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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
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Zde uveďte další přílohy:
č.:
Název přílohy:
VIII. Podpis
Podpisem stvrzuje:
6.1.0.20150517.1.919161.918415
1
1
1
23. Pohledávka na výživném ze zákona
0
0
0
0
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