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sídlo
Pražská 3226, 415 01 Teplice
pobočka Husovo nám. 66, 413 01 Roudnice n. L.

Krajský soud v Brně
pobočka v Jihlavě
Třída Legionářů 9a
587 26 Jihlava

V Teplicích dne 10. 5. 2021
Naše zn. JJ/2021

Navrhovatel:

Michal Jindrásek, narozen 26. 3. 1983,
bytem Svídnice 26, 517 41 Kostelec nad Orlicí,

Dlužník:

WOOD UNION s.r.o., IČ 066 67 104,
se sídlem Příkopy 1225/31, 594 01 Velké Meziříčí,
zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 103537,

Insolvenční návrh s přihláškou pohledávky
I.
Dlužník, společnost Wood Union, jako emitent a navrhovatel jako upisovatel, který je v postavení
spotřebitele, spolu dne 22. 7. 2018 uzavřely Smlouvu o úpisu dluhopisů „Dluhopisy WOOD
UNION 2020“ (dále jen „Smlouva o úpisu dluhopisů“), jejímž předmětem je získání dvou kusů
upsaných dluhopisů, každého o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Navrhovatel dlužníkovi za dva
dluhopisy poskytl celkovou částku ve výši 100.000,- Kč. Jedná se o dluhopis s pořadovým číslem
046 a 047, viz příloha. Smlouva o úpisu dluhopisů se dále řídí dokumentem „Úplné znění
emisních podmínek ze dne 6. 8. 2018“ (dále jen „Emisní podmínky WOOD UNION 2020“). Dle
těchto podmínek splatnost emise dluhopisů s názvem Dluhopisy WOOD UNION 2020 nastala dne
15. 7. 2020. Dle emisních podmínek byl dlužník povinen hradit navrhovateli úroky ve výši 9%
p.a. a to dvakrát ročně. Dlužník navrhovateli po splatnosti dluhopisů ničeho nevrátil zpět a za
více jak rok dluží dlužník navrhovateli i na úrocích. Dlužník proto navrhovateli dluží celkovou
částku ve výši 100.000,- Kč spolu s úrokem ve výši 9% p.a. Celá emise dluhopisů byla realizována
prostřednictvím portálu Dluhopisy CZ, kde lze dohledat bližší informace o emisi.
Důkazy: Smlouva o úpisu dluhopisů ze dne 22. 7. 2018
Upsané dluhopisy 046 a 047
Emisní podmínky WOOD UNION 2020
Přihláška pohledávky – Jindrásek
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II.
Dlužník prostřednictvím portálu Dluhopisy CZ realizoval celkem tyto tři emise dluhopisů:
a) dne 15. 7. 2018 emisi dluhopisů s názvem WOOD UNION 2020 o celkovém objemu
emise 15.000.000,- Kč. Dluhopisy byly splatné po dvou letech, tedy ke dni 15. 7. 2020.
Úroky ve výši 9 % p.a., měly být hrazeny půlročně. Informace o emisi, viz výše.
Přestože tato emise je již více jak 9 měsíců splatná, věřitelé doposud neobdrželi své peníze zpět.
Jedná se přitom výhradně o spotřebitele, kteří koupili od jednoho dluhopisu po několik málo
kusů dluhopisů. Věřiteli společnosti je tak velké množství menších spotřebitelů.
b) dne 15. 7. 2019 emisi dluhopisů s názvem WOOD UNION 2022 o celkovém objemu
emise 10.000.000,- Kč. Dluhopisy jsou splatné po třech letech, tedy ke dni 15. 7. 2022.
Úroky ve výši 8 % p.a. měly být hrazeny půlročně, ovšem věřitelé nemají za poslední
více jak rok úroky zaplacené. Přikládám informace o emisi.
Důkaz: Emisní podmínky WOOD UNION 2022
c) dne 1. 1. 2020 emisi dluhopisů s názvem WOOD UNION II 2022 o celkovém objemu
emise 16.600.000,- Kč, ze kterého bylo skutečně upsáno již pouze 13.800.000,- Kč.
Konec upisovacího období bylo dne 30. 6. 2020. Dluhopisy jsou splatné po třech
letech, tedy ke dni 31. 12. 2022. Úroky ve výši 8 % p.a. měly být hrazeny půlročně,
ovšem věřitelé nemají za poslední více jak rok úroky zaplacené. Přikládám
informace o emisi.
Důkaz: Emisní podmínky WOOD UNION II 2022
Podrobné informace o všech emisích lze nalézt na webu Dluhopisy CZ na adrese
https://dluhopisy.cz/wood-union
Navrhovatel je v současnosti obeznámen cca o 70 věřitelích ze všech emisí, převážně tedy
z první emise. Dlužník těmto věřitelům nevrátil jistinu (v případě první emise), nebo jim nehradí
více jak rok úroky (v případě druhé a třetí emise, jejichž splatnost nastane až v roce 2022).
Dohromady se jedná o věřitele o celkové sumě pohledávek přesahující výši 12.000.000,- Kč. Tyto
věřitele bude navrhovatel bezprostředně po zahájení insolvenčního informovat, aby podali do
řízení své přihlášky pohledávky. Navrhovatel zároveň není obeznámen o žádném věřiteli s
dluhopisy, komu by dlužník jeho peníze vrátil zpět.
Navrhovatel soudu sděluje, že seznam všech věřitelů, kterým dlužník upsal dluhopisy, má
k dispozici společnost Centrum Dluhopisů s.r.o., IČ 289 60 220, sídlem Plzeňská 276/298,
Motol, 150 00 Praha 5, která provozuje internetový portál Dluhopisy CZ. Žádám tímto
soud, aby seznam věřitelů od této společnosti vyžádal a všichni věřitelé byli o zahájeném
řízení bezprostředně informováni, a mohly do řízení přihlásit své pohledávky.
Důkaz: Vyžádání seznamu věřitelů všech tří emisí od společnosti Centrum Dluhopisů s.r.o., IČ 289
60 220
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III.
Dlužník má věřitele i mimo okruh věřitelů s dluhopisy. Jedním z největších věřitelů
pravděpodobně bude leasingová společnost IPB Invest, a.s., IČ 255 22 248, se sídlem
Karlovo nám. 34/28, 674 01 Třebíč. Společnost má vůči dlužníkovi pohledávku o celkové
výši 33.479.014,99,- Kč, jak plyne z exekučního příkazu ze dne 29. 10. 2020. Exekuční
příkaz je vyvěšen i ve sbírce listin společnosti dlužníka.
Důkaz: Exekuční příkaz ze dne 29. 10. 2020
Navrhovatel je obeznámen i o dalších věřitelích dlužníka, kteří mají mít pohledávku za
dlužníkem z obchodních vztahů. Jedná se například o společnost MALCOM CZ s.r.o., IČ 017
45 841, která má mít pohledávku ve výši kolem 600 tis. Kč.
Dle informací navrhovatele dlužník již několik měsíců svoji činnost, těžbu dřeva,
nevykonává. Dlužník má zabavené všechny těžební stroje leasingovou společností IPB
Invest, a.s. pro zajištění jejich pohledávek. Dlužník tak nemá možnost svoji činnost dále
vykonávat a závazky dlužníka se nadále navyšují minimálně o příslušenství.
IV.
S ohledem na skutečnosti výše uvedené má navrhovatel za to, že dlužník může být předlužen. Jak
je uvedeno výše v textu, protože dlužník má závazky nejméně ve výši 70.000.000,- Kč, které
v současnosti není schopen splácet, přičemž hodnota jeho majetku není známa. Dlužník nezaložil
účetní závěrku do sbírky listin rejstříkového soudu, věřiteli proto není znám ani celkový stav
závazků dlužníka. Lze ovšem očekávat, že závazky dlužníků budou vyšší než výše uvedené.
S ohledem na skutečnost, že navrhovatel je zároveň spotřebitelem, je osvobozen dle ustanovení
§ 108 odst. 1 insolvenčního zákona od placení zálohy nákladů insolvenčního řízení.
V.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že dlužník má více věřitelů, závazky po dobu delší jak 30
dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit po dobu několika měsíců po lhůtě
jejich splatnosti, čímž je splněna zákonná domněnka, že dlužník není schopen plnit své závazky
(dlužník je v platební neschopnosti). Dále je pravděpodobné, že souhrn závazků dlužníka
přesahuje hodnotu jeho majetku, a tedy jsou naplněny zákonné podmínky pro zjištění úpadku
dlužníka, když dlužník je v platební neschopnosti a zároveň je předlužen. Z výše uvedených
důvodů navrhovatel navrhuje, aby nadepsaný soud vydal toto:
usnesení
Zjišťuje se úpadek dlužníka, společnosti WOOD UNION s.r.o., IČ 066 67 104, se sídlem
Příkopy 1225/31, 594 01 Velké Meziříčí, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně pod sp. zn. C 103537.

S pozdravem
Mgr. Lenka Čížová,
advokátka
Přílohy: plná moc + ostatní dle textu
Evidenční číslo České advokátní komory: 12845
Číslo účtu: 5357730009/4000
IČ: 72013681
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