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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Jan Světlík musí zaplatit 225 milionů korun, rozhodl 
soud 

Praha/Ostrava, 1. listopadu 2016 - Krajský soud v Ostravě vyhověl žalobě KKCG 

Industry a opakovaně odsoudil Jana Světlíka a Pavla Filipčíka k náhradě škody ve výši 

225 milionů korun. Ta vznikla společnosti Vítkovice a.s. v roce 2008 nákupem bezcenné 

firmy Spojené slévárny od Martina Ulčáka právě za téměř čtvrt miliardy korun. 

 

KKCG Industry potvrzující rozsudek vítá. Krajský soud v Ostravě v souladu s pokynem 

odvolacího Vrchního soudu v Olomouci vyslechl pana Světlíka a dal mu možnost 

obhájit, proč o koupi bezcenné firmy rozhodl. Soud opakovaně plně vyhověl žalobě 

KKCG Industry a odsoudil pana Světlíka k náhradě vzniklé škody ve výši 225 milionů 

korun. Koupě bezcenné společnosti od pana Ulčáka za téměř čtvrt miliardy korun 

považuje KKCG Industry od počátku za tunel na akcionáře Vítkovic. Soud to potvrdil a 

znovu pana Světlíka odsoudil. 

 

KKCG Industry chrání zájmy akcionářů 

Jan Světlík musí vzniklou škodu zaplatit společnosti Vítkovice a.s. KKCG Industry 

úspěšnou žalobou chrání všechny minoritní akcionáře Vítkovic. Není možné, aby pan 

Světlík zneužíval své postavení ve společnosti k vyvádění peněz panu Ulčákovi. Spojené 

slévárny byly v době koupě bezcennou ztrátovou firmou a kupní cena téměř čtvrt 

miliardy korun byla neopodstatněná. To opakovaně potvrdil soud. Ztrátové Spojené 

slévárny se potýkají s problémy i po začlenění do skupiny Vítkovice. Za 8 let byla 

společnost v zisku pouze třikrát, vydělala necelých 15 milionů korun. Naopak celkově 

eviduje kumulovanou ztrátu přes 184 milionů korun. 

 

KKCG 

Investiční skupina KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy více než 2 mld. eur. 

Zaměstnává víc než 2 500 lidí. Jako strategický investor se dlouhodobě zaměřuje 

na oblasti těžby ropy a zemního plynu, na loterijní průmysl, cestovní ruch a na investice 

do nových technologií. Skupina KKCG drží podíly ve více než 25 českých a zahraničních 

společností, mezi které patří např. skupina MND, SAZKA Group, VÍTKOVICE, cestovní 

skupina FISCHER, Conectart, DataSpring, Safe DX, Springtide Ventures a další. KKCG 
působí v 10 zemích světa. 
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