O žalobci v miliardovém sporu se státním ČEPREM se
rozhodne nejdříve na začátku listopadu
Městský soud v Praze odročil jednání o určení žalobce ve sporu o pohledávku
na vydání pohonných hmot v hodnotě dvě a půl miliardy z důvodu předvolání
nových svědků.

PRAHA 16. srpna 2012 – Městský soud v Praze včera nerozhodl, která firma bude
moci u státní společnosti Čepro uplatňovat spornou pohledávku v hodnotě 2,6
miliardy korun.
Ústavní soud v únoru na základě ústavní stížnosti společnosti Čepro zrušil
rozhodnutí, že pohledávku může vymáhat neprůhledná lichtenštejnská firma
Global Licence and Services Establishment. Jednání vrátil k Městskému soudu
v Praze. Původním žalobcem byla společnost Venturon Investment.
Soud včera vyslechl bývalou majitelku Venturonu, která v prvním pololetí roku 2008
byla zároveň jednatelkou této společnosti. Mělo jít o klíčové svědectví, neboť tato
osoba podepsala za společnost Venturon postupní smlouvu, kterou měla být údajná
pohledávka převedena na Global Licence.
Ze soudní výpovědi vyslýchané však vyplynulo, že šlo bezesporu o nastrčenou osobu.
Bývalá majitelka a jednatelka Venturonu neměla tušení, čím se její společnost
zabývala, jak se k této společnosti vlastně dostala, natož jaké dokumenty v té době
podepisovala. Že by měla uzavřít smlouvu o prodeji dvou a půl miliardové pohledávky
se společností Global Licence si přímo nevybavovala. V uvedené době měla teprve
krátce ukončené středoškolské vzdělání a s podobnou pozicí žádné zkušenosti.
Na základě uvedené výpovědi navrhli právní zástupci obou stran soudu k výslechu
další svědky. Jednání bylo odročeno na 2. 11. 2012.

Podstata sporu
ČEPRO čelí cílenému útoku, který je proti ní veden organizovanou skupinou osob v pozadí
s uprchlým Radovanem Krejčířem již od roku 2003. Podstatou tohoto útoku bylo vykonstruovat
neexistující pohledávky v miliardových částkách vůči státem vlastněné společnosti, a zároveň
zabránit, aby se tato společnost mohla žalobě na zaplacení takové pohledávky bránit. Právě
uplatnění domnělé pohledávky společnosti Venturon Investment vůči ČEPRU je
podstatnou částí tohoto útoku.

Předmětem činnosti společnosti ČEPRO je především skladování pohonných hmot. Jedním
z jejích klientů, pro které bylo zboží skladováno, byla v letech 1996 až 2002 také společnost
BENA.
Téměř dva roky poté, co společnost BENA již u ČEPRA neměla uskladněné žádné pohonné
hmoty, prodala „veškeré své skladové zásoby“ společnosti Venturon. Následně Venturon
zažaloval ČEPRO na vydání takto údajně „zakoupených“ pohonných hmot, které již však ve
skutečnosti neexistovaly.
Uplatnění takové neexistující pohledávky by za normálních okolností nemělo v soudním řízení
naději na úspěch. Za tímto účelem se organizované skupině podařilo získat součinnost
zaměstnankyně pracující v podatelně ČEPRA. Ve chvíli, kdy bylo na podatelnu ČEPRA
doručeno předvolání Městského soudu k soudnímu jednání, tato zaměstnankyně zásilku zatajila
a předala ji této organizované skupině osob. Tímto způsobem se vedení společnosti o žalobě
na vydání pohonných hmot vůbec nedozvědělo a nemohlo se vůči rozsudku vydanému na
základě smyšlené pohledávky účinně bránit.
ČEPRO se o odsuzujícím rozsudku dozvědělo až při nařízené exekuci. Provedení exekuce
zabránil až v poslední chvíli zásah policejního útvaru, který již shora uvedenou trestnou činnost
organizované skupiny osob vyšetřoval. Ústavní soud, na který se ČEPRO následně obrátilo,
svým rozhodnutím napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání Městskému
soudu v Praze. Městský soud jednání dne 15. 8. 2012 odročil z důvodu navržení nových svědků
na 2. 11. 2012.
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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 191 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

