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V Brně dne 15. 12. 2020 

  

 

                                                                           Městský soud v Praze  

                                                                           Slezská 9 

                                                                           120 00 Praha 2   

                           

                                                                            

Ke sp. zn.:                          MSPH 98 INS 22345/2020    

  

 

Navrhovatel:   IFIS investiční fond, a.s.,  

   IČO: 243 16 717 

   se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno  

   (dále jen „Navrhovatel“ nebo „Věřitel“) 

Právní zástupce:  Mgr. Marek Indra, advokát  

   AK INDRA, ŠEBESTA, KINCL,  

   IČO: 662 44 757  

   se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno    

 

 

Dlužník:        ing. Rastislav Velič 

   nar. 24. července 1973 

   Petrské náměstí 1664/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

   Horné Obdokovce 369, PSČ 956 08 Slovenská republika     

   (dále jen „Dlužník“)  

 

 

 

a. Replika Navrhovatele k vyjádření Dlužníka  

ze dne 2. 12. 2020 insolvenčnímu návrhu 

(dokument A-28 spisu)  

b. Doplnění insolvenčního návrhu  

  (označení dalších známých věřitelů Dlužníka)  

 

 

 

DATOVOU SCHRÁNKOU 

Přílohy dle textu 
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I. 

Rozhodující skutečnosti 

 

1. Navrhovatel dne 22.10.2020 zahájil u Městského soudu v Praze (dále jen 

„Insolvenční soud“) insolvenční řízení na majetek Dlužníka.1 Účinky spojené se 

zahájením insolvenčního řízení nastaly dne 23.10.2020 v 12:59 hod.2 Současně 

Insolvenční soud neshledal důvody pro postup podle § 100a zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v posledním znění (dále jen 

„IZ“ nebo „insolvenční zákon“).3 Navrhovatel svůj návrh doplnil podáním ze dne 

26. 10. 2020.4 Podáním ze dne 23. 11. 2020 se Navrhovatel vyjádřil k námitce místní 

nepříslušnosti vznesené Dlužníkem a námitce Dlužníka proti usnesení Insolvenčního 

soudu ze dne 12. 11. 2020.5 Dne 25. 11. 2020 Navrhovatel doplnil insolvenční návrh 

o označení dalšího známého věřitele, obchodní korporaci Real Controls s.r.o., IČO: 

614 56 063.6   

 

2. Dlužník se podáním ze dne 2. 12. 2020 vyjádřil k insolvenčnímu návrhu 

Navrhovatele, k aktivní legitimaci Navrhovatele a osvědčení pohledávky známého 

věřitele označeného v insolvenčním návrhu (dále jen „Vyjádření“).7  

 
3. Navrhovatel tímto podáním reaguje na skutečnosti uvedené ve Vyjádření.  

 
 

II.  
Replika Navrhovatele 

 
4. Navrhovatel současně s tímto podáním dokládá k insolvenčnímu návrhu 

prohlášení o skutečném majiteli ve smyslu § 177 IZ. Samostatným podáním 

Navrhovatel obdobné prohlášení dokládá také k přihlášce své pohledávky. 

Navrhovatel se takto vypořádal s námitkou Dlužníka uvedenou v části II. Vyjádření.  

 

 

 

 
1 dokument A-1 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020  
2 dokument A-7 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020 
3 dokument A-6 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020 
4 dokument A-11 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020 
5 dokument A-20 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020 
6 dokument A-24 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020 
7 dokument A-28 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020 
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5. Dlužník v části III. Vyjádření namítá, že pohledávka Navrhovatele i 

Navrhovatelem označeného známého věřitele, Ing. Fr. Jeckela, nejsou splatné, neboť 

směnky avalované Dlužníkem 

a. nebyly Dlužníkovi předloženy k proplacení, 
b. nebyly Insolvenčnímu soudu předloženy v originále. 

 
6. Nejvyšší soud ČR opakovaně a dlouhodobě ve svých rozhodnutích zastává názor, 

že předložení směnky k proplacení není skutečností, která by činila pohledávku ze 

směnky nesplatnou, resp. měla vliv na splatnost pohledávky ze směnky. Konkrétně 

jde o tato rozhodnutí:  

a. Nejvyšší soud ČR, rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 483/2002 ze dne 25. března 2003: 

„Jestliže pak dovolatelé namítají, že i za předpokladu že směnky vznikly, musely by být znovu 

předloženy směnečníkovi a jeho rukojmím, aby z nich mohli být směnečně zavázáni, není tento závěr 

správný.“ 

b. Nejvyšší soud ČR, rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 3964/2007 ze dne 25.února 2009: 

„Důvodnými Nejvyšší soud neshledává ani výhrady dovolatele, podle kterých se odvolací soud správně 

nevypořádal s námitkou, že žalobkyně žalovanému řádně nepředložila směnku k placení. Podle 

ustáleného výkladu podávaného právní teorií (srov. např. Kovařík, Z. Směnka a šek v České republice. 

5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, str. 190, nebo Kotásek, J., Směnečné právo, komentář k čl. I 

zákona směnečného a šekového, 1. vydání, Prospektrum, 2006, str. 153) i soudní praxí (srov. např. 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2001, sp. zn. 29 Cdo 1937/2000, uveřejněný v časopise 

Soudní judikatura č. 2, ročník 2002, pod číslem 37 nebo rozsudek ze dne 25. března 2003, sp. zn. 

29 Odo 483/2002, uveřejněný v témže časopise č. 4, ročník 2003, pod číslem 62), z něhož při 

posuzování důvodnosti označené námitky správně vycházel rovněž odvolací soud, úspěšnému uplatnění 

práva na zaplacení směnky vůči přímému směnečnému dlužníkovi (kterým je v posuzované věci ve smyslu 

ustanovení čl. I. § 78 odst. 1 ve spojení s § 28 směnečného zákona rovněž žalovaný coby výstavce směnky 

vlastní) nebrání ani prokázané nepředložení směnky k placení. Je tomu tak proto, že práva majitele vůči 

přímým dlužníkům ze směnky nejsou podmíněna provedením žádných dalších zachovacích úkonů, mezi 

něž (mimo jiné) patří právě předložení směnky k placení.“ 

c. Nejvyšší soud ČR, rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 2745/2012 ze dne 28. května 2014: 

„Zásadně právně významným nečiní rozhodnutí odvolacího soudu ani námitka, že směnka nebyla 

prezentována, žalovaní nebyli k placení dluhu vyzváni, a z toho důvodu nemají být povinni k úhradě 

úroku a směnečné odměny. Soudní praxe (jak správně poznamenal odvolací soud) je jednotná v závěrech, 

že úspěšnému uplatnění práva na zaplacení směnky vůči přímým směnečným dlužníkům [jimiž jsou v 

posuzované věci rovněž žalovaní v postavení směnečných rukojmí za výstavce směnky vlastní (čl. I. § 32 

odst. 1, § 31 odst. 4, § 77 odst. 3 směnečného zákona)] nebrání ani prokázané nepředložení směnky 

k placení (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. prosince 2001, sp. zn. 29 Cdo 

1937/2000, uveřejněný v časopisu Soudní judikatura č. 2, ročník 2002, pod číslem 37 nebo rozsudek 

ze dne 25. března 2003, sp. zn. 29 Odo 483/2002, uveřejněný v témže časopisu č. 4, ročník 2003, 

pod číslem 62).“. 

 
7. Z citovaných rozhodnutí NS ČR jasně plyne, že argumenty uplatněné 

Dlužníkem jsou pro posouzení splatnosti pohledávek Navrhovatele a Ing. Fr. 

Jeckela irelevantní.  
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8. Pro případ, že by Insolvenční soud přistoupil na argumentaci Dlužníka ohledně 

nepředložení směnek, Navrhovatel namítá, že právní úprava a její standardní výklad 

mluví jednoznačně; vymáhání plnění ze směnky u soudu je synonymem prezentace 

směnky před dlužníkem ze směnky. Podání přihlášky pohledávky do insolvenčního 

řízení má stejné účinky jako podání žaloby na plnění u soudu (§ 173 odst. 4 IZ). 

Navrhovatel přihlášku své pohledávky u Insolvenčního soudu podal dne 22. 10 2020, 

Ing. Fr. Jeckel jako známý věřitel označený v insolvenčním návrhu dne 24. 11. 2020. 

Námitky Dlužníka uvedené v části III. Vyjádření jsou v této chvíli irelevantní.    

 
9. Pohledávky Navrhovatele a známého věřitele označeného v insolvenčním 

návrhu jsou splatné tak, jak bylo uvedeno v insolvenčním návrhu.  

 

10. K námitce Dlužníka, že Insolvenčnímu soudu nebyly předloženy originály 

směnek uplatněných Navrhovatel uvádí, že nejpozději dne 23. 10. 2020 měl Dlužník 

možnost získat informaci, kdo je držitelem směnek, na kterých je uveden jako aval a 

kde jsou originály směnek uloženy; to platí pro směnky držené Navrhovatelem i 

známým věřitelem Ing. Fr. Jeckelem. Až do této chvíle se Dlužník nepokusil oslovit 

Navrhovatele a nahlédnout do originálu směnek uplatněných v insolvenčním návrhu.  

 
11. Navrhovatel si dovoluje připomenout, že sídlo Navrhovatele se nachází pouze 

18 km (cca 21 minut jízdy autem) od obce Viničné Šumice, tj. místa, které Dlužník 

označil jako údajné místo svého pobytu (srov. dokument A-23 soudního spisu).        

 

12. Navrhovatel je připraven kdykoli na výzvu Insolvenčního soudu doručit 

soudu originál směnek označených v insolvenčním návrhu a v přihlášce 

pohledávky Navrhovatele (přihláška P1). 

 
 

III. 
Další známí věřitelé Dlužníka 

 
13. Z důvodu právní jistoty Navrhovatel označuje další známé věřitele 
Dlužníka tyto věřitele: 

a. Ladislav Matyáš, bytem U Sboru 173, 688 01 Uherský Brod – věřitel má 
za dlužníkem pohledávku z titulu vlastní směnky vystavené obchodní 
korporací Arca Investments, a.s., IČO: 359 75 041, Slovenská republika, 
směnka byla vystavena na částku 10,650.000,00 Kč a avalovaná Dlužníkem, 
směnka se stala splatnou 27. 6. 2020, v podrobnostech Navrhovatel odkazuje 
na přihlášku P4 uplatněnou v tomto insolvenčním řízení, 

b. Miroslav Otépka, bytem Přílepy 321, PSČ 769 01 - věřitel má za dlužníkem 
pohledávku z titulu vlastní směnky vystavené obchodní korporací Arca 
Investments, a.s., IČO: 359 75 041, Slovenská republika, směnka byla 
vystavena na částku 10,147.945,00 Kč a avalovaná Dlužníkem, směnka se stala 
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splatnou 13. 7. 2020, v podrobnostech Navrhovatel odkazuje na přihlášku P6 
uplatněnou v tomto insolvenčním řízení. 
 

 
IV. 

Závěr 
 

14. Navrhovatel v části I. a II. tohoto podání jednoznačně vyvrátil námitky Dlužníka 

uvedené ve Vyjádření. Pohledávky Navrhovatele i známého věřitele označeného 

v insolvenčním návrhu jsou bezpochyby po splatnosti více jak 30 dnů, tak jak bylo 

uvedeno v insolvenčním návrhu ze dne 22. 10. 2020. 

 

15. Aktivní legitimace Navrhovatele, splatnost jeho pohledávky i splatnost 

pohledávky známého věřitele Ing. Fr. Jeckela je tímto osvědčena.  

 
16. Navrhovatel navrhuje, aby Insolvenční soud insolvenční návrh projednal a 

rozhodl takto: 

I.      Dlužník je v úpadku. 

II. Dlužníkovi se ustanovuje insolvenční správce, který bude určen 

opatřením předsedy Městského soudu v Praze 

III. Insolvenční řízení na majetek Dlužníka je hlavním insolvenčním 

řízením.  

 
 
Důkazy:  
dokumenty A-1, A-6, A-7, A-11, A-20, A-23, A-24, A-28, P1, P2, P3, P4 a P6 spisu sp. 
zn. MSPH 98 INS 22345/2020 – tyto listiny jsou součástí soudního spisu, Navrhovatel je 
proto samostatně nepřipojuje 

 
 

 
   Mgr. Marek Indra 
advokát dle plné moci  


