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I.

l. Dlužník dne 26. 6. 2020 požádal o dočasnou ochranu ve smyslu § 8 a naši. zákona č.
62/2020 Z.z., o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosú so šířením nebezpečné)
nakažlivé] 1'udskej choroby COVID-19 a v justicii a ktorym sa menia a dopÍňajú niektoré
zákony (dále jen "ZoM'ffp). Výše označený soud s účinností od 2. 7. 2020 Dlužníkovi
dočasnou ochranu povolil. 1 Věřitel podáním ze dne 18. 9. 2020 navrhl zrušení dočasné
ochrany Dlužníka (dále jen "Návrhy. 2 Dlužník dne 30. 10 . 2020 domčU nadepsanému
soudu podání ze dne 30. 10. 2020 (dále jen "Vyfádřenf'), kterým se k návrhu Věřitele
vyjádřil.

2. VěEtel považuje za nutné reagovat na některé pasáže považuje vyjádření a dopkdt
skutečnosti, které nemohl z objektivních důvodů v Návrhu uvést.

II.

Porušení rovnosti zbraní

3. Federální ministerstyo zahraničních věcí České a Slovenské Federaúvní republiky
publikovalo ve Sbírce zákonů pod č. 209 z roku 1992 sdělení o raúfíkaci Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a8 sjednané v Římě dne 4.
listopadu 1950 a dalších smluvních navazujících dokumentů (dále jen "Úmluva'"}. Úmluva
je závazná pro justiční orgány v ČR i Slovenské republice.

4. Článek 6 Hlavy I (Práva a svobody) Úmluvy zajišťuje právo na spravedlivý proces, které
zahrnuje také zásadu "rovnosti zbraní". V případě Mareš vs. ČR3 v bodu 59 referovaného
rozhodnutí Evropský soud pro lidská práva připomněl, že "koncept spravedlivého procesu

^ahmuje takž právo na kontradiktomí řízení, podle kterého účastníci musí mít příležitost nejen předložit
nutný k tomu, aby obhájili své nároky, ale také musí byt seznámeni s každým důkazem

nebo stanoviskem, jejich^ účelem je ovlivnit rozhodování soudu, a musí mít mocnost se k nim vyjádřit (vi^
Niderost-Huber vs. Švýcarsko a K. S. vs. Finsko) .

5. Věřitel prostřednictyím svého zástupce požádal o nahlédnutí do spisu Okresního soudu
v Tmavě. Věřitel získal pouze anonymizovanou podobu Vyjádření. Věřitel neměl možnost
se seznámit s podstatnou částí Vyjádření např. na sír. 7, 14, 15, 16., údaje v bodu 4. 3. 5.
Vyjádření apod. Za této situace je Věřitel významně omezen v možnosti reagovat na
výhrady uplatněné Dlužníkem a není v tomto řízení v rovném postavení s Dlužníkem,
který má možnost seznámit se s celou argumentací Věřitele i se všemi důkazy, které

l Obchodný věstník č. 125/2020 vydaný dne 1.7. 2020
2 aktuální výpis Navrhovatele z Veřejného rejstříku a výpis Dlužníka z Obchodného registra

3 Rozsudek ESLP -ze dne 26. 10. 2006, Mareš vs. Česká republika [cit. 21. 2. 2013]. Dostupné z: http://portal. justice. cx
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Věřitel ke svému návrhu připojil. Zásada rovnosti zbraní byla v tomto řízení
porušena v neprospěch Věřitele.

6. Věřitel se současně důrazně ohrazuje proti nepodloženému tvrzení Dlužníka, že Věřitel
celé řízení vyyolal pou2e ve snaze získat prostřednictyím soudního spisu se2nain majetku a
věntelů Dlužníka (srov. bod 2. 17. Vyjádřeni). Věřitel nemá potřebu postupovat takovým
způsobem. Věřiteli má v této chvíU přehled o velkém množsfví věřitelů Dlužníka, kteří drží
pohledávky v řádech několika stovek miliónů Kč.

III.

K Vyjádření
(l. část)

7. Vyjádření obsahuje několik stanovisek Dlužníka, která Věřitel považuje za nesprávná
a zjevně zavádějící:

a. "ome2ení v ZoMO se nevztahují na dobu před povolením ochrany ,4
b. "aktivity skupiny Area Capital nejsou aktivitami Dlužníka"
c. "Věřitel neprokazuje tvrzené skutečnosti
d. "Věřitel poškozuje svým postupem Dlužníka"

8. Věřitel k těmto tvrzením uvádí následující.

lila.

K vyjádření
"omezení v ZoMO se nevztahují na dobu před povolením ochrany"

9. Dlužník nemá pravdu, když tvrdí, že ustanovení ZoMO nepostihují jednání
žadatele (tj. Dlužníka) v době před podáním žádosti. Ustanovení § 14 odst. l písm.
f) a g)ZoMO podmiňují povolení ochrany řádným nebo minimálně ekonomicky
obezřetným chováním nejméně v průběhu roku 2020.

10. Podle § 14 ZoMO (Osobité náležitosti žiadosú) ZiadateF je povinný v ra dostí vyhlásit',

^e spina předpoklade pře posk^ytnutie dočasné] ochrany, a to ̂ e
a) je oprávněny podat' radost' a podáním radosti sleduje účel dočasné] ochrany podťa S 8 ^ dóvodu

^nacného ̂ yjsenia poítu pohl'adávok po leháte splatnosti alebo ̂ namého poklesu svojich tr^ieb v porovnaní
s rovnakjm obdobím v roku 2019, ktoré podstatné ohro^ujú preváď^kovanie podniku; ak
neprevád^koval v uvedenom období činnost', ̂ a porovnateťné obdobie sa povaluje mesiacfebmár2020,
b) k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,

4 srov. str. 4 Vyjádření
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FIS
c) ku dnu podania radosti nie sú u nebo dóvodj na jeho °<rusenie a vo vztahu k němu neposobia účinky

vyhlásenia konkursu alebo povolenia restrukturali^ade,
d) k 12. manu 2020 vo v^ťahu k němu neprebiehalo exekučně konáme pře uspokojenie nároku ̂ Jeho
podnikáte l'skej činností,
e) vo vztahu k jeho podniku, véd, právu alebo inej majetkovej hodnotě patriacej k podniku nebol k 12.
manu 2020 ̂ aSaty výkon ̂ alo^neho práva,
f) v kalendámom roku 2020 nerozdělil ^isk alebo ině vlastně ^droje alebo následky takychto úkonov
odstranil,

^) v kalendámom roku 2020 okrem opatření smerujůdch k c?miemeniu následkov sírenia nebeybecnej
nákaylivej 1'udskej choroba COVJD-19 neurobil iné oťatrenie ohroyumce jeho financnú stabilitu alebo

h) vedie riadne úctovmctvo a neporušuje povinnost'pódia jf 40 ods. 2 Obchodného ̂ ákonníka.

11. Dlužník má sice pravdu, když uvádí, že omezení vyplývající z povolení ochrany musí
dodržovat v době účinnosti ochrany, tj. v případě Dlužníka od 2. 7. 2020 doposud.
V souladu s citovaným § 14 písm. f) a g) ZoMO však Dlužník před povolením ochrany
musí prohlásit, že "... v kalendárnom roku 2020... ", tj. od l. ledna 2020 do předložení žádosti
o povolení ochrany u příslušného soudu, jinými slovy i v době před povolením ochrany
".. .okrem opatření smengúcich k ̂ mierneniu následkov nrenia nebe^pemej náka^livej 1'udskej choroby
CO VID-19 neurobil iné opatřeme ohro^ujáce jeho finanmú stabilitu alebojeho následky odstranil,... ".
Ochrana ve smyslu ustanovení ZoMO je zjevně určena subjektům, které si minimákiě
v roce 2020 počínaly obezřetně a nečinily v průběhu celého roku 2020 kroky, které mohly
vést k úpadkové situaci žadatele. Nelze očekávat, že zákonodárce vědomě žádá po žadateli
nepravdivé prohlášení.

12. V části II., body 12. 3 až 12. 4 Návrhu Věřitel poukázal na některé úkony Dlužníka,
kterými upřednostnil vlastní zájmy před zájmy věřitelů, měnil podstatným
způsobem skladbu svého majetku a nezanedbatelně jej zmenšoval. V mezidobí, od
předložení Návrhu do zpracování tohoto vyjádření nastaly nové, poměrně zásadní
shjtečnosti, které potvrzují původní závěry Věřitele.

13. Věřitel dne 17. 9. 2020 zahájil v České republice u Městského soudu v Praze
insolvenční řízení na majetek Dlužníka. 5 Dne 22. 9. 2020, tj. 4 dny po podání Návrhu
(Věřitel tedy nadepsanému soudu nic netajil, jak se snaží tvrdit Dlužník) Městský soud
v Praze řízení o insolvenčním návrhu Věřitele zastavil. 6 Věntel se proti tomuto rozhodnutí
odvolal a o tomto odvolání není doposud rozhodnuto. 7 Doposud není zřejmé, zda česká
justice bude akceptovat existenci COMI Dlužníka na území ČR.

s dokument A-l spisu sp. zn. MSPH 98 INS 19600/2020
" dokument A-9 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 19600/2020

7 dokumenty A-10 až A-15 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 19600/2020
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14. Přesto, že insolvenční řízení na majetek Dlužníka bylo Ivíěstským soudem v Praze
nepravomocně zastaveno, byly ve dnech 3. 11. až 13. 11. 2020, tj. 14 dnů po podání Návrhu,
v řízení uplatněny další přihlášky pohledávek z titulu Dlužníkem vystavených a řádně a včas
neproplacených směnek. Jde o tyto věřitele a jejich směnečné pohledávky:

číslo

přihlášky
v

insolvenci

P2

P3

P4

PS

P6

P7

P8

P9

P10

Pil

P12

P13

P14

P15

P16

věřitel

COOP družstvo HB

Západočeské
konzumní družstvo

Sušice

JEDNOTA,
spotřební družstvo v

Boskovicích

Jednota, spotřební
družstvo v

Kamenid nad Lipou

COOP Hořovice,
dmžstvo

Svaz českých a
moravských
spotfebních

dmžstev

Ing. Pavel Březina

Jednota, spotřební
družstvo v Mikulově

Miroslav Bočan

Jednota, spotřební
družstvo v

Milevsku, okres
Písek

Okresní stavební

družstvo Česká Lípa

Okcesaí stavební

bytové družstvo
Bruntál

ÍUDr. Lada Vlčková

Ing. Zdeňka
Čermáková

DYJE, stavební
bytové družstvo

IČO

00032115

00031968

00032221

00031887

00031747

00032743

00032247

00031895

00005622

00078263

00048631

směnečná suma

30 448 767, 00
10 250 000,00

5 325 000,00

10 149 589,00

32100000, 00

10 149 589,00

5 074 795, 00
8 520 000,00

8 520 000,00
5 325 000, 00
5 074 795, 00

16050000, 00

2 662 500, 00

5 074 795, 00

10 149 589,00
3 526 748, 00

2 562 500,00

17 013 375, 00

20 299 178,00

5 325 000, 00

5 325 000, 00
l 065 000,00

3 301 500, 00

3195000, 00

směnka

vystavena

26. 03.2020

05. 05.2020

04. 12.2019

17.05.2020

06. 05.2019

22. 05.2020

05.05.2020

23. 05. 2019

04. 09.2019
26. 03.2020
13.05.2020

08.08.2019

07. 08.2019

08. 05.2020

28.05.2020

25. 10.2019

05. 05. 2020

01. 10. 2019

30. 05.2020

11.10.2019

25.04.2020

24. 06.2019

06. 05. 2020

09.07.2019

směnka

splatná

25. 06. 2020
04.08.2020

03.12.2020

16. 08.2020

05.05.2021

21.08.2020

04. 08.2020
22. 05. 2020

03.09.2020

25. 03. 2021
12. 08.2020

07. 08.2020

06. 08.2020

07.08.2020

27.08.2020

24. 10.2020

04.08.2020

30.09.2020

29.08.2020

10.10.2020

24.04.2021

23. 06.2020

05. 05. 2021

08.07.2020
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FIS
číslo

přihlášky
v

insolvenci

věřitel IČO

Celkem

směnky více jak 3 měsíce po splatností

směnky vystavené v r. 2020, které jsou
aktuálně více jak 3 měsíce po splatnosti

směnečná suma

226 487 720,00
89 978 152, 00

58 485 652, 00

směnka

vystavena

směnka

splatná

15. Z tabulky v předchozí bodu vyplývá, že:
a. v okamžiku podání žádosti o povolení ochrany (26. 6. 2020) měl Dlužník 3

pohledávky ze směnky (P2, P6 a P14), v celkové výši 40,033. 767,00 Kč, které byly
po splabaosti,

b. důčí pohledávka 8,520. 000,00 Kč z přihlášky P6 byla dokonce už více jak 30 dnů
po splatnosti; Dlužník si musel být vědom faktu, že po uplynutí 30 dnů bude ve
stavu platební neschopnosti, tj. v úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 7/2005 Z.z., o
konkurzu a restrukturalizaci,

c. v průběhu r. 2020 Dlužník vystavil směnky min. ve výši 58,485. 652,00 Kč, které
jsou v okamžiku zpracování tohoto podání více jak 3 niěsíce po splatnosú,

d. aktuálně pou2e z přihlášených pohledávek Dlužník eviduje směnečné dluhy
v celkové výši 89, 978. 152, 00 Kč, které jsou více jak 3 měsíce po splatnosti.

16. Dlužník je v okamžiku zpracování Vyjádření v úpadku jak ve smyslu § 3 zákona č.
7/2005 Z.z., o konkurzu a restnikturalizaci, tak i ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění (dále jen "IZ nebo
"ínsolvenční zákorí"), tj. v úpadku podle práva ČR i Slovenské republiky.

17. Dlužník se v průběhu roku 2020 zatěžoval dalšími dluhy, čímž ohrozil svou finanční
stabilitu a následky tohoto jednání neodstranil, když závazky, které mu vznikly v r. 2020
neuhradil řádně a včas. Dlužník učinil při podání Návrhu nepravdivé prohlášení o
splnění podmínky dané § 14 písm. g) ZoMO.
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IIIb.
K vyjádření

"aktivity skupiny nejsou aktivitami Dlužníka"

18. U Městského soudu v Pra2e bylo dne 28. 8. 2020 zahájeno řízení o návrhu obchodní
korporace Area Capital Bohemia a. s., IČO: 271 10 265 se sídlem Doudlebská 1699/5, 140
00 Praha 4 (dále jen "AC5") na mimořádné inoratorium; řízení je vedeno pod sp. za. MSPH
94 INS 18206/2020. 8 Insolvenční soud mimořádné moratorium vyhlásil usnesením ze dne
31. 8. 2020, které doposud trvá.9

19. Vztah mezi Dlužníkem, ACB a Rasdslavem Veličem, majoritním akcionářem
předsedou představenstva Dlužníka lze vyjádřit takto:

předs. správ.

R. VeUč

ACB

předseda představenstva

jediný akcionář
Dlužník

20. R. Velič je jediný členem, statutárního orgánu a současně většinovým akcionářem
Dlužníka, která je jediným akcionářem ACB. R. VeUč je současně statutárním orgánem
ACB. R. Velič je ve vztahu k ACB a Area Investments ovládající osobou ve smyslu § 74
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v posledním znění (dále jen "ZOK'). 10
ACB a Dlužník jsou ve vztahu k R. Veličovi řízené osoby ve smyslu § 79 ZOK, neboť jsou
podřeny jednotnému řízení ze stírány R. Veliče. " Obchodní závody ACB a Area
Investments jsou ze stejného důvodu koncernovými závody podle § 80 ZOK. 12 Dlužník,
ACB a Area Investments jsou koncernově propojené subjekty.

s dokument A-l spisu sp. zn. MSPH 94 INS 18206/2020
9 dohjiment A-3 spisu sp. zn. MSPH 94 INS 18206/2020

10 § 74 ZOK: "Ovládyírí osobou je osoba, která mů^e v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat ro^hodujíd vliv. Ovládanou
osobou je obchodní korporace ovládaná ovládajíci osobou.
" § 79 ZOK: "jedna nebo více osob podrobených jednotnému n^m (dále jen "frčena osoba") jinou osobou nebo osobami (dále jen "řidiči
osoba ") tvon s ndici osobou koncern. ".
12 § 80ZOK: "Z.ávodj řízené osoby a řídící osoby jsou koncenwvé odvody. '1
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;:GMO

21. Na 2ákladě návrhu obchodní korporace Křupa Globál Investments a. s., IČO: 069
12 311 (dále jen "KGIC) ze dne 23. 10. 2020, 13 Městský soud v Praze usnesením ze dne 2.

11. 2020 ustanovil ACB předběžného insolvenčního správce, uložil mu sepsat majetkovou
podstatu ACB a přezkoumat okolnosti převodů majethi dlužnice provedených od l. 4.
2020 z hlediska jejich legitimity a důvodnosd. 14

22. Z návrhu KGI ze dne 23. 10. 2020 vyplynulo, že
a. dne 15. 4. 2020 ACB, jednající prostřednictvím R. Veliče, poskytla Dlužníkovi částku

9,000. 000,00 EUR (v přepočtu 242, 597. 282,00 Kč), která byla použita k předčasnému
splacení úvěru poskytnutého ze strany Privatbanky a. s.

b. dne 15. 4. 2020 ACB, jednající prostřednictvím R. Veliče, provedla s Dlužníkem
započtení pohledávek ve výši 2, 649. 238,09 EUR, včetně úroků ve výši 10 % p. a. ve výši
142. 830,88 Kč, přestože pohledávka DlužiAa nebyla ke dni 15. 4. 2020 splatná; ACB
částku 242, 597. 282,00 Kč, kterou poskyd dne 15. 4. 2020 Dlužníkovi, zaúčtoval jako
půjčku za Dlužníkem a tuto přednostně v částce 2,649. 238,09 EUR započítal,

c. dne 16. 4. 2020 ACB, jednající prostřednictvím R. Veliče, vyplatila Dlužníkovi
mimořádnou splátku dluhu ve výši 26,990. 000,00 Kč, přestože půjčka nebyla doposud
splatná.

KGI tato tvrzení také doložil. Jak je již výše uvedeno, na základě těchto skutečností městský
soud v Praze ustanovil ACB předběžného insolvenčního správce. Jinými slovy řečeno,
Insolvenční soud skutková tvrzení KGI považoval za dostatečně osvědčená.

23. Dlužník se vr. 2020 podflel na právních úkonech v rámci finanční skupiny Area
Capital, které mají za následek krácení věntelů jiných koncernově propojených subjektů.
Dlužník se tak zcela vědomě vystavuje riziku, že takto získané plnění bude požadováno
2pět. Dlužník tak opakovaně v r. 2020 minimálně ohrozil svou finanční stabilitu.

24. Dlužník v úvodní části svého vyjádření uvedl, že prostředky získané ze směnkového
programu používal na projekty skupiny Area Capital. Dlužník nehovoří o svých
projektech, ale o projektech celé finanční skupiny běžně označované jako Area Capital.
Tvrzení Dlužníka svědčí pro závěr Věřitele uvedený v Návrhu, že mezi úkony
Dlužníka a dalších členů finanční skupiny Area Capital lze postavit rovnítko.

25. Věatel nepopírá nutnost posuzovat úkony každého člena skupiny Area Capital
individuálně. Dlužník se ale 2apojil do úkonů v rámci ekonomické skupiny
(koncernu), kterými jsou vědomě kráceni věřitelé a je tak ohrožena finanční stabilita
samotného Dlužníka.

26. Lze mít opakovaně za osvědčené, že Dlužník učinil při podání Návrhu
nepravdivé prohlášení o splnění podmínky dané § 14 písni, g) ZoMO.

" dokument A-4 spisu sp. zn. MSPH 94 INS 18206/2020
14 dokument A-9 spisu sp. zn. MSPH 94 INS 18206/2020
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27. V části TV. tohoto podání Věřitel uvádí skutečnosd svědčící pro závěr, že Dlužník
pravidla ochrany porušuje i v jejím průběhu.

lile.
K tvrzení

"Věřitel neprokazuje tvrzené skutečnosti"

28. Dlužník Návrhu vyčítá nedostatečné doložení tvrzených skutečností [srov. bod 2. 9,
odst. iv), viii) a ix) Vyjádření]. Věřitel v Návrhu uvedl koakcétní fyrzení o úkonech a
aktivitách Dlužníka a označil všechny jemu dostupné zdroje.

29. Dne 24. 4. 2020 majoritní akcionář Dlužníka a předseda jeho představenstya sám pro
prestižní ekonomický server a časopis El S.cz uvedl: "" Vzájemná spolupráce nove vzniklé realitk^
MčyM Rea/ííy Slovakia a spolemosti Finportal umo^tií jedinemé řeíem pro klienty a jejich specifické
potřeby, a to ^daleka ne jen v rámci realitních obchodů", uvedl předseda představenstva
spolemostiArcaInvestments ]{a.stíslav Velu. " 15 Pokud věřitel čerpal z veřejně dostupných
zdrojů, pak ze slov samotného Dlužníka, resp. jeho hlavního představitele. Nejsou-li
uvedená tvrzení Dlužníka pravdivá, pak nezbývá než konstatovat, že Dlužník
vědomě uváděl veřejně nepravdivé informace o své ekonomické situaci. Věřitel
nehodlá spekulovat o případných důvodech takového jednání.

30. Povinnost prokazovat tvrzené skutečnosti není bezbřehá. "Jinými slovy, uvedeny přístup k
ro^lo^ení důka^íbo břemene je obecným pravidlem, které l°y v odůvodněných případech modifi kovat, neboť

striktní dodržování takového ro^lo^ení důkazního břemene by v ojedinělých situacích vedlo k
^

k disposici informace o skutečnostech významných pro rozhodnutí ve spom. "16 Je třeba posuzovat, zda
se v daném případě jedná o takovou negativní skutečnost, jež prokázat lze, byť třeba velmi
obtížně, nebo skutečnost, kterou například v důsledku chování protistrany prokázat
nebe. 17 Věřitel nemá objekdvně možnost získat jiné než veřejně dostupné důkazy. Dlužník
takovou možnost má, neboť jde o jeho vlastní úkony; přesto svá tvrzení ohledně
vstupu/aevstupu do obchodní korporace M&M reality holding, a. s., IČO: 274 87 768 se
sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha l ani nedoložU.

31. Dlužník v úvodní časů Vyjádření potvrdil existenci svého "směnkového programu" a
tím i existenci svých dluhů plynoucích z jeho realizace. Dlužníkem tvrzená údajná

15 https://w\\^v. el5. c2/byznys/reaUn--a-stavebmct\-l/arca-capital-koupila-tenier-polovinu-firmy-n'i-rn-reaUt\--
pripra\-uie-zahranicni-expanzi-1369060
16 Ústavní soud ČR, sp. zn. II US 3312/16
17 https:/A\7\\'\v. epravo.cz/top/clank\'/dokazovnni-negarivmch-skutecnosU-109753. htinl
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FIS
prolongace sniěnek ne2namená, že by takto vzniklé dluhy zanikly, jde o pouhé odložení
jejich splatnosti a tím hromadění a navyšování dluhů Dlužníka.

32. Směnka je obecně vnímána jako cenný papír, který nevyžaduje kausu. Nejvyšší soud
ČR již v řadě svých rozhodnutí vysvětlil (srov. např. rozsudky ze dne 22. srpna 2002, sp.
zn. 25 Cdo 1839/2000, a 20 dne 28. srpna 2008, sp. zn. 29 Ódo 1141/2006, uveřejněné pod
čísly 59/2004 a 77/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek - dále jen "R 59/2004"
a "R 77/2009"), že směnka je v právní teorii obvykle definována jako dlužnický dokonalý
cenný papír, jímž za předpokladu splnění přísných formálních náležitostí vzniká přímý,
bezpodmínečný, nesporný a abstraktní závazek určité osoby zaplatit majiteli směnky v
určitém místě a čase stanovenou peněžitou částku. I když se vystavení směnky zpravidla
opírá o určitý důvod (kauzu), vzniká ze směnky specifický (směnečný) právní vztah, jehož
abstraktní charakter tkví v tom, že právní důvod (kauza) není pro jeho existenci významný
a ze sraěnky nevyplývá. Směnečný závazek je přitom 2cela samostatný a oddělený od
případného závazku, ktety byl původem jeho vzniku. 18

33. Pro posouzení existence dluhu ze směnky není podstatné, zda jde o zcela nový dluh
nebo dluh nahrazující předchozí nesplacený dluh. Je to prostě dluh. Dlužník k tvrzením o
údajném "pouhém prolongování předchozích dluhů" neoznačil jediný důkaz. Tvrzení, že
na základě nových směnek označených Věřitelem Dlužník nečerpal žádné peněžní
prostředky, jsou nedoložená a tedy irelevantní.

34. K významu jednání Dlužníka v době před povolením ochrany pro posouzení
důvodnosti povolené ochrany ve smyslu ustanovení ZoMO se Věřitel vyjádnl v části lila.
tohoto podání; na tato tvrzení Věřitel pro stručnost odkazuje.

35. Pokud v tomto případě někdo porušuje obecný procesní princip povinnosti
doložit tvrzené skutečností, je to právě Dlužník.

IIId.

K vy jádrem
"Věřitel poškozuje svým postupem Dlužníka"

36. Dlužník v bodech 2. 15 a naši. Vyjádření osočuje Věřitele ze snahy poškozovat zájmy
Dlužníka.

37. Věřitel je ryze českým invesdčním fondem dle zákona č. 240/2013 Sb. Portfolio fondu
je tvořeno v souladu se statutem fondu zejména pohledávkami, které fond nabyl, za účelem

! rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 81/2014, ze dne 30. 6. 2016
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zhodnocení finančních prostředků akcionářů fondu. 19 Maximákiě efektivní vymáhání
získaných pohledávek je hlavním předmětem činnosti Věřitele. Efekdvní vymáhání
zahrnuje i vymáhání cestou insolvenčního řízení na majetek dlužníků Věřitele. Majorita
věřitelů je v insolvenčním procesu legitimním nástrojem pro prosazování legitimního zájmu
na maximákiím možném uspokojení pohledávek. Věřitel se netají snahou sjednotit věřitele
Dlužníka, neboť je to podle Věřitele o jediný legitimní způsob, jak zajistit, že Dlužník
nezkrátí své věřitele a nevyvede svůj majetek na jiné entity, které se nebudou k dluhům
Dlužníka hlásit. Zjednodušeně řečeno. Dlužník klade Věřiteli za vinu skutečnost, že
Věřitel využívá všech právem aprobovaných prostředků k vymezení splatných
pohledávek za Dlužníkem.

IV.
K Vyjádření

(2. část)

38. Podle §17 odst. 8 ZoMO 'Podnikatel'pod dočasnou ochranou je povinny v rozsahu, v ktorom to
mo^no od nebo spravodlivo poradovat', vynaložit' úprimnú snahu, aby jeho veriíelia holi uspokojení v co
najvyssej miere a je povinný upřednostnit' spolocny .^aujem veritetov před vlastnymi ^aujmami alebo
^aujmami injch osob; najma nesmie rozdělit' ̂ isk alebo iné vlastně °^droje a °^dr^ať sa nakladania s
majetkovou podstatou podniku a s majetkem, ktory do něj mo^e patriť, pokial' by málo ísť o podstatné
^meny v skladbě, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie :^anedbatel'né ymenšenie. Povinnosť
tiodl'a tredchádyajúcej vety t/latí od todama ̂ iadosti a v^ťahufe sa rovnako na statutámy orgán alebo
clenov statutámeho orgánu tiodnikatel'a bod dočasnou ochranou. Akje vyhlášeny konkur^ na majetok

podnikateťa, ktorému holá poskytnutá dočasná ochrana, je právnj úkon, ktory bol urobeny v rozpore s
tymto ustanovením, neúcinnj voci veritel'ow; ̂ odpovědno st\a škodu a ̂ akonné rucenie tým nie sú dotknuté.
Nároky ̂ ponisenia tychto povinností uplatňuje správca. 20

39. V části IIIb. Tohoto podání Věřitel popsal postavení Rastislava Veliče vůči Dlužníkovi.
Rastislav Velič je členem statutárního orgánu Dlužníka a současně jeho majoritním
akcionářem. Omezení plynoucí z § 17 odst. 8 ZoMO se vztahují také na jeho osobu.

40. Rastislav Velič se za účinků ochrany Dlužníka (po 2. 7. 2020) zbavil nemovitosti, domu
v Bratislavě na Kolibě.21 Věřitel toto tvrzení není objektivně schopen doložit, pouze je mu
známo, že Rastislav Velič byl ke dni 14. 7. 2020 evidován jako jediný vlastník rodinného
domu, který se nacházel na parcele č. 6984/1 a dále byl evidován jako vlastník pozemků
pare. čís. 6982 (zastavěná ploch a aádvon"), 6983/1 (zahrada), 6983/6 (zahrada) a 6984/1

19 https://web.i&s.as/o-nas/
20 podtržení v textu provedl Věřitel
21 https://index.sme.sk/c/22506231/se f-arcy-cell-zalobam-pre-zmenky-zbavil-sa-svojho-
domu.htmlpre t-nic t&re f=tab
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(zastavěná ploch a nádvoří), vše zapsáno na LV č. 7245, k.ú. Vmohrady, obec Bratislava -
m. č. NOVE MĚSTO, okres Bradslava III. Aktuálně Rastislav Velič jako vlastník této
nemovitosti evidován není.

41. Rastislav Velič ve veřejných registrech jako své bydliště uvádí adresu Horné
Obdokovce 369, PSČ 956 08, SR. 22 Rodinný dům na této adrese je evidován na LV č. 132
pro k. ú. a obec Horné Obdokovce, okres Topolčany. Jako vlastník nemovitosti není
evidován Rastislav Velič, ale Mgr. Bronislava Hegedúsová r. Veličová, nar. 8. 8. 1972, bytem
Horné Obdokovce 19, Slovenská republika, která nemovitost nabyla v r. 2020 na 2ákladě
darovací smlouvy. Mgr. Bronislava Hegedůsová, ad gen. shora je také vlastníkem pozemku,
na které je nemovitost situována. 23 Ani zde Věřitel není schopen doložit historii
vlastnických vztahů, neboť nemá odpovídající přístup k údajům v katastru nemovitosd.
Insolvenční soud však může relevanci těchto tvrzení osvědčit.

42. Rastislav Velič na úzenií Slovenské republiky ke dni 18. 10. 2020, pokud jde o
nemovitosti, vlastní pou2e podíly na orné půdě:24

kat. už.

Cermany

Horné

Obdokovce

Horné

Obdokovce

LV

853

790

810

pór. číslo
vlastníka

26

26

24

pare.
číslo

523/2

246

280

176

193

221

264

výměra

pozemku
v m

17264

1054

2709

11030

9076

1711

1807

spoluvlastnický
podíl

Ras. Veliče

1/168

1/840

1/840

velikost

podílu
Ras.

VeUče
v m2

102

4,48

28,12

22 např. výpis z Obchodného registra Dlužníka
23 LV 132, pro k.ú. a obec Horné Obdokovce, okres Topolčany, Slovenská republika
24 následující LV pnpojeny
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kat. už.

Horné

Obdokovce

Horné

Obdokovce

Horné

Obdokovce

Horné

Obdokovce

Horné

Obdokovce

Horné

Obdokovce

Horné

Sdtáre

Horné

Stttáre

Horné

Stitáre

LV

811

1147

1237

1242

1488

1503

293

294

855

pór. číslo
vlastníka

naLV

24

30

17

26

24

26

25

25

339

pare.
číslo

200/2

154/1

364/101

364/102

367/1

131

154/2

165

202/1

202/2

244/1

244/2

289

318

346/1

346/2

425/43

vymetá

pozemku
v m2

11569

400

5045

9992

9917

1852

2538

953

329

6839

1216

3178

1928

7477

291

38

9734

spoluvlastnický
podíl

Ras. Veliče

1/420

1/840

1/70

1/168

1/840

1/840

5/2520

5/2520

1/35280

Celkový rozsah vlastnictví Rastislava VeUče (m')

velikost

podílu
Ras.

Veliče

vra2

27, 54

0,48

214, 81

59, 03

2,20

3,02

1,90

36,30

1,38

481,26
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43. Předseda představenstva a majoritní akcionář Dlužníka za účinnosti povolené
ochrany Dlužníka zcizil svůj prakticky jediný nemovitý majetek, který vlastnil na
území Slovenské republiky. Tímto jednáním bylo Dlužníkem, resp. jeho
statutárními orgány, porušeno omezení vyplývající z § 17 odst. 8 ZoMO.

44. V části 4. 4. a naši. Vyjádření se Dlužník obšírně věnuje objasnění skutečností, které
nebyly předmětem Návrhu, tj. že Dlužník splňuje některé z podmínek pro povolení
ochrany ve smyslu ustanovení ZoMO. K těmto ťyfzením se Věřitel nebude vyjadřovat.
Porušení těchto podmínek Věřitel nenamítal. Dlužník těmto nerozprovaaým skutečnostem
věnuje více jak 14 Vyjádření. Zatímco k rozporovaným skutečnostem Dlužník neuvedl
prakticky žádné důkazy (aejsou-li v textu, který není Věřiteli dosmpný), v části věnované
nerozporovaným skutečnostem je důkazů dostatek.

v.
K novým skutečnostem, které nastaly po podání Návrhu

45. V návaznosti na tvrzení uvedená v čásd W. tohoto podání Věřitel uvádí, že Rastislav
Velič na území České republiky vlastní obyvatelnou nemovitost, konkrétně adrese Petrské
náměstí č. 1664/5, byt č. 21 situovaný na parcele 1664, k.ú. Nové Město, obec Praha, okres
Hlavní město Praha zapsaný na LV č. 71 u KU pro Hlavní město Praha, katastrální
pracoviště Praha. 25 K vlastnictví bytu náleží také podfl na společných prostorách domu.
Aktuálně lze l m2 bytu v této lokalitě pořídit za cca 200. 000 Kč.26 Při předpokládané
velikosti bytu 60 m2 by cena této bytové jednotky v aktuálních cenách byla přes 12, 000. 000
Kč.

46. Věňtel současně považuje za potřebné upozornit na skutečnost, že Dlužník na přelomu
října a listopadu 2020 změnil kontaktní údaje na svých webových stránkách
https://w\vw. arcacapital. com/. Původní kontaktní adresou byla adresa sídla Dlužníka, úl.
Plynárenská 7/A, Bratislava. Aktuálně Dlužník uvádí kontaktní adresu: Area Capital Bohemia,
a. s., Polygon House, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4. Telefonní spojení je také uvedeno na
číslo v ČR {+420 224 231 813\

25 uvedený LV připojen
26 https://\\-\\-\v2. deloirte.com/cz/cs/pages/real-esrate/articles/cze-develop-index.htn-il
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VI.

Závěrem

47. Věřitel, s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti, trvá na svém podnětu a
nadepsanému soudu navrhuje, aby rozhodl takto:

Dočasná ochrana Dlužníka, povolená s účinností od 2. 7. 2020 na základě
žádosti Dlužníka ze dne 26.6.2020 v řízení vedeném u Okresního soudu

v Tmavě pod značkou 25 Cfxe/1/2020, zaniká.

Důkazy:
/. výpis Dlužníka ^ Obchodného registra
Z vypiš ̂  Veřejného rejstříku obchodních korporace Area Capital bohemia, a. s; IČO: 271

10265

3. Dokumenty A-1 A-3, A-4 aA-9 spisu sp .^n. MSPH 94 INS i 8206/2020
4. Dokumenty A-1, A-9 a^A-15 a P2 a^P16 spisu sp. ̂ n. MSPH 98 INS 19600/2020
5. Obchodný věstník SR c. 125/2020 vydaný dne 1. 7. 2020
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