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A. Hospodářská situace dlužníka
PŘIHLÁŠENÉ POHLEDÁVKY  
Přihlášené pohledávky celkem
- z toho zajištěné
- z toho nezajištěné
Popřené pohledávky celkem
Zjištěné pohledávky celkem
    VYŽIVOVACÍ POVINNOST
Počet dětí ve společné domácnosti
Výživné stanovené soudem (dětí / celková výše)
Jiné osoby
Dlužné výživné
PŘÍJEM DLUŽNÍKA Č.
Název plátce příjmu
Adresa
IČO
Výše přijmu
FINANČNÍ DAR / DŮCHOD / RENTA DLUŽNÍKA
Jméno a příjmení poskytovatele
Datum narození
Adresa bydliště
Smlouvou ze dne
Výše příjmu
PŘEHLED SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA
Identifikace majetku
Ocenění majetku
Zajištěno
Nezajištěno
Nemovitý majetek
Movitý majetek
Finanční prostředky
Pohledávky
Ostatní majetek
Celkem
HOSPODÁŘSKÁ SITUACE DLUŽNÍKA
PŘEDPOKLÁDANÁ MÍRA USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ
  Předpokládaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů
(míra / výše)
  Předpokládaná míra uspokojení zajištěných věřitelů
(míra / výše)
-      splátkový kalendář
-  zpeněžení majetkové podstaty
- splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty
hodin
B. Navrhovaný způsob řešení úpadku
I. Oddlužení plněním splátkového kalendáře
NÁVRH DISTRIBUČNÍHO SCHÉMATU SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE PRO NEZAJIŠTĚNÉ VĚŘITELE
Číslo věřitele
Věřitel
Výše pohledávek
Podíl na distribučním schématu
II. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
NÁVRH DISTRIBUČNÍHO SCHÉMATU SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE PRO NEZAJIŠTĚNÉ VĚŘITELE
Číslo věřitele
Věřitel
Výše pohledávek
Podíl na distribučním schématu
III. Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
NÁVRH DISTRIBUČNÍHO SCHÉMATU SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE PRO NEZAJIŠTĚNÉ VĚŘITELE
Číslo věřitele
Věřitel
Výše pohledávek
Podíl na distribučním schématu
C. Přílohy
1. Znalecký posudek, je-li v majetkové podstatě nemovitá věc.
2. Vyjádření insolvenčního správce k návrhu dlužníka podle § 398 odst. 4 insolvenčního zákona.
D. Podpis
Insolvenční správce (podává)
Dlužník - fyzická osoba
9.0.0.2.20120627.2.874785
oi@msp.justice.cz
Odbor informatiky
Ministerstvo spravedlnosti
Zpráva pro oddlužení
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