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KKCG: Sazka je v platební neschopnosti, soud by měl
vyhlásit její úpadek
4.3.2011 13:51

Autor: mediafax

Skupina KKCG podnikatele Karla Komárka má za to, že loterijní společnost Sazka je v platební neschopnosti a že
by soud měl vyhlásit její úpadek. Jak zjistila agentura Mediafax, dokument od KKCG SF soudu v pátek zveřejnila
internetová verze insolvenčního rejstříku.
Firma dokument pojala jako nový insolvenční návrh a zároveň nový návrh na předběžné opatření.
"Vzhledem k délce probíhajícího insolvenčního řízení a vzhledem k novým nesporným skutečnostem obsaženým v
tomto návrhu a osvědčujícím úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti navrhovatel žádá, aby insolvenční
soud rozhodl o tomto návrhu bez zbytečného odkladu," stojí v materiálu KKCG SF, ve kterém Městskému soudu v
Praze navrhuje, aby vydal verdikt o úpadku Sazky.
"Pokud je vedeno se společností jedno insolvenční řízení, nelze vést souběžně druhé," uvedl pro Mediafax
specialista na insolvenční zákon Pavel Fabian z advokátní společnosti Fabian & Partners. "Pokud návrh obsahuje i
druhý bod, tedy nový návrh na předběžné opatření, soud by měl posuzovat právě tento bod," dodal. Také v
insolvenčním rejstříku není dokument veden jako insolvenční návrh, ale jako návrh na předběžné opatření.
„Podáním vlastního insolvenčního návrhu chceme chránit jak naše pohledávky vůči Sazce, tak i všech dalších
věřitelů,“ sdělil výkonný ředitel skupiny KKCG Jiří Radoch. „Sazka doposud zpochybňuje a odmítá uznat pouze
pohledávky, na základě kterých bylo zahájeno insolvenční řízení. V mezidobí se však přihlásili další věřitelé s
pohledávkami po splatnosti. Proto jsme přesvědčeni, že je Sazka v úpadku a její tíživou finanční situaci, spolu s
nároky všech věřitelů, lze řešit pouze prostřednictvím insolvence,“ dodal.
"Skupina KKCG se tímto připojila k původnímu návrhu společnosti Moranda. V insolvenčním řízení dosud
figurovala jen jako věřitel, nyní se posunula do role navrhovatele. Původní insolvenční řízení pokračuje, jsou v
něm ale nyní dva navrhovatelé," vysvětlila pro Mediafax mluvčí soudu Martina Lhotáková.
Firma zároveň dala soudu nový podnět, aby nařídil předběžné opatření, kterým mimo jiné omezí oprávnění Sazky
plnit své závazky vzniklé před datem zahájení insolvenčního řízení. Důvodem je podle firmy skutečnost, že Sazka
hradí takové závazky zcela nahodile a není zřejmé z jakých zdrojů.
Insolvenční návrh podal na Sazku v pondělí 17. ledna hlavní věřitel firmy, miliardář Radovan Vítek, a to
prostřednictvím společnosti Moranda. Ta odkoupila část pohledávek Sazky od Komerční banky (4335 CZK,
0,49%), po Sazce chce zhruba 430 milionů korun. Vítek má pohledávky za Sazkou za zhruba 1,5 miliardy korun,
vlastní také zhruba čtvrtinu jejích dluhopisů.
Pohledávku do řízení už přihlásila například i firma Eto, ke které se také hlásí Vítek, ta chce po Sazce zhruba 254
milionů korun. Další Vítkova firma Sidereus Holdings chce po loterijní společnosti přes 413 milionů korun. Firma
Bara HK zase zhruba 6500 Kč, KKCG SF podnikatele Karla Komárka 408,8 milionu korun. Svoji pohledávku
přihlásila například i CZ Plachetka.
Od pondělí 21. února soud určil Sazce předběžného správce pro insolvenční řízení, stal se jím pražský advokát
Josef Cupka. Jmenování předběžného věřitelského výboru soud zamítl.
Tagy: akvizice, Fortuna, loterie, Sazka, sázka
Page 1 of 2

Okno pro tisk

3/31/11 9:44 AM

0

To se mi líbí

Jagg.cz

Linkuj.cz

vybrali.sme.sk

Facebook

MySpace

Google

Delicious

Digg

Reddit

Reklama

Neomezené množství alertů a zpráv prostřednictvím sms na Váš mobilní telefon v rámci zkušebního období na 14
dní ZDARMA – více informací ZDE.
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