TISKOVÉ SDĚLENÍ

Městský soud zamítl insolvenční návrh
proti společnosti ČEPRO
PRAHA 3. dubna 2012 – Městský soud v Praze zamítl návrh JUDr. Vladimíra
Bartoše na zahájení insolvenčního řízení proti společnosti ČEPRO. Poté, co byl
případ z ryze procesních důvodů vrácen Nejvyšším soudem ČR zpět k soudu
prvního stupně, jej městský soud zamítl, protože JUDr. Bartoš neprokázal
existenci tvrzené pohledávky.
"Vítáme rozhodnutí soudu, které potvrzuje nesmyslnost a neoprávněnost nároků
žalobců," komentuje výsledek Jiří Borovec, generální ředitel společnosti ČEPRO.
Návrh na insolvenční řízení podal v březnu 2011 advokát Vladimír Bartoš, který
odkoupil část údajné pohledávky za společností ČEPRO od Dušana Pintye, toho času
ve výkonu trestu ve věznici Valdice. Návrh na prohlášení insolvence se však od
počátku jevil jako v rozporu se zákonem a bez ambicí na úspěch.
Bartoš v návrhu tvrdil, že Pintye měl v roce 2001 zaplatit za ČEPRO jeho dluh u jiné
společnosti, žádný důkaz pro své tvrzení ale nepředložil. Tuto fiktivní pohledávku nyní
společně s Pintyem vymáhá v jiném soudním řízení, ve kterém však soud prvního
stupně žalobu zamítl s tím, že žalobci neprokázali existenci jimi vymáhaných
pohledávek.
Poté, co byl insolvenční návrh soudem odmítnut ještě v březnu 2011 jako naprosto
nepodložený, a toto rozhodnutí potvrdil i soud odvolací, podala protistrana dovolání
k Nejvyššímu soudu ČR. Ten v lednu 2012 zrušil původní rozhodnutí v insolvenčním
řízení a věc vrátil k dalšímu projednání soudu prvního stupně. Městský soud v Praze
po novém zvážení věci insolvenční návrh zamítl, protože JUDr. Bartoš nedoložil
existenci své pohledávky, a tedy ani své oprávnění k podání insolvenčního návrhu.
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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

