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Adresát: 

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy 

 

Kongresová 1666/2 

140 00  Praha 4 

DS:rkiai5y 

Odesláno datovou schránkou. 

 

Věc: trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z trestného činu nepravdivého 

znaleckého posudku a pletichy při veřejné soutěži. 

 

I. Insolvence MSD 

Na Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, Balbínova 404/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, ičo: 255 

71 150 (dále také „MSD“) byl dne 18.12.2013 podán insolvenční návrh z důvodu vícera peněžních 

závazků po lhůtě splatnosti více jak 30 dnů, které MSD nebylo schopno splatit, ačkoliv k tomu mělo 

dostatečné množství peněžních prostředků na svých bankovních účtech, které však byly zajištěny 

Vrchním státním zastupitelstvím v Praze, jež ani po několika žádostech ze strany MSD nebyly uvolněny 

ani částečně za účelem uhrazení mezd, splatných závazků atd. Na MSD byl soudem vyhlášen úpadek 

usnesením zveřejněným 23.12.2013 z popsaného důvodu mnohosti závazků po splatnosti více než 30-

ti dní, nikoliv však pro předluženost. Tímto usnesením byl insolvenčním správcem MSD ustanoven Ing. 

Mgr. Ivo Hala, se sídlem Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 (dále také „insolvenční správce“). 

 

II.  prodej v konkurzu za nepřiměřeně nízkou cenu 

13.11.2014 věřitelský výbor schválil prodej úvěrového portfolia mimo dražbu, 17.12.2014 příslušný 

soud vyslovil souhlas s  rozhodnutím věřitelského výboru usnesením č.j. MSPJ 98 INS 36628/2013-B-

99, na základě kterého insolvenční správce vyhlásil veřejné výběrové řízení. Od 17.12.2014 do 

28.1.2015 bylo uveřejněno osm (8) inzerátů v Hospodářských novinách vč. internetových stránek 

ihned.cz, na základě kterého se do výběrového řízení přihlásily tři (3) společnosti, jež předložily 

následující nabídky za úvěrové portfolio v nominální hodnotě cca 10 mld. Kč:  

Gonamodl, a.s.    565 mil. Kč 

AB-CREDIT a.s.   1 403 mil. Kč 

Glory Daze Associated S.A.  1 358 mil. Kč 

Vítězi výběrového řízení spol. AB-CREDIT a.s. bylo portfolio prodáno 19.3.2015.  Zájemci tak stihli 

provést „due diligence“ u takto obrovského portfolia pohledávek v nominální hodnotě za pouhé dva 

měsíce, přičemž se takřka přesně „trefili“ do ocenění, které měl k dispozici věřitelský výbor, jež 

hodnotu stanovil na cca 1,3 mld. Kč. 

Zásadním v celé věci je, že AB-Credit po tom co, získala předmětné portfolio pohledávek z konkurzu 

MSD, prodala vzápětí velkou část právě druhé v pořadí Glory Daze Associated S.A., jak je patrné 

z insolvenčního rejstříku. Už toto samo o sobě budí pochybnosti o zákonnosti celého procesu 

výběrového řízení a prodeje majetku MSD v konkurzu a je obtížné ubránit se dojmu, že Glory Daze 

byla nějakým způsobem propojena s AB-Credit. Domníváme se, že není vyloučeno, že byla přímo 

řízena spol. AB-Credit. 
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III. škoda  

Dle zprávy insolvenčního správce ze dne 23.3.2015 (viz insolvenční rejstřík, insolvence MSD) vycházel 

při rozhodování o podaných nabídkách insolvenční správce a zejména věřitelský výbor ze znaleckého 

posudku, od znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Týnská 633/12, Praha 1, 

110 00, ičo: 289 33 362 (dále také „Equity Solutions“), který zadal insolvenční správce pro účely 

„stanovení tržní hodnoty pohledávek pro účely úplatného postoupení“ a jež určil tržní hodnotu 

jednotlivých pohledávek MSD, které byly prodány v rámci portfolia.  

Znalecký posudek, na základě kterého schválil věřitelský výbor prodej majetku MSD mimo 

dražby se jeví být ve světle jiných znaleckých posudků a dalších skutečností hrubě podhodnocený: 

 

1. Spol. TeraTera a.s. 

Spol. TeraTera a.s. byla dlužníkem MSD, proti svému úvěru poskytla zástavu akcií na společnosti 

Fantus a.s. 

1.1. Výrok znaleckého posudku, který měl k dispozici věřitelský výbor znaleckého ústavu 

Equity Solutions Appraisals s.r.o.  

 

 

1.2. Výrok znaleckého posudku č. 19/2019 „Účelem posudku je zodpovězení otázek položených 

znaleckému ústavu Policií České republiky, Národní centrálou proti organizovanému 

zločinu SKPV, Expoziturou Plzeň, 1. oddělením, Opatřením Policie ČR č.j. NCOZ – 6902 -

228/TČ -2016 - 417301, ze dne 21. května 2018 a doplněním Opatření Policie ČR č.j. NCOZ 

– 6902 -228/TČ -2016 - 417301, ze dne 16. dubna 2019.“ od znaleckého ústavu A-Consult 

plus, spol. s r.o. znalecký ústav, Palladium, Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1 na str. 52 
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1.3. Výrok znaleckého posudku č. 1405-215/2012 „Ocenění akcií společnosti Fantus, a.s. pro 

účely úvěrového řízení“ od znaleckého ústavu Sinconsult s.r.o. Hertzova 364, Praha 10, 190 

00, ičo: 256 63 798 na str. 27 

 

Z daných zjištění je patrné, že věřitelský výbor měl k prodeji pohledávky za spol. Tertera a.s. informaci 

(ze znaleckého posudku), že tato pohledávka je údajně zajištěna majetkem v nulové hodnotě (viz bod 

1.1), přitom ale tento majetek měl podle dvou oponentních znaleckých posudků (jeden z nich zadávala 

policie) hodnotu několika desítek milionů Kč.  

Pokud by měl věřitelský výbor k dispozici pravdivý znalecký posudek, jistě by v souladu se zásadou 

řádného hospodáře neschválil prodej této pohledávky za tak nízkou cenu.  

Z uvedeného vyplývá důvodné podezření, že byl prodej pohledávky MSD za spol. Teratera a.s. 

mimo dražbu zjevně nevýhodný a že došlo k vzniku škody MSD v řádu několika desítek milionů 

Kč. 
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2. Spol. Soleil Energy a.s. 

 

2.1. Výrok znaleckého posudku č. 226-1312/2014 „Ocenění úvěrové pohledávky družstva 

Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 

255 71 150 za dlužníkem Soleil Energy a.s., Petrská 1158/18, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 246 93 

677“ ze dne 9.3.2015 znaleckého ústavu Equity Solutions Appraisals s.r.o. na str. 3 

 

2.2. Výrok znaleckého posudku č. 905-71/ 2020 „na posouzení a zhodnocení závěrů znaleckého 

posudku č. 226-1312/2014 „Ocenění úvěrové pohledávky“ ze dne 19.6.2014 a znaleckého 

posudku č. 226-1312/2014 „Doplňek č.1 Ocenění úvěrové pohledávky“ ze dne 9.3.2015 oba 

zpracované znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o.“ od APELEN Valuation 

a.s., znalecký ústav se sídlem Nad Okrouhlíkem 2372/14, 182 00 Praha 8 na str. 14 

 

Věřitelský výbor tedy vycházel z výroku znaleckého posudku Equity Solutions, který ji ocenil na 8,7 

mil. Kč, přitom ale zcela odhlédl od faktu, že sám dlužník měl rozsáhlý majetek a že skutečná hodnota 

dalšího zajištění (pozemky v k.ú. Dolní Litvínov) byla nejméně 29 mil. Kč. 

Znaleckým posudkem č. 905-71/ 2020 bylo zjištěno, že hodnota pohledávky MSD za Soleil Energy 

a.s. byla reálně vyšší o „desítky milionů Kč“ (2.2), než jaká byla tvrzena věřitelskému výboru, ten 

by prodej za zlomek tržní ceny jistě neschválil v souladu s principem řádného hospodáře. Je tak 

důvodné podezření, že došlo ke vzniku škody MSD velkého rozsahu.  
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3. Ray-on a.s. 

 

3.1. Nález znaleckého posudku, který měl k dispozici věřitelský výbor znaleckého ústavu 

Equity Solutions Appraisals s.r.o., který zkoumal pohledávku vzniklou z úvěru MSD č. 

500985037 

 

3.2. Žádost o úvěr č. 500985037 společnosti Ray-On a.s. u MSD ze dne 8.6.2012, součást úvěrové 

dokumentace. 

 

Equity Solutions Appraisals s.r.o. do svého ocenění nezahrnul ocenění dceřiných společností firmy 

Ray-on a.s., zejména společnost SUNTEON a.s., která provozuje solární elektrárnu o instalovaném 

výkonu 3,7 MW a dosahuje ročního zisku 20 mil. Kč, hodnota této majetkové účasti po uvážení 

zadlužení je hrubým odhadem 100 mil. Kč. Skutečná hodnota pohledávky MSD za spol. Ray-On a.s. 

tedy měla být vyšší o desítky milionů korun. 

Pokud by měl věřitelský výbor pro své rozhodnutí pravdivý znalecký posudek, který by ocenil 

skutečně celý majetek dlužníka spol. Ray-On, neschválil by její prodej za tak nízkou cenu 

v souladu s principem řádného hospodáře. Je tak důvodné podezření, že došlo ke vzniku škody 

MSD velkého rozsahu. 

 

4. Apatit a.s. 

Stejně jako v případě pohledávky za spol. Ray-on a.s. i u pohledávky za spol. Apatit a.s. znalecký ústav 

Equity solutions appraisals s.r.o. vynechal podstatnou část zajištění, když „zapomněl“ do ocenění 

zahrnout dceřinou společnost Energosun a.s. 

To že Apatit a.s. skutečně vlastnila spol. Energosun a.s. je patrné už z rozvahy k 31.12.2012 (z které 

vycházel Equity Solutions) kde je tento podíl uveden v nominální hodnotě 33 200 tis. Kč na řádku 

B.III.5 
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4.1. Výrok znaleckého posudku č. 1538-99/2013 „Ocenění tržní hodnoty 10 kusů akcií 

představujících 100% podíl na základním kapitále společnosti ENERGOSUN a.s.“ od 

znaleckého ústavu Sinconsult s.r.o. Hertzova 364, Praha 10, 190 00, ičo: 256 63 798 na str. 

20 

Z daného vyplývá, že konkurzní podstata MSD byla opět ukrácena o majetek v hodnotě desítek 

milionů Kč, když věřitelský výbor schválil kvůli chybnému podkladu prodej pohledávky za Apatit 

a.s. výrazně pod její skutečnou cenu.  

 

Obdobně jako v předchozím případě měla být pohledávka za Apatit a.s. oceněna na mnohem 

vyšší hodnotu a příp. prodána za mnohem vyšší cenu, než jak se tomu skutečně stalo. 

 

 

5. Pohledávka za p. Turečkem 

 

Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že pohledávka za společností Ing. Turečka byla zajištěna 

akciemi společnosti SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Bystrc, Kubíčkova 8, IČ 255 17 767, které 

byly pro účely prodeje pohledávky oceněny ve výši cca 80 mil. Kč, ovšem nový vlastník (spol. AB-

Credit a.s.) ji v dražbě prodal za 285 mil. Kč. 

 

Předmět zajištění se tedy prakticky obratem prodal za téměř čtyřnásobek své ceny, je velmi 

nestandardní, aby výrok znaleckého posudku takto výrazně „netrefil“ tržní hodnotu daných akcií a 

podhodnotil je v takovém rozsahu. 

 

 

6. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s 

 

Dle dostupných zdrojů mělo MSD pohledávku za společností Správa Aktiv a Bankovní Poradenství 

a.s., která byla velmi bonitní (vlastník dnešní banky Trinity), z nějakého důvodu byla tato 

pohledávka podle všeho oceněna v hodnotě pouhých cca 12 mil. Kč znaleckým ústavem Equity 

Solutions, přičemž toto ocenění sloužilo jako podklad pro rozhodnutí věřitelského výboru.  

Poté, co tuto pohledávku získal nový vlastní AB-Credit a.s., byla tato pohledávka údajně splacena 

v plné výši cca 77 mil. Kč. 
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7. Pohledávka za p. Sadílkem 

 

MSD mělo dle našich informací pohledávku za p. Sadílkem, která byla pro potřeby věřitelského 

výboru při rozhodování o prodeji údajně oceněna na cca 20 mil. Kč, přičemž tato pohledávka byla 

po prodeji novému majiteli spol. AB-Credit a.s. dlužníkem splacena podle všeho v plné výši cca 

100 mil. Kč. 

 

 

8. Přehled  

Popsaný příkrý rozpor mezi hodnotami stanovenými znalecký posudkem vypracovaným Equity 

Solutions appraisals s.r.o. pro účely úplatného postoupení pohledávky a skutečnými hodnotami 

předmětného majetku je shrnut zde: 

pohledávka za 
společností/ osobou 

majetek 

ocenění daného 
majetku pro 

věřitelský výbor  
(mil. Kč) 

oponentní 
ocenění/skutečné 

inkaso  
(mil. Kč) 

hrubý odhad 
možné škody 

MSD  
(mil. Kč) 

TeraTera a.s. akcie spol. Fantus a.s. – 
chemická výroba 

0,0 182,4 182,4 

Soleil Energy a.s. nemovitosti Litvínov, 
Kroměříž 

8,7 60,0 51,3 

Ray-on a.s. dceřinná spol. SUNTEON a.s. – 
velká solární elektrárna 

0,0 100,0 100,0 

Apatit a.s. dceřinná spol. Energosun a.s. 
– velká solární elektrárna 

0,0 171,0 171,0 

pan Tureček akcie spol. SMART Comp. a.s. 
– technologická firma 

80,0 285,0 205,0 

Správa Aktiv a Bankovní 
Poradenství a.s 

vlastní bonita společnosti 12,0 77,0 65,0 

pan Sadílek vlastní bonita společnosti 20,0 100,0 80,0 

celkem 854,7 

 

V nám známých případech došlo celkově ke škodě cca 854,7 mil. Kč, nicméně zatím se nám 

podařilo prozkoumat pouze uvedených 7 případů z několika set, proto se domníváme, že 

skutečná škoda byla zřejmě výrazně vyšší.  

 

 

 

IV. pletichy při veřejné soutěži 

 

Z uvedených zjištění vyplývá, že při zpeněžení portfolia pohledávek MSD v konkurzu 

prostřednictvím prodeje mimo dražbu došlo k vyvedení majetku z MSD za nepřiměřeně nízké 

protiplnění, přičemž pokud by měl věřitelský výbor a insolvenční správce k dispozici pravdivé 

ocenění předmětného portfolia, prodej by neschválili. Tímto způsobem došlo k vzniku škody MSD 

velkého rozsahu.  

Hlavním beneficientem tohoto pro MSD nevýhodného obchodu byl vítěz výběrového řízení spol. 

AB-Credit a.s., která nabídla jako kupní cenu téměř přesně částku, kterou odhadl znalecký posudek, 

z nějž vycházel věřitelský výbor MSD při schvalování prodeje.  

Je velmi nepravděpodobné, že by se všichni zúčastnění výběrového řízení dopustili tolika chyb ve 

svém ocenění, že by vynechali podstatné části majetku, a že by dospěli k téměř stejně nízké ceně, 

k jaké dospěl chybný posudek Equity Solutions. Mnohem pravděpodobnější se jeví varianta, že to, 

kdo nakonec portfolio koupí, bylo zákulisně dohodnuto dávno před podáním cenových nabídek. 
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Toto podezření se prohlubuje zejména za situace, kdy polovina portfolia koupeného z konkurzu 

MSD byla vzápětí po ukončení výběrového řízení ihned přeprodána z AB-Credit a.s. na spol. Glory 

Daze Assiociated SA, jež byla také účastníkem ve výběrovém řízení a skončila těsně druhá.  

 

Domníváme se, že celou věc je zcela nezbytné prošetřit a zjistit skutečný stav věci. 

 

 

Žádáme, abyste nás informovali o Vašem dalším postupu. 
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Kurzova 2222/16, Praha 

Datová schránka: dyuipph 


