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Jak jsme již referovali, v prosinci byl vyhlášen konkurz na majetek Firmy Lima real a.s.
Konkurzním správcem byl krajským souden ustanoven Ing. Josef Nožička z Brna. Ten
zjistil, že pohledávky za zkrachovalou Limou překračují 14,3 miliónu korun. Věřitelé se
přihlásili ještě čtyři. Kromě firmy Aventin, která návrh na konkurz u soudu podala, i další
znojemská firma MOSS Insurance, pan Ctibor Hošek z Přerova, Česká správa sociálního
zabezpečení a T-mobile.

  

Naproti tomu zjištěný majetek firmy je zanedbatelný. Malý pozemek v katastrálním území
Třebíč je těžko prodejný a hodnota domény www.limareal.cz  je podle odhadu
konkurzního správce asi 50 tisíc korun. Tu ovšem používá eseróčko se stejným názvem,
tedy Lima real. Od akciové společnosti má doménu pronajatou.

      

  

Insolvenční správce Josef Nožička však nemá úlohu lehkou. Ihned po prohlášení
konkurzu navštívil sídlo firmy v Brně na Klatovské ulici č. 26. Zde však od obyvatele této
adresy Luboše Zedníčka zjistil, že firma zde prakticky nesídlí, že se jedná o fiktivní
adresu. Ve skutečnosti však sídlí v Třebíči v Jungmannově ulici, kde sídlí další firmy,
podnikající pod značkou Lima real.

  

Konkurznímu správci nezbylo než písemně oslovit členy představenstva, jmenovitě Marii
Ovískovou a pana Luku. Ti sice výzvu převzali, avšak nereagovali. Zato se správci ozval Martin
Běhal, bývalý předseda představenstva. Ten slíbil předat účetní dokumentaci na základě
zmocnění Jitky Tabáškové, která k tomu měla oprávnění. Skutečně část dokladů Běhal předal.
Poté se však odvolal na svého právního zástupce a přestal komunikovat.
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Josef Nožička si soudu na takové počínání stěžuje slovy: „Dále jsem ho navštívil dne 13. 1., dle
sdělení jeho syna však nebyl přítomen. Vzkázal jsem mu, aby se mi neprodleně ohlásil. Ani na
to však nereagoval“.

  

Práci konkurzního správce komplikuje nedostatečná součinnost statutářů i Martina Běhala a
neúplnost účetnictví. Zejména chybí smlouvy, na základě nichž probíhaly platby a fakturace.
Něco se dohledalo, něco nadále chybí. To je velmi podezřelé. Předány byly pouze účetní
doklady z let 2008 a 2009. Dosud však nebyl předán seznam majetku a pohledávek s uvedením
dlužníků a věřitelů, jak to Limě real a.s. nařídil soud.

  

Krajský soud svolal v lednu schůzi věřitelů. Ta rozhodla, že konkurzní správce Josef Nožička
zůstane ve funkci. Zástupcem věřitelů pak zvolila znojemského advokáta Roberta Valu.

  

Co bude následovat? Konkurzní správce se pokusí prodat pozemek úpadce i doménu www.lim
areal
nejvyšší nabídce. To již soud povolil. Jistě bude prověřovat účetní operace Limy real a.s. na
řadu let dozadu. Za loňský rok totiž akciovka vykázala ztrátu přes 10 miliónů při výkonech 0,5
miliónu korun. To se zdá být velmi podezřelé. Nyní bude nutno prozkoumat účetní operace a
zjistit finanční toky. Jestliže by se zjistilo, že prostředky - například zisk z obchodu s pozemky
na Vídeňském rybníku - byly nezákonně z firmy vyvedeny, budou takové operace neplatné a
obchodní partneři by museli prostředky vrátit do majetku Lima real a.s. V tom případě, jestliže
by se jednalo o úmysl, by nastoupila Policie ČR. Námi oslovený právník nevyloučil trestní
stíhání a odsouzení členů statutárních orgánů akciové společnosti. Při rozkrývání by se mohlo
otevřít i vyšetřování podezření z korupce při transakcích s městem Třebíč.

  

František Ryneš
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