HE3DA se pasuje do role oběti, brání se napadený investor. Jestli byl někdo podveden, jsme to my 

Praha, 24. května 2018 – Společnost CDC Germany Investment GmbH, která investovala pět milionů eur do vývoje speciálních baterií české společnosti HE3DA s.r.o., se brání proti jejím obviněním. Ve středu celého konfliktu mezi oběma společnostmi je od samotného začátku především fakt, že prototypy baterií ani zdaleka nesplňovaly parametry, které měly mít podle prohlášení jejich výrobce předcházejících uzavření dohody. 

Uplynuly dva roky od podpisu Memoranda o porozumění, ve kterém si česká společnost HE3DA s.r.o. a německá investiční společnost CDC Germany Investment GmbH přislíbily spolupráci na vývoji nového revolučního typu lithiových baterií podle patentu českého vynálezce a spolumajitele společnosti HE3DA s.r.o. Jana Procházky. Nedlouho poté se ovšem mezi nimi rozhořel spor. CDC se začala obávat o svou investici, protože HE3DA neplnila dohodnuté požadavky a ani její baterie neodpovídaly přislíbeným parametrům. Soudy daly za pravdu investorovi a formou předběžného opatření nechaly zmrazit zbývající obnos na účtech výrobce baterií, konkrétně dceřiné společnosti HE3DA Technologies s.r.o. vytvořené pod HE3DA s.r.o. čistě za účelem přijetí investice. Toto rozhodnutí potvrdil i Ústavní soud, podle kterého byla ochrana zbývající části investice ve výši 1,3 milionu eur opodstatněná. Jan Procházka a jeho společnost poté začali v médiích čínskou stranu obviňovat z pokusu o podvod a krádež utajeného materiálu. 

Společnost CDC nyní poskytla své vysvětlení. Podle Fujuna Goua, člena vědeckého týmu, který byl u incidentu přítomen, k údajnému pokusu o krádež tzv. černého prášku nedošlo. Do kontaktu s ním během prohlídky přišli všichni, navíc nešlo o utajovaný materiál. Podle Memoranda o porozumění ho měly při sdílené výrobě baterií zpracovávat obě strany. „HE3DA nám po obdržení platby nabídla, že spolu provedeme několik testů baterií a jejich výkonu a společně vyrobíme dva prototypy, abychom měli důkaz, že splňují slibované parametry. Během těchto testů jsme se prášku pro elektrody nevyhnutelně dotýkali, navíc tento materiál byl podle zaměstnanců HE3DA zakoupen jako volně dostupný na trhu od čínského výrobce,“ vysvětlil Fujun Gou. 

Počáteční investice ve výši 5 milionů eur, kterou mělo v případě úspěchu spolupráce následovat dalších až 45 milionů eur, vznikla především na základě výkonnostních parametrů, které měly podle společnosti HE3DA jejich baterie splňovat. Za vznikem celého konfliktu podle Fujuna Goua stály především neuspokojivé výsledky testů. „HE3DA se pasovala do role oběti, aby odvedla pozornost od skutečného problému, když se během testů ukázalo, že se jejich baterie slibovaným parametrům ani zdaleka nepřiblížily a nejsou vhodné pro masovou výrobu.“ 

Na závěr zdůrazňuje, že během vyjednávání CDC vždy ctila důležitost patentové ochrany. Podle Memoranda o porozumění, které společnosti podepsaly, mělo CDC po zaplacení 5 milionů eur získat 49% podíl ve společnosti s neomezeným přístupem k patentům, obvinění z krádeže jsou tedy irelevantní. 

CDC se již na společnost HE3DA s.r.o. obrátila prostřednictvím svých právních zástupců s žádostí o ukončení pomlouvačné kampaně a veřejnou omluvu. Ta však omluvu odmítla s odůvodněním, že údajné očerňující výroky ani články na serverech Hlidacipes.org, Denik.cz a v Hospodářských novinách nebyly Janem Procházkou nikdy autorizovány a že se jednalo o pouhou dezinterpretaci poskytnutého rozhovoru. Dle slov společnosti HE3DA s.r.o. se jedná o případ selhání novinářské profese, které se rovněž také významným způsobem dotýká jejich jména a pověsti, stejně tak jako i Jana Procházky. CDC toto odůvodnění považuje za nedostatečné. 


O společnosti CDC
CDC Germany Investment GmbH je investiční platforma založená v Německu jako dceřiná společnost silné čínské energetické společnosti, která vyhledává nové energetické projekty v Evropě. 
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