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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 16. XII. 2016

První oklamaní senioři již získali zpět své peníze
První senioři, kteří byli postiženi nekorektním jednáním Oblastního spolku ČČK
Hradec Králové již dostali své peníze zpět.
VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

V loňském roce řada seniorů, kteří složili zálohu na pobytové akce pořádané Oblastním
spolkem ČČK Hradec Králové, byla postižena tím, že pořadatel pobyty zrušil a i přes výzvu
ústředí ČČK seniorům zálohy již nevrátil.
Byl to jeden z důvodů, proč byla tomuto pobočnému spolku Výkonnou radou ČČK v Praze
zrušena k 29.2.2016 registrace.
Společnost ČČK již tehdy vyzvala seniory, aby přihlásili své pohledávky do tehdy běžícího
insolvenčního řízení, které skončilo 9.11.2016 prohlášením konkursu na královehradeckou
pobočku ČČK.
Společnost ČČK rovněž deklarovala, že seniorům bude finanční újmu kompenzovat, i když
sama nebyla pořadatelem uvedených pobytů, které organizoval pobočný spolek v Hradci
Králové v rámci své vlastní působnosti.
Nyní, po vyhlášení konkursu, kdy se ukázalo, že by senioři v dohledné době v rámci tohoto
řízení těžko své peníze získali zpět, Společnost ČČK svůj slib plní.
Oslovili jsme všechny seniory přihlášené do insolvenčního řízení s nabídkou odkupu jejich
pohledávky.
Včera jsme již zahájili výplatu peněz poškozeným seniorům v plné výši záloh, které
Oblastnímu spolku ČČK uhradili.
Všichni senioři, kteří své pohledávky uplatnili v rámci insolvenčního řízení nebo je ještě
přihlásí (mohou tak ještě učinit ve lhůtě 2 měsíců od vyhlášení konkursu), tak dostanou své
peníze vráceny.
Ještě jednou se všem postiženým chováním OS ČČK Hradec Králové omlouváme a věříme,
že se alespoň částečně podaří obnovit jejich důvěru v naši organizaci.
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