo 
právní moci dne 18.5.2005, bylo usnesení MS v Praze ze dne 16.12.2004 čj. 89 
K 22/2004 - 311 v bodě I. výroku o prohlášení konkursu změněno tak, že se 
návrhy na prohlášení konkursu na majetek dlužníka zamítají.
Údaje o konkursu:
Zánik účinků prohlášení konkursu nastal dne 9.5.2005.
Údaje o zřízení společnosti:
Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou
smlouvou ze dne 17.října 1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto
složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy
společnosti.
valná hromada ze dne 20.6.1996 rozhodla o sloučení Harvardského
průmyslového holdingu,a.s. IČO:44269595
s Harvardskou diamantovou společností,a.s. IČO:45312125
Harvardskou contrariánskou společností,a.s.IČO:45312117
Harvardským spolkem menších společností,a.s.IČO:45312109
Harvardskou arbitrážní společností,a.s.IČO:45312095
se Sklo Union,a.s. IČO: 00012726
a Harvardskou finanční společností,a.s.IČO:44268777 s
tím, že Harvardský průmyslový holding se stane jejich
universálním právním nástupcem a převezme obchodní
jmění těchto společností.
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.2.2016, č.j. 73 Cm 321/2015-90, 
které nabylo právní moci dne 6.3.2017, byli jmenováni dva likvidátoři společnosti.
"Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:

Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25 000 000,- Kč na 
částku 41 466 840,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku 
navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rovněž se nepřipouští upisování akcií 
pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu.
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Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné 
nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně 
peněžitými vklady.

Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 25 000 000 kusů nových listinných, 
kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, 
emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč.

Nové akcie v počtu 25 000 000 kusů upíše podle § 489 ZOK obchodník s 
cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, 
Nové Město, 11 O 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl B vložka č. 2288 (dále jen "Obchodník"), a to na 
základě smlouvy o obstarání vydání akcií. Obchodník má ve smlouvě o obstarání 
vydání akcií povinnost prodat všechny upsané akcie akcionářům Společnosti, na 
jejich žádost, v určeném místě a za určenou cenu v určené lhůtě, jak je 
stanoveno dále v tomto usnesení valné hromady. Akcionářům vznikne právo na 
koupi nových akcií od Obchodníka v rozsahu jejich přednostního práva s 
omezeními, jak je schváleno touto valnou hromadou.

Obchodník upíše nové akcie podle těchto pravidel:
1.Představenstvo Společnosti zašle či předá Obchodníkovi do patnácti (15) 
pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu 
Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018, písemný návrh 
smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník je povinen 
akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o upsání 
akcií ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude předán nebo 
doručen její návrh.
2.Lhůta pro upsání akcií činí patnáct (15) pracovních dní ode dne, kdy bude 
Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující 
všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 25 000 000 kusů akcií.
3.Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií na účet Společnosti č. 
2113965107/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
do třech (3) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi 
Obchodníkem a Společností.

Prodej nových akcií Obchodníkem podle § 489 odst. 1 ZOK proběhne za účelem 
možnosti akcionářů využít své přednostní právo ve čtyřech kolech.

V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie 
Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu 
jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno 
právo koupit 1 novou akcii Společnosti. První kolo prodeje akcií bude zahájeno 
do 25 pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník provede úpis nových akcií 
Společnosti.

S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem není možné uskutečnit 
dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, a s ohledem na 
skutečnost, že pro Společnost je existenčně důležité získat peněžní prostředky z 
procesu navýšení základního kapitálu pro pokračování její likvidace a současně 
je nutné vypořádat vztahy s Obchodníkem, bude pro druhé a třetí kolo prodeje 
akcií uplatněno následující pravidlo:
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Ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové 
akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které 
nebyly prodané v kole prvním, v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou 
dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit až 5 nových akcií 
Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu 
prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet 
nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému 
zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve 
druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se 
vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni 
pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven 
jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k 
dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které 
akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o 
prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že 
výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem 
bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených 
smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý 
akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné 
koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) 
pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které 
nebudou prodány, zůstávají k dispozici pro kolo třetí. Druhé kolo prodeje akcií 
bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro 
vykonání práva v prvním kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, koná se prodej ve 
třetím kole. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole 
koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo 
možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit 
poptávku všech akcionářů v třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných 
akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, 
aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které 
jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude 
stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole 
prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství 
nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku 
celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem 
koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze 
strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé 
akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému 
akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový 
počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již 
uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude 
akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený 
bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení 
prodány, či o které akcionáři neprojeví zájem koupě, zůstává k dispozici pro kolo 
čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících 
po posledním dni pro vykonání práva v druhém kole prodeje akcií.

Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve 
čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole prodeje akcií nové akcie neprodané v prvních třech 
kolech prodejů budou prodány předem určenému zájemci-společností EuroHost, 
s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 
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60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně.

Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK 
částečné omezení přednostního práva akcionářů Společnosti na koupi nových 
akcií ve druhém a třetím kole prodeje akcií a vyloučení přednostního práva všech 
akcionářů Společnosti ve čtvrtém kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií v prvním kole prodeje:

a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka 
všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního 
kapitálu v rozsahu jejich podílu;

b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje je sídlo 
Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v li kvidaci, Uhelný trh 414/9, 
Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 
hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k 
zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí 
být úředně ověřen;

c) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje činí dva (2) týdny 
a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude 
zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy 
dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v 
Obchodním věstníku; den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé, bude 
rovněž obsažen ve zveřejněné informaci.

d) s každou jednou dosavadní akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je 
spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč;

e) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi 
kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá 
akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1 ,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její 
jmenovité hodnotě, a činí 1 ,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den 
lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to jejím připsáním na 
účet číslo: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES AS., IBANCZ87 0300 
0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé 
obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o 
prodeji nových akcií;

g) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, je den, kdy mohlo být 
přednostní právo uplatněno poprvé, tj. den určující počátek lhůty pro koupi 
nových akcií stanovený podle písm. c) výše tohoto usnesení;

h) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi 
akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude 
uveden počet akcií, jejich druh a forma, jmenovitá hodnota, cena za koupené 
akcie, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o 
prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář 
nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše tohoto usnesení 
valné hromady. Po zaplacení ceny akcií budou akcie předány akcionáři, a to do 
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dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání 
práva v prvním kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje:
a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka 
všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního 
kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií 
Společnosti je spojeno právo koupit až 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro 
případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole 
uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných 
akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, 
aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které 
jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude 
stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole 
prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství 
nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku 
celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili 
zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla 
skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen 
vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému 
jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji 
akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že 
případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství 
akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi 
uvedený bankovní účet;

b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo 
Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, 
Staré Město, 11 O 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 
hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k 
zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí 
být úředně ověřen;

c) lhůta pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje činí dva (2) 
týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude 
zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy 
dnem, kdy bude zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v 
Obchodním věstníku; v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro 
uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být
přednostní právo uplatněno poprvé.

d) s každou jednou dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je 
spojeno právo koupit až 5 nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč, 
tímto není dotčeno pravidlo stanovené v druhém kole pro případ, že by nebylo 
možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku 
všech akcionářů ve druhém kole;

e) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi 
kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá 
akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její 
jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den 
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lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole, a to připsáním na účet 
číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 
0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní 
banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji 
nových akcií;

g) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi 
akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude 
uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za 
koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou 
pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) 
výše, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ, 
že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit 
poptávku všech akcionářů ve druhém kole, bude počet nových akcií prodávaných 
akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, 
aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které 
jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude 
stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole 
prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství 
nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku 
celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili 
zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla 
skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen 
vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému 
jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji 
akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že 
případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství 
akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi 
uvedený bankovní účet. Akcie budou následně akcionáři předány do dvaceti pěti 
(25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve 
druhém kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje:

a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole může koupit kterýkoliv 
akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem 
k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech 
akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům 
poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl 
zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví 
akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v 
den, následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, 
přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, 
které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství 
nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených 
smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů 
uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. 
Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet 
nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií 
následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za 
akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do 
dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet.
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b) místem pro vykonání práva ve třetím kole prodeje je sídlo společnosti 
Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 
11 O 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin, akcionář 
vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování 
akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně 
ověřen;

c) lhůta pro vykonání práva ve třetím kole prodeje činí dva (2) týdny a začne 
každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna 
akcionářům informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o 
obchodních korporacích, tedy zveřejněna na internetových stránkách společnosti 
a v obchodním věstníku; počátek běhu lhůty bude obsažen ve zveřejněné 
informaci, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění 
přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno
poprvé.

d) koupit lze všechny nové akcie, které nebudou prodány s využitím 
přednostního práva v prvním a druhém kole prodeje, protože některý z akcionářů 
svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal; 
koupit lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít 
listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít 
jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité 
hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie;

e) akcionář je povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději v 
poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje, a to 
připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., 
IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u 
československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu 
určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií;

f) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi 
akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude 
uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za 
koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou 
pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. e) 
výše, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ 
že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole 
uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií 
prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve 
třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. 
Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí 
koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro 
vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako 
poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k 
prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v 
třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a 
jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude 
zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen 
každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o 
prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že 
případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství 
akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi 
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uvedený bankovní účet. Akcie budou akcionáři následně předány do dvaceti pěti 
(25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva ve třetím 
kole prodeje akcií.

Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje:

Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití 
přednostního práva předem určenému zájemci- společností EuroHost, s.r.o., IČO 
60753561, se sídlem Brno - Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, sp.zn. 
oddíl C, vložka 19480 vedená Krajským soudem v Brně. Nákup akcií proběhne 
tak, že bude mezi Obchodníkem a společností EuroHost, s.r.o. uzavřena 
smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, 
variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Všechny akcie 
budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, 
přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé 
akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1 ,- Kč; ve stejné výši bude rovněž 
kupní cena akcie. EuroHost, s.r.o. bude povinen splatit celou kupní cenu 
nakupovaných akcií nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od podpisu 
smlouvy o prodeji akcií, a to připsáním na účet číslo: 12491249/0300, název účtu 
BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) 
CEKOCZPP vedený u československá obchodní banka, a. s. s uvedením 
variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií. Smlouva o 
prodeji akcií bude uzavřena do pěti (5) pracovních dnů od výzvy Obchodníka v 
sídle Obchodníka, nejpozději však do dvaceti pěti (25) pracovních dnů od 
posledního dne lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje 
nových akcií.

Společná ustanovení pro prodeje nových akcií:

Kde se v tomto usnesení valné hromady hovoří o představenstvu a dle zákona 
má být v konkrétním případě provedeno určité jednání likvidátorem, rozumí se v 
takovém případě, že příslušné právní jednání provedou likvidátoři způsobem 
jednání, jak je zapsáno v obchodním rejstříku.

Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné 
listiny nahrazující jednotlivé akcie.

Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné 
ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu.

Kde se v usnesení valné hromady hovoří o akcionáři, rozumí se jím osoba 
oprávněná vykonat přednostní právo.

Způsob prokazování akcionářů při uplatnění přednostního práva ve všech kolech 
prodejů nových akcií: Akcionář fyzická osoba se prokazuje platným dokladem 
totožnosti. Akcionář právnická osoba je dále povinen se prokázat výpisem 
akcionáře-právnické osoby z obchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku 
ne starším než tři (3) měsíce před dnem, kdy je výpis předkládán. Doklady 
vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce 
prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), 
pokud česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž 
má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací 
doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být 
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zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Obdobné doklady je 
nutné předložit rovněž pro případ, že je přednostní právo převedeno akcionářem 
na jiného, podpisy na dohodě o převodu přednostního práva na upisování akcií 
musí být úředně ověřeny."
"Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti zrušením 
vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion 
pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých), tj. z 41 466 
840,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion čtyři sta šedesát šest tisíc osm set čtyřicet 
korun českých) na 39 888 578,- Kč (slovy: třicet devět milionů osm set osmdesát 
osm tisíc pět set sedmdesát osm korun českých). 
Další povinné náležitosti usneseni: 
  Důvod a účel snížení základního kapitálu: 
Na základě darovacích smluv z 11.května 2018 nabyla od společnosti BERIO 
HOLDINGS CO. LIMITED a HARMS HOLDING CO. LIMITED Společnost své 
vlastni akcie v poctu odpovídajícím celkem 1.578.262 ks (slovy: jeden milion pět 
set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva kusy) o jmenovité hodnotě 1,- Kc 
(dále jen Rušené akcie). 
Podle § 308 ZOK, pokud společnost akcie nezcizí do 1 roku od jejich nabytí, 
akcie zruší, a sníží o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál.
  Způsob snížení základního kapitálu: 
Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením Rušených akcií. 
Zrušení Rušených akcií bude provedeno jejich výmazem ze seznamu akcionářů. 
Souhrnná jmenovitá hodnota Rušených akcii odpovídá částce snížení základního 
kapitálu, tj. částce 1.578.262,- Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm 
tisíc dvě stě šedesát dva korun českých). 
  Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 
Vzhledem k tomu, ze Rušené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná 
částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 1.578.262,- Kč 
(slovy: jeden milion pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě šedesát dva korun 
českých), nemůže byt vyplacena akcionářům společnosti ani převedená na jiný 
účet vlastního kapitálu společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního 
kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo 
pouze v účetním smyslu. 
Celková pořizovací cena, za kterou Společnost nabyla Rušené akcie, činí 0 Kč, 
neboť byly Rušené akcie Společnosti darovány. 
  Zvláštní ustanoveni  základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 
Aniž by tím byly dotčeny povinnosti představenstva společnosti podle zákona a 
stanov společnosti, oznámí představenstvo na Internetových stránkách 
společnosti (www.hphas.cz) bez zbytečného odkladu: 
(a)  datum zápisu tohoto usneseni valné hromady o snížení základního kapitálu 
společnosti do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím 
osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; 
(b)  datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 
2 zákona o obchodních korporacích; 
(c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 518 odst. 
2 zákona o obchodních korporacích. 
Představenstvo zajisti, aby v seznamu akcionářů, byl proveden výmaz Rušených 
akcii.

Údaje o insolvencích:
Údaje o insolvenci:

Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 
28388/2015-A-43 ze dne 19.2.2016 byl insolvenční návrh zamítnut. Usnesení 



oddíl B, vložka 1040

Údaje platné ke dni: 25. dubna 2021 03:40 11/11

nabylo právní moci dne 18.3.2016.
Údaje o insolvenci:

Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 76 INS 
3444/2017-A-16 ze dne 6.3.2017 bylo insolvenční řízení skončeno. Usnesení 
nabylo právní moci dne 22.3.2017.

Údaje o insolvenci:
Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 
7108/2017-A-27 ze dne 31.5.2017 bylo insolvenční řízení skončeno. Usnesení 
nabylo právní moci dne 8.11.2017.

Údaje o konkursech:
Údaje o konkursu:

Zrušení konkursu: Usnesením VS v Praze ze dne 21.4.2005, č.j. 1 Ko 92/2005-451, které nabylo 
právní moci dne 18.5.2005, bylo usnesení MS v Praze ze dne 16.12.2004 čj. 
89 K 22/2004 - 311 v bodě I. výroku o prohlášení konkursu změněno tak, že 
se návrhy na prohlášení konkursu na majetek dlužníka zamítají.



Mnirná!ní závazný výčet informací 
podle vyhlášky č. 250/2015 Sb. ROZVAHA 

v plném rozsahu 

ke dni 31 .1 2.2018 
(v celých tisících Kč) 

IČ 

4 4 2 6 9 5 9 5 

označ. A K T I V  A řád. Běžné účetní období 

BRUTTO KOREKCE 
a b c I 2 

AKTIVA CELKEM (ř.02+03+37+78) = ř.82 001 28 735 577 -28 733 695 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 

B. Stálá aktiva (ř.04+14+27) 003 2 156 -2 156 

B. l. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05+06+09+ I O+ l l) 004 

I. 1 .  Nehmotné výsledky vývoje 005 

I. 2. Ocenitelná práva (ř.07+08) 006 

2.1.  Soft,w.re 007 

2.2. Ostatní ocenitelná práva 008 

I. 3. Goodwill 009 

I. 4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 010 

I. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný(ř . l 2+13) 011 

majetek a nedokončený dlouhodobý nehmot. majetek 

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 

5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 013 

B. ll. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. l 5+18+1 9+20+24) 014 85 -85 

ll. 1 .  Pozemky a stavby (ř. l 6+17) 015 

1 . 1 .  Pozemky 016 

1 .2. Stavby 017 

ll. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory 018 85 -85 

ll. 3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 019 

ll. 4. Ostatní dlolůtodobý hmotný majetek (ř.21+22+23) 020 

4 . 1 .  Pěstitelské celky trvalých porostů 021 

4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny 022 

4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 023 

ll. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný (ř.25+26) 024 

majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 025 

5.2. I Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 026 

Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky 

Harvardský průmyslový holding, a.s. 

- v  likvidaci 

Skl!o nebo bydliště účetní 

jednotky a mfsto podnikání 
liší-li se od bydliště 

Uhelný trh 41419 

Praha 1 

11000 

Mimůé úč.období 

NETTO NETTO 

3 4 

1 882 1 222 

192 

192 

192 

192 



označ. A K T I V A  řád. Běžné účetní období Minulé úč.období 

BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO 
a b c I 2 3 4 

8. 111. Dlouhodobý finanční majetek (ř.28 až 34) 027 2 071 -2 071 

111. 1 .  Podíly � ovládaná nebo ovládající osoba 028 

111. 2. Zápůjčky a úvěry � ovládaná nelxl ovládající osoba 029 

111. 3. Podíly � podstatný vliv 030 

111. 4. Zápftičky a úvěry � podstatný vliv 031 

111. 5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 032 2 071 -2 071 

111. 6. Zápltičky a úvěry � ostatní 033 

111. 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř.35+36) 034 

7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 035 

7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 036 

c. Občžná aktiva (i.J8+46+72+75) 037 28 733 416 -28 731 539 1 877 1 019 

C. l. Zásoby (1.39+40+4 1 +44+45) 038 

I. 1 .  Materiál 039 

I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 040 

I. 3. Výrobky a zboží (1.42+43) 041 

3.1. Výrobky 042 

3.2. Zboží 043 

I. 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 

I. 5. Poskytnuté zálohy na zásoby 045 

C. ll. Pohledávky (ř.47+57+68) 046 28 731 728 -28 731 539 189 300 

ll. 1 .  Dlouhodobé pohledávky (1.48 až 52) 047 

1 . 1 .  Pohledávky z obchodních vztahů 048 

1.2. Pohledávky � ovládaná nebo ovládající osoba 049 

1.3.  Pohledávky - pod<;tatný vliv 050 

1.4.  Odložená dmlová pohledávka 051 

1.5.  Pohledávky - ostatní (ř.53 až 56) 052 

1.5.1 Pohledávky za společníky 053 

1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 

1.5.3 Dohadné účty aktivní 055 

1.5.4 Jiné pohledávky 056 

ll. 2. Krátkodobé pohledávky (1.58 až 6 1 )  057 28 731 728 -28 731 539 189 300 

2.1.  Pohledávky z obchodních vztahú 058 152 -152 

2.2. Pohledávky � ovládaná nebo ovládající osoba 059 

2.3. Pohledávky � podstatný vliv 060 

2.4. Pohledávky � ostatní (1.62 až 67) 061 28 731 576 -28 731 387 189 300 

2.4.1 Pohledávky za společníky 062 

2.4.2 Sociálni zabezpečení a zdravotní pojištění 063 

2.4.3 Stát � daňové pohledávky 064 96 96 59 

2.4.4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 312 -229 83 241 

2.4.5 Dohadné účty aktivní 066 

2.4.6 Jiné pohledávky + 067 28 731 168 -28 731 158 10 



označ. A K T I V A  řád. Běžné účetní olxlobí Minulé úč.olxlobí 

BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO 
a b c I 2 3 4 

ll. 3 časové rozlišení aktiv (ř.69 až 7 1 )  068 

3.1.  Náklady příštích olxlobí 069 

3.2. Komplexní náklady příštích olxlobí 070 

3.3. Příjmy příštích období 071 

C. lll. Krátkodobý finanční majetek (r-.73+74) 072 

111. 1 .  Podíly * ovládaná nebo ovládajícl osoba 073 

111. 2. Ostatní krátkodobý finanční majetek 074 

C. IV. Penežní prostředky (ř.76+77) 075 1 688 1 688 719 

IV.1 .  Peněžní prostředky v pokladně 076 1 1 8 

IV. 2. Peněžní prostředky na účtech 077 1 687 1 687 7 1 1  

D. Časové rozlišení aktiv (ř.79 až 8 1 )  078 5 5 1 1  

D. 1 .  Náklady příštích období 079 5 5 1 1  

D. 2. Komplexní náklady příštích období 080 

0.3. I Příjmy příštích období 081 



označ. P A  S I V A řád. 
Stav v běžném účet.období Stav v minulém účet.obdobi 

a b c 5 6 

PASIVA CELKEM (ř.83+l04+147) = ř.OO l 082 1 882 1 222 

A. Vlastní kapitál (f.84+88+96+99+1 02+ 103) 083 -13 628 -32 743 

A. I. Základní kapitál (ř.85 až 87) 084 41 467 1 6  466 840 

I. 1 .  I Základní kapitál I 0851 41 467 1 16 466 840 

I. 2. Vlastní podily (-) 086 

I. 3. I Změny základního kapitálu 1 087 1 I 
A. ll. I Ážio a kapitálové fondy (f.89+90) 1 0881 I 1 554 972 

ll. 1 .  Ážio 089 

ll. 2. I Kapitálové fondy (f.91 až 95) I 0901 I 1 554 972 

2.1.  I Ostatní kapitálové fondy 1 091 1 I 1 554 972 

2.2. Oceňovací rozdity z přecenění majetku a závazků(+/-) 092 

2.3. Oceňovací rozdfly z přecenění při přeměnách oOChodních 093 

korporací (+/-) 

2.4. Rozdíly z přeměn oOChodních korporací (+/-) 094 

2.5. I Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) 095 

A. lil. Fondy ze zisku (ř.97+98) 096 1 844 327 

111. 1 .  I Ostatní rezervní fondy 1 0971 I 1 843 943 

111. 2. Statutární a ostatní fondy 098 384 

A. rv.  Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (ř.IOO až ! O l )  099 -50 084 -19 889 589 

rv . 1 .  Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztráta minulých let (+/-) 100 -50 084 -19 889 589 

r--/.2.  I Jiný výsledek hospodařeni minulých let (+/-) 101 

A. V. I Výsledek hospodaření běžného účetního období 102 -5 0 1 1  - 9  293 

= ř. 5 5  výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 

A. Vl. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 103 

B + c Cizí zdroje (ř. I 05+1 10) 104 13 934 33 940 

B. Rezervy (ř. I 06 až 109) 105 

8. 1 .  Rezerva na dť1chody a podobné závazky 106 

8. 2. I Rezerva na daň z přijmu I 1071 I 
8. 3. Rezervy podle zvláštních právních předpisl1 108 

8. 4. Ostatní rezervy 109 

c. Závazky (ř. l l l + l 26) 1 1 0  1 3  934 33 940 

C. l. Dlouhodobé závazky (ř. l l 2  + 1 1 5až122) 1 1 1  8 403 27 000 

I. 1 .  Vydané dluhopisy (ř. l l 3+ 1 14) 1 1 21 I 
1 . 1 .  Vyměnitelné dluhopisy 1 1 31 I 
1.2. Ostatní dluhopisy 1 1 41 I 

I. 2. Závazky k úvěrovým institucím 1 1 51 I 
I. 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 1 1 61 I 
I. 4. Závazky z oOChodních vztahů 1 1 71 I 
I. 5. I Dlouhodobé směnky k úhradě 1 1 81 I 
I. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 1 1 9  

I. 7. I Závazky - podstatný vliv I 1201 I 
I. 8. Odložený daňový závazek 121 



označ. P A  S IV A řád. 
Stav v běžném účet.období Stav v minulém účet.období 

a b c 5 6 
I. 9. Závazky - ostatní (ř. l 23 až 125) 122 8 403 27 000 

9.1. I Závazky ke společnlkinn 1 1231 I 
9.2. I Dohadné účty pasivní 1 1241 I 
9.3. Jiné závazky 125 8 403 27 000 

C. ll. Krátkodobé závazky (ř. l27 + 130ažl36) 126 5 531 6 940 
ll. 1 .  I Vydané dluhopisy (ř.l28+129) 1 1271 I 

1 . 1 .  I Vyměnitelné dh�topisy 1 1281 I 
1.2. I Ostatní dluhopisy 1 1291 I 

ll. 2. Závazky k úvěrovým institucím 130 
ll. 3. I Krátkodobé přijaté zálohy 1 1311 I 
ll. 4. Závazky z obchodních vztahů 132 5 455 5 505 
ll. 5. I Krátkodobé směnky k í�tradě 1 1331 I 
ll. 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 134 
ll. 7. I Závazky - podstatný vliv 1 1351 I 
ll. 8. I Závazky - ostatní (ř. l 3 7  až 143) 1 1361 76 1 1 435 

8.1 . I Závazky ke společníkiun 1 1371 I 
8.2. I Krátkodobé finanční výpomoci 1 1381 I 
8.3. I Závazky k zaměstnancům 1 1391 1 5 1 1 5  
8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 140 54 54 
8.5. I Stát - daňové závazky a dotace 1 1411 I 30 
8.6. I Dohadné účty pasivní 1 1421 4 1 1 333 
8.7. Jiné závazky 143 3 3 

C. lll. Časové rozlišení pasiv (ř. l45+ 1 46) 144 
111. 1 .  I Výdaje příštích období 1 1451 I 
111. 2. I Výnosy příštích období 1 146 1 I 

o. Časové rozlišení pasiv (ř. l 48+ 149) 147 1 576 25 
0. 1 .  I Výdaje příštích období 1 1481 1 576 1 25 
o. 2. Výnosy příštích období 149 
Pozn.: 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárnfho orgánu účetní jednotky 

24.5.201 9  
nebo podpl sov· záznarvyzické os�� je účetnf jednotkou: 

-- � �  /hct/ 
Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: 



Minimální závazný výčet informaci 

podle vyhlášky č. 250/2015 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
v plném rozsahu 
ke dni 31.1 2.2018 

(v celých Usících Kč) 

IČ 
4 4 2 6 9 5 9 5  

Označeni T E X T  Číslo 
řádku 

a b 

I. Tržby z prodeje výrobkú a služeb 01 

ll. Tržby za prodej zboží 02 

A. Výkonová spotřeba (ř.4+5+6) 03 

A. 1 .  Náklady vynaložené na prodané zboží 04 

A. 2. Spotřeba materiálu a energie 05 

A. 3. Služby 06 

8. Změna stavu zásob vlastni činnosti ( +/-) 07 

c. Aktivace (-) 08 

D. Osobnl náklady (ř. 10+11) 09 

D. 1 .  Mzdové náklady 1 0  

D. 2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní (ř.12+13) 1 1  
pojištění a ostatní náklady 

D. 2.1. Náklady na sociální zabezpečeni a zdravotní pojištěni 12 

D. 2.2. Ostatní náklady 1 3  

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15+18+19) 1 4  

E. 1 .  Úpravy hodnot dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku (ř.16+17) 1 5  

E. 1 .1 .  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé 1 6  

E. 1 .2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - dočasné 1 7  

E. 2. Úpravy hodnot zásob 1 8  

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 1 9  

111. Ostatní provozní výnosy (ř.21 až 23) 20 

111. 1 .  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 21 

111. 2. Tržby z prodaného materiálu 22 

111. 3. Jiné provozní výnosy 23 

F. Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29) 24 

F. 1.  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 25 

F. 2. A'odaný materiál 26 

F. 3. Daně a poplatky 27 

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a ko!llJiexní náklady přlštích období 28 

F. 5. Jiné provozní náklady 29 

• A"ovozní výsledek hospodařeni (+/-) 30 
(ř.1 +2-3-7-8-9-14+20-24) 

Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky 

Harvardský průmyslový holding, a.s 
- v  likwdacl 

Sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a mfsto podnikáni 
liši-li se od bydliště 

Uhelný trh 414/9 
Praha 1 

11000 

Skutečnost v účetnlm obdob! 

běžném 
1 

5 190 

77 

5 1 1 3  

2 490 

293 

2 1 97 

384 

191 

82 

1 1 1  

-3 084 

minulém 
2 

5 647 

24 

5 623 

466 

360 

106 

106 

278 

278 

501 

33 

468 

2 065 

3 

2 062 

-7 955 



Označení T E X T  Číslo Skutečnost v účetním období 
řádku 

běžném mnulém 
a b 1 2 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podny (ř.32+33) 31 

IV. 1 .  Výnosy z podnů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 

IV. 2. Ostatní výnosy z podflů 33 

G. Náklady vynaložené na prodané podfly 34 

v. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř.36+37) 35 

v. 1 .  I Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná 36 I nebo ovládající osoba 

v. 2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 37 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 

Vl. Výnosové úroky a podobné výnosy (ř.40+41) 39 750 715 750 715 

Vl. 1 .  Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající 40 750 715 750 715 
osoba 

Vl. 2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 41 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 750 714 750 716 

J. Nákladové úroky a podobné náklady (ř.44+45) 43 1 872 1 331 

J. 1 .  Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající 44 1 872 1 331 
osoba 

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 

Vll. Ostatní finanční výnosy 46 4 160 

K. Ostatní finanční náklady 47 60 166 

* Rnanční výsledek hospodaření ( +/-) 48 -1 927 -1 338 
( ř .31 -34+35-38+39-42-43+46-4 7) 

H Výsledek hospodaření před zdaněním ( +/-) (ř.30+48) 49 -5 011  -9  293 

L. Dai'l z přijmů (ř. 51 + 52) 50 

L. 1 .  I Dai'l z přijmů splatná I 511 I 
L. 2. Dai'l z přijmů odložená (+/-) 52 .. Výsledek hospodaření po zdanění (ř.49-50) 53 -5 0 1 1  - 9  293 

M. Pi'evod podflu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54 

*** Výsledek hospodaření za účetní období ( +/ -) (ř.53-54) 55 -5 0 1 1  - 9  293 

* Čistý obrat za účetní období (ř.1 +2+20+31 +35+39+46) 56 753 209 751 376 

Pozn.: 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetnl jednotky 

24.5.201 9  
�;;;�z,am ��etní jednotkou: 

c-

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikáni: 
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