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IFIS investiční fond, a.s. 

Čechyňská 419/14a 

602 00 Brno 

IČ:   243 16 717 

DIČ: CZ24316717 

Zapsaná v OR u Krajského soudu 

v Brně, sp. zn. B 8086 

V Brně dne 26. 5. 2021 

    

 Městský soud v Praze  

                                                                           Praha  

  

                                                                                                                                                                

Ke sp. zn.:   MSPH 98 INS 723/2021  

 

Dlužník:        Arca Investments, a.s. 

   IČO: 35 975 041 

   Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika   

   (dále jen „Dlužník“)  

Právní zástupce:    Petr Kuhn, advokát 

   AK BADOKH – Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o. 

   28. října 767/12, 110 00 Praha 1 

     

Insolvenční  

správce:   Ing. Lee Louda, Ph.D. 

   IČO: 693 26 681 

   Vodičkova 41, 110 00 Praha 1 

   (dále jen „Insolvenční správce“) 

 

Věřitel:   IFIS investiční fond, a.s.,  

   IČO: 243 16 717 

   se sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno  

   (dále jen „Věřitel“) 

Právní zástupce:    Mgr. Marek Indra, advokát  

   AK INDRA, ŠEBESTA, KINCL,  

   IČO: 662 44 757  

   se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno    

 

Vyjádření Věřitele  

k podání ze dne 24. 5. 2021 č.j. MSPH 98 INS 723/2021-B-8 

 

 

DATOVOU SCHRÁNKOU 

Přílohy dle textu  
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1. Podáním ze dne 18. 5. 2021 č.j. MSPH 98 INS 723/2021-A-194 se Věřitel připojil 

k návrhu 63 věřitelů zastoupených advokátek JUDr. Pavlem Kormanem na jmenování 

prozatímního věřitelského výboru založenému ve spisu jako dokument A-157 spisu sp. 

zn. MSPH 98 INS 723/2021.  

 

2. Podáním ze dne 24. 5. 2021 č.j. MSPH 98 INS 723/2021-B-8 bylo na hlavičkovém 

papíru Advokátní kanceláře BADOKH – Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o. 

předloženo nadepsanému soudu podání označené jako „Nesouhlas Dlužníka s návrhem 

společnosti IFIS investiční fond a.s. na jmenování za člena prozatímního věřitelského výboru č.j. 

MSPH 98 INS 723/2021-A-194“ (dále jen „Podání“); Podání je podepsáno „Arca 

Investments, a.s.“ bez označení fyzické osoby, která jej podepsala. 

 

3. Věřitel považuje za nutné na obsah Podání stručně reagovat.     

 

4. Podle § 42 odst. 4 o.s.ř. u podání učiněnému ve vztahu k soudu musí být patrno, kterému 

soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.  

 

5. Podání je učiněno na hlavičkovém papíru právního zástupce Dlužníka, v jeho závěru 

je však jako autor označen obchodní firmou Dlužník bez uvedení osoby, která za něj 

měl v tomto případě jednat. Z obsahu Podání tak není jasné, kdo jej učinil, zda právní 

zástupce Dlužníka (je použit jeho hlavičkový papír) nebo Dlužník (je uveden jako autor 

podání) a pokud Dlužník, kdo za něj v této věci jednal. K neurčitému podání by neměl 

soud při své rozhodovací činnosti vůbec přihlížet.  U Podání lze z těchto důvodů 

hovořit o neurčitosti, pokud jde o jeho autora. Neurčitost podání musí vést 

k závěru o jeho nicotnosti.  

 

6. Přes nicotnost Podání považuje Věřitel za nutné se vyjádřit k některým uvedeným 

tvrzením.  

 

7. Autor Podání nesmyslně napadá skutečnost, že majoritní akcionář Věřitele se angažuje 

v insolvenčních řízeních na majetek dlužníků propojených s Dlužníkem (viz bod 3. 

Podání). Věřitel nezastírá fakt, že  

a. podal insolvenční návrh na majoritního akcionáře Dlužníka, ing. Rastislava Veliče, 

řízení je u nadepsaného soudu vedeno pod sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020, 

ing. R. Velič v řízení podal návrh na povolení oddlužení,  

b. je věřitelem v insolvenčním řízení na majetek obchodní korporace Františkovy 

Lázně SAVOY a.s. (dále jen „FLS“), kde disponuje přihláškou pohledávky P12 

(srov. spis sp. zn. MSPH 59 INS 24899/2020). 

Věřitel je českým investičním fondem zřízeným dle zákona č. 240/2013 Sb. Portfolio 

fondu je tvořeno v souladu se statutem fondu zejména pohledávkami, které fond nabyl, 
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za účelem zhodnocení finančních prostředků akcionářů fondu. Tyto skutečnosti jsou 

uvedeny také na webových stránkách Věřitele (srov. https://web.ifis.as/o-

nas/#historie). Tato skutečnost nečiní z Věřitele podjatého věřitele, ale věřitele, který 

má jasný přehled o činnosti Dlužníka, jeho dceřiných společnostech a jeho majoritního 

akcionáře. Optikou autora Podání by musela být podjatým věřitelem každá 

banka nebo jiný subjekt, který je věřitelem více propojených dlužníků. Věřitel 

pro úplnost uvádí, že se necítí být ve vztahu k Dlužníkovi podjatým. Závěry autora 

Podání jsou nesmyslné a nemají oporu v ustanoveních právní úpravy. 

 

8. K podání věřitelů FONS, spol. s r.o. s KG Energo s.r.o. ve věci insolvenčního řízení 

na majetek FLS (MSPH 59 INS 24899/2020) se Věřitel vyjádřil v podání ze dne 29. 4. 

2021 č.j. MSPH 59 INS 24899/2020-B-82. Z tohoto svého podání si Věřitel dovoluje 

ocitovat:  

„32. KG Energo namítalo, že úhrada předmětné pohledávky byla provedena dle názoru Věřitele; 

stejnou argumentace je zopakována ve Vyjádření IS a Vyjádření Fons. 

33. V mailu právní zástupkyně KG Energo ze dne 20. 1. 2021, 10:27 hod. je uvedeno: “… k 

žádost dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s., IČO 04188080, se sídlem Praha 1, V celnici 

1031/4, PSČ 110 00 (dále jen „Dlužník“) udělujeme Dlužníkovi, jako člen 

prozatímního věřitelského výboru, souhlas s provedením plateb:1 

- platba společnosti KG Energo s.r.o., IČ 29082790, ve výši 451 047,00 včetně DPH za dodávku 

tepla v měsíci prosinec 2020 – splatnost 20.1.2021, 

- platba společnosti ČEZ ESCO a.s., IČ 03592880, ve výši 3.510 EUR - záloha na dodávku 

elektrické energie na leden 2021 – splatnost 15.1.2021.“. (text mailu připojen v příloze). 

34. Věřitel ve svých podáních nekritizuje způsob úhrady, ale fakt, že KG Energo jednoznačně a 

nezpochybnitelně vyslovilo souhlas s úhradou své vlastní pohledávky. Konečný rozsah úhrady byl 

výsledkem postoje Věřitele, na pokusu KG Energo využít své pozice člena PVV k prosazení plné 

úhrady to nic nemění.   

35. KG Energo se pokoušela, v rozporu s § 53 odst. 2 písm. a) IZ, prosadit 

uhrazení své vlastní pohledávky za Dlužníkem.“ 

… 

38. Věřitel se  

a. k opravenému zápisu z 3. jednání PVV vyjádřil v mailu ze dne 20. 1. 2021, 8:42 hod zaslaném 

Insolvenčnímu správci a členům PVV,  

b. k činnosti PVV zevrubně vyjádřil ve Vyjádření Věřitele k PVV a Reakci Věřitele k Návrhu 

Dlužníka.  

Není pravdou, jak uvádí Insolvenční správce, že se věřitel k činnosti PVV 

nevyjádřil.    

39. Fons, podle vlastního vyjádření, zaslal Věřiteli zprávu PVV pro schůzi věřitelů dne 3. 3. 2021, 

tj. v den, kdy ji zaslal Insolvenčnímu soudu, přestože je zpráva datována 28. 2. 2021(srov. bod 2.15. 

 
1 zvýraznění provedl Věřitel 
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Vyjádření Fons). Tím je jasně dáno, že Fons ve zprávě PVV pro schůzi věřitelů zjevně 

lživě tvrdil, že „…konečné znění bylo odsouhlaseno všemi členy PVV,…“. Věřitel 

doposud žádné zásadní stanovisko ke způsobu řešení úpadku Dlužníka nevyjádřil. Stejně tak je 

zcela lživé také další vyjádření Fons, že „…Odlišné stanovisko IFIS tak bylo 

v rámci zprávy PVV respektováno…“ (srov. bod 2.16 Vyjádření Fons).“.  

Z citovaných pasáží je zřejmé, že věřitelé FONS spol. s r.o. a KG Energo s.r.o. 

jednají ve věci insolvenčního řízení na majetek FLS ve zřejmé shodě s FLS jako 

dlužníkem.  

 

9. Není bez zajímavosti, že právním zástupcem dlužníka FLS je Petr Kuhn, člen 

advokátní kanceláře BADOKH – Advokátní kancelář s.r.o. Pokud lze hovořit o 

něčí podjatosti, pak je to podjatost advokáta Petra Kuhna, který zastupuje jak 

Dlužníka, tak i jeho 100 % dceřinou společnost FLS, přestože Dlužník je 

věřitelem přihlášeným do insolvenčního řízení na majetek FLS (srov. P24 a P25).       

 

10. V bodu 7. Podání autor Podání odkazuje na podání údajného ing. Pavla Janků 

založené ve spise sp. zn. MSPH 59 INS 24899/2020 jako dokument B-56. Věřitel ve 

svém podání ze dne 4. 5. 2021 č.j. MSPH 59 INS 24899/2020-B-93 jednoznačně 

doložil, že osoba označená jako ing. Pavel Janků neexistuje. Z veřejně dostupných 

zdrojů a ze šetření na adrese J. Jabůrkové 1424, 765 02 Otrokovice vyplynulo, že údajný 

Ing. Pavel Janků, nar. 12. 5. 1968: 

a. není evidován jako vlastník jakékoli nemovitosti, 

b. na adrese uvedené v podání se žádná osoba pod jménem Ing. Pavel Janků nezdržuje 

a nikdo na této adrese nikoho jménem Ing. Pavel Janků nezná,  

c. pod jménem Ing. Pavel Janků, nar. 12. 5. 1968 není a nikdy nebyl nikdo evidován ve 

Veřejném rejstříku. Věřitel má za to, že ing. Pavel Janků je prokazatelně 

neexistující osoba, která má zakrýt skutečného autora podání.    

 

11. Autor Podání odkazuje na nedoložená tvrzení subjektu, který se skrývá pod 

neexistujícím jménem, přestože tuto skutečnost vědět měl a mohl, min. z obsahu spisu 

sp. zn. MSPH 59 INS 24899/2020. Pokud je autorem Podání právní zástupce 

Dlužníka, pak by šlo o hrubé porušení advokátní etiky.  
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12. Věřitel tímto jednoznačně vyvrátil nepodložená a nesmyslná tvrzení uvedená v Podání. 

 

13. Věřitel trvá na svém návrhu, aby byl jmenován jako člen prozatímního 

věřitelského výboru.  

 

Důkazy: 

a. dokumenty A-157, A-194 a B-8 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021 – dokumenty jsou 

součástí spisu, Věřitel je proto samostatně nepřipojuje, 

b. dokumenty B-82, B-93, P12, P24 a P25 spisu sp. zn. MSPH 59 INS 24899/2020 – 

dokumenty jsou součástí spisu, Věřitel je proto samostatně nepřipojuje, 

c. dokument A-1 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020 – dokumenty jsou součástí spisu, 

Věřitel je proto samostatně nepřipojuje, 

d. sezam vlastníků nemovitostí na adrese J. Jabůrkové 1424, 765 02 Otrokovice, negativní výpis 

ze systému ARES na jméno: Pavel Janků, Otrokovice, negativní výpis z Veřejného rejstříku na 

jméno Ing. Pavel Janků, nar. 12. 5. 1968, fotografie zvonků a schránek z adresy J. Jabůrkové 

1424, 765 02 Otrokovice. 

    

 

 

Patrik Knotek 

člen představenstva Věřitele  
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