
 
 

 

Vážení investoři,  

kauza společnosti Growing Way se pomalu začíná dávat do pohybu, a my jsme se proto roz-

hodli vytvořit tento materiál, který má za cíl pomoci Vám zorientovat se v celé situaci a zároveň 

nastínit možné výhody, které mohou plynout z Vašeho rozhodnutí zvolit si svým právním zá-

stupcem právě nás, KLB Legal.   

Jednání zakladatele společnosti Ondřeje Janaty, ale i osob na něho napojených, jakož i inves-

tičních poradců, vykazuje jasné známky podvodného jednání. Vše nasvědčuje tomu, že byly 

peníze z fondu vyváděny pomocí tzv. Ponziho schématu (jinak známého jako „letadlo“), fun-

gujícího na principu umělého zhodnocení starých investic pomocí finančních prostředků po-

skytnutých novými investory.  

Naše advokátní kancelář je připravena, s využitím všech svých zkušeností z oblasti finančního 

práva i ze zastupování poškozených v hromadných kauzách, využít veškeré možnosti, jež jí 

právní řád dává, k domožení se navrácení co možná nejvyšší částky zpět Vám, investorům.  

Věříme, že v nás vloženou důvěru nezklameme a společně dosáhneme toho nejlepšího vý-

sledku. 

 

Vaše KLB Legal 

 

 

     

 

 

 

 

JUDr. David Kuboň Mgr. Petr Budzinski Mgr. Monika Skalová 



 
 

O NÁS – SPECIALIZACE A ZKUŠENOSTI 

Jsme advokátní kanceláří se specializací na právo kapitálového trhu, compliance, oblast cen-

ných papírů, strukturované financování, investiční fondy, náhradu škody a hromadného řešení 

sporů.  

Máme zkušenosti, v českém prostředí unikátní, se zastupováním poškozených v hromad-

ných kauzách. Našimi klienty jsou poškození vlastníci aut i investoři ve známém případu Die-

selgate či poškozené ženy v kauze vadných prsních implantátů francouzské firmy Poly Implant 

Prothèse.  

 

JAK BUDEME POSTUPOVAT 

Kauzu Growing Way pozorně sledujeme od samého začátku a máme připravenu účinnou stra-

tegii, podle které budeme postupovat. V současné době přihlašujeme naše klienty do trest-

ního řízení a ucházíme se o ustanovení tzv.  společným zmocněncem, kterého si musí, dle 

rozhodnutí soudu,  zvolit všichni poškození (viz. dále).  

Jsme ovšem přesvědčeni, že je, zvlášť nyní, kdy je trestní řízení na svém úplném začátku, dobré 

využít i jiné cesty, a to ať už uplatněním pohledávek v insolvenčním řízení, kde bude rozhodo-

váno o úpadkové situaci Growing Way s.r.o. či domáhaním se nároku na náhradu škody u 

konkrétních finančních poradců (investičních zprostředkovatelů, resp. vázaných zástupců). 

 Proto jsme již podali první takový návrh k finančnímu arbitrovi, který je orgánem mimosoud-

ního řešení sporů na finančním trhu. Vzhledem k administrativně a procesně složitému po-

stupu v trestním řízení, může být vymáhání nároků poškozených klientů velice zdlouhavé. Dle 

našeho názoru tak může řízení u finančního arbitra představovat podstatně rychlejší způsob, 

jakým se náhrad pro poškozené investory domoci (více se můžete dozvědět zde).  

 

NAŠE PODMÍNKY 

Naše advokátní kancelář funguje v dané věci na principu „no win, no fee“, což znamená, že 

naše odměna spočívá pouze v určité procentuální části z vymožené částky (ne z původního 

vkladu). Žádné poplatky, ať už vstupní, či jiné Vám nebudou započítávány.    

 

VŠE VYŘÍDÍME ONLINE 

Nechceme Vás obtěžovat s tištěním dokumentů, skenováním a chozením na poštu. Registrace 

i podepisování proto probíhá kompletně on-line. Stejně je tomu i u následné komunikace.  

Registraci můžete provést pomocí formuláře zde.   

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/investori-stihaneho-burzovniho-genia-chteji-skodu-vymahat-po/r~9eb2368c460811eca7d80cc47ab5f122/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Xvmfbnr9Q0u4LI3WHy6bPkn-gyHXxqhBuTTAw9yuur9UOFlYSTkyTjNaVkJUNTJLMDA0T1JOSlBPUCQlQCN0PWcu


 

Často kladené otázky – FAQ 

 

V JAKÉM STAVU SE NYNÍ CELÁ KAUZA NACHÁZÍ? 

V současné době jsme stále na začátku celého sporu. Nadále probíhá trestní stíhání vedené 

jak proti společnosti Growing Way s.r.o., tak proti fyzické osobě Ondřeje Janaty. Důležitým 

aspektem nicméně zůstává, že se Finančnímu analytickému úřadu ve spolupráci s policií poda-

řilo zajistit téměř miliardu korun, ze které mohou být v budoucnu uplatňované nároky poško-

zených uspokojovány (tím se také tato kauza může lišit od některých, na první pohled, obdob-

ných případů). 

 

MUSÍM BÝT ZASTOUPEN A KDO JE „SPOLEČNÝ ZMOCNĚNEC“? 

Institut společného zmocněnce je využíván v trestních řízeních, kde je velký počet poškoze-

ných a kde by byla v případě, že by poškození uplatňovali svá práva jednotlivě, ohrožena ply-

nulost trestního stíhání. I v této věci, kde je poškozených zhruba čtyři tisíce osob, soud rozhodl 

o povinnosti poškozeného zvolit si společného zmocněnce. Pouze jeho pomocí tak mohou 

poškození svá práva, včetně nároku na náhradu škody, uplatňovat.  

Společných zmocněnců může být ze zákona maximálně šest a v případě, že se na nich „ne-

shodnou“ poškození, je oprávněn provést jejich výběr soud. O ustanovení společným zmoc-

něncem usiluje i naše advokátní kancelář.  

 

VYPLATÍ SE MI VZHLEDEM K INVESTOVANÉ ČÁSTCE VŮBEC PŘIHLAŠOVAT? 

S ohledem na naše podmínky (viz. výše) se Vám rozhodnutí nechat se právně zastoupit vyplatí 

vždy, a to i při investici skutečně minimální částky. Tato skutečnost je ostatně také jednou 

z výhod hromadného vymáhání náhrady škody, kdy se do řízení přihlašují i poškození, kteří by 

jinak svůj nárok z ekonomických důvodů vůbec neuplatňovali a ti tak nejsou kráceni na svých 

právech. 

 

MOHU MÍT VÍCE PRÁVNÍCH ZÁSTUPCŮ? 

Můžete mít více právních zástupců alespoň co se týče různých druhů soudních (či mimosoud-

ních) řízeních. Společného zmocněnce pro trestní řízení si tedy musíte zvolit jednoho, nicméně 

pro zastupování v civilním řízení, či v řízení u finančního arbitra, může mít zástupce jiného. 

 Naše advokátní kancelář je připravena zastupovat klienty i v jednotlivých typech řízení v pří-

padě, že by se rozhodli nesvěřit nám své právní zastoupení v rámci celé kauzy.  


