
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


logo justice
.\img\logo_full_transparent_big.png
Číslo verze
Verze
 / 
1.0.2
Číslo verze
Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň
I. Údaje adresáta
Adresát
Bydliště/sídlo
/
II. Označení soudu a spisová značka
Spis. značka
/
III. Identifikace dlužníka
IV. Identifikace věřitele
Osobní údaje
jméno
Vyplňte svou adresu místa trvalého pobytu nebo sídlo v den podání návrhu na povolení oddlužení na území České republiky nebo v zahraničí.
Bydliště/sídlo
/
/
Jiné kont. údaje
Právnická osoba
Sídlo
/
/
Jiné kont. údaje
V. Osoba s dispozičními oprávněními
Osobní údaje
Vyplňte svou adresu místa trvalého pobytu nebo sídlo v den podání návrhu na povolení oddlužení na území České republiky nebo v zahraničí.
Bydliště/sídlo
/
Právnická osoba
Sídlo
/
VI. Insolvenční správce
Osobní údaje
Vyplňte svou adresu místa trvalého pobytu nebo sídlo v den podání návrhu na povolení oddlužení na území České republiky nebo v zahraničí.
Bydliště/sídlo
/
Právnická osoba
Sídlo
/
A. Pohledávka
Splatná.
Splatná:
Vykonatelná.
Vykonatelná:
Podmíněná:
Podřízená.
Podřízená:
Splatná.
Splatná:
Vykonatelná.
Vykonatelná:
Podmíněná:
Podřízená.
Podřízená:
VII. Seznam příloh
Povinné přílohy:
1.  Listiny dokládající existenci věřitele – právnické osoby, zejména výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru,
2.  Kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené ve vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň a
3.  Plná moc, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci a plná moc není součástí spisu.
Přílohy:
č.:
Název přílohy:
Jméno souboru:
Velikost:
Zobrazit přílohu
.\img\preview.png
Zde uveďte další přílohy:
č.:
Název přílohy:
VIII. Podpis
Podpisem stvrzuje:
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