
 
 

Zpráva o činnosti Klínovec a.s. 2018/2019 

 

1/ Insolvence, Žaloba na p. L. Vodochodského 

2/ Pronájmy 

3/ Stav půjček od Skiareálu, TJ Klínovec 

4/Modely provozu budov v budoucnosti, odkup akcií akcionářů TJ v návaznosti na splátky závazků 

vůči TJ Klínovec, priority 

 

Ad1/ 

Podali jsme žalobu na pana L. Vodochodského , že způsobil větší škodu na cizím majetku – stav 

žaloby- Okresní soud v hlavním líčení dne 11.10.2018 rozhodl , že L. Vodochodský je vinen, že sebe 

obohatil tím , že uvedl někoho v omyl a způsobil tak  větší škodu na cizím majetku, přisvojil si cizí věc, 

která mu byla svěřena a způsobil tak na cizím majetku větší škodu , čímž spáchal přečin podvodu a 

přečin zpronevěry a odsuzuje se k úhrnnému trestu  odnětí svobody v trvání 15měsíců, s 

podmíněným odkladem  na zkušební dobu jednoho roku. Okresní státní zástupce se k tomuto 

rozsudku odvolal ke krajskému soudu, který se konal dne 3.7.2019 v Ústí n. Labem, tento rozsudek 

byl potvrzen a zpřísněn vymahatelností zpronevěřené částky exekučně. Do datového schránky jsme 

dosud písemně rozsudek neobdrželi. 

Jednání insolvenčního soudu v Ústí n Labem určené na 10.1.2018 bylo odročeno  ins. soudem dne 

2.1.18 20 na 15.3.18, kdy proběhlo za účastí právního zástupce mgr. Sasky , p. ing. P. Umlaufa a p. 

MUDr. Vladimíra Richtera. Dne 3.4.20018 bylo soudkyní Dr. Lacinovou vydáno usnesení o zamítnutí 

insolvenčního návrhu navrhovatelů a/ a  b / ze dne 3.9.2018 a navrhovatelky c/ ze dne 1.5.2015 na 

zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Navrhovatelé jsou povinni zaplatit 

dlužníku náhrady nákladů řízení ve výši 67699 Kč. Proti usnesení se navrhovatelé odvolali dne 12.4.18 

a věc byla předána k Vrchnímu soudu v Praze, který ji na druhý pokus po zaplacení soudních poplatků 

navrhovateli dne 11.6.2018 převzal. Od té doby Vrchní soud pouze vyzval p. Vodochodského 

k zaplacení poplatků a ve věci nic nekonal / 17 měsíců/ 

Ad2/  

Trvá pronájem na sjezdovku u Matěje od města Jáchymov. Částky za pronájem řešeny přefakturací  

Skiareálu, přefakturací řešen též poplatek za vynětí z půdního fondu. Probíhá smlouva s Loučnou na 

pronájem malého vleku na dobu neurčitou a zároveň možnost podnájmu Skiareálu sro. 
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Ad3/ 

 Půjčka od Skiareálu  z roku 2013 1.7 mil Kč – t.č. je vráceno je 1.7 mil Kč. V roce 2018 převedeno na 

konto TJ Klínovec 200 000Kč na úhradu závazků z minulých let. Závazka Klínovec a.s. vůči TJ Klínovec 

nyní činí 344.688 Kč. 

Ad4/ 

Představenstvo očekává diskuzi k tomuto bodu. 

Poděkování ing Jaromíru Tichému za 5 letou v představenstvu |Klínovec..a.s. Též poděkování 

ostatním členům , kteří souhlasili s pokračováním své práce v představenstvu Klínovec.as. 

 

Zapsal V. Richter - říjen 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


