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V Brně dne 27. 5. 2021 

  

 Vrchní soud v Praze 

 Praha  

                                                                           prostřednictvím  

 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    

 

ODVOLÁNÍ Věřitele  

proti souvisejícím výrokům II. a XII. a výroku III. rozhodnutí 

Městského soudu v Praze  

ze dne 11. 5. 2021 č.j. MSPH 98 INS 723/2021-A-186 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ODVOLÁNÍ S ODŮVODNĚNÍM 

 

DATOVOU SCHRÁNKOU 

Přílohy dle textu  
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Věřitel se podáním ze dne 14. 5. 2021 č.j. MSPH 98 INS 723/2021-A-196 odvolal 

proti výrokům II. a XII. a výroku III. rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 

11. 5. 2021 č.j. MSPH 98 INS 723/2021-A-186 s tím, že odvolání odůvodní do 10 

pracovních dnů. Věřitel překládá nadepsanému soudu odvolání doplněné o 

podrobné odůvodnění. Odvolání je předkládáno v úplném znění. 

 

 

I. 

Rozhodující skutečnosti 

    

1. Městskému soudu v Praze (dále jen „Insolvenční soud“) byl dne 3.1.2021 

doručen insolvenční návrh Dlužníka ze dne 3. 1. 2021 spojený s návrhem na 

povolení reorganizace (dále jen „Návrh Dlužníka“). Dne 18. 1. 2021 byl 

Návrh Dlužníka, na pokyn soudce soudního oddělení 98, vyjmut ze spisu sp. 

zn. MSPH 19600/2020, kde byl do té chvíle zařazen jako dokument A-38, a 

byl předán místopředsedovi soudu k rozhodnutí o přidělení věci (srov poslední 

strana dokumentu A-1). U dokumentu A-38 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 

19600/2020 bylo uvedeno, že Návrh Dlužníka byl „zveřejněn omylem“. 

Místopředseda soudu rozhodl, aby Návrh Dlužníka byl projednán a rozhodnut 

v senátu 98 s odkazem na koncernové propojení Dlužníka s osobou Rastislava 

Veliče, na jehož majetek je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. MSPH 98 

INS 22345/2020. 

 

2. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23. 4. 2021 č.j. 2 VSPH 261/2021-A-

153 (dále jen „Odvolací rozhodnutí“) rozhodl o odvolání Dlužníka a řady 

věřitelů proti usnesení Insolvenčního soudu ze dne 20. 1. 2021 č.j. MSPH 98 

INS 723/2021-A-11, kterým bylo řízení zastaveno pro nedostatek 

mezinárodní příslušnosti, že řízení se nezastavuje (výrok I.) a že záloha na 

náklady řízení se nevrací (výrok II.). V odůvodnění tohoto rozhodnutí 

odvolací soud, mimo jiné, uvedl, že  

a. je nepřípustné, aby Insolvenční soud selektivně hodnotil pouze argumenty 

svědčící pro jeho nepodložený závěr o nedostatku jeho mezinárodní 

příslušnosti (srov. bod 107. odůvodnění), 

b. otázku COMI má Insolvenční soud posoudit v kontextu návrhu Dlužníka 

a stanovisek věřitelů (srov. bod 108. odůvodnění), 

c. není pochyb, že Dlužník má na území ČR provozovnu ve smyslu nařízení 

EU (srov. bod 109. odůvodnění), 

d. Dlužník má na území ČR dlouhodobě pronajaty obchodní a 

administrativní prostory a motorová vozidla (srov. bod 111. odůvodnění), 

e. obchodní podíly Dlužníka a jeho pohledávky za podnikatelskými subjekty 

v ČR představují podstatnou část jeho majetku, činnost Dlužníka je 



  Str. 3 

 
 
 

financována ve značné míře věřiteli z ČR, člen představenstva Dlužníka má 

bydliště v ČR (srov. bod 111. odůvodnění), 

f. v kontextu daného řízení lze shrnout, že české soudy jsou příslušné 

k vedení hlavního řízení za předpokladu, že bude zjištěno, že Dlužník má 

COMI v ČR (srov. bod 111. odůvodnění). 

         

3. Usnesením ze dne 11. 5. 2021 Insolvenční soud rozhodl o úpadku Dlužníka 

(výrok I.), ve výroku II. „zahájil místní řízení, jenž se týká majetku na území České 

republiky dle článku 3 odst.2/ a 4/ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen Nařízení)“, výrokem 

XII. Insolvenční soud rozhodl, že jeho příslušnost „…k vedení tohoto 

insolvenčního řízení je založena ustanovením článku 3 odst. 2/ a 4/ Nařízení.“, ve 

výroku III. jako insolvenčního správce ustanovil Ing. Lee Loudu, ad gen. shora 

(Insolvenční správce); v dalších výrocích rozhodl o dalších souvisejících 

otázkách (dále jen „Usnesení“). Věřiteli bylo Usnesení doručeno do datové 

schránky dne 12. 5. 2021.  

 

4. Insolvenční správce byl určen podle opatření ze dne 10. 5. 2021. Opatřením 

byl Insolvenční správce ustanoven jako „předběžný insolvenční správce“ a to 

mimo pořadí určené softwarem insolvenčního rejstříku „…z důvodu žádosti o 

určení konkrétního správce (Ing. Lee Louda, Ph.D.)“.        

 

Důkaz:  

a. dokument A-38 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 19600/2020 

b. poslední strana dokumentu A-1 spisu, dokumenty A-11, A-153, A-185 a A-186 

spisu sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021  

důkazy jsou součástí soudního spisu, Věřitel je proto samostatně nepřipojuje 
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II. 

Rozsah odvolání 

 

5. Věřitel tímto podává odvolání proti  

a. výroku II. a souvisejícího výroku XII. Usnesení, tj. proti výrokům o 

zahájení místního řízení  

a  

b. výroku III. Usnesení, tj. výroku o ustanovení insolvenčního správce. 

  

 

IIIa. 

Odůvodnění odvolání  

do výroku II. a souvisejícího výroku XII. Usnesení 

 

6. Věřitel podává odvolání, neboť má za to, že  

a. soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným 

skutkovým zjištěním [§ 202 odst. 2, písm. e) o.s.ř.] 

a 

b. rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním 

posouzení věci [§ 202 odst. 2 písm. g) o.s.ř.]. 

 

7. Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) v aktuálním znění (dále jen „insolvenční zákon“ nebo 

„IZ“) Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, 

na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory 

přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to 

možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon 

odkazuje. 

 

8. Do právní úpravy sporného řízení v ustanoveních občanského soudního řádu 

(dále jen „o.s.ř.“) náleží také právní úprava odvolání ve Části čtvrté, hlavě 

první (§ 201 až § 243g o.s.ř.).  

 

9. Podle § 226 odst. 1 o.s.ř. bylo-li rozhodnutí zrušeno a byla-li věc vrácena k dalšímu 

řízení, je soud prvního stupně vázán právním názorem odvolacího soudu. 

 

10. Odvolací soud výrokem o nezastavení řízení fakticky zrušil napadené 

rozhodnutí Insolvenčního soudu ze dne 20. 1. 2021. Formulace výroku 

v Odvolacím rozhodnutí na tomto závěru ničeho nemění. Napadené 

rozhodnutí bylo odstraněno a ve věci opakovaně rozhodoval soud prvého 

stupně, tj. Insolvenční soud. Hypotéza § 226 odst. 1 o.s.ř. byla beze zbytku 
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naplněna. Za tohoto stavu Insolvenční soud byl př rozhodování o COMI 

Dlužníka jednoznačně vázán názorem odvolacího soudu.    

 

11. Odvolací soud nemohl v Odvolacím rozhodnutí sám rozhodnout o COMI 

Dlužníka, odejmul by tím účastníkům řízení možnost řádného opravného 

prostředku. Odvolací soud proto zcela správně zvolil cestu jednoznačného 

vymezení skutečností, které jsou pro stanovení COMI rozhodující. 

 

12. Insolvenční soud své úvahy o COMI Dlužníka opřel o tzv. test řídících 

pravomocí (srov. str. 12 odůvodnění Usnesení). Rozborem tohoto pojmu se 

Věřitel zabýval ve svém insolvenčním návrhu, konkrétně v části II. (srov. 

dokument A-16 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021).  

 

13. Pojetí COMI uplatněné v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení“) 

bylo doslovně inkorpováno do insolvenčního zákoníku Bankruptcy Code 

Spojených států amerických. V případě hedgových fondů SPhinX se sídlem 

zapsaným na Kajmanských ostrovech byl u insolvenčního soudu státu New 

York podán návrh na uznání kajmanských insolvenčních řízení jako hlavních 

insolvenčních řízení. V případě vyhovění tomuto návrhu by automaticky byla 

pozastavena dohoda, podle které měly fondy SPhinX vyplatit jinému subjektu 

částku cca 260,000.000 USD. Soud státu New York na základě zjištění, že 

převážná část aktiv fondu je ve Spojených státech a že zde byly i vykonávány 

jeho podnikatelské aktivity, dospěl k závěru, že kajmanské insolvenční řízení 

nelze uznat za hlavní. Soud svůj závěr odůvodnil tím, že domněnka, že 

COMI dlužníka je v jeho zapsaném sídle, pokud není prokázán opak, 

stanovená v § 1516 (c) Bankruptcy Code, byla podle zprávy Sněmovny 

do zákona vložena pro urychlení řízení a usnadnění dokazovaní v 

situaci, kdy umístnění COMI není sporné. Z rozhodnutí SPhinX, Ltd. Re 

371, B.R. 10 (SDNY 2007) ze dne 3. července 2007 jasně plyne, že formální 

přezkum COMI není preferovaným postupem. Povinností soudu, který 

zkoumá COMI dlužníka, je zabývat se všemi aspekty, které mohou mít 

na určení COMI vliv.  

 

14. Jako nejvhodnější způsob posouzení této otázky se jeví využití tzv. testu 

řídících pravomocí (head office functions test), který byl přijat nejen v jiných 

členských státech např. v Anglii (rozhodnutí High Court of Justice, Chancery 

Division Leeds District Registry ze dne 16.5.2003, ve věci Daisytek-ISA Ltd.,) 

Německu ( rozhodnutí Amtsgericht v Mnichově ze dne 4.5.2004 ve věci 

Hettlage AG & Co KG, Innsbruck), Francii (rozsudek Tribunal du commerce 

de Nanterre ze dne 15.6.2006 ve věci NV EMTEC CONSUMER MEDIA 
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BENELUX), ale také ve stanovisku generálního advokáta Jacobse ze dne 

27.9.2005 ve věci Eurofood ISFC Ltd.  

 

15. Test řídících pravomocí, jako kritérium sloužící k určení státu odkud dlužník 

obvykle spravuje své zájmy, prošel postupným vývojem a různé soudy použily 

různá kritéria pro určení COMI dlužníka. Pro určení státu, kde se nachází 

COMI dlužníka z hlediska obvyklé správy jeho majetku, jsou nejdůležitější 

následující kritéria: 

a. odkud je určována obchodní politika dlužníka  

b. odkud je zajišťováno financování dlužníka, jinými slovy rozhodující pro 

posouzení COMI dlužníka není prostřednictvím koho, ale kde vykonává 

obvyklou správu svých zájmů. 

 

16. Odvolací soud v bodech 107 až 111 Odvolacího rozhodnutí naprosto přesně 

vymezil skutečnosti, které považuje pro posouzení COMI za rozhodující. 

Závěry odvolacího soudu se opírají o obsah soudního spisu sp. zn. MSPH 98 

INS 723/2021, zejména o návrhy a přihlášky věřitelů. Věřitel sám ve svém 

návrhu na většinu těchto skutkových okolností poukázal (srov. dokument A-

16 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021).  

 

17. Insolvenční soud se v rozporu se stanoviskem odvolacího soudu a obsahem 

spisu při svých úvahách o COMI upnul na formální sídlo předsedy 

představenstva a majoritního akcionáře Dlužníka ing. Rastislava Veliče (Horné 

Obdekovce 39, okres Topoľčany, Slovenská republika) a tvrzení věřitele RYG 

Investments s.r.o. (dále jen „RYG“), která popsal na str. 10 a 11 odůvodnění 

Usnesení. Tvrzení tohoto věřitele vychází pouze z čestného prohlášení 

minoritního akcionáře Dlužníka ing. Petera Krištofoviče, kterého Insolvenční 

soud ani nevyslechl.  

 

18. Insolvenční soud tvrzením RYG uvěřil, aniž by si je jakkoli ověřoval. 

Naproti tomu tvrzením samotného Dlužníka a velké skupiny věřitelů, 

včetně jediného zajištěného věřitele, kterým je J&T BANKA, a.s., IČO: 

471 15 378, které navíc korespondují se stanoviskem odvolacího soudu, 

neuvěřil, aniž by uvedl jediný důvod, proč se takto rozhodl. 

 

19. Insolvenční soud při tomto svém postupu zcela pominul některé zásadní 

skutečnosti: 

a. jednatelem RYG je p. Pavol Krúpa, jehož antagonistický vztah 

k Dlužníkovi a osobě jeho majoritního akcionáře ing. Rastislavu Veličovi 

je obecně známou skutečností, viz. např. 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kauza-arca-prehledne-kdo-je-

kdo-v-nejvetsim-financnim-

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kauza-arca-prehledne-kdo-je-kdo-v-nejvetsim-financnim-prusvi/r~1f3a3edc647111ebb408ac1f6b220ee8/v~sl:91823f9e784390315b20b0e6b48a3612/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kauza-arca-prehledne-kdo-je-kdo-v-nejvetsim-financnim-prusvi/r~1f3a3edc647111ebb408ac1f6b220ee8/v~sl:91823f9e784390315b20b0e6b48a3612/
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prusvi/r~1f3a3edc647111ebb408ac1f6b220ee8/v~sl:91823f9e784390315

b20b0e6b48a3612/, nebo protokol o soudním roku ve věci dlužníka Arca 

Capital Bohemia, a.s., IČO: 271 10 265 č. j. MSPH 94 INS 18206/2020-A-

35,  

b. RYG podala dne 6. 5. 2021 u Okresného súdu Bratislava I návrh na 

vyhlásenie konkursu na majetek Dlužníka, řízení je vedeno pod sp. zn. 

33K/43/2021 a nebylo doposud ukončeno, 

c. v insolvenčním řízení na majetek dlužníka ing. Rastislava Veliče vedeném 

pod sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020, tj. u stejného soudního oddělení 

jako insolvenční řízení na majetek Dlužníka, Insolvenční soud v usnesení 

ze dne 21. 12. 2020 č.j. MSPH 98 INS 22345/2020-A-38 mimo jiné uvedl 

následující: „6. Za výše popsaného stavu, kdy dlužník je vlastníkem bytu v Praze a 

zároveň nájemcem domu ve Viničných Šumicích, je dle výše uvedeného ustanovení §85 

odst.1/ věta druhá o.s.ř. pro určení obecného soudu dlužníka podstatná skutečnost, zda 

se jedná o stav, kdy fyzická osoba má bydliště na více místech nebo nikoli. Jak 

konstatoval NSČR v rozhodnutí 30Cdo 444/2004 ze dne 2.6.2005, bydlištěm 

fyzické osoby se rozumí obec, v níž tato osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat. 

7. Vzhledem k tomu, že zákon bydliště konstruuje tak, že bydliště osoby zakládá 

nejen faktický pobyt v nějakém místě, ale zejména projev vůle této osoby zdržovat se tam 

trvale jako ve svém bydlišti, podstatné je dle názoru soudu to, které místo dlužník jako 

své bydliště sám uvedl jako místo, kde se hodlá zdržovat trvale. Takovým místem sám 

dlužník označil Viničné Šumice 247, na této adrese převzal osobně usnesení soudu, 

soud tak nemá důvod o projevu vůle dlužníka, zdržovat se zde trvale, pochybovat.“.  

 

20. Insolvenční soud bez zjevné příčiny 

a. změnil názor na otázku místa skutečného pobytu majoritního 

akcionáře a předsedy představenstva Dlužníka, 

b. neuvěřil objektivním a doloženým tvrzením Věřitele, Dlužníka a 

dalších věřitelů, které korespondují se závěry přijatými odvolacím 

soudem a na místo toho uvěřil nedoloženým tvrzením RYG, které 

jsou zjevně motivována snahou zmařit stanovení COMI Dlužníka 

v ČR, aby hlavní řízení ve smyslu Nařízení mohlo probíhat ve 

Slovenské republice, kde RYG samo podalo insolvenční návrh. Je 

třeba vzít do úvahy skutečnost, že insolvenční řízení na majetek Dlužníka 

se týká významných majetkových hodnot.  

 

21. Souhrnem lze konstatovat, že Insolvenční soud se při přezkumu COMI 

Dlužníka   

a. nerespektoval právní názor odvolacího soudu vyjádřený 

v Odvolacím rozhodnutí, 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kauza-arca-prehledne-kdo-je-kdo-v-nejvetsim-financnim-prusvi/r~1f3a3edc647111ebb408ac1f6b220ee8/v~sl:91823f9e784390315b20b0e6b48a3612/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kauza-arca-prehledne-kdo-je-kdo-v-nejvetsim-financnim-prusvi/r~1f3a3edc647111ebb408ac1f6b220ee8/v~sl:91823f9e784390315b20b0e6b48a3612/
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b. nerespektoval své vlastní názory vyjádřené k otázce místa 

skutečného pobytu předsedy představenstva a majoritního akcionáře 

Dlužníka, 

c. nerespektoval judikaturu ve věci COMI, např. z rozhodnutí SPhinX, 

Ltd. Re 371, B.R. 10 (SDNY 2007) ze dne 3. července 2007, ze které 

jasně vyplývá, že formální přezkum COMI není preferovaným 

postupem. 

 

Důkazy: 

a. dokumenty A-16, A-153 a A-186 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021 - 

důkazy jsou součástí soudního spisu, Věřitel je proto samostatně nepřipojuje 

b. článek na https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kauza-arca-prehledne-kdo-je-kdo-

v-nejvetsim-financnim-

prusvi/r~1f3a3edc647111ebb408ac1f6b220ee8/v~sl:91823f9e784390315b20b0e

6b48a3612/ 

c. dokument A-35 spisu sp. zn. MSPH 94 INS 18206/2020, 

d. dokument A-38 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020, 

e. sdělení Okresného súdu Bratislava I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kauza-arca-prehledne-kdo-je-kdo-v-nejvetsim-financnim-prusvi/r~1f3a3edc647111ebb408ac1f6b220ee8/v~sl:91823f9e784390315b20b0e6b48a3612/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kauza-arca-prehledne-kdo-je-kdo-v-nejvetsim-financnim-prusvi/r~1f3a3edc647111ebb408ac1f6b220ee8/v~sl:91823f9e784390315b20b0e6b48a3612/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kauza-arca-prehledne-kdo-je-kdo-v-nejvetsim-financnim-prusvi/r~1f3a3edc647111ebb408ac1f6b220ee8/v~sl:91823f9e784390315b20b0e6b48a3612/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kauza-arca-prehledne-kdo-je-kdo-v-nejvetsim-financnim-prusvi/r~1f3a3edc647111ebb408ac1f6b220ee8/v~sl:91823f9e784390315b20b0e6b48a3612/
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IIIb. 

Odůvodnění odvolání  

do výroku III. Usnesení 

 

22. Věřitel podává odvolání, neboť má za to, že rozhodnutí soudu prvního stupně 

spočívá na nesprávném právním posouzení věci [§ 202 odst. 2 písm. g) o.s.ř.]. 

 

23. Insolvenční soud  

a. v insolvenčním řízení na majetek ing. Rastislava Veliče sp. zn. MSPH 98 

INS 22345/2020 Insolvenční soud usnesením ze dne 19. 11. 2020 č.j. 

MSPH 98 INS 22345/2020-A-17 ustanovil předběžným insolvenčním 

správcem společnost Tetera a spol., IČO: 040 29 178. Toto rozhodnutí 

bylo potvrzeno rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 2. 2021 

č.j. 4 VSPH 109/2021-A-59, 

b. v insolvenčním řízení na majetek dlužníka Františkovy Lázně Savoy a.s., 

usnesením ze dne 4. 1. 2021 č. j. MSPH 59 INS 24899/2020-A-38 byl 

jako insolvenční správce ustanoven ing. Lee Louda, IČO: 693 26 681, 

c. v insolvenčním řízení na majetek dlužníka Potraviny Delia CZ a.s., 

usnesením ze dne 7. 4. 2021 č.j. MSPH 59 INS 5217/2021-A-14 byl jako 

insolvenční správce ustanoven ing. Lee Louda, IČO: 693 26 681.    

    

24. V insolvenčním návrhu obchodní korporace Dlužníka je v bodu 27. výslovně 

uvedeno: „Ing. Rastislav Velič jako jediný člen statutárního orgánu Dlužníka má 

významný vliv na finančním řízení, provozním řízení i řízení investic Dlužníka…“ (srov. 

dokument A-1 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021). Vztah Dlužníka a ing. 

R. Veliče přesně odpovídá principu jednotného řízení tak, jak je popsán 

v § 79 zákona č. 90/2012 Sb., Dlužník a ing. R. Velič tvoří koncern.  

  

25. V rámci insolvenčního řízení na majetek Dlužníka místopředseda 

Insolvenčního soudu rozhodl, aby insolvenční návrh Dlužníka byl projednán 

a rozhodnut v senátu 98 s odkazem na koncernové propojení Dlužníka 

s osobou Rastislava Veliče, na jehož majetek je vedeno insolvenční řízení pod 

sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020. Insolvenční soud, prostřednictvím 

svého místopředsedy vyjádřil dne 18. 1. 2021 jednoznačně názor, že 

Dlužník a dlužník ing. R. Velič jsou koncernově propojeni.  

 

26. Dne 10. 5. 2021 asistentka soudce v žádosti u určení osoby insolvenčního 

správce v řízení na majetek Dlužníka uvedla osobu Insolvenčního správce (ing. 

L. Louda) s odkazem na jeho ustanovení do funkce ve věci insolvenčního 

řízení na majetek dlužníka Františkovy Lázně SAVOY a.s. (MSPH 59 INS 

24899/2020) a Potraviny Delia CZ a.s. (MSPH 59 INS 5217/2021); v žádosti 

o určení osoby insolvenčního správce bylo zcela pominuto nejstarší 
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insolvenční řízení vedené pod sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020, tj. u 

stejného senátu jako řízení na majetek Dlužníka.  

 

27. Podle § 25 odst. 4 věta první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon) v aktuálním znění (dále jen „insolvenční 

zákon“ nebo „IZ“) Nebrání-li tomu jiné okolnosti, určí předseda insolvenčního soudu 

insolvenčním správcem dlužníků, kteří tvoří koncern, stejnou osobu.    

 

28. Přestože  

a. Dlužník a ing. R. Velič jsou podle názoru Věřitele i Insolvenčního soudu 

v koncernovém propojení a       

b. a 

c. insolvenčním správcem ing. R. Veliče byla jako u prvního koncernového 

dlužníka ustanovena společnost Tetera a spol.,  

byl Dlužníkovi, v rozporu s těmito skutečnostmi a § 25 odst. 4 IZ jako 

insolvenční správce ustanoven ing. L. Louda.  

 

29. Ing. Lee Louda byla jako insolvenční správce Dlužníka ustanoven 

v rozporu se stavem insolvenčního řízení na majetek koncernového 

dlužníka ing. R. Veliče a v rozporu s hypotézou § 25 odst. 4 IZ. 

 

30. Podle § 24 odst. 1 věta první IZ je insolvenční správce z insolvenčního řízení vyloučen, 

jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o 

jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. 

 

31. K výkladu tohoto ustanovení se vyjádřil NS ČR v rozhodnutí sp. zn. 29 NSCR 

110/2014: „Ustanovení § 24 a 31 insolvenčního zákona patří k právním normám s 

relativně neurčitou hypotézou, a to jest k právním normám, jejichž hypotéza není ustanovena 

přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém 

jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného 

okruhu okolností. 

Jako východiska, na nichž spočívá jeho rozhodovací činnost, přejímá závěry formulované k 

výkladu právních norem Ústavním soudem ve stanovisku jeho pléna ze dne 21. 5. 1996, 

sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 

9, ročníku 1997, části I., pod pořadovým číslem 9. Tam Ústavní soud vysvětlil, že vázanost 

soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikovaného 

ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona. V případě konfliktu mezi 

doslovným zněním zákona a jeho smyslem a účelem je důležité stanovit podmínky priority 

výkladu e ratione legis před výkladem jazykovým, podmínky, jež by měly představovat 

bariéru možné libovůle při aplikaci práva. Tamtéž Ústavní soud dodal, že smysl a účel 

zákona lze dovodit především z autentických dokumentů vypovídajících o vůli a záměrech 

zákonodárce, mezi něž patří důvodová zpráva k návrhu zákona (uvědomuje si skutečnost, 
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že ze souhlasu zákonodárce s osnovou návrhu lze pouze presumovat i jeho souhlas s jejími 

důvody) a dále z argumentace přednesené v rozpravě při přijímání návrhu zákona. Smysl a 

účel zákona lze dále dovodit z pramenů práva. Při aplikaci právního ustanovení je nutno 

prvotně vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho nejasnosti a 

nesrozumitelnosti (umožňující např. více interpretací), jakož i rozporu doslovného znění 

daného ustanovení s jeho smyslem a účelem, o jejichž jednoznačnosti a výlučnosti není 

jakákoliv pochybnost, lze upřednostnit výklad e ratione legis před výklaVěřitel dem 

jazykovým. Z důvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu je zřejmé, že důvody podjatosti 

insolvenčního správce se mohou týkat i účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýbrž i jeho 

věřitelů) a že v souvislosti s úpravou (ne)podjatosti insolvenčního správce (§ 24 insolvenčního 

zákona) insolvenční zákon zavádí i novou instituci tzv. odděleného insolvenčního správce, 

ustanovovaného v případech, kdy správce je v insolvenčním řízení vyloučen pouze z některých 

(a nepočetných) úkonů. Podmínky, za nichž je insolvenční správce vyloučen 

z insolvenčního řízení (§ 24 odst. 1 insolvenčního zákona), lze v zásadě 

(s níže uvedenou výjimkou) poměřovat s podmínkami určenými 

ustanovením § 14 odst. 1 o. s. ř. Přitom vztah insolvenčního správce k účastníkům 

řízení (dlužníku či věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku - § 14 odst. 1 

insolvenčního zákona), popř. účastníkům řízení v incidenčních sporech (§ 16 insolvenčního 

zákona), pro který je dán důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce, může být 

založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v 

konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský (k tomu srov. 

mutandis mutandis důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. dubna 2012, sen. zn. 29 

NSČR 26/2012, uveřejněného pod číslem 85/2012 Sbírky soudních rozhodnutí 

stanovisek). Současně platí, že pro přijetí závěru o vyloučení insolvenčního 

správce postačí, že jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjatosti, tj. 

jeho podjatost nemusí být prokázána.“.1 

 

32. Věřitel má důvodné pochybnosti o nepodjatosti Insolvenčního správce. 

Důvodem je vystupování Insolvenčního správce v insolvenčním řízení na 

majetek FLS vedeném pod sp. zn. MSPH 59 INS 24899/2020. Dlužníka 

v tomto insolvenčním řízení zastupuje advokát Petr Kuhn, tj. stejný právní 

zástupce, který zastupuje Dlužníka. 

      

33. Dlužník je 99 % akcionářem obchodní korporace ARCA CAPITAL LTD, 2nd 

Floor, Chapel Place 9, London, Spojené Království, reg. číslo: 4757444 (dále 

také „AC“), která je v insolvenčním řízení na majetek FLS věřitelem č. 59 

s přihláškou č. 62. Věřitel ve svém podání ze dne 4.3.2021 č.j. MSPH 59 INS 

24899/2020-B-37 popsal a doložil, že AC a Dlužník jsou v koncernovém 

spojení, v části III. tohoto podání Věřitel popsal a doložil, že přihláška AC byla 

Insolvenčnímu soudu doručena 

 
1 zvýraznění provedl Věřitel 

https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44000/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%252324
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44000/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%252324
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44000/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44000/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%252324.1
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44000/1/ASPI%253A/99/1963%20Sb.%252314.1
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44000/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%252314.1
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44000/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%252314.1
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44000/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%252316
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44000/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%252316
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a. dne 10. 2. 2021 ve 22:17 hod z mailu Jakub.Krivan@spahotel-savoy.cz bez 

ověřeného podpisu a časového razítka (srov. dokument P62-1 spisu sp. zn. 

MSPH 59 INS 24899/2020), Jakub Křivan je členem statutárního orgánu 

FLS, 

b. dne 15. 2. 2021 prostřednictvím držitele poštovní licence, když k přepravě 

bylo toto vyhotovení Přihlášky předáno dne 11. 2. 2021 (srov. dokument 

P62-2 spisu sp. zn. MSPH 59 INS 24899/2020).     

Přihláška pohledávky AC byla podána členem představenstva FLS, tj. dlužníka 

a navíc ještě opožděně; lhůta pro podání přihlášek v případě dlužníka FLS 

skončila 10. 2. 2021. 

   

34. Při přezkumném jednání ve věci dlužníka FLS bylo věřitelem č. 64 doloženo, 

že podpis na přihlášce pohledávky AC je s největší pravděpodobností 

přenesen, tj. zfalšován (srov. dokument B-121 spisu sp. zn. MSPH 59 INS 

24899/2020).  

  

35. Věřitel respektuje právo Insolvenčního správce na vlastní právní názor na 

pravost nebo správnou výši přihlášených pohledávek. V případě výše 

uvedených skutečností, které se týkají způsobu podání přihlášky AC však nejde 

o pravost, výši nebo pořadí pohledávky. Povinností Insolvenční správce bylo 

uvedené a jasně prokazatelné skutečnosti ověřit nebo k nim zaujmout nějaké 

stanovisko. Insolvenční správce ani na jednu z těchto výhrad nereagoval 

a žádným způsobem se k otázce způsobu a včasnosti přihlášky 

pohledávky AC nevyjádřil. 

 

36. Podáním ze dne 19. 4. 2021 č.j. MSPH 59 INS 24899/2020-B-63 přihlášený 

věřitel Lázně Františkovy Lázně a.s., IČO: 468 87 121 popsal své pochybnosti 

o realizovatelnosti návrhu reorganizačního plánu připraveného dlužníkem 

FLS. Podání obsahuje velmi konkrétní výhrady podložené citacemi ze 

samotného reorganizačního plánu dlužníka FLS. Insolvenční správce opět na 

tyto konkrétní výhrady nereagoval, přestože bylo jeho nezpochybnitelnou 

povinností se k tvrzeným skutečnostem jakkoli vyjádřit. Pasivita 

Insolvenčního správce svědčí o jeho neochotě zpochybňovat postup 

Dlužníka v insolvenčním řízení na majetek dlužníka FLS, který je 

zastupován stejným právním zástupcem jako Dlužník.  

 

37. Podáním ze dne 8. 3. 2021 č.j. MSPH 59 INS 24899/2020-B-44 věřitel 

Zaccario s.r.o., IČO: 292 97 486 popřel přihlášenou pohledávku AC. Jako 

důvod popření jsou uvedeny skutečnosti, které reálně zakládají důvod pro 

podání odpůrčí žaloby vůči AC. Insolvenční správce se opět k těmto 

skutečnostem žádným způsobem nevyjadřuje, přestože jako 

mailto:Jakub.Krivan@spahotel-savoy.cz
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insolvenční správce dlužníka FLS je jediným aktivně legitimovaným 

k podání odpůrčí žaloby vůči AC.  

 

38. Souhrnem lze k otázce možné podjatosti Insolvenčního správce 

konstatovat: 

a. Insolvenční správce je současně insolvenčním správcem dlužníka FLS 

v řízení sp. zn. MSPH 59 INS 24899/2020, 

b. Dlužník a dlužník FLS, kteří jsou ve vztahu mateřská a dceřiná společnost, 

mají stejného právního zástupce, který je advokát Petr Kuhn, společník 

advokátní kanceláře BADOKH – Advokátní kancelář s.r.o., 

c. AC je 99 % dceřinou společností Dlužníka, 

d. Insolvenční správce v insolvenčním řízení na majetek FLS opakovaně 

ignoruje konkrétní výhrady vůči přihlášce pohledávky dceřiné společnosti 

Dlužníka, včetně její možné neúčinnosti,  

e. Insolvenční správce v insolvenčním řízení na majetek FLS ignoruje 

konkrétní výhrady vůči návrhu reorganizačního plánu dlužníka FLS. 

 

39. Insolvenční správce v řízení na majetek dlužníka FLS zcela zjevně straní 

ve svých postojích Dlužníkovi a jeho dceřiným společnostem. Postoje 

Insolvenčního správce v insolvenčním řízení na majetek FLS zakládají 

důvodnou pochybnost o nestranném a objektivním přístupu 

Insolvenčního správce k Dlužníkovi, jeho právnímu zástupci a 

dceřiným společnostem Dlužníka. 

        

40. Nad rámec výše uvedených nezpochybnitelných skutečností lze poukázat na 

další okolnost osvědčující propojení a společný postup Insolvenčního správce 

a Dlužníka. Na webové stránce skupiny Arca Capital, ke které patří také 

Dlužník, je upozornění na termín pro podání přihlášek do insolvenčního řízení 

na majetek Dlužníka; jako poslední den lhůty je uvedeno datum 11. 7. 2021 

(srov. https://www.arcacapital.com/). Insolvenční správce v podání ze dne 

18. 5. 2021 č.j. MSPH 98 INS 723/2021-B-3 údaj o konci propadné lhůty pro 

podání přihlášek zopakoval a uvedl datum 11. 7. 2021. Správný termín konce 

propadné lhůty pro podání přihlášek v insolvenčním řízení na majetek 

Dlužníka je 12. 7. 2021, 11. 7. 2021 je totiž neděle, což nemůže být poslední 

den lhůty. Lze si jen stěží představit, že by oba procesní subjekty, 

Dlužník a Insolvenční správce, udělali ve svých podáních ve stejný 

okamžik stejnou chybu, chybně stanovili konce lhůty pro podání 

přihlášek. Stejné fatální chyby Dlužníka a Insolvenčního správce svědčí 

o jednotném postupu Dlužníka a Insolvenčního správce. 

 

41.  Z výše citovaného rozhodnutí sp. zn. 29 NSCR 110/2014 jasně plyne, že pro 

přijetí závěru o vyloučení insolvenčního správce postačí, že jsou zde důvody 

https://www.arcacapital.com/
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pochybovat o jeho nepodjatosti, tj. že podjatost insolvenčního správce nemusí 

být jasně prokázána. Tvrzené a osvědčené skutečnosti o postupu 

Insolvenčního správce dostatečně osvědčují pochybnosti o nepodjatosti ing. 

Lee Loudy jako insolvenčního správce Dlužníka.   

 
42.  V této chvíli má Věřitel za dostatečně svědčené, že  

a. Ing. Lee Louda byla jako insolvenční správce Dlužníka ustanoven 

v rozporu se stavem insolvenčního řízení na majetek koncernového 

dlužníka ing. R. Veliče a v rozporu s hypotézou § 25 odst. 4 IZ, 

b. a pokud byl ustanoven řádně, pak  

c. tvrzené a osvědčené skutečnosti o postupu Insolvenčního správce 

dostatečně osvědčují pochybnosti o nepodjatosti ing. Lee Loudy 

jako insolvenčního správce Dlužníka. 

 

Důkazy: 

a. dokumenty A-184, B-3 spisu sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021 - důkazy jsou 

součástí soudního spisu, Věřitel je proto samostatně nepřipojuje, 

b. dokumenty A-38, B-37, B-44, B-63 a B-121 spisu sp. zn. MSPH 59 INS 

24899/2020,   

c. dokument A-17 spisu sp. zn.  MSPH 98 INS 22345/2020, 

d. dokument A-14 spisu sp. zn. MSPH 59 INS 5217/2021, 

e. webová stránka https://www.arcacapital.com/. 

 

 

IV. 

Odvolací petit 

 

43. Věřitel navrhuje, aby odvolací soud odvolání projednal a rozhodl takto: 

I. Výrok II. a navazující výrok XII. rozhodnutí Městského soudu 

v Praze ze dne 11. 5. 2021 č.j. MSPH 98 INS 723/2021-A-186 se zrušují 

a věc se vrací Městskému soudu v Praze k novému projednání a 

rozhodnutí. 

II. Výrok III. rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2021 č.j. 

MSPH 98 INS 723/2021-A-186 se mění tak, že insolvenčním 

správcem se ustanovuje Tetera a spol., IČO: 040 29 178 se sídlem 

Poštovní 39/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.  

 

 

           Mgr. Marek Indra  

          advokát v plné moci  

                                                                                      

https://www.arcacapital.com/

