
 

 

 

Městský soud v Praze 

Slezská 9 

120 00 Praha 2  

----------------------------------------- 

Elektronické podání do DS 

V Praze dne 2. listopadu 2021 

 

 

Navrhovatel:   Ing. Ivo Charvát, RČ: 550517/2321 

    bytem Bratrská 1093/28, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31 

(dále jen „Navrhovatel“) 

 

    p r á v n ě   z a s t o u p e n 

 

    Mgr. Petrem Veselým, advokátem ev. č. ČAK 14470 

    ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář s.r.o. 

sídlo Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 

 

 

Dlužník:   GROWING WAY s.r.o., IČ: 097 33 809 

    se sídlem Praha 8, Boudníkova 2514/7, PSČ 180 00  

(dále jen „Dlužník“) 

 

 

 

 

 

   INSOLVENČNÍ NÁVRH  



 

 

 

Důkazy a přílohy: 

 

 Obecné:  

 

(1) Plná moc právního zástupce 

(2) Úplný výpis z obchodního rejstříku Dlužníka 

(3) Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení Dlužníka 

(4) Doklad k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení 

 

K prokázání aktivní věcné legitimace: 

 

(5) Smlouva o správě majetku srovnatelné s obhospodařováním ze dne 8.9.2020, uzavřená mezi 

Navrhovatelem a Dlužníkem 

(6) Výpis z účtu ČSOB pro platbu ze dne 18.9.2020 

(7) Výpis z účtu ČSOB pro platbu ze dne 16.8.2021 

(8) E-mailová žádost o vyplacení peněžních prostředků ze dne 18.9.2021 

(9) Písemná žádost o vyplacení peněžních prostředků ze dne 17.9.2021 

(10) Podací lístek ze dne 20.9.2021 

 

K prokázání plurality věřitelů se splatnými pohledávkami: 

 

(11) Smlouva o správě majetku srovnatelné s obhospodařováním ze dne 8.9.2021, uzavřená mezi 

Lenkou Caletkovou a Dlužníkem 

(12) Výpis z účtu ČS pro platbu ze dne 17.9.2020 

(13) E-mailová žádost o vyplacení peněžních prostředků ze dne 18.9.2021 

(14) Písemná žádost o vyplacení peněžních prostředků ze dne 17.9.2021 

(15) Podací lístek ze dne 20.9.2021 

 

 K prokázání platební neschopnosti a předlužení: 

 

(16) Usnesení o zahájení trestního řízení ze dne 14.9.2021 č.j. NCOZ-9068-294/TČ-2020-417705-F 

vydané Policí ČR, Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV, expozitura Ostrava – nechť si 

vyžádá soud 

(17) Tiskové zprávy Policie ČR  

  



 

 

 

I. 

INSOLVENČNÍ NÁVRH  

 

1. Navrhovatel tímto ve smyslu ust. § 3 odst. 1 ve spojení s ust. § 97 odst. 1 a 3 zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“), podává 

k Městskému soudu v Praze (dále jen „Insolvenční soud“), jako věcně a místně příslušnému soudu, 

insolvenční návrh (dále jen „Insolvenční návrh“) na Dlužníka pro jeho úpadek ve formě platební 

neschopnosti a úpadek ve formě předlužení. 

 

2. Věcná příslušnost: Věcná příslušnost Insolvenčního soudu k rozhodování o Insolvenčním návrhu je 

dána v souladu s ust. § 7a písm. a) IZ, jelikož o Insolvenčním návrhu bude rozhodováno 

v insolvenčním řízení. 

 

3. Místní příslušnost: Místní příslušnost Insolvenčního soudu k rozhodování o Insolvenčním návrhu je 

dána v souladu s ust. § 7b odst. 1 věta druhá IZ, jelikož Dlužník je osobou zapsanou v obchodním 

rejstříku a jeho sídlo se nachází od 7.11.2017 (a tedy také kde dni, který předchází o 6 měsíců 

okamžik zahájení insolvenčního řízení) v obvodu Insolvenčního soudu (2). 

 

II. 

POHLEDÁVKA NAVRHOVATELE ZA DLUŽNÍKEM 

AKTIVNÍ VĚCNÁ LEGITIMACE K PODÁNÍ INSOVLENČNÍHO NÁVRHU 

 

4. S ohledem na ust. § 105 odst. 1 IZ, je věřitel dlužníka podávající insolvenční návrh povinen doložit, 

že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku a k návrhu připojit její přihlášku (dále pouze „Přihláška 

pohledávky“) (3). 

 

5. Specifikace Pohledávky Navrhovatele: Navrhovatel a Dlužník uzavřeli dne 8.9.2020 Smlouvu o 

správě majetku srovnatelné s obhospodařováním (dále jen "Smlouva") (5), na základě které se 

Dlužník (jako správce) zavázal obhospodařovat majetek Navrhovatele (jako zákazníka) spočívající 

v investičních nástrojích nebo peněžních prostředcích určených ke koupi investičních nástrojů. Na 

základě této Smlouvy odeslal Navrhovatel na bankovní účet Dlužníka uvedený ve Smlouvě dne 

18.9.2020 částku 200.000,- Kč a dne 16.8.2021 částku 250.000,- Kč (6,7). Celkem tak zaslal 

Navrhovatel dlužníkovi částku 450.000,- Kč. Dle ustanovení odst. 4.4. Smlouvy byl Dlužník (v pozici 

správce) povinen na písemný pokyn – Žádost o výběr – vyplatit Navrhovateli (v pozici zákazníka) 

požadovaný objem finančních prostředků. Dle Všeobecných obchodních podmínek, které jsou 

součástí Smlouvy, měl Dlužník vyplatit požadovanou částku na účet Navrhovatele nejpozději do 10  



 

 

 

pracovních dnů, kdy Dlužník obdržel žádost o vyplacení peněžních prostředků. V odst. 4.8. Smlouvy 

si smluvní strany ujednaly, že hlavním komunikačním kanálem obou stran je elektronická pošta a 

firemní portál. E-mailem ze dne 18.9.2021 zaslal Navrhovatel Dlužníkovi Žádost o vyplacení 

peněžních prostředků ve výši 450.000,- Kč (8). Pohledávka Navrhovatele ve výši 450.000,- Kč se tak 

stala splatnou dne 1.10.2021. Svou Žádost o vyplacení peněžních prostředků ve výši 450.000,- Kč 

odeslal Navrhovatel Dlužníkovi ještě v písemné podobě doporučenou poštou dne 20.9.2021 (9,1). 

Dlužník Navrhovateli na jeho pohledávku do dnešního dne nic nezaplatil.    

Navrhovatel uvádí, že jeho Pohledávka vůči Dlužníkovi ve výši 450.000,- Kč je ke dni podání 

tohoto insolvenčního návrhu více než 30 dnů po splatnosti. 

 

 

III. 

DALŠÍ ZNÁMÝ VĚŘITEL DLUŽNÍKA A JEHO POHLEDÁVKA 

 

6. Specifikace Pohledávky Lenky Caletkové: Lenka Caletková, nar. 21.7.1966, bytem Školní 63, 751 

11 Radslavice (dále jen „Lenka Caletková“) a Dlužník uzavřeli dne 8.9.2020 Smlouvu o správě 

majetku srovnatelné s obhospodařováním (dále jen "Smlouva") (11), na základě které se Dlužník 

(jako správce) zavázal obhospodařovat majetek Lenky Caletkové (jako zákazníka) spočívající 

v investičních nástrojích nebo peněžních prostředcích určených ke koupi investičních nástrojů. Na 

základě této Smlouvy odeslala Lenka Caletková na bankovní účet Dlužníka uvedený ve Smlouvě 

dne 17.9.2020 částku 100.000,- Kč (12). Dle ustanovení odst. 4.4. Smlouvy byl Dlužník (v pozici 

správce) povinen na písemný pokyn – Žádost o výběr – vyplatit Lence Caletkové (v pozici 

zákazníka) požadovaný objem finančních prostředků. Dle Všeobecných obchodních podmínek, které 

jsou součástí Smlouvy, měl Dlužník vyplatit požadovanou částku na účet Lenky Caletkové nejpozději 

do 10 pracovních dnů, kdy Dlužník obdržel žádost o vyplacení peněžních prostředků. V odst. 4.8. 

Smlouvy si smluvní strany ujednaly, že hlavním komunikačním kanálem obou stran je elektronická 

pošta a firemní portál. E-mailem ze dne 18.9.2021 zaslala Lenka Caletková Dlužníkovi Žádost o 

vyplacení peněžních prostředků ve výši 100.000,- Kč (13). Pohledávka Lenky Caletkové ve výši 

100.000,- Kč se tak stala splatnou dne 1.10.2021. Svou Žádost o vyplacení peněžních prostředků 

ve výši 100.000,- Kč odeslala Lenka Caletková Dlužníkovi ještě v písemné podobě doporučenou 

poštou dne 20.9.2021 (14,15). Dlužník Lence Caletkové na její pohledávku do dnešního dne nic 

nezaplatil.    

Navrhovatel uvádí, že pohledávka Lenky Caletkové vůči Dlužníkovi ve výši 100.000,- Kč je ke 

dni podání tohoto insolvenčního návrhu více než 30 dnů po splatnosti. 

 



 

 

 

IV. 

SKUTEČNOSTI OSVĚDČUJÍCÍ ÚPADEK DLUŽNÍKA 

 

7. Dle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti, jestliže má 1) více 

věřitelů, 2) peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a současně 3) tyto 

závazky není schopen plnit. Dle ust. § 3 odst. 2 písm. a) IZ se má za to, že dlužník není schopen 

plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků. 

 

8. Dle ust. § 3 odst. 4 IZ je dlužník, který je právnickou osobou, v úpadku ve formě předlužení tehdy, 

jestliže má 1) více věřitelů, 2) souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. 

 

9. Usnesením Police ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, expozitura Ostrava, ze 

dne 14.9.2021 č.j. NCOZ-9068-294/TČ-2020-417705-F bylo s Dlužníkem zahájeno trestní stíhání 

pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu (16). Orgány činnými v trestním řízení 

byl zajištěn veškerý známý majetek Dlužníka. Dlužník tak musel zastavit veškeré své platby 

věřitelům a je v platební neschopnosti. V usnesení o zahájení trestního stíhání je uvedeno, že 

Dlužník způsobil svým věřitelům škodu nejméně ve výši 1.520.987.340,44 Kč, zajištěna byla však 

toliko částka nižší než 1 mld. Kč. Dlužník je tak předlužen (16, 17). 

 

10. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je zřejmé, že se Dlužník nachází v úpadku ve formě 

platební neschopnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 písm. b) IZ a v úpadku ve formě 

předlužení ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 IZ. 

 

V. 

ZÁLOHA NA NÁKLADY INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

 

11. Navrhovatel složil v souladu s ust. § 108 odst. 1 IZ před podáním tohoto návrhu na bankovní 

účet Insolvenčního soudu zálohu v částce 50.000,- Kč (4). 

 

VI. 

NÁVRH NA ULOŽENÍ POVINNOSTI PŘEDLOŽIT SEZNAMY MAJETKU A ZÁVAZKŮ 

 

12. Navrhovatel navrhuje, aby Insolvenční soud ve smyslu ustanovení § 128 odst. 3 IZ uložil dlužníkovi 

povinnost předložit  



 

 

 

 

a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek, s uvedením svých dlužníků, 

b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, 

c) seznam svých zaměstnanců. 

 

VII. 

ZÁVĚREČNÝ NÁVRH 

 

13. Na základě výše uvedených skutečností je Navrhovatel přesvědčen, že jsou splněny všechny 

podmínky pro to, aby Insolvenční soud rozhodl o úpadku Dlužníka, tj. navrhuje, aby Insolvenční 

soud vydal následující 

 

u s n e s e n í : 

 

Zjišťuje se úpadek dlužníka GROWING WAY s.r.o., IČ: 097 33 809, se sídlem Praha 8, 

Boudníkova 2514/7, PSČ 180 00 

 

 

Ing. Ivo Charvát 

 


