TISKOVÉ SDĚLENÍ

ČEPRO není v úpadku
Návrh na insolvenční řízení je jen dalším ze série
promyšlených útoků podvodníků
PRAHA 22. března 2011 – Společnost ČEPRO, a. s., sděluje, že dne 21. 3. bylo
zahájeno řízení, jehož cílem je přezkoumat návrh na prohlášení insolvence
podaný advokátem Vladimírem Bartošem. ČEPRO prohlašuje, že veškerá tvrzení
o údajných pohledávkách, o něž advokát Bartoš svůj návrh opírá, jsou smyšlená.
Jde o pokus oklamat soud s cílem vylákat ze státního podniku vysokou finanční
částku.
ČEPRO se bude i proti tomuto bezprecedentnímu útoku bránit všemi právními
prostředky, a to nejen v rámci oznámeného insolvenčního řízení, ale zároveň
cestou osobní odpovědnosti osob, které za uplatněním podvodných nároků stojí.
ČEPRO nepochybuje o tom, že v rámci zahájeného řízení přesvědčivě prokáže
nesmyslnost návrhu. Obchodní činnost společnosti ČEPRO pokračuje bez
jakýchkoli omezení. Své závazky hradí společnost ve splatnosti a celkově se těší
finančnímu zdraví. O tom ostatně nejlépe svědčí i nedávno zveřejněné
hospodářské výsledky za rok 2010, které byly nejlepší v dosavadní historii.
"Návrh na insolvenci je nejen šikanózní, ale přichází od krajně nevěrohodných osob.
Zatímco jeden z údajných věřitelů si odpykává ve vězení trest za násilnou trestnou
činnost, druhý údajný věřitel má podle všeho problémy s etickým výkonem advokátské
profese. Tento tandem se nyní snaží zcela neoprávněně připravit stát o stamilióny
korun," komentuje to Jiří Borovec, generální ředitel společnosti ČEPRO.
Případ je zjevně součástí širšího komplotu, při kterém se v uplynulých letech skupina
osob pokusila vytunelovat státní podnik ČEPRO a vyvést z něj několik miliard korun.
Tuto zločinnou konstrukci, v níž svou roli sehrálo i podvodné zneužití justičních orgánů,
definitivně zastavil až Ústavní soud, který všechna dříve vydaná soudní rozhodnutí
zrušil a vše vrátil na počátek. Zhruba od roku 2008 projednávají příslušné soudy celou
sérii případů znovu. Ani jeden z uplatněných nároků vůči společnosti ČEPRO nebyl
úspěšný, naopak v některých případech již existují pravomocná rozhodnutí o tom, že
pohledávky nikdy neexistovaly.
Návrh na prohlášení insolvence nese všechny znaky promyšleného podvodu. Věc
souvisí s vymyšlenou pohledávkou, se kterou se na ČEPRO obrátil pan Dušan Pintye,
toho času ve výkonu trestu ve věznici Valdice. Odsouzený Pintye tvrdí, že do sídla
společnosti ČEPRO přinesl vysokou částku v iráckých dinárech, žádný důkaz pro své
tvrzení ale nepředložil. Údajnou pohledávku pak uměle přepočetl tak, aby vyhlížela

jako mnohamilionová částka v českých korunách. Tuto fiktivní pohledávku nyní vymáhá
v soudním řízení, jež dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.
ČEPRO je přesvědčeno, že nyní podaný návrh na prohlášení insolvence je jen
zoufalou reakcí na definitivní ukončení kauzy M Port, v níž minulý týden Vrchní soud
pravomocně rozhodl ve prospěch společnosti ČEPRO. Autoři komplotu se proto nyní
pokoušejí obejít řádné soudní řízení a ještě před vynesením rozsudku vylákat
smyšlenou pohledávku prostřednictvím řízení insolvenčního. Aby mohli autoři komplotu
pro účely řízení předstírat, že údajných věřitelů je více, vymyšlenou pohledávku si mezi
sebou rozdělili. ČEPRO tento krok hodnotí jako úmyslný pokus oklamat soud a bude
na něj reagovat příslušnými prostředky.
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Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za rok 2010 činí 44 miliard Kč. ČEPRO provozuje síť 1133 km produktovodů o
celkovém objemu 47 000 m³. K dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejich kapacita je 1 760
tisíc m³. Společnosti náleží 192 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR. Síť ČS EuroOil je největší
český distributor pohonných látek v České republice. V oblasti bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci získala společnost osvědčení „Bezpečný podnik“.
Více na: www.ceproas.cz

