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USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Janoutem v insolvenční věci
dlužníka:

k návrhu
věřitelů:

Data Safe Centrum, s.r.o., IČO: 27734145,
se sídlem Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zastoupeným JUDr. Janou Bednářovou, advokátkou
se sídlem Šrobárova 23, 130 00 Praha 3,
a/ Petr Štika, DiS., narozený dne 5. 4. 1971,
bytem Za parkem 234, 394 26 Lukavec,
b/ Ing. Jiří Hofrichtr, narozený dne 24. 2. 1953,
bytem Pod Špičákem 99, 470 01 Česká Lípa,
c/ Ing. Vojtěch Tincl, narozený dne 6. 3. 1936,
bytem J. B. Pecky 4, 796 01 Prostějov,
d/ Ing. Oldřich Tesař, narozený dne 30. 6. 1941,
bytem Dukelská 402, 562 01 Ústí nad Orlicí,
e/ Mick Wayne, narozený dne 25. 6. 1979,
bytem Libušinka 10, 796 01 Prostějov,
f/ Jiří Piroch, narozený dne 2. 11. 1952,
bytem Vřesník 52, 507 71 Miletín,
g/ Ing. Vilém Pytlík, narozený dne 29. 5. 1954,
bytem Sadová 165/12, 748 01 Hlučín,
h/ Mgr. Ladislav Malý, narozený dne 7. 4. 1946,
bytem Havlovská 1131/28, 160 00 Praha,
i/ Ing. Gerhard Bortlík, narozený dne 21. 11. 1958,
bytem Slezská 205/39, 747 68 Kobeřice,
j/ Rostislav Tomčal, narozený dne 13. 1. 1964,
bytem Kozojídky 36, 696 63 Kozojídky,
k/ Karel Kulhánek, narozený dne 1. 9. 1969,
bytem Táborského nábřeží 832/7, 639 00 Brno,
l/ Jaroslav Barvíř, narozený dne 5. 3. 1960,
bytem Hliníky 474, 679 63 Velké Opatovice,
m/ Ing. Pavel Zdeněk, narozený dne 28. 6. 1968,
bytem Školní 593, 338 43 Mirošov,
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všichni zastoupeni Mgr. Michalem Hanšpachem, advokátem
POLENA/HANŠPACH/PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář,
Se sídlem Hybernská 1009/24, Nové Město, 110 00 Praha 1,
o insolvenčním návrhu věřitelů jako insolvenčních navrhovatelů
t a k t o:
I.

Zjišťuje se úpadek dlužníka – Data Safe Centrum, s.r.o., IČO: 27734145, se sídlem
Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5.

II.

Na majetek dlužníka – Data Safe Centrum, s.r.o., IČO: 27734145, se sídlem
Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 se prohlašuje konkurs.

III.

Je dána mezinárodní příslušnost soudů České republiky k zahájení tohoto
hlavního insolvenčního řízení dle ust. čl. 3 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2015/848, o insolvenčním řízení, neboť hlavní zájmy dlužníka jsou
soustředěny na území České republiky, když dlužník zde má své sídlo.

IV.

Insolvenčním správcem se ustavuje Mgr. Tereza Vodičková, IČO: 65907396,
se sídlem Jindřišská 1441, 530 02 Pardubice, provozovna Senovážné nám. 23, 110 00
Praha.

V.

Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dnem, hodinou a minutou zveřejnění
tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

VI.

Soud vyzývá věřitele dlužníka, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby své
pohledávky přihlásili do 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku; přihlášky a jejich
přílohy se podávají dvojmo dle § 80a insolvenčního zákona k Městskému soudu
v Praze, pracoviště Slezská 9, 120 00 Praha 2 na stanoveném formuláři. Formulář je
zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR
www.justice.cz nebo na internetových stránkách insolvenčního rejstříku
http://isir.justice.cz. K přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud
nepřihlíží a pozdě uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.
Přihláškou pohledávky uplatňují své pohledávky i zajištění věřitelé. V přihlášce se
musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které zajištění osvědčují, a připojit
listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou
pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, a
jde-li o zajištěné věřitele podmíněných pohledávek nebo pohledávek budoucích,
k jejichž zajištění byla zastavena věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková
hodnota nebo zřízeno jiné zajištění uvedené v § 2 písm. g/ insolvenčního zákona.
Do insolvenčního řízení se přihlašují i ty pohledávky, které již byly uplatněny u
soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány
výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo
vázanou na podmínku.
Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné
účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy přihláška
došla insolvenčnímu soudu.
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Věřitelé mohou dle ust. § 192 odst. 1 insolvenčního zákona popřít pohledávku
jiného věřitele za podmínek stanovených v ust. § 200 insolvenčního zákona a §§
22a a 22b vyhl. č. 311/2007. Sb. ve znění pozdějších předpisů.
VII.

Soud vyzývá věřitele, aby insolvenční správkyni neprodleně sdělili, jaká zajišťovací
práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách, nebo jiných
majetkových hodnotách, jinak mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu
vzniklou tím, že do majetkové podstaty dlužníka nebude včas sepsán majetek
dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva;
to neplatí, jsou-li tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu.
Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu
zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal
přihlášku své pohledávky.

VIII.

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
30. září 2021, v 10:00 hod., do jednací síně č. dv. 453, 4. poschodí, budovy
Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, 120 00 Praha 2.

IX.

Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení
přezkumného jednání (dle bodu VIII. výroku tohoto usnesení) ve stejné jednací
síni. Předmětem jednání schůze věřitelů bude:
• zpráva insolvenční správkyně o její dosavadní činnosti a hospodářské činnosti
dlužníka,
• rozhodování o hlasovacím právu věřitelů,
• volba věřitelského orgánu,
• rozhodnutí věřitelů o event. odvolání dosavadní insolvenční správkyně z funkce
a ustanovení nového insolvenčního správce.

X.

Věřitelé mohou dle ust. § 52 odst. 2 insolvenčního zákona navrhnout, aby
insolvenční soud rozhodl o hlasovacím právu odlišně od seznamu přihlášených
pohledávek. Návrh musí být doručen insolvenčnímu soudu nejpozději 7 dní před
schůzí věřitelů; tato lhůta však neskončí dříve než 5 dní po zveřejnění seznamu
přihlášených pohledávek v insolvenčním rejstříku. Skutečnosti rozhodné pro
hlasovací právo lze doplnit a důkazy k jejich osvědčení insolvenčnímu soudu
předložit nejpozději 2 pracovní dny před schůzí věřitelů.

XI.

Soud ukládá dlužníkovi – Data Safe Centrum, s.r.o., IČO: 27734145, se sídlem
Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, aby do deseti dnů sestavil a
odevzdal insolvenční správkyni seznamy svého majetku a závazků s uvedením
svých dlužníků a věřitelů.

XII.

Soud ukládá insolvenční správkyni, aby nejpozději do 14. září 2021 předložila
soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek způsobem a s náležitostmi
dle ust. § 189 odst. 1 in fine a odst. 4 insolvenčního zákona v platném znění tak,
aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 15 dnů přede dnem
přezkumného jednání. Soud dále ukládá insolvenční správkyni, aby zprávu o své
dosavadní činnosti a hospodářské činnosti dlužníka předložila soudu nejpozději
ve lhůtě 10 dnů přede dnem konání první schůze věřitelů svolané po prohlášení
konkursu.
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Navrhovatelé jsou povinni do tří dnů od právní moci tohoto bodu výroku tohoto
usnesení zaplatit v kolcích nebo převodem na účet č. 3703-2928021/0710, variabilní
symbol 9448174221 společně a nerozdílně soudní poplatek za insolvenční řízení ve
výši 2 000 Kč.
O d ů v o d n ě n í:

Insolvenční navrhovatelé v insolvenčním návrhu ze dne 1. února 2021 zejména uvedli, že
dlužník je obchodní společností a svoji činnost financuje prostřednictvím emitování
korporátních dluhopisů, které upisuje široké veřejnosti. Dlužník měl ke dni 1. únoru 2021
závazky vůči shora uvedeným navrhovatelům ve výši nejméně 4 725 000 Kč. Tyto závazky jsou
více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a v některých případech více než 3 měsíce po lhůtě
splatnosti závazků. Dlužník má dále nejméně dalších 27 věřitelů s pohledávkami za dlužníkem.
Jedná se o závazky s dobou delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a dotyční věřitelé hodlají
přihlásit své splatné závazky do insolvenčního řízení za dlužníkem.
Dlužník dále také dosud neuhradil poměrné úrokové výnosy splatné 9. listopadu 2018 a
9. listopadu 2019 a neplní tak tyto své závazky po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti
těchto závazků. Nejpozději koncem roku 2020 dlužník zatavil platby podstatné části svých
peněžitých závazků. Podle insolvenčních navrhovatelů tak dlužník není schopen plnit své
peněžité závazky.
Insolvenční navrhovatelé své pohledávky za dlužníkem a dále také okolnosti na straně dlužníka
v řízení doložili.
Navrhovatelé za této situace navrhli, aby soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka a o prohlášení
konkursu na jeho majetek.
Soud v této právní věci o insolvenčním návrhu insolvenčních navrhovatelů jednal dne
30. června 2021. Při tomto jednání právní zástupce věřitelů-insolvenčních navrhovatelů
na podaném insolvenčním návrhu trval a právní zástupkyně dlužníka uvedla, že souhlasí
se zjištěním úpadku dlužníka a aby jeho úpadek byl řešen konkurzem.
Soud proto na základě § 3 odst. 1 písm. a/, b/ a c/ a odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona a
na základě § 132 odst. 1 a podle § 136 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl tak, jak je to
uvedeno shora v bodech prvním a druhém výroku tohoto usnesení.
V bodě třetím výroku tohoto usnesení rozhodl soud na základě § 427 odst. 1 insolvenčního
zákona.
V bodě čtvrtém výroku tohoto usnesení rozhodl soud na základě § 25 odst. 2 písm. a/
insolvenčního zákona a v bodech pátém až dvanáctém na základě § 136 odst. 2 insolvenčního
zákona.
V bodě třináctém výroku tohoto usnesení rozhodl soud podle § 4 odst. 1 písm. e/ zákona
o soudních poplatcích. V souvislosti s rozhodnutím o insolvenčním návrhu vzniká poplatková
povinnost navrhovatele/navrhovatelů zaplatit soudní poplatek za řízení. Soudní poplatek je podle
sazebníku soudních poplatků – přílohy k zákonu o soudních poplatcích, položka 4, 1. odst.,
písm. c/ uvedeného sazebníku ve výši 2 000 Kč.
Záloha na náklady insolvenčního řízení byla v řízení zaplacena.
Poučení:
Proti bodu I. a II. výroku tohoto usnesení se může odvolat dlužník. V odvolání však lze namítat
pouze to, že rozhodnutí nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že
tomu brání překážka stanovená v insolvenčním zákoně. Ke skutečnostem, které nastaly nebo
vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.
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Proti bodu III. výroku tohoto usnesení je přípustné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze do 15
dnů ode dne doručení usnesení. Odvolání se podává k Městskému soudu v Praze.
Proti bodu IV. výroku tohoto usnesení je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů
ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Městského soudu
v Praze. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovená insolvenční správkyně nesplňuje
podmínky pro ustanovení, nebo že není nepodjatá. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly
po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.
Proti ostatním výrokům tohoto usnesení není odvolání přípustné.
Rozhodnutí insolvenčního
http://isir.justice.cz.

soudu

budou

zveřejňována

v insolvenčním

rejstříku

Účast insolvenční správkyně a dlužníka při přezkumném jednání a schůzi věřitelů je nezbytná.
Insolvenční správkyně se může dát na své náklady a nebezpečí při přezkumném jednání zastoupit
jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců.
Dlužník má povinnost poskytnout insolvenční správkyni při zjišťování majetkové podstaty
všestrannou součinnost a dbát jejích pokynů (§ 210 odst. 1 insolvenčního zákona).
Ten, kdo má u sebe dlužníkův majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, je povinen to
oznámit insolvenční správkyni, jakmile se dozví o vydání rozhodnutí o úpadku, a uvést právní
důvod, na jehož základě má tento majetek u sebe. Na výzvu insolvenční správkyně, jí musí
umožnit prohlídku tohoto majetku a jeho ocenění (§ 213 insolvenčního zákona).
Praha 2. července 2021

JUDr. Pavel Janout, v.r.
samosoudce
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