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Mail rozeslaný věřitelům Arca Investments, a.s. :  
Pro: 
Arca Investments, a.s. 
IČO: 35 975 041 
dotaznik@arcacapital.com 
 
ke sp. zn.: MSPH 98 INS 723/2021 
k insolvenčnímu návrhu společnosti Arca Investments, a.s. 
 
Věřitel: 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření 
věřitele 
k místu 
jednání se 
společností Arca Investments, a.s. a k místu vedení insolvenčního řízení společnosti Arca 
Investments, a.s. 
Společnost Arca Investments, a.s., IČO: 35 975 041 (dále též „Arca Investments“), podala 
u Městského soudu v Praze insolvenční návrh ze dne 3. ledna 2021. V současné době je tak vůči 
společnosti Arca Investments vedeno insolvenční řízení u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 
MSPH 98 INS 723/2021. Účelem tohoto vyjádření je informovat insolvenční soud 
o skutečnostech významných pro vedení insolvenčního řízení z pohledu věřitele a pro určení 
mezinárodní příslušnosti soudu k vedení insolvenčního řízení společnosti Arca Investments. 
Společnost Arca Investments poskytla věřiteli nevyplněný vzor tohoto vyjádření a požádala věřitele 
o uvedení údajů o pohledávce věřitele a o okolnostech souvisejících s pohledávkou věřitele. 
Údaje o pohledávce věřitele a o okolnostech souvisejících s pohledávkou věřitele uvedené níže 
v tomto vyjádření byly doplněny věřitelem. 
Věřitel má za společností Arca Investments následující pohledávku: 
Měna: □ CZK (Koruna česká) 

□ EUR (Euro) 

□ jiná: 
Výše pohledávky: 
(případně ekvivalentní 
suma v jiné měně) 
 

□ nižší než 1 000 000 Kč (38 000 EUR) 

□ od 1 000 000 Kč do 5 000 000 Kč (190 000 EUR) 

□ od 5 000 000 Kč do 10 000 000 Kč (380 000 EUR) 

□ vyšší než 10 000 000 Kč (380 000 EUR) 
Datum splatnosti: 
 

 

Název/jméno:  
 

 

IČO/dat. nar.: 
 

 

Sídlo/bydliště:  
 
 

Stát sídla/bydliště: 
 
 

□ Česká republika 

□ Slovenská republika 

□ jiný: 
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Titul (právní důvod vzniku 
pohledávky): 
  

□ Směnka vystavená Dlužníkem dne __________ 

□ jiný: 

Okolnosti související s pohledávkou věřitele 
Jednání věřitele se společností Arca 
Investments probíhala v: 

□ České republice 

□ Slovenské republice 

□ jiný stát: 

Pohledávka věřitele je splatná v: 
 

□ České republice 

□ Slovenské republice 

□ jiný stát:  

Věřitel má za to, že vztahy se společností Arca 
Investments a úhrada pohledávky věřitele má 
být řešena v: 

□ České republice 

□ Slovenské republice 

□ jiný stát:  

Věřitel má za to, že insolvenční řízení 
společnosti Arca Investments má být řešeno v: 
 

□ České republice 

□ Slovenské republice 

□ jiný stát:  

Toto vyjádření nenahrazuje přihlášku pohledávky ani jakýkoli jiný úkon věřitele 
v insolvenčním řízení. Toto vyjádření slouží výlučně pro sdělení informací ohledně místa 
jednání věřitele se společností Arca Investments a názoru věřitele ohledně místa vedení 
insolvenčního řízení společnosti Arca Investments. Věřitel se tímto vyjádřením nevzdává 
jakýchkoli práv ani pohledávek a toto vyjádření neslouží k jejich uplatnění vůči společnosti 
Arca Investments. 
V ______________ dne ______________ 
jméno/název věřitele: _________________ 
 
podpis: ________________________________ 
jméno: _________________  
funkce: _________________ 
---------------------------------------------------------------- 
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Text mailu JUDr. Jana Langmeiera: 
 
Od: Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. <office.langmeier@gmail.com> 
Předmět: Aktuální informace k insolvenčnímu řízení se skupinou Arca - vyjádření k 
formulářům pro věřitele Arca 
Datum: 25. ledna 2021 15:25:18 SEČ 
 
  
Vážení klienti, 
 
dovoluji si Vás znovu kontaktovat ohledně aktuálních informací ve věci insolvence 
koncernu Arca Investments.    
  
Předně bych Vás chtěl informovat, že dne 20. 1. 2021 Městský soud v Praze svým usnesením zamítl 
insolvenční návrh na společnost Arca Investments, a.s. podaný věřitelem J & T BANKA, a.s. a 
insolvenční řízení zastavil s poukazem na to, že příslušné v dané věci jsou soudy na Slovensku. 
Rovněž Městský soud v Praze odkázal na své dřívější rozhodnutí v této věci, které bylo potvrzeno 
i ze strany Vrchního soudu v Praze.  
  
Ačkoliv bylo v předmětném (aktuálním) řízení podáno odvolání a celá věc tak bude opakovaně 
posuzována ze strany Vrchního soudu, myslíme si, že ten se od svého názoru neodchýlí. Proto je 
v současné době téměř najisto postaveno, že insolvenční řízení společnosti Arca Investments, a.s. 
proběhne na Slovensku.  V tomto duchu (byť poněkud neochotně) se již ostatně vyjádřil i samotný 
p. Velič v poslední zprávě, kterou za Arcu zasílal věřitelům. 
  
Za výše uvedené situace pak považuji vyplňování formulářů pro věřitele Arca Investments, 
a.s. za nadbytečné. Navíc nám není známo, čeho tím chce za dané situace Arca 
dosáhnout. Naopak bych měl obavu z toho, k jakým účelům mohou tyto informace Arce 
sloužit, pokud jí je poskytnete.  Pro účely insolvenčního řízení je to totiž zcela zbytečné takové 
informace poskytovat. Naopak se obávám, že tyto informace by mohly sloužit Arce k tomu, aby 
pohledávky věřitelů z ČR začala za určitých podmínek popírat v hlavním řízení (pokud by 
insolvenční řízení probíhalo v SR jako hlavní řízení a vedle toho by v ČR bylo Arcou iniciováno 
tzv. vedlejší insolvenční řízení).   
  
Znovu mi dovolte Vás ubezpečit, že jsem plně připraven Vás zastupovat při vymáhání Vašich i na 
Slovenské republice jako usazený euroadvokát na Slovensku.  
  
Dále bych Vás chtěl informovat, že na Slovensku byl podán návrh na restrukturalizaci se spol. Arca 
Capital Slovakia, která rovněž emitovala velké množství dlužnických cenných papírů a evidentně 
není schopna splácet své závazky. Z tohoto kroku skupiny Arca lze vyvodit, že dochází k 
postupnému zhoršování situace u jednotlivých členů této skupiny. Tím, že Arca investments je 
holdingovou společností (tj. sama nevykonává hospodářskou činnost, ale drží podíly v dceřinných 
společnostech) hrozí, že ostatní věřitelé budou uspokojováni dříve než věřitelé samotné Arca 
investments. Z tohoto důvodu je nyní dle našeho názoru podstatné, aby již v krátké době 
došlo k sladění postupu mezi jednotlivými věřiteli, kteří pak společně (popř. jejich skupiny) 
mohou činit podstatné kroky, jako je např. návrh na ustavení věřitelského výboru v 
insolvenčním řízení v SR či iniciace dalších kroků, kterými bude dlužník (tj. Arca) omezen 
v nakládání se svým majetkem a v rozhodování o tom jak bude řešena insolvence 
jednotlivých společností této holdingové skupiny.  Naše skupina tyto kroky nyní aktivně 
připravuje a čekáme pouze na skončení moratoria na Slovensku. 
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O dalším vývoji Vás budeme informovat.  
 
S pozdravem  
 
JUDr. Jan Langmeier  
Advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením 
 


