NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ
Soud:

Sp. zn.:i

Krajský soud v Brně

01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení

X Ano

Ne

DLUŽNÍK
Státní příslušnost:ii

02 Typ: Fyzická osoba
Osobní
údaje

Trvalé
bydliště

Příjmení:
Titul za jm.:
Dat. narození:iii
Osobní stav:
Obec:
Ulice:
Stát:

Čech
Ph.D.
11.11.1911
ženatý
Čechovice
Čechovská
Česká republika

02 Typ: Fyzická osobav
Osobní
údaje

Trvalé
bydliště

Příjmení:
Titul za jm.:
Dat. narození:iii
Osobní stav:
Obec:
Ulice:
Stát:

03 Typ: Právnická osoba
Právnická
osoba
sídlo

Název/obch.firma:
IČ:
Obec:
Ulice:
Stát:

04 Korespondenční adresa:vi
Korespondenční Obec:
adresa
Ulice:
Stát:
Elektronická adresa:

i

Jméno:
Titul před jm.:
Rodné číslo:
IČ:iv
PSČ:
Č. p.:

111 11
11

Státní příslušnost:ii
Čechová
11.11.1911
vdaná
Čechovice
Čechovská
Česká republika

Jméno:
Titul před jm.:
Rodné číslo:
IČ:iv
PSČ:
Č. p.:

Marie
111111/1111
111 11
11

Právní řád založení:ii
Jiné registr. č.:
PSČ:
Č. p.:

PSČ:
Č. p.:
Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:

vyplní se pouze tehdy, pokud je návrh na povolení oddlužení podáván po insolvenčním návrhu
vyplní se pouze u zahraničních osob
iii
datum narození se vyplní, pokud nebylo dlužníkovi přiděleno rodné číslo
iv
vyplní se, pokud bylo dlužníkovi přiděleno IČ
v
v případě podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení vyplní druhý z manželů
vi
vyplňte, pokud se liší od sídla či trvalého bydliště
ii

Petr
Mgr.
111111/1111

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA DLUŽNÍKAvii
05 Fyzická
osoba

06 Právnická
osoba

05 Fyzická
osoba

06 Právnická
osoba

vii

Příjmení:
Titul před jm.:
Bydliště/Sídlo:
Ulice:
Stát:
Název/obch.firma:
IČ.:
Obec:
Ulice:
Stát:
Příjmení:
Titul před jm.:
Bydliště/Sídlo:
Ulice:
Stát:
Název/obch.firma:
IČ.:
Obec:
Ulice:
Stát:

Jméno:
Titul za jm.:
PSČ:
Č. p.:

Jiné registr. č.:
PSČ:
Č. p.:

Jméno:
Titul za jm.:
PSČ:
Č. p.:

Jiné registr. č.:
PSČ:
Č. p.:

v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se uvedou osoby oprávněné jednat za každého z manželů

07
X Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení
Z důvodu zde uvedených navrhuji, aby soud rozhodl o
úpadku X

hrozícím úpadku

dlužníkaviii a zároveň rozhodl o povolení oddlužení.
Popis rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek/hrozící úpadek:
Jako dlužníci podáváme tento insolvenční návrh a spojujeme jej se společným návrhem manželů
na povolení oddlužení. Ani jeden z manželů není podnikající fyzickou osobou a nemá žádné
závazky z podnikání ani žádné zaměstnance. Veškeré naše závazky vznikly za trvání manželství
a jsou společné. Máme 6 závazků ve výši 700.000,- Kč, všechny závazky jsou nezajištěné, z toho
jsou 3 vykonatelné a 3 nevykonatelné.
Závazky:
1.
Půjčka od Jana Vydírala, r.č. 222222/2222, trvale bytem ………………………….., výše
závazku 50.000,- Kč, nevykonatelné, splatnost 1.1.2013;
2.
Úvěr od společnosti První banka, a.s., se sídlem……………….………, IČ ……....., výše
závazku 100.000,- Kč, nevykonatelné, splatnost 1.4.2013;
3.
Úvěr od společnosti Druhá banka, a.s., se sídlem……………….…...…, IČ ……....., výše
závazku 100.000,- Kč, nevykonatelné, splatnost 1.5.2013;
4.
Úvěr od společnosti Třetí banka, a.s., se sídlem……………….………, IČ ……....., výše
závazku 200.000,- Kč, vykonatelné (123 EXE 456/2012), splatnost 1.1.2012;
5.
Úvěr od společnosti Čtvrtá banka, a.s., se sídlem……………….…….., IČ …….…., výše
závazku 150.000,- Kč, vykonatelné (456 EXE 789/2012), splatnost 1.2.2012;
6.
Půjčka od Františka Vydřiducha, r.č. 333333/3333, trvale bytem …………………., výše
závazku 100.000,- Kč, vykonatelné (789 EXE 123/2013), splatnost 1.3.2013.
Naše závazky vznikly se smluv o půjčce nebo poskytnutí úvěru. Manžel utrpěl úraz a přišel o
zaměstnání a manželka je v současné době na rodičovské dovolené. Životní situaci rodiny jsme
řešili převážně novými půjčkami. Výše měsíčních splátek vlivem nepravidelného příjmu
narůstala o pokuty a penále, tudíž jsme nebyli schopni závazky dále hradit, neboť nám nezbývaly
prostředky na úhradu základních finančních potřeb. Platby závazků jsme museli v červnu 2013
zastavit a nejsme schopni je dále plnit. Z výše uvedeného vyplývá, že jsme v úpadku, a proto
společně navrhujeme řešení našeho úpadku oddlužením.

08
Návrh na povolení oddlužení je podáván po podání insolvenčního návrhu věřitele
Z důvodu zde uvedených navrhuji, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka viii a zároveň
rozhodl o povolení oddlužení.
09 Navrhovaný způsob oddlužení
Zpeněžením majetkové podstaty

Plněním splátkového kalendáře X

Dlužníkviii nenavrhuje způsob
oddlužení
viii

v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se manželé považují za jednoho dlužníka

10 Podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při
oddlužení obdrží nezajištění věřitelé dlužníkaviii:
Manžel Mgr. Petr Čech, Ph.D.:
V současné době jsem zaměstnán jako účetní ve společnosti TTT s.r.o. se sídlem ……………,
IČ……………, na dobu neurčitou a můj příjem činí 25.000,- Kč měsíčně (čistá mzda).
S manželkou Marií Čechovou mám 1 nezletilé dítě (Lucie Čechová, nar. …….), které s námi
žije ve společné domácnosti. Mám tedy vyživovací povinnost k manželce a nezletilé Lucii. Dále
mám nezletilého syna (Adam Čech, nar. ……..), který byl na základě rozsudku Okresního
soudu ve Frýdku-Místku svěřen do péče matky a na jehož výživu přispívám částkou 3.000,- Kč
měsíčně.
Manželka Marie Čechová:
V současné době jsem na rodičovské dovolené s nezletilou dcerou (Lucie Čechová, nar. ……...)
a můj rodičovský příspěvek činí 4.800,- Kč. Dále mám v péči nezletilou dceru (Ema Nováková,
nar. ………..). Mám tedy vyživovací povinnost k manželovi, nezletilé Lucii a Emě. Můj příjem
činí méně než nezabavitelná částka, proto srážky z mého příjmu prováděny nebudou.
Výše hodnoty plnění, které obdrží naši nezajištění věřitelé:
Hodnota 30 % všech našich závazků vůči nezajištěným věřitelům činí 210.000,- Kč. Z našich
čistých příjmů (resp. z čistého příjmu manžela Mgr. Petra Čecha, Ph.D., neboť srážky z příjmů
manželky Marie Čechové nelze provádět) lze po odečtení výživného na nezletilého syna ve výši
3.000,- Kč a odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.350,- Kč (bez
DPH) hradit měsíčně částku 8.272,- Kč. Za 5 let tak může být uhrazeno cca 496.320,- Kč, což
představuje zhruba 71 % našich závazků vůči nezajištěným věřitelům.

11 Očekávané příjmy dlužníkaix v následujících 5 letech:
Manžel Mgr. Petr Čech, Ph.D.:
Příjem z pracovního poměru u společnosti TTT s.r.o., se sídlem ……………, IČ……………,
ve výši 25.000,- Kč (čistá mzda). Po dobu pěti let tento příjem činí 1.500.000,- Kč.
Manželka Marie Čechová:
V současné době jsem na rodičovské dovolené s nezletilou dcerou Lucií a pobírám od Úřadu
práce v Čechovicích rodičovský příspěvek ve výši 4.800,- Kč. V příštích pěti letech očekávám
příjem z rodičovského příspěvku, který budu pobírat do 4 let věku dítěte, tj. do října roku 2017.
Jakmile mi skončí rodičovská dovolená, budu si hledat nové zaměstnání.

12 Údaje o všech dlužníkovýchx příjmech za poslední 3 roky:
Manžel Mgr. Petr Čech, Ph.D.: příjmy ze zaměstnání (viz přiložené potvrzení o příjmech)
Manželka Marie Čechová: příjmy ze zaměstnání, rodičovský příspěvek (viz přiložené potvrzení
o příjmech)

ix

v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se uvedou očekávané příjmy obou manželů
v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se uvedou příjmy obou manželů

x

13 Počet vyživovaných osob žijících ve
společné domácnosti
X Ano

Manžel/manželka
Počet vyživovaných dětí

Ne
1

Počet jiných vyživovaných osob
13 Počet vyživovaných osobxi žijících
ve společné domácnosti
X Ano

Manžel/manželka
Počet vyživovaných dětí

Ne
2

Počet jiných vyživovaných osob
14 Navrhuji, aby soud stanovil nižší než zákonem určené splátky
Ano

X

Ne

Navrhovaná výše měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a popis důvodů, které
vedly k úpadku dlužníkaxii

xi

v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení vyplní druhý z manželů
v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení vyplní oba manželé

xii

POPIS VEŠKERÉHO MAJETKU DLUŽNÍKAxiii
15 Majetek, který není předmětem zajišťovacích práv
č.
Specifikace majetku
1 Lednice
2 Televize
3 Pračka
4 Osobní automobil značka ….., rok výroby….

Množství

1
1
1
1

Pořizovací cena

9.500,- Kč
12.000,- Kč
8.000,- Kč
100.000,- Kč

16 Majetek, který je předmětem zajišťovacích práv:
č.

xiii

Specifikace majetku

Druh
zajištění

Množství

v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se uvede veškerý majetek manželů

Pořizovací cena

POPIS VŠECH ZÁVAZKŮ DLUŽNÍKAxiv
včetně vyživovacích povinností stanovených rozhodnutím soudu

17 Závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění - nevykonatelné
č.
1
2
3

Popis závazku

Věřitel

Smlouva o půjčce
Smlouva o úvěru
Smlouva o úvěru

Jan Vydíral
První banka, a.s.
Druhá banka, a.s.

Výše závazku
(v Kč)

50.000,100.000,100.000,-

18 Závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění - nevykonatelné
č.

Popis závazku

Věřitel

Výše závazku
(v Kč)

19 Závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění - vykonatelné
č.

Popis závazku

1

Smlouva o úvěru

2

Smlouva o úvěru

3

Smlouva o půjčce

4

Závazek Mgr. Petra Čecha,
Ph.D. hradit výživné na syna
Adama Čecha ve výši 3.000,měsíčně

Označení rozhodnutí

123 EXE
456/2012
456 EXE
789/2012
789 EXE
123/2013
25 C 42/2007

Věřitel

Výše závazku
(v Kč)

Třetí banka, a.s.

200.000,-

Čtvrtá banka, a.s.

150.000,-

František
Vydřiduch
Alena Franková

100.000,3.000,měsíčně

20 Závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění - vykonatelné
č.

xiv

Popis závazku

Označení rozhodnutí

Věřitel

v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se vyplní všechny závazky manželů

Výše závazku
(v Kč)

Dlužník prohlašuje, že údaje v návrhu na povolení oddlužení a v jeho
přílohách jsou pravdivé.
SEZNAM PŘÍLOH:
Povinné přílohy:
1. Seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkůvxv 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 dlužníkaxvi 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 dlužníkovyxvii 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 dlužníkaxviii, 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.
5. Listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují
v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti.
6. Je-li návrh na povolení oddlužení podáván i jako insolvenční návrh a dlužníkxix je
zaměstnavatel - seznam svých zaměstnanců.
7. Je-li podáván společný návrh manželů na povolení oddlužení – kopie oddacího listu
a písemné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl
pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek
ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů musí být úředně ověřeny.
8. Je-li dlužník právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru,
pokud nelze existenci dlužníka ověřit v příslušném registru.
9. Písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkemviii 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.
10. Jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění oddlužení dar
nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky – písemná darovací
smlouva nebo smlouva o důchodu; podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny.
11. Je-li dlužník zastoupen na základě plné moci – plná moc.

xv

v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se označí veškerý majetek manželů
v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se označí veškeré závazky manželů
xvii
v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se doloží příjmy obou manželů
xviii
v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se doloží výpis z rejstříku trestů obou manželů
xix
v případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení předkládá seznam ten z manželů, který je zaměstnavatelem
xvi

21 Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Seznam majetku
Seznam závazků
Potvrzení o příjmech (Mgr. Petr Čech, Ph.D.)
Potvrzení o příjmech (Marie Čechová)
Pracovní smlouva (Mgr. Petr Čech, Ph.D.)
Kopie oddacího listu
Písemné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro
účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve
společném jmění manželů
Výpis z rejstříku trestů (Mgr. Petr Čech, Ph.D.)
Výpis z rejstříku trestů (Marie Čechová)
Seznam zaměstnanců (s uvedením, že žádný z manželů nemá žádné zaměstnance)
Smlouva o půjčce uzavřená s Janem Vydíralem
Smlouva o úvěru uzavřená s První bankou, a.s.
Smlouva o úvěru uzavřená s Druhou bankou, a.s.
Smlouva o úvěru uzavřená s Třetí bankou, a.s.
Exekuční příkaz sp. zn. 123 EXE 456/2012
Smlouva o úvěru uzavřená s Čtvrtou bankou, a.s.
Exekuční příkaz sp. zn. 456 EXE 789/2012
Smlouva o půjčce uzavřená s Františkem Vydřiduchem
Exekuční příkaz sp. zn. 789 EXE 123/2013
Rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku sp. zn. 25 C 42/2007

22 V Čechovicích
Podpisem stvrzuje
23 Dlužník

Příjmení:
Titul za jm.:

dne 2.1.2014
Dlužník X

Čech
Ph.D.

Příjmení:
Titul za jm.:
24 Jiná osoba –
Bydliště:
fyzická osoba
Ulice:
Stát:
25 Jiná osobaprávnická
osoba

xx

23 Dlužník

Příjmení:
Titul za jm.:
24 Jiná osoba –
Bydliště:
fyzická osoba
Ulice:
Stát:
25 Jiná osobaprávnická
osoba

Název/obch.firma:
IČ:
Obec:
Ulice:
Stát:

Jméno:
Titul před jm.:

Jiné registr. č.:
PSČ:
Č. p.:

Čechová

Jméno:
Titul před jm.:
Jméno:
Titul před jm.:
PSČ:
Č. p.:

Jiné registr. č.:
PSČ:
Č. p.:

Položky pro podpisy na další straně

xx

Petr
Mgr.

Jméno:
Titul před jm.:
PSČ:
Č. p.:

Název/obch.firma:
IČ:
Obec:
Ulice:
Stát:

Příjmení:
Titul za jm.:

Jiná osoba

v případě podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení vyplní druhý z manželů

Marie

Podpis:

Potvrzení úředního ověření podpisu:

Je-li návrh na povolení oddlužení podáván zároveň jako insolvenční návrh, musí být podpis úředně ověřen nebo návrh musí
být podán elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem.
V případě nedostatku místa použijte volný papír, který označte číslem pole a vložte jej k návrhu jako přílohu.

Podpisxxi:

Potvrzení úředního ověření podpisu:

Je-li návrh na povolení oddlužení podáván zároveň jako insolvenční návrh, musí být podpis úředně ověřen nebo návrh musí
být podán elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem.
V případě nedostatku místa použijte volný papír, který označte číslem pole a vložte jej k návrhu jako přílohu.
xxi

v případě podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení podepíše druhý z manželů, resp. jiná osoba za druhého
z manželů

