NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ
Soud

Spis. značka I KSBR

Krajský soud v Brně

INS

/

Dlužník
01 Fyzická osoba
Osobní údaje

Trvalé bydliště

02 Právnická osoba

Státní příslušnost II

Příjmení:

Čech

Jméno:

Petr

Titul za jm.:

Mgr.

Titul před jm.:

Ph.D.

Datum narození: III 11.11.1911

Rodné číslo:

111111/1111

Obec:

Čechovice

PSČ:

111 11

Ulice:

Čechovská

Č.p.:

11

Stát:

Česká republika

03 Korespondenční adresa IV
Elektronická adresa:

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:

Osoba oprávněná jednat za dlužníka
04 Fyzická osoba

05 Právnická osoba

06 Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení
ano

ne

Z důvodu zde uvedených navrhuji, aby soud rozhodl o
úpadku

hrozícím úpadku

dlužníka a zároveň rozhodl o povolení oddlužení.
Popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek/hrozící úpadek:
V současné době mám 4 peněžité závazky, které nejsem schopen splácet již po dobu delší než 3 měsíců. Z toho vyplývá,
že jsem v úpadku.

07 Návrh na povolení oddlužení je podáván po podání insolvenčního návrhu věřitele
ano

ne

08 Navrhovaný způsob oddlužení
Zpeněžením majetkové podstaty
Plněním splátkového kalendáře
Dlužník nenavrhuje způsob oddlužení
09 Podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění
věřitelé dlužníka:
Vzhledem k mému příjmu .........jsem schopen po dobu 5 let uhradit více jak 30 % závazků svým nezajištěným věřitelům, s
tím, že věřitel První banka, a.s. souhlasí, že jí bude uhrazeno méně než 30 % její pohledávky.
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10 Očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech:
Jsem zaměstnán jako účetní ve společnosti TTT s.r.o. a můj příjem činí 25 000,-- Kč měsíčně, což je celkem 1 500 000,-- Kč
po dobu 5 let.
11 Údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky:
Příjmy ze zaměstnání – viz přiložené potvrzení o příjmech za léta 2007 – 2010.

12 Počet vyživovaných osob
Manžel/manželka

ano

Počet vyživovaných dětí

ne

1

Počet jiných vyživovaných osob
13 Dřívější insolvenční či obdobná řízení řešící v posledních 5 letech úpadek:
Dlužníka

ano

ne

Zákonného zástupce

ano

ne

Statutárního orgánu

ano

ne

Člena kol. stat. orgánu

ano

ne

Soud:

Krajský soud v Brně

Sp. zn.:

17 K 5/2000

Způsob skončení: zrušení konkursu po spl. rozvrhového Datum skončení

20.2.2005

14 Údaje o nezahlazených pravomocných odsouzeních pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy:
Sp. zn.

Soud

Dlužníka
Zákonného zástupce dlužníka
Člena stat. orgánu dlužníka
Člena kol. stat. orgánu dlužníka
15 Navrhuji, aby soud stanovil nižší než zákonem určené splátky
ano

ne

Navrhovaná výše měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a popis důvodů, které vedly k úpadku dlužníka
Navrhuji, aby soud stanovil nižší než zákonem stanovené splátky, a to ve výši ......Kč měsíčně. Důvody, které vedly k
mému úpadku jsou ..... Na základě výše navrhovaných splátek lze důvodně předpokládat, že nezajištění věřitelé obdrží
minimálně 50 % jejich pohledávek .
16 Majetek, který není předmětem zajišťovacích práv
č.

Specifikace majetku

Množství

Pořizovací cena

1

Byt 2 + 1 č. ...., v budově č. ....

1

1 000 000

2

Automobil značky..., výrobní č....., rok výroby....

zástavní právo 800 000

3

Televizor značky ...., výrobní číslo..., rok výroby....

1

12 000

Verze 1-b

Popis veškerého majetku dlužníka
4

pohledávka z kupní smlouvy ze dne ....

1

15 000

5
17 Majetek, který je předmětem zajišťovacích práv:
č.

Specifikace majetku

Druh zajištění

Množství

Pořizovací cena

1

Popis všech závazků dlužníka
18 Závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění - nevykonatelné
č.

Popis závazku

Věřitel

Výše závazku (v Kč)

1

Půjčka od Jana Vydírala

Jan Vydíral

100 000

2

Úvěr od První banky, a.s.

První banka, a.s 4 650 000

3

Úvěr od Druhé banky, a.s.

7 C 1/2005

500 000

4

První banka, a.s.

25 C 42/2007

120 000

5

Úvěr od Třetí banky, a.s.

9 C 98/2007 - 5 200 000

6

Splátky za zakoupený automobil

9 C 16/2007 - 34440 000

7
8
9
19 Závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění - nevykonatelné
č.

Popis závazku

Věřitel

Výše závazku (v Kč)

20 Závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění - vykonatelné
Označení
č.
Popis závazku
Věřitel
rozhodnutí

Výše závazku (v Kč)

1

1
21 Závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění - vykonatelné
Označení
č.
Popis závazku
Věřitel
rozhodnutí

Výše závazku (v Kč)

1

Verze 1-b

22 Zákon vyžaduje souhlas manžela(-ky); to neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen majetek z
nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželu a
nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela
Souhlasím s povolením oddlužení
Manžel(-ka)

Příjmení:

Jméno:

Čechová

Titul za jm.:

Marie

Titul před jm.:

Obec:

Čechovice

PSČ:

111 11

Ulice:

Čechovská

Č.p.:

11

Stát:

Česká republika

Podpis

Potvrzení úředního ověření podpisu

23 Ručitel za splnění oddlužení
Fyzická osoba

Právnická osoba

ne

24 Spoludlužník za splnění oddlužení
Fyzická osoba

Právnická osoba

ne

Dlužník prohlašuje, že není podnikatelem a že údaje v návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách
jsou pravdivé.
25 Seznam příloh:
Povinné přílohy:
1. Seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který je předmětem zajišťovacích práv
sloužících k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní majetek; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv
sloužících k uspokojení věřitelů se uvádí zvlášť.
2. Seznam závazků, v němž se označí jednotlivě veškeré závazky dlužníka vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení
ze zajištění a veškeré jeho ostatní závazky. Pokud je některý ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v
seznamu závazků a přiloží se příslušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis. U každého závazku vůči věřiteli,
který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí odkazem na příslušnou položku seznamu majetku, popř. odkazem
na údaj o očekávaných příjmech, majetek sloužící k zajištění příslušné pohledávky.
3. Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky (např. kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru,
kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů).
4. Výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního
statutárního orgánu, ne starší než 3 měsíce, nebo obdobný doklad členského státu, v němž dlužník v posledních 3
letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.
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5. Listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují v návrhu na povolení oddlužení
tvrzené skutečnosti.
Dále:
1. Je-li návrh na povolení oddlužení podáván i jako insolvenční návrh a dlužník je zaměstnavatel - seznam svých
zaměstnanců.
2. Je-li dlužník právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru.
3. Písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při
oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho pohledávky. Zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění,
na kterém se s dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen.
4. Podepisují-li návrh ručitelé či spoludlužníci - listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví nebo ručení těchto osob.
5. Je-li dlužník zastoupen na základě plné moci - plná moc.
Zde očíslujte a označte veškeré přílohy, které jsou k návrhu na povolení oddlužení přikládány:

Podpisem stvrzuje:
26 V
27 Dlužník

Dne
28 Jiná osoba - fyzická osoba

29 Jiná osoba - právnická osoba
Podpis

Je-li návrh na povolení oddlužení podáván zároveň jako insolvenční návrh, musí být podpis úředně ověřen nebo návrh
musí být podán elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
Potvrzení úředního ověření podpisu

I

vyplní se pouze tehdy, pokud je návrh na povolení oddlužení podáván po insolvenčním návrhu

II vyplní se pouze u zahraničních osob
III datum narození se vyplní, pokud nebylo dlužníkovi přiděleno rodné číslo
IV
V

vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště
vyplňte pouze tehdy jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele
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