7. ledna 2010
Tisková zpráva
Vrchní soud v Praze znovu přezkoumá pouze část žaloby Tukového průmyslu proti
státnímu podniku ČEPRO
7.1.2010 – Nejvyšší soud České republiky v převážné části odmítl dovolání společnosti
Tukový průmysl, spol. s r.o., která se na státem ovládané společnosti ČEPRO, a.s. domáhá
náhrady škody za vzniklý celní dluh. Přitom tomuto dovolání pouze v omezeném rozsahu
vyhověl a zrušil určitou část rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kterým bylo pravomocně
potvrzeno zamítnutí žaloby společnosti Tukový průmysl. Prvostupňové rozhodnutí Městského
soudu v Praze tak zůstává v platnosti. Věc bude nyní v omezeném rozsahu znovu projednána a
rozhodnuta u Vrchního soudu v Praze.
Jako mylné se tak ukazují původní informace uveřejněné tiskovým mluvčím Nejvyššího
soudu ČR, který počátkem tohoto týdne uvedl, že se celá kauza vrací v plném rozsahu k
prvostupňovému projednání u Městského soudu v Praze. Nejvyšší soud ČR tuto původní
zprávu již veřejně dementoval s tím, že došlo k chybě při zadávání informací do databáze
Infosoud. Nad tímto nedopatřením vyjádřilo vedení Nejvyššího soudu ČR politování.
Nové přezkoumávání případu se tak netýká celého nároku Tukového průmyslu, který byl
v plném rozsahu zamítnut jak soudem prvního stupně, tak soudem odvolacím, ale pouze té
části rozhodnutí, ve které jde o nárok na náhradu škody ve výši 75 miliónů korun. Zbylá část
žaloby Tukového průmyslu vůči společnosti ČEPRO, a.s. v celkové výši přes 2,8 miliardy korun
zůstává pravomocně skončena.
Odvolacímu soudu bylo vytknuto, že některé otázky týkající se smluvních vztahů mezi
společností ČEPRO, a.s. a Tukovým průmyslem nebyly v předchozím řízení dostatečně
prozkoumány a odůvodněny. Proto se část případu vrací odvolacímu soudu k částečnému
přezkoumání.
Podstata případu
Tukový průmysl provozoval tzv. veřejný celní sklad, což obchodníkům s pohonnými hmotami
umožňovalo odložit placení cla a spotřební daně a přesunout vyřizování celních záležitostí na
Tukový průmysl jako celního deklaranta. Aby nedošlo k nedovolenému odnětí zboží celnímu
dohledu, byli jeho klienti smluvně zavázáni informovat Tukový průmysl o jakýchkoliv dispozicích
s pohonnými hmotami, které pro sebe ve veřejném celním skladu uložili.
Jedním z těchto klientů byla od roku 1996 také společnost BENA a.s., která však uvedenou
informační povinnost soustavně neplnila a s pohonnými hmotami dále obchodovala, aniž by
došlo k jejich proclení a postupně tak způsobila celní dluh v celkové výši přibližně 2,9 miliardy
korun. Jelikož Tukový průmysl jako celní deklarant za vzniklý celní dluh ze zákona
spoluodpovídal, zahájily s ním celní orgány správní řízení, které vedlo k vydání příslušných
platebních výměrů.
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Tukový průmysl v roce 2003 žalobou zcela neprávem obvinil společnost ČEPRO, a.s. jako
provozovatele velkokapacitního skladovacího systému, že nikoliv BENA a.s., ale ČEPRO, a.s.
údajně mělo o nesplnění celních povinností BENY informovat Tukový průmysl a žádalo u
soudu, aby mu společnost ČEPRO, a.s. zaplatila náhradu škody ve výši celního dluhu až do
výše 2.9 mld Kč.
Městský soud v Praze však žalobu Tukového průmyslu proti společnosti ČEPRO, a.s. zamítl,
jelikož shledal za prokázané, že protiprávní odnětí pohonných hmot celnímu dohledu nebylo
v žádném případě způsobeno porušením povinností společnosti ČEPRO, a.s., která vůči
Tukovému průmyslu neměla žádnou informační povinnost ohledně pohonných hmot společnosti
BENA a.s. Tento výsledek potvrdil i Vrchní soud v Praze jako soud odvolací. Navíc konstatoval,
že výklad příslušných smluv ze strany Tukového průmyslu je v přímém rozporu s písemným
projevem vůle stran, který je jednoznačný. Zamítnutí žaloby Tukového průmyslu se tak stalo
pravomocným. Tukový průmysl však podal dne 8.10.2007 dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.
Společnost ČEPRO, a.s. uplatňovaný nárok i nadále v plném rozsahu odmítá, neboť jej
považuje za zcela vykonstruovaný. To ostatně hodlá prokázat i v nadcházejícím řízení u
Vrchního soudu v Praze.
Soudní spor s Tukovým průmyslem není jedinou vykonstruovanou žalobou, které společnost
ČEPRO, a.s. v současné době čelí. Kromě něj je ČEPRO, a.s. neoprávněně žalováno o
miliardové pohledávky v řízeních se společnostmi M Port, s.r.o. a Venturon Investment, s.r.o., u
nichž lze v nejbližší době očekávat prvostupňové projednání. Za účelem seznámení veřejnosti
s průběhem těchto soudních sporů svolá společnost ČEPRO, a.s. v nejbližší době tiskovou
konferenci.
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