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Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel: 221 997 111, ID dat schr. kq4aawz
ŽÁDOST O AKREDITACI PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ
podle § 418c zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) („IZ“)
Žadatel
Sídlo žadatele
Odborně způsobilá fyzická osoba
Přiložené doklady prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby
Přiložené doklady prokazující smluvní vztah fyzické osoby k žadateli
Prostory pro poskytování služeb
Přiložené doklady o vlastnickém nebo jiném užívacím právu k prostorám pro poskytování služeb
Kontaktní údaje žadatele
Další přílohy
Výpis z veřejného rejstříku nebo jiné evidence žadatele
Zakladatelské právní jednání žadatele
Žadatel prohlašuje, že přiložené zakladatelské právní jednání anebo zakladatelské právní jednání ze dne
jež si MSp má opatřit podle § 418c odst. 6 IZ, je ke dni podání této žádosti platným úplným zněním zakladatelského právního jednání žadatele.
Seznam osob uvedených v § 418b odst. 2 písm. b) IZ
Doklady o splnění podmínky bezúhonnosti osob uvedených v seznamu osob podle § 418c odst. 2 písm. b) IZ
Doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služeb
Čestné prohlášení o veřejné prospěšnosti žadatele
Ostatní přílohy
Za žadatele podpisem stvrzuje
Způsob doručení žádosti
1.0.0.2.20120627.2.874785
Podle § 418c zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) („IZ“)
737244230
14.5.2017
Ministerstvo spravedlnoti ČR
Dominik Divák
ŽÁDOST O UDĚLENÍ AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ
	Stranka: 
	Pocet_stranek: 
	Nazev: 
	Pravni_forma: 
	Ico: 
	Zapis_VR: 
	Ulice: 
	Cislo_popisne: 
	Obec: 
	Okres: 
	PSC: 
	Cislo_orientacni: 
	Cast_obce: 
	Kraj: 
	Stat: 
	Add: 
	Remove: 
	Cislo: 
	Titul_pred: 
	Titul_za: 
	Jmeno: 
	Prijmeni: 
	Misto_narozeni: 
	Rodne_cislo: 
	Odborna_zpusobilost: 
	Smluvni_vztah: 
	Prilohy: 
	Pridat: 
	Otevrit: 
	Odebrat: 
	Pocitadlo: 
	Uredni_hodiny: 
	Email: 
	Telefon: 
	Telefon2: 
	Web: 
	Datum_jednani: 
	V: 
	Dne: 
	DS_Email: 
	Listinna: 
	Popis_text: 
	Elektronicky_podpis: 



