
Už žádný AZOS, ale Automotive Painting Partners! 

V úterý 16. ledna se konalo na Krajském soudě v Praze odvolací řízení žalobce Města Nymburka proti 

žalovanému AZOS CZ s.r.o. ve věci zdržení se nadměrného obtěžování zápachem. Jednání bohužel ale 

nepřineslo žádný výsledek a bylo odročeno na 27. února 2018 ve 13h.  

Důvod odročení byl ten, že firma AZOS CZ s.r.o. k 1. 1. 2018 provedla tzv. proces přeměny, což 

znamená, že tato společnost se rozdělila na dvě nástupnické firmy a to: na 1) Colegium Reality s.r.o. a 

na 2) Colegium Invest s.r.o. Firma AZOS CZ s.r.o. ale nezaniká, bude existovat dál, bude to ale jen 

„prázdná schránka“. Na společnost č. 1 přešly veškeré nemovitosti, které vlastní firma v Nymburce i 

movité věci a na společnost č. 2 dluhy společnosti AZOS. Ve všech třech společnostech (světe div se) 

je jediným společníkem Petr Šimák. Aby toho nebylo málo, tak se společnost č. 2 přejmenovala na 

Automotive Painting Partners s.r.o. a společníky se zde stali kromě Petra Šimáka, který stejně vlastní 

ve svých rukou většinový podíl (55 %) také Vojtěch Šimák a Petr Linhart.  

Předmětem činnosti společnosti č. 1 (Colegium Reality s.r.o.) je pronájem nemovitostí, bytů a 

nebytových prostor, předmětem činnosti společnosti č. 2 (nově pojmenované Automotive Painting 

Partners s.r.o.) je galvanizérství, smaltérství a předmětem činnosti společnosti č. 3 (tedy nezaniklé 

společnosti AZOS CZ s.r.o.) je opět galvanizérství, smaltérství a činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence. Kromě společnosti č. 1 mají všechny ostatní společnosti stejné 

sídlo ve Štěpánské 539 (mimo jiné stejně jako AUREL CZ s.r.o. – další společnost vlastněná Petrem 

Šimákem). Na této adrese sídlí dalších 22 firem.  

Proč všechny tyto složité manévry pan Šimák dělá? To se můžeme jen domnívat, protože logicky: on 

sám nám to neřekne. Můžeme se tak domnívat, že třeba jedna jeho firma, která pronajímá 

nemovitosti a zároveň na ni přešly všechny nemovitosti v Nymburce, pronajme jiné jeho firmě areál 

v Nymburce - tedy novému (i když jen podle jména) provozovateli kataforézní linky Automotive 

Painting Partners a ten jelikož bude „jen nájemcem“ nemusí již řešit za „majitele“ stavební povolení a 

jiná povolení vztahující se k pronajatým nemovitostem a může vesele vyrábět smrad nesmrad, 

povolení, nepovolení.  

Pokud se v tomto výše uvedeném někdo snad nevyzná, nechť si nepřipadá mdlý na duchu. Sám 

krajský soud se nedovedl zorientovat ve výše uvedených přeměnách a řízení je odročeno právě proto, 

abychom určili, jak se vlastně propříště bude jmenovat žalovaný… Ano, nejde o vtip, to je bohužel 

česká realita…  

Mgr. Adriena Gabrielová, místostarostka města 


