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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ 
 

společnosti REALITY INVESTING Bond, a.s. 

 
se sídlem Hlinky 40/102, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 02206846, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6969 (dále jen „Společnost“), emitovaných 

dne 1. září 2017 pod názvem Dluhopis Reality Investing 2017, ISIN: SK4210000952 o jmenovité 

hodnotě každého dluhopisu 30.000,- Kč (dále jen „Dluhopisy“) konaného dne 11. srpna 2020 

na adrese Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 v budově Golden Office. 

 

 

1. PROGRAM JEDNÁNÍ  

 

(i) Zahájení 

(ii) Informování majitelů dluhopisů o nastalém porušení povinností emitenta a 

předložení návrhu k jeho řešení 

(iii) Závěr 

 

 

2. ÚČASTNÍCI  

 

(i) Mgr. Petr Račko, advokát, č. ev. ČAK 15775 – pověřen vedením setkání vlastníků 

Dluhopisů (dále jen „Mgr. Račko“) 

(ii) Ing. Ivo Spálený – předseda představenstva Společnosti (dále jen „Ing. Spálený“) 

(iii) Mgr. Jan Hladký – jednatel agenta pro zajištění společnosti HLADKY.LEGAL 

advokátní kancelář s.r.o. (dále jen „Mgr. Hladký“) 

(iv) Mgr. Kateřina Horáková – svolavatelka a členka dozorčí rady Společnosti (dále 

jen „Mgr. Horáková“) 

(v) vlastníci dluhopisů dle listiny přítomných  

 

 

3. ZAHÁJENÍ 

 

Mgr. Račko na úvod přivítal přítomné vlastníky a současně jim představil Ing. Spáleného, 

Mgr. Hladkého a Mgr. Horákovou. Následně se vlastníkům představil i Mgr. Račko a uvedl, že 

byl Společností pověřen k vedení dnešního setkání vlastníků Dluhopisů.  

Po úvodním představení byl Mgr. Račko nucen informovat přítomné, že na poslední chvíli 

odřekl účast na schůzi vlastníků Dluhopisů notář, který měl pořídit zápis o průběhu jednání 

schůze. V návaznosti na to Mgr. Račko vysvětlil, že se takto na poslední chvíli nepodařilo zajistit 

ani náhradního notáře, pročež nelze dnešní schůzi vlastníků Dluhopisů konat. Poté Mgr. Račko 
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tlumočil zájem Společnosti a svolavatelky Mgr. Horákové seznámit přítomné o nastalém 

prodlení se zřízením zajištění a o aktuální dění ve Společnosti v rozsahu, jak byl oznámen při 

svolání schůze vlastníků Dluhopisů, pročež konstatoval, že ačkoliv nelze schůzi vlastníků konat, 

uskuteční se alespoň neformální setkání vlastníků dluhopisů s nezměněným programem, 

které Mgr. Račko zahájil v 11:40 hod. a seznámil přítomné s tím, jak setkání vlastníků 

Dluhopisů Společnosti proběhne.  

V této souvislosti Mgr. Račko nastínil, že nejprve bude svolavatelka Mgr. Horáková informovat 

přítomné o svých zjištěních ve věci porušování povinností emitenta o rozsahu a prodlení 

Společnosti se zřízením zajištění a seznámí přítomné s prozatímním řešením. Po ní Mgr. Hladký 

z pozice jednatele agenta pro zajištění obeznámí přítomné s nedávným vývojem a aktuálním 

stavem zjištění pohledávek z Dluhopisů a závěrem Ing. Spálený pohovoří o hospodaření 

Společnosti, změnách v obsazení statutárního orgánu a vyjádří se ke zjištěním svolavatelky 

Mgr. Horákové.  

Následně byli přítomní ujištěni Mgr. Račkem, že dostanou dostatečný prostor k pokládání 

dotazů po úvodním slově Mgr. Horákové, Mgr. Hladkého a Ing. Spáleného.  

V návaznosti na to Mgr. Račko prohlásil úvodní část setkání za skončenou a předal slovo 

Mgr. Horákové, aby seznámila přítomné se svými zjištěními.  

  

4. ÚVODNÍ SLOVO ČLENKY DOZORČÍ RADY 

 

Mgr. Horáková uvítala přítomné a vyjádřila politování nad tím, že se nepodařilo zajistit 

náhradního notáře tak, aby se mohla schůze konat. Následně poukázala na to, že působí ve 

funkci členky dozorčí rady Společnosti relativně krátkou dobou, a to od 7. května 2020, načež 

konstatovala, že i za takto krátkou dobu svého působení zjistila, že ve Společnosti dochází 

k porušování povinností emitenta a k prodlení se zřizováním zajištění ve prospěch agenta pro 

zajištění k nemovitým věcem nabytým z prostředků získaných z upsaných Dluhopisů. 

K tomu Mgr. Horáková poukázala na to, že Společnost není vlastníkem nemovitých věcí, avšak 

je mateřskou společností sedmi (7) českých společností s ručením omezeným, které vlastní 

nemovité věci nabyté z prostředků získaných z upsaných dluhopisů.  

Na to Mgr. Horáková vysvětlila, že u tří (3) z těchto společností je aktuálně zřízeno nebo 

zřizováno zástavní právo prvního pořadí ke všem takto nabytým nemovitým věcem ve 

prospěch agenta pro zajištění s tím, že u jedné (1) z těchto tří společností díky aktivitě nového 

vedení aktuálně probíhá vkladové řízení o zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí, 

kdy ochranná lhůta skončila včera a předpokládá se zápis zástavního práva v nejbližším 

období.  

Poté Mgr. Horáková pohovořila ke společnosti Lezapari, s.r.o. a popsala, že tato společnost 

vlastní pozemky, na kterých je budován bytový dům v rámci projektu Nové Oblekovice s tím, 

že aktuálně probíhá u příslušného katastrálního úřadu řízení o zápisu zástavního práva prvního 

pořadí ke zmíněnému pozemku, a to ve prospěch agenta pro zajištění. 
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Následně Mgr Horáková seznámila přítomné s aktuálním stavem ve třech (3) společnostech, 

u kterých detekovala porušení povinnosti Společnosti při zřizování zajištění ve prospěch 

agenta pro zajištění.  

Na prvním místě uvedla společnost Clever House JSV, s.r.o., která vlastní některé pozemky 

určené pro výstavbu projektu Nové Soběšice, k nimž bývalé vedení zřídilo zástavní právo 

ve prospěch třetí osoby, nikoliv ve prospěch agenta pro zajištění. 

Dále Mgr. Horáková poukázala na to, že se společnost Clever House JSV, s.r.o. nachází 

v úpadku, načež Mgr. Horáková vyzdvihla přístup a pohotovost nového jednatele 

Ing. Spáleného, který podal na Clever House JSV, s.r.o. dlužnický insolvenční návrh a tím splnil 

svoji zákonnou povinnost navazující na zjištění předlužení této společnosti. Vysvětlila přitom, 

že v důsledku zahájení insolvenčního řízení je na straně jedné omezena třetí osoba v realizaci 

zástavního práva způsobem zkracujícím vlastníky Dluhopisů, avšak na straně druhé probíhající 

insolvenční řízení neumožňuje této společnosti zřídit nové zástavní právo ve prospěch agenta 

pro zajištění.  

Následně Mgr. Horáková pohovořila o svých zjištěních ohledně společnosti Silver office s.r.o. 

a stejnojmenného projektu Silver office ve Vyškově v rámci kterého jsou nemovité věci 

zastaveny ve prospěch banky, konkrétně Waldviertler Sparkasse Bank AG, a nikoliv ve 

prospěch agenta pro zajištění. Zmínila přitom, že probíhají jednání o tom, aby ve prospěch 

agenta bylo zřízeno zástavní právo alespoň druhého pořadí.  

Poté Mgr. Horáková rozvedla svá zjištění stran společnosti Tilia, spol. s r.o., která vlastní velké 

množství pozemků v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi. Upozornila přitom na to, 

že pozemky této společnosti nejsou zastaveny ve prospěch agenta pro zajištění, nýbrž dva z 

pozemků jsou zastaveny ve prospěch třetích osob.  

Nad to Mgr. Horáková informovala přítomné o tom, že Společnost je vlastníkem 60% podílu 

na slovenské společnosti Rezidencia Hradská s.r.o., která sice nevlastní nemovité věci, avšak 

je 100% společníkem v deseti (10) dceřiných společnostech s ručením omezeným, přičemž 

každá z těchto deseti (10) dceřiných společností realizuje výstavbu jednoho rodinného domu 

v rámci projektu Rezidencia Hradská, který je před dokončením a očekává se jejich prodej. 

Mgr. Horáková vysvětlila, že urgovala Společnost, aby ve prospěch agenta pro zajištění zřídila 

alespoň zástavní právo k 60% podílu na společnosti Rezidencia Hradská, s.r.o., avšak ke zřízení 

dalšího zástavního práva je třeba souhlasu NEY spořitelního družstva, které poskytlo 

financování tohoto projektu. Komparativně Mgr. Horáková shrnula, že větší riziko detekuje u 

projektů, u kterých zajištění není zřízeno vůbec nebo ve prospěch třetích osob, než-li 

u projektů, u kterých je zajištění zřízeno ve prospěch bankovních subjektů.  

Z dostupných informací podle Mgr. Horákové vyplývá, že nastalý stav vznikl tím, že bývalé 

vedení Společnosti neposkytovalo agentu pro zajištění a potažmo ani dozorčí radě Společnosti 

nezbytnou součinnost při zřizování zajištění a na základě svých rozhodnutí zřizovalo zajištění 

pro jiné subjekty, než pro agenta pro zajištění. V podrobnostech odkázala na navazující úvodní 

slovo Mgr. Jana Hladkého.  
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Mgr. Horáková ocenila Ing. Spáleného za to, že od jeho jmenování do funkce došlo k částečné 

nápravě, když u dvou (2) z výše uvedených společností probíhá řízení o vkladu zástavního 

práva prvního pořadí ve prospěch agenta pro zajištění a vyjádřila důvěru, že pod jeho novým 

vedením se podaří odstranit i zbývající nedostatky. V této souvislosti Mgr. Horáková vyjádřila 

názor, že Ing. Spálený za dobu svého krátkého působení ve funkci prokázal, že je člověk na 

svém místě, protože kromě toho, že postupně zjišťuje informace a rozkrývá důsledky jednání 

předchozího managementu, začal také aktivně konat tak, aby ochránil investice vlastníků 

Dluhopisů, což označila za velmi významný krok správným směrem. 

Vzhledem k tomu Mgr. Horáková seznámila přítomné s tím, že po dohodě s Mgr. Hladkým jako 

jednatelem agenta pro zajištění a s Ing. Spáleným jako předsedou představenstva Společnosti 

bude Společnosti poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta tří (3) měsíců na zjednání nápravy 

zbývajících nedostatků. V případě, že se v této lhůtě nepodaří zbývající nedostatky odstranit, 

Společnost svolá řádnou schůzi vlastníků Dluhopisů, na které vlastníci hlasováním rozhodnou, 

jak bude s majetkem Společnosti naloženo.  

Následně Mgr. Horáková předala slovo zástupci agenta pro zajištění Mgr. Hladkému, aby se 

k jejím zjištěním stran prodlení se zřízením zajištění podrobněji vyjádřil.  

 

5.  ÚVODNÍ SLOVO ZÁSTUPCE AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ 

 

Mgr. Hladký rovněž přivítal přítomné a na úvod sdělil, že závěrem roku 2019 zaznamenal 

zhoršení spolupráce Společnosti s agentem pro zajištění, což se projevilo zejména tím, že 

začalo docházet k průtahům při jednáních o zřízení zástavních práv k nemovitým věcem.  

Mgr. Hladký vysvětlil, že v některých případech měly průtahy objektivní důvod, zejména stran 

slovenského projektu Rezidencia Hradská, kde je realizace projektu rozdělena mezi deset (10) 

společností provádějících výstavbu rodinných domů, která je navíc z části financována bankou.  

Na druhou stranu Mgr. Hladký zdůraznil, že v jiných případech docházelo k průtahům při 

zřízení zajištění nedůvodně, zejména když se některé návrhy na zápis zástavních práv 

k nemovitým věcem začaly vracet ze zcela nepochopitelných důvodů.  

Pro upřesnění Mgr. Hladký dodal, že odpovědnost za řádné podání návrhů na vklad nese 

Společnost. Přesto však agent pro zajištění začal řešit, v čem spočívá důvod takového 

nesprávného postupu Společnosti. Koncem roku 2019 přitom bylo dle Mgr. Hladkého zřejmé, 

že ve Společnosti a ve skupině REALITY INVESTING došlo k manažerskému rozvratu, když různé 

skupiny manažerů bojovaly o moc a různé výhody, k čemuž byl agent pro zajištění bezzubý, 

neboť mohl jen podepisovat zástavní smlouvy. 

Vzniklou situaci se dle Mgr. Hladkého rozhodli akcionáři Společnosti řešit tím, že do 

představenstva Společnosti jmenovali Ing. Tomáše Zezulku. Aby měl agent pro zajištění 

přehled o tom, co se ve Společnosti děje, vymínil si, že Mgr. Hladký bude jmenován do dozorčí 

rady Společnosti. 
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V návaznosti na to Mgr. Hladký konstatoval, že bývalé vedení společnosti v problematickém 

období od konce roku 2019 nedodávalo agentovi pro zajištění, ani Mgr. Hladkému v pozici 

nového člena dozorčí rady Společnosti relevantní informace a podklady, které by osvětlily 

finanční situaci Společnosti, a protože nedocházelo k nápravě v kritických věcech, tj. k zřízení 

zástavních práv pro agenta k pozemkům v Bezděčíně a k pozemkům společnosti Lezapari s.r.o. 

v projektu Nové Oblekovice, a protože Ing. Hradecký zjistil, že vedení Společnosti vybírá 

provize od některých dodavatelů, bylo v březnu 2020 přistoupeno k odvolání vedení 

Společnosti.  

Na to Mgr. Hladký navázal sdělením, že po odvolání vedení Společnosti se hledal krizový 

manažer, který by byl schopný s agentem pro zajištění situaci vyřešit. Teprve na začátku 

července 2020 se podařilo dohodnout s Ing. Spáleným na převzetí vedení Společnosti. Podle 

Mgr. Hladkého pracuje Ing. Spálený velmi důsledně na tom, aby agent pro zajištění získal 

veškeré zástavy, které by měl mít, aby v případě, že nastane zásadní problém, mohli investoři 

získat peníze z prodeje zastavených nemovitých věcí.  

Podle Mgr. Hladkého odvolané vedení podepsalo řadu smluv s různými třetími osobami, které 

vykazují snahu získat část majetku Společnosti, který by jinak měl být zajištěn pro investory. 

Vysvětlil, že jeden takový pokus zaznamenal u společnosti Clever House JSV, s.r.o.  

Poté Mgr. Hladký vyjádřil spokojenost s prací Ing. Spáleného, pročež se agent pro zajištění 

rozhodl posečkat tři (3) měsíce k tomu, aby nový management Společnosti pod vedením 

Ing. Spáleného zřídil zástavní práva ke zbývajícím nemovitým věcem a aby bylo možné 

následně přijmout rozhodnutí, jak má skupina REALITY INVESTING dále fungovat, čímž 

Mgr. Hladký zakončil svůj úvodní přednes a předal slovo Ing. Spálenému. 

 

6. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 

 

Ing. Spálený přivítal přítomné a na úvod sdělil, že nikdy neočekával, že se ocitne ve vedení 

Společnosti a o řízení Společnosti neusiloval. Vysvětlil přitom, že je jednatelem společnosti 

Finance budoucnosti, s.r.o., která zajišťuje prodej dluhopisů pro šest emitentů s tím, že ve 

třinácti emisích drží klienti této společnosti 50 až 70 % dluhopisů. Funkce ve vedení Společnosti 

se ujal proto, aby zjistil skutečný stav Společnosti, ochránil její majetek a navrhl řešení vzniklé 

situace. Následně popsal své zkušenosti s řízením různých společností, s výkonem funkce 

likvidátora a správce konkursní podstaty.  

V návaznosti na to Ing. Spálený uvedl, že funkci v představenstvu Společnosti zastává teprve 

měsíc. Při nástupu do funkce se z poskytnutých informací domníval, že zhoršení hospodaření 

Společnosti způsobila především pandemie coronaviru, avšak následně zjistil, že ke zhoršení 

hospodaření výrazně přispělo bývalé vedení z doby konce roku 2019, jehož některé úkony 

naznačují, že se snažilo vytvořit stav, ve kterém část majetku (včetně budovy Golden office) 

získají třetí osoby výměnou za započtení pohledávek pochybné povahy, které v části nabyla a 

v části se snaží nabýt skupina třetích osob tak, aby vytvořila tlak na Společnost a dostala se 

k jejímu majetku za výrazně nižší cenu. V této souvislosti Ing. Spálený vysvětlil, jak se v čase 
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mění hodnota projektů v závislosti na druhu pozemku. Následně Ing. Spálený nastínil některé 

obtíže spojené se zápisem své osoby jako člena statutárního orgánu společností ze skupiny 

REALITY INVESTING do obchodního rejstříku. 

Poté Ing. Spálený informoval přítomné o tom, že bývalý management Společnosti od konce 

roku 2019 nevěnoval dostatečnou pozornost vedení účetnictví, pročež se teprve dokončují 

účetní závěrky za rok 2019, kdy jejich dokončení komplikuje to, že bývalé vedení neodevzdalo 

veškeré potřebné účetní doklady a neposkytuje potřebnou součinnost, což vyvolává dojem, že 

bývalé vedení nemá zájem na rozkrytí svého hospodaření. .  Upozornil přitom na úskalí při 

rozkrývání takových transakcí za situace, kdy nejsou dostupné veškeré účetní doklady. 

Následně Ing. Spálený konstatoval, že účetní hodnota zastavených nemovitých věcí činí 

cca 788.770.000,- Kč, zatímco celková výše finančních prostředků získaných ze všech emisí 

dosahuje částky cca 622.000.000,- Kč a celková výše bankovních úvěrů činí cca 79.000.000,- 

Kč a pochází převážně od Waldviertler Sparkasse Bank AG.  

Naproti tomu Ing. Spálený zaznamenal, že zlepšení hospodaření komplikují snahy několika 

subjektů domoci se vrácení svých pochybných půjček v souhrnné výši cca 30.000.000,- Kč, 

z nichž některé měly být navíc úročeny nepřiměřenou až 15% roční úrokovou sazbou, přičemž 

některé z těchto půjček jsou nastaveny tak, aby třetí osobě umožnily přistoupit při prodlení 

přímo k exekuci a tím získat majetek Společnosti výrazně pod cenou.  

Dále Ing. Spálený rozvedl případ jednoho z bývalých jednatelů, který prodal dvě společnosti ze 

skupiny REALITY INVESTING, ačkoliv nebyl jejich vlastníkem, kdy cena navíc byla údajně 

uhrazena toliko jakýmsi zápočtem tak, že Společnost z prodeje těchto dvou dceřiných 

společností reálně peněžní prostředky na svůj bankovní účet ani neobdržela a k této transakci 

se navíc nedochovala ani úplná smluvní dokumentace. Trestní oznámení se připravují.     

Ing. Spálený poté popsal, jak za posledních 14 dní navštívil lokality, kde se realizují projekty 

Společnosti. Přitom zjistil, že byl první osobou z vedení Společnosti, která se dostavila na 

místo, kde se staví projekt Rezidencia Hradská na Slovensku, který je cca 2 měsíce před 

kolaudací.  

Ing. Spálený dále nastínil, že až se dokončí účetní závěrka Společnosti a Ing. Spálený získá 

ucelený přehled o jejím hospodaření, tak bude možné prezentovat konkrétní návrhy dalšího 

postupu. V obecné rovině se nabízí několik variant. Jednou z nich je odprodat nedokončené 

projekty tak, jak stojí a leží. Zájemců je několik. K tomu však Ing. Spálený přítomné upozornil 

na některé výhody a nevýhody, zejména na možnost takto získat kapitál v relativně krátkém 

časovém horizontu, avšak v menší míře, než kdyby se projekty dále zafinancovaly a dokončily. 

K tomu zmínil, že u některých projektů stačí relativně nízká investice do cca 10.000.000,- Kč 

k tomu, aby bylo možné projekty prodat za výrazně vyšší cenu.  

Dále popsal, že k prodeji některých projektů je nezbytná součinnost agenta pro zajištění 

k uvolnění zástav na nemovitých věcech, aby se mohly prodat, a vysvětlil, jak se v tomto 

procesu střetávají dva různé zájmy, o kterých se intenzivně jedná, a to na straně jedné zájem 

na maximálním zajištění investic věřitelů získaných z emise dluhopisů a na druhé straně zájem 
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na maximálním zhodnocení majetku Společnosti tak, aby se z něj mohli věřitelé uspokojit v co 

nejvyšší možné míře.  

V této souvislosti Ing. Spálený vyložil přítomným roli agentů pro zajištění, zejména tedy jak za 

vlastníky dluhopisů nabývají a drží zástavní práva k nemovitým věcem k zajištění pohledávek 

z Dluhopisů. Vyzdvihl přitom spolupráci s oběma agenty pro zajištění, s jejíchž pomocí se daří 

zjišťovat stav hospodaření Společnosti a rozkrývat některé pochybné transakce bývalého 

vedení.   

Ing. Spálený oznámil, že byla vyměněna účetní firma, která vedla účetnictví Společnosti a byl 

zredukován počet zaměstnanců Společnosti. Tím ukončil svůj úvodní přednes a následně byl 

dán prostor přítomným ke kladení dotazů.  

 

7. DOTAZY 

 

K prvnímu dotazu Mgr. Hladký vysvětlil úlohu agenta pro zajištění pohledávek z dluhopisů a 

zopakoval některá svá zjištění stran nedostatečné součinnosti bývalého vedení Společnosti při 

zřizování zástavních práv k nemovitým věcem. Přitom podotkl, že podle emisních podmínek 

agent pro zajištění nemá pravomoc vykonávat dozor nad hospodařením Společnosti. 

K doplňujícímu dotazu Mgr. Hladký uvedl, že agentem pro zajištění pohledávek z emise 

dluhopisů společnosti je společnost  HLADKY.LEGAL advokátní kancelář s.r.o. 

Po prvním dotazu bylo dáno slovo zástupci poradenské společnosti Collegas s.r.o. k položení 

dotazu. Namísto dotazu však zástupce Collegas s.r.o. zahájil přednes svého stanoviska. Jelikož 

ani přes výzvu nepoložil žádný dotaz, bylo dáno slovo dalšímu z přítomných vlastníků 

s vysvětlením, že prostor pro přednesy vlastních stanovisek může být poskytnut až v závěru 

setkání, zbyde-li na to dostatek času.  

K dalšímu dotazu byly Mgr. Hladkým sděleny základní informace o důvodech nepřítomnosti 

akcionářů Společnosti na tomto setkání.  

V reakci na následný dotaz Ing. Spálený zopakoval, že nejsou dokončeny účetní závěrky za rok 

2019, pročež nemůže poskytnout přítomným úplné a ucelené informace o stavu a výši 

veškerých závazků Společnosti. Upozornil přitom, že bývalé vedení v problematickém období 

počínajícím koncem roku 2019 přistupovalo v některých ohledech laxně k evidenci a hrazení 

určitých závazků Společnosti a nelze tedy vyloučit, že další závazky vyjdou najevo až později. 

K tomu zdůraznil, že ve Společnosti působí krátce a obstarává si nezbytné účetní podklady. 

V této souvislosti pohovořil o spolupráci s Ing. Hradeckým s účetními firmami při obstarání 

podkladů nezbytných k sestavení účetních závěrek. Vysvětlil, že nemohl ukončit spolupráci se 

všemi zaměstnanci, když by takovým jednáním pozbyl zdroje informací a podkladů o stavu 

Společnosti. Dále vyložil, že ponechal ve Společnosti dva stavbyvedoucí, aby získal informace 

o výstavbě projektů a mohl případně některé projekty dokončit tak, aby je bylo možné prodat 

za vyšší cenu a zmínil některé konkrétní příklady investic k dokončení zejména projektu 

v Nových Oblekovicích.  
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Dále Ing. Spálený poukázal na délku splatnosti Dluhopisů Společnosti v roce 2032 a zmínil, jak 

některé dluhopisy z jiných emisí vykupovala před splatností společnost REALITY INVESTING 

Profit, s.r.o. a k tomu upozornil, že tato společnost byla prodána třetí osobě mimo skupinu 

REALITY INVESTING ještě před nástupem Ing. Spáleného do funkce. Uvedl, že emise pokračuje 

až do roku 2032 a teprve rozhodnutím schůze vlastníků dluhopisů může být emise předčasně 

ukončena a může být přistoupeno k předčasnému zpeněžení zastaveného nemovitého 

majetku tak, aby byl výtěžek poměrně a rovnoměrně rozdělen mezi vlastníky Dluhopisů.  

Následně Ing. Spálený zopakoval informace o podání insolvenčního návrhu na Clever House 

JSV, s.r.o., která měla na starost projekt v Soběšicích s třemi (3) parcelami, na kterých se mělo 

postavit celkem šest (6) rodinných domů v celkové hodnotě cca 40.000.000,- Kč.   

Ing. Spálený zmínil, že v některých dceřiných společnostech je jako jednatel stále ještě zapsán 

v obchodním rejstříku Ing. Tomáš Zezulka, který však podepsal zákaz nakládat s majetkem 

společností ze skupiny REALITY INVESTING, v nichž působí. Vysvětlil přitom, že na středu je 

dohodnuto sepsání notářského zápisu o odvolání Ing. Zezulky a jmenování Ing. Spáleného tak, 

aby Ing. Spálený mohl být zapsán do obchodního rejstříku přímo notářem a tedy rychleji, než-li 

rejstříkovým soudem a připomenul některá úskalí spojená se zápisem do obchodního rejstříku. 

K dalšímu dotazu Ing. Spálený doporučil, aby vlastníci dluhopisů sledovali informace o dění ve 

Společnosti a účastnili se schůzí. Na to navázal Mgr. Hladký a vysvětlil, že agent pro zajištění 

bude sledovat, zda se daří nedostatky v zajištění odstraňovat a zopakoval možnost realizovat 

zajištění prodejem zastavených nemovitostí a rozdělení výtěžku mezi věřitele. K tomu ovšem 

připomenul, že lze očekávat nižší výnos v případě prodeje pozemků před dokončením 

plánovaných projektů. K tomu Ing. Spálený doplnil informace o rozsahu zajištění pohledávek 

z Dluhopisů Společnosti. V návaznosti na to Mgr. Horáková doporučila přítomným, aby 

předčasně neprodávali své Dluhopisy společnosti REALITY INVESTING Profit, s.r.o., která 

nepatří do skupiny REALITY INVESTING, a vysvětlila, že prodejem Dluhopisů pozbudou svoji 

zajištěnou pohledávku za Společností.  

Mgr. Hladký na navazující dotaz uvedl, že podle dosavadních informací od Ing. Spáleného 

účetní hodnota majetku skupiny REALITY INVESTING převyšuje výši finančních prostředků 

získaných emisí dluhopisů avšak upozornil, že skutečná (tržní) cena majetku se může výrazně 

lišit od účetního ocenění, a to zejména v závislosti na tom, v jaké fázi rozestavěnosti a s jakými 

právními vadami se jednotlivé projekty prodají a příkladmo pohovořil o projektu Oblekovice 

ve Znojmě. K tomu doplnil, že byly dohledány notářské zápisy s přímou vykonatelností, na 

jejichž základě mohou třetí osoby zahájit exekuci směřující k postižení některých nemovitých 

věcí, pročež potenciální míra uspokojení věřitelů je závislá též na tom, jak se Společnost 

ubráním snahám třetích osob postihnout majetek Společnosti. Zdůraznil však, že se vždy bude 

hledat takový způsob prodeje majetku, který bude pro věřitele nejvýhodnější a příkladmo 

zmínil dražbu a výběrové řízení a nevyloučil ani možnou budoucí kooperaci s různými 

obchodními partnery za účelem dokončení některých projektů tak, aby se mohly zpeněžit za 

vyšší než dosavadní cenu.  

Na následný dotaz Ing. Spálený sdělil, že zatím neuběhla lhůta k podání daňových přiznání, 

pročež nelze podávat trestní oznámení na bývalé vedení za nepodání daňových přiznání. Dodal 
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však, že probíhá rekonstrukce účetnictví a nelze vyloučit, že bude trestní oznámení podáno 

zejména pokud neobjasní důvod některých transakcí a výběrů.  

V reakci na dotaz ohledně příjmů z pronájmů Ing. Spálený vysvětlil, že největší příjmy generuje 

pronájem budov Golden office v Praze a Silver office ve Vyškově, které jsou spolufinancovány 

bankou, jíž se předkládají doklady o hospodaření s těmito budovami. O obě budovy je vysoký 

zájem. Případný prodej by se uskutečnil výběrovým řízením nebo dražbou či jiným 

transparentním způsobem, přičemž k prodeji by byl nabídnut podíl na společnostech 

s ručeným omezeným, které tyto budovy vlastní. 

Poté k dotazu Ing. Spálený shrnul, že u této veřejné emise je investováno 222.924.662,- Kč. 

Omezující opatření vlády spojená s pandemií coronaviru se promítla do hospodaření tak, že 

pouze cca 10% nájemců požádalo o odklad plateb a dvě větší společnosti čerpají státní 

podporu, pročež se čeká na její vyplacení. Na nájemném za prostory v budově Golden office 

se aktuálně dluží cca 250.000,- Kč až 300.000,- Kč.  V přízemí budovy Silver office se nachází 

restaurace Radegastovna avšak horní patra nejsou dokončena ani pronajata. Následně Ing. 

Spálený vyjádřil názor, že skupina REALITY INVESTING aktuálně není schopna držitelům 

dluhopisů zhodnocovat vložené prostředky v plánovaném rozsahu. Pro vysvětlení doplnil, že 

výnosnost některých projektů snižují smlouvy, podle kterých se mají třetí subjekty podílet na 

zisku z prodeje vybraných nemovitých věcí.  Realizace projektů je dle Ing. Spáleného aktuálně 

zastavena, je zajištěna ostraha budov a hrazeno jejich pojištění a provádí se jejich znalecké 

ocenění ke stanovení jejich tržní ceny. Následně popsal některé obtíže spojené s převzetím 

projektů po bývalém vedení a úskalí při získání přístupu k bankovním účtům Společnosti.  

Na další z dotazů Ing. Spálený připomenul, že ze smluv o předčasném odkupu dluhopisů je 

zavázána společnost REALITY INVESTING Profit, s.r.o., nikoliv Společnost či jiný z emitentů 

dluhopisů ze skupiny REALITY INVESTING a zopakoval, že uvedená společnost není součástí 

skupiny REALITY INVESTING a doporučil, aby si vlastníci raději ponechali své dluhopisy a 

nevydávali je společnosti REALITY INVESTING Profit, s.r.o. s ohledem na prodlení REALITY 

INVESTING Profit, s.r.o. s vyplacením vykoupených dluhopisů. 

V reakci na následný dotaz Mgr. Hladký vysvětlil roli advokátů spolupracujících 

s HLADKY.LEGAL zastupujících Jiřího Slezáka a zdůraznil svoji roli jako agenta pro zajištění. 

Vysvětlil, že nebude souhlasit s prodejem zastavených nemovitých věcí za nižší než pořizovací 

cenu bez souhlasu většiny investorů a zdůraznil potřebu provést výběr zájemce transparentně 

příkladmo formou výběrového řízení. V tomto ohledu zdůraznil potřebu konat pravidelné 

schůzky se zástupci největších investorů. K doplňujícímu dotazu Mgr. Hladký dodal, že 

v případě realizace zástavních práv bude výtěžek rozdělován poměrně a rovnoměrně mezi 

investory. Vysvětlil však, že probíhají jednání za účelem nalezení optimálního modelu pro 

nakládání s výtěžky z prodeje nemovitých věcí, jelikož se jeví výhodnějším část výtěžku 

investovat do dokončení některých projektů tak, aby bylo možné prodat je za výrazně vyšší 

cenu, z níž by se věřitelé mohli poměrně uspokojit ve vyšší míře.  

Ing. Spálený na další z dotazů uvedl, že souhlasí s poskytnutím dodatečné tříměsíční (3) lhůty 

ke zjednání nápravy při zřizování zástavních práv k nemovitým věcem. Vysvětlil, že má zájem 

za tři měsíce svolat schůzi vlastníků dluhopisů tak, aby mohla rozhodnout o dalším postupu, 
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zejména zda se zastavené nemovité věci prodají a výtěžek se rozdělí mezi věřitele, nebo zda a 

které projekty se nejprve dokončí, aby byl zajištěn vyšší výnos z jejich prodeje. Pozvánky na 

schůzi s programem k projednání a rozhodnutí budou rozesílány přímo investorům. 

K následujícímu dotazu Ing. Spálený za Společnost přislíbil, že Společnost bude zpravidla 

měsíčně a stručně informovat o stavu a vývoji Společnosti, a to elektronickou formou.  

Dále Ing. Spálený zmínil, že bývalé vedení řádně a včas neposkytlo bankám nezbytné účetní 

doklady, pročež Společnost nezískala financování k dokončení některých projektů, zejména 

v Bezděčíně a Nových Oblekovicích.  Poukázal přitom na to, že zdržení s dokončením některých 

projektů bylo způsobeno bývalým vedením, které pozastavilo či pozdrželo některé platby 

dodavatelům z řad stavebních firem a projekčních kanceláří, které proto přerušily práce na 

výstavbě některých projektů. Poté Ing. Spálený vysvětlil, že se připravuje prodej 

nezastaveného podílu ve slovenské společnosti Rezidencia Hradská s.r.o. a určil okruh dalších 

cca deseti nezastavených nemovitých věcí, o které se bývalé vedení nestaralo s dostatečnou 

péčí a které je třeba prodat, než neúčelně vynakládat prostředky na jejich údržbu a opravy.  

Získané prostředky by se použily ke stabilizaci Společnosti a k obnovení kontroly nad částí 

majetku, který je exekučně postižen nebo u kterého exekuční postih hrozí. V této souvislosti 

však Ing. Spálený zdůraznil, že má pochybnosti o pravosti a výši některých pohledávek za 

Společností s ohledem na pochybné okolnosti jejich domnělého vzniku, nepřiměřenou výši 

zejména na smluvních sankcích a s přihlédnutím k tomu, že ve Společnosti se k nim 

nedochovaly potřebné doklady a zodpovědné osoby nebyly schopny okolnosti údajného 

vzniku těchto pohledávek uspokojivě vysvětlit. Aktuálně jsou právníky prověřovány a 

Společnost se jim bude právní cestou bránit.   

Na to Mgr. Hladký dodal, že i když není podíl Společnosti na slovenské společnosti Rezidencia 

Hradská s.r.o. zastaven ve prospěch agenta pro zajištění, bude požadovat, aby důvody jejího 

prodeje byly řádně komunikovány vlastníkům dluhopisů. Dále uvedl, že se připravují právní 

kroky proti společnosti REALITY INVESTING Profit, s.r.o. a zmínil některé podezřelé okolnosti 

týkající se jejího ovládnutím třetí osobou nespadají do skupiny REALITY INVESTING.  

Ing. Spálený na další dotaz odpověděl tak, že probíhá ocenění tržní ceny budovy Golden office 

a vysvětlil důvody některých personálních změn ve Společnosti a zmínil zavedení nových 

kontrolních opatření nad zaměstnanci Společnosti. 

K dalšímu dotazu Mgr. Hladký ocenil práci Ing. Spáleného a jeho součinnost s agentem pro 

zajištění a zopakoval některé důvody, pro které za bývalého vedení nastalo prodlení se 

zřízením zajištění. Doplnil přitom, že nově si agenti pro zajištění sami sepisují zástavní smlouvy 

a návrhy na vklad zástavních práv k nemovitým věcem Společnosti a neponechávají tuto 

činnost na Společnosti či externích poradcích, u kterých docházelo ke zdržení s jejich přípravou 

a podpisem.   

Na poslední dotaz Mgr. Hladký reagoval tak, že bude na další schůzi vlastníků dluhopisů, aby 

rozhodla o dalším postupu a zopakoval možnost předčasného ukončení emise příkladmo 

k 31. 12. 2021 tak, aby Společnost měla dostatek času některé projekty dokončit a jiné prodat 

a následně věřitele poměrně uspokojit způsobem a za podmínek schválených schůzí vlastníků 

dluhopisů.  
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8. ZÁVĚR 

 

Závěrem Mgr. Račko poděkoval přítomným za jejich účast a dotazy a setkání v 13:20 hod. 

ukončil.  

Přítomní byli poučeni, že na schůzi vlastníků dluhopisů REALITY INVESTING VIP-Bond, s.r.o. 

svolanou na 14:00 hod. se mají registrovat na recepci. 

 

Za správnost:  

 

 

………………………………………… 

Mgr. Petr Račko, advokát 

pověřen vedením setkání vlastníků Dluhopisů 
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