Městský soud nepustil lichtenštejnskou společnost do
miliardového sporu se státní společností ČEPRO
Venturon Investment, s.r.o., i nadále zůstává žalobcem ve sporu o
pohledávku na vydání pohonných hmot v hodnotě dvě a půl miliardy
korun.
PRAHA 21. prosince 2012 – Městský soud v Praze dnes rozhodl, že ve
sporu o údajném nároku na vydání pohonných hmot v hodnotě
převyšující dvě a půl miliardy korun zůstává žalobcem společnost
Venturon Investment, s.r.o.
Soud nepřipustil vstup lichtenštejnské společnosti Global Licence do
soudního řízení na místo původního žalobce, neboť se nevyvrátily
závažné pochybnosti o žalobcem tvrzeném postoupení sporné
pohledávky.
Rozhodnutí soudu prozatím neřeší samotnou podstatu sporu o údajnou
pohledávku. Proti rozhodnutí je přípustné odvolání.

Toto rozhodnutí je dalším krokem soudní moci souvisejícím s kauzou vydání
pohonných hmot ze zásob státní akciové společnosti ČEPRO. Ke zkoumání
merita věci zatím nedošlo, neboť Venturon až dosud všemi prostředky usiloval
o to, aby na jeho místo vstoupila jako žalobce cizí společnost GLOBAL
LICENCE & SERVICES ESTABLISHMENT, o které tvrdí, že na ni byla sporná
pohledávka řádně postoupena.
Generální ředitel společnosti ČEPRO, Ing. Jiří Borovec, MBA k současné
situaci uvádí: „S rozhodnutím soudu se ztotožňujeme. Věřím, že v dohledné
době bude spravedlivě rozhodnuto i v samotném řízení o údajném nároku, který
je z našeho pohledu zcela vykonstruovaný.“
Soudní řízení v uvedené věci bylo zahájeno již v roce 2003. Nálezem z roku
2007 však Ústavní soud všechna dosavadní rozhodnutí ve věci zrušil.
Především byl zrušen rozsudek pro zmeškání, kterým bylo společnosti ČEPRO,
a.s. nařízeno, aby Venturonu vydala cca 210.000 tun pohonných hmot, nebo
mu uhradila více než 2,5 miliardy korun. Ústavní soud tehdy konstatoval, že v
řízení byla významným způsobem poškozena ústavní práva společnosti
ČEPRO, a. s. Nové projednání bylo zahájeno v roce 2008, avšak ke zkoumání

podstaty věci dosud nedošlo, neboť Venturon všemi prostředky usiloval o to,
aby na jeho místo vstoupila jako žalobce uvedená cizí společnost, o které tvrdí,
že na ni byla sporná pohledávka řádně postoupena.
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.
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Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za rok 2011 činí 46 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

