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Majitel ú čtu podává žádost o zrušení zajišt ění finan čních prost ředků  

 

 

 

         Jednou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ve vně označené věci došlo dne 28.7.2003 na základě usnesení policejního orgánu, ČTS 

OKFK-123/8-2003-I, k zadržení finančních prostředků naší společnosti ve výši 

100.364.209.10 Kč  na bankovním účtu vedeném u ČSOB a.s. a to v  souvislosti s trestním 

řízením proti obv. Koženému a spol. Dne 17.10.2012 bylo toto trestní řízení pravomocn ě 

skon čeno rozhodnutím Vrchního soudu v Praze. 

 

Podle ustanovení § 79a, odst. 3 Tr.ř. zruší soud zajišt ění, pokud ho již není t řeba. Tato 

situace evidentně v daném případě nastala. Uvolňování zadržených prostředků se řídí dle 

ustanovení § 81a Tr.ř. přiměřeně ustanovením § 80 Tr.ř. Podle tohoto ustanovení se věc 

(rozuměj zadržené peníze), pokud ji již k dalšímu řízení není t řeba a nep řichází – li do 

úvahy její propadnutí nebo zabrání, vrátí tomu, kdo  ji vydal nebo komu byla od ňata. 

Jak již bylo uvedeno shora, trestní stíhání pravomocně skončilo, tudíž je zjevné, že pro účely 

trestního řízení není již zadržování třeba. Jelikož nebylo rozhodnuto ani o propadnutí ani o 

zabrání zadržených peněžních prostředků, nepřipadá již do úvahy, že by k takovému 

postupu mohlo dojít. Všechny podmínky pro zrušení zadržení jsou tedy spl něny.  

 

Pokud je mi známo, nikdo ani neuplatnil ve vztahu k zadrženým finančním prostředkům 

jakýkoliv nárok (§ 80, odst 1 druhá věta). Jediným nezpochybnitelným majitelem těchto 

finančních prostředků je HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s.  

Žádná jiná osoba s hmotn ěprávním nárokem ve vztahu k p ředmětným zadrženým 

prost ředkům neexistuje . Nejen tedy, že nikdo nárok nevznáší, ale ani vznést nemůže, 

protože takový nárok třetí osoby neexistuje. Dle konstantní judikatury a názorů jurisprudence 

(viz. komentář C.H.Beck k Trestnímu řádu - § 80 a judikaturu tam uvedenou) musí nárok 

třetí osoby na vydání věci  spočívat na vlastnickém právu nebo jiném právu spojeným 

s držbou nebo, ve výjimečných případech s detencí. U peněžních prostředků na účtu u 

finančního ústavu se tedy analogicky musí jednat o osobu, která tvrdí nárok ve vztahu 

k tomuto finančnímu ústavu na výplatu prostředků na tomto účtu. Je nasnadě, že žádná 

taková osoba, kromě naší společnosti, neexistuje.  

 

Praxí je dále dovozováno, že takovým nárokem nem ůže být nárok na náhradu škody  a to 

ani v případě, že byla soudem přiznána v souladu s ustanovením § 228, odst. 1 Tr.ř. V dané 

věci žádnému subjektu nevznikl vůči naší společnosti jakýkoliv nárok na náhradu škody, 

nikdo talkový nárok neuplatnil, soud o žádném takovém nároku nerozhodl a navíc by 

jakýkoliv, byť teoretický nárok, byl dávno promlčen. Jakákoliv úvaha o tom, že by tyto 

prostředky měly být použity na náhradu škody, tedy naprosto postrádá oporu v právu.  

 



Naše spole čnost se nedopustila žádného porušení práva . Předmětné prostředky, jak už 

bylo z naší strany mnohokrát uvedeno i prokázáno, jsou platbou za pohledávku, kterou naše 

společnost měla původně vůči společnosti HBS a.s. z titulu nevypořádaného prodeje akcií 

náležejících Harvardskému Garančnímu a Násobkovému fondu. Faktickými majitelem těchto 

prostředků je tedy cca 16.000 drobných podílník ů, kteří již více než jedenáct let čekají na 

vyplacení svých peněz z likvidovaného fondu. Zejména v jejich jménu tedy žádáme o 

uvolnění zadržených prostředků ve lhůtě co nejkratší. 

 

Z výše uvedených d ůvodů navrhuji, aby zadržení pen ěžních prost ředků bylo 

postupem dle ustanovení § 79a, odst. 3 bezodkladn ě zrušeno. 

 

Veškerou korespondenci prosíme zasílat  do datových schránek naší společnosti, případně 

na adresu kanceláře likvidátora Opatovická 24, Praha 1. 

 

V Praze dne 31.10.2012 

 

HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s.  

Zastoupená JUDr. Davidem Termerem, likvidátorem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


