Pokyny k vyplnění formuláře
vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou
nebo pohledávky jí postavené na roveň

Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené
na roveň se podáním, které je věřiteli uloženo ust. § 203 odst. 1 insolvenčního zákona.

Soud

Označte soud, u kterého je vedeno řízení, ve kterém byla věřitelem
pohledávka uplatněna. Soudem je krajský soud, který je příslušný pro
insolvenční řízení. Aktuální adresy jednotlivých krajských soudů naleznete
na stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz.

Spisová značka

Vyplňte spisovou značku řízení, ve kterém věřitel uplatnil svou pohledávku
za majetkovou podstatou nebo pohledávku jí postavenou na roveň.

Věřitel –
fyzická osoba

Vyplňte pouze, pokud je věřitel, který vyrozumívá o uplatnění pohledávky,
fyzická osoba. Vyplní se jméno, případně jména, příjmení, datum narození a
adresa bydliště nebo sídla. Pokud je věřitel podnikatelem, vyplňte též
identifikační číslo, případně jiné registrační číslo, je-li věřitel zahraniční
osoba.

Věřitel –
právnická
osoba

Vyplňte pouze, pokud je věřitel, který vyrozumívá o uplatnění pohledávky,
právnická osoba. Vyplní se název, případně obchodní firma, a identifikační
číslo, případně jiné registrační číslo, je-li věřitel zahraniční osoba. Dále se
vyplní údaje o sídlu právnické osoby. Právní řád založení se vyplňuje pouze
tehdy, pokud je věřitel zahraniční osoba. Je-li věřitelem stát, obsahuje název
označení příslušné organizační složky státu, která za stát v insolvenčním
řízení vystupuje.

Bankovní
spojení věřitele

Vyplňte číslo účtu věřitele v domácím nebo zahraničním formátu (IBAN).

Osoba
s dispozičními
oprávněními –
fyzická osoba

Vyplňte pouze, pokud je osoba s dispozičními oprávněními fyzická osoba.
Vyplní se jméno, případně jména, příjmení, datum narození a adresa bydliště
nebo sídla. Pokud je tato osoba podnikatelem, vyplňte též identifikační číslo,
případně jiné registrační číslo, je-li tato osoba zahraniční osoba.

Osoba
s dispozičními
oprávněními –
právnická
osoba

Vyplňte pouze, pokud je osoba s dispozičními oprávněními právnická osoba.
Vyplní se název, případně obchodní firma, a identifikační číslo, případně
jiné registrační číslo, je-li touto osobou zahraniční osoba. Dále se vyplní
údaje o sídlu právnické osoby. Právní řád založení se vyplňuje pouze tehdy,
pokud je osobou zahraniční osoba.

Insolvenční
správce –
fyzická osoba

Vyplňte pouze, pokud je insolvenční správce fyzická osoba. Vyplní se
jméno, případně jména, příjmení, datum narození, identifikační číslo osoby a
adresa sídla.

Insolvenční

Vyplňte pouze, pokud je insolvenční správce právnická osoba. Vyplní se

správce –
právnická
osoba

název a identifikační číslo. Dále se vyplní údaje o sídlu právnické osoby.
Právní řád založení se vyplňuje pouze tehdy, pokud je insolvenční správce
zahraniční osoba.

oddíl A.
Pohledávka

Zaškrtněte, zda chcete zadat údaje o zajištěné nebo nezajištěné pohledávce.
Pomocí tlačítek „+“ a „-“ lze přidávat a ubírat další pohledávky. V buňce
„Celková výše uplatněné pohledávky“ uveďte výši uplatněné pohledávky.
V buňce „z toho příslušenství“ uveďte, v jaké výši tvoří pohledávku
příslušenství (např. úroky, úroky z prodlení nebo smluvní či mimosmluvní
sankce). V buňce „zbývá k uspokojení“ uveďte výši dosud neuspokojené
části pohledávky, je-li odlišná od částky v buňce „Celková výše uplatněné
pohledávky“.
V buňce „druh pohledávky“ zvolte kategorii pohledávky z rolovacího
seznamu zahrnujícího výčet druhů pohledávek podle ust. § 168 a § 169
insolvenčního zákona.
V buňkách „splatná“, „vykonatelná“, „podmíněná“ nebo „podřízená“
zaškrtněte „ANO“, je-li pohledávka nebo její část splatná, vykonatelná,
podmíněná nebo podřízená. Tato volba má vliv na zobrazení dalšího obsahu
formuláře.

Komentář

Nepovinné komentářové pole. Uveďte libovolné skutečnosti, které nelze
uvést výše nebo není vhodné vložit jako samostatný dokument do příloh
podání.

Podpis

Vyplňte jméno a příjmení osoby, která vyrozumění o uplatnění pohledávky
za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň podepisuje.
Podepisuje-li vyrozumění jiná osoba než věřitel a jedná se o fyzickou osobu,
vyplní se případné tituly, jméno, příjmení, dále též bydliště (obec), poštovní
směrovací číslo, ulice, číslo popisné a stát.
Podepisuje-li vyrozumění jiná osoba než věřitel a jedná se o právnickou
osobu, vyplní se název, případně obchodní firma, identifikační číslo,
případně jiné registrační číslo. Dále se vyplní obec, poštovní směrovací
číslo, ulice, číslo popisné a stát.

