Další účelový pokus o znovuotevření insolvenčního řízení se
společností ČEPRO
Městský soud v Praze znovu rozhodoval o procesních otázkách ve věci
pravomocně skončeného insolvenčního řízení
PRAHA 4. srpna 2014 – Městský soud v Praze prozatím nepravomocně vyhověl
žalobě pro zmatečnost podané Vladimírem Bartošem.
Toto rozhodnutí nic nemění na faktu, že v minulosti zahájené insolvenční řízení se
společností ČEPRO zůstává pravomocně skončené, neboť pohledávka V. Bartoše je
dle existujících soudních rozhodnutí smyšlená a společnost ČEPRO je ve vynikající
hospodářské kondici.
Soud se v řízení zabýval pouze procesními námitkami V. Bartoše, směřujícími proti
formálnímu postupu soudů v předchozím insolvenčním řízení. ČEPRO nicméně s
vydaným rozhodnutím nesouhlasí, neboť předchozí procesní postup insolvenčního
soudu považuje za správný. Proti rozsudku se proto odvolá.
Naopak v postupu V. Bartoše je zcela zjevná snaha konstruovat jakkoli formalistické
námitky s cílem znovuotevřít insolvenční řízení se společností ČEPRO a vzbudit tak
zdání její platební neschopnosti.
Jedná se o typický příklad šikanózního zneužití práva, kdy se žalobce pokouší vyvinout
na domnělého dlužníka nátlak a donutit jej tak k proplacení neexistující pohledávky,
ačkoli ví, že dlužník v úpadku evidentně není.
Společnost ČEPRO hodlá využít všech právních prostředků k tomu, aby těmto nekalým
praktikám zamezila.

Kontakt pro média:
Lenka Svobodová
úsek marketingu a komunikace
tel.: +420 221 968 258
mob: +420 736 506 368
e-mail: lenka.svobodova@ceproas.cz

Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České
republice. Jeho tržby za rok 2013 činí přes 73 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 (včetně tankovací lodě). 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

