
 

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA NABÍZÍ POSTOUPENÍ SVÉ POHLEDÁVKY 

ZA SPOLEČNOSTÍ B.G.M. HOLDING A.S.  

 

Česká exportní banka, a.s. tímto oslovuje potenciální zájemce k podávání nabídek na 

postoupení pohledávky za společností společností B.G.M. holding a.s. vzniklé z titulu 

ručení za splnění pohledávky z úvěru poskytnutého společnosti TRADE B.G.M. a.s. 

INFORMACE O POHLEDÁVCE 

TRADE B.G.M. a.s. (dále jen „TBGM“), se sídlem Praha 10, Žernovská 6, PSČ 100 00, IČO: 

261 55 681, je společností, které Česká exportní banka poskytla úvěr na financování 

provozování plavírny kaolínu ve Vietnamu a současně na těžbu kaolínu v blízkém ložisku. 

Pohledávka z uvedeného úvěru je zajištěna ručením akcionáře TBGM společností B.G.M. 

holding a.s. (dále jen „BGMH“). Toto ručení bylo společně s příslušenstvím a náhradou 

nákladů řízení České exportní bance přisouzeno rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 

a následně bylo pravomocně potvrzeno odvolacím soudem. 

Výše pohledávky 5.337.994,87 USD 
Úrok z prodlení ve výši 8,05% p. a. od 14.12.2013 do zaplacení ~ 62.000.000 Kč 
Náklady prvostupňového řízení 3.705.150 Kč 
Náklady odvolacího řízení 471.737 Kč 

PROBÍHAJÍCÍ SPORY 

Proti rozsudku Městského soudu v Praze podal žalovaný BGMH dovolání dne 11.5.2021, s 

doplněním petitu dne 13.5.2021. Česká exportní banka jako žalobce má za to, že dovolání je 

nedůvodné, postrádá povinné náležitosti dovolání a bylo podáno opožděně.  

MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ  

Česká exportní banka je připravena jednat i o postoupení ručením zajištěné pohledávky za 

TBGM z nesplaceného úvěru, která byla řádně přihlášena do insolvenčního řízení TBGM, 

vedeného pod sp. zn. MSPH 93 INS 4348 / 2015 u Městského soudu v Praze, přihláškou 

evidovanou pod č. P-1, a zjištěna. Pro více informací o pohledávce a stavu insolvenčního 

řízení odkazujeme na insolvenční rejstřík TBGM dostupný na adrese https://isir.justice.cz/.  

Výše přihlášené pohledávky 248.756.345,92 Kč 

Další informace 

➢ Příslušné rozsudky budou zájemcům poskytnuty na vyžádání.  

➢ Podmínkou pro podání nabídky je doložení solventnosti, např. složením nabídkové 

ceny na účet u ČEB, bankovní zárukou atp. 



➢ Kupující musí splnit veškeré náležitosti bankovní regulace a opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

➢ ČEB může odmítnout všechny nabídky (nepřijmout žádnou), či zrušit tender bez vítěze. 

➢ Lhůta pro podání nabídek je 25.6.2021 16:00. 

Kontakty: 

➢ Pro bližší informace o nabídce se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu:  

 

Kontaktní osoba: René Hanyk 

Telefon: +420 737 270 864 

E-mail: rene.hanyk@ceb.cz 

 

 

 

 

V Praze dne 11. června 2021 


