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I vyplní se pouze u zahraničních osob
II datum narození se vyplní, pokud nebylo přiděleno rodné číslo 
III vyplňte pouze tehdy jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele
IV vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště
PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY
Dlužník
Osobní údaje
Údaje o podnik. III
Bydliště/sídlo
Právnická osoba
Sídlo
Věřitel
Osobní údaje
Údaje o podnik. III
Bydliště/sídlo
Právnická osoba
Sídlo
Přihláška pohledávky
Podřízená:
Peněžitá:
Podmíněná:
Splatná:
Splatná od:
V částce (Kč):
Pohledávka:
pro částku:
dle:
Podřízená:
Peněžitá:
Podmíněná:
Splatná:
Splatná od:
V částce (Kč):
Pohledávka:
Tato pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a je uplatňováno právo na uspokojení ze zajištění. Pohledávka není zajištěna jiným způsobem.
Podřízená:
Peněžitá:
Podmíněná:
Splatná:
Pořadí:
Splatná od:
V částce (Kč):
Pohledávka:
Tato pohledávka je zajištěna jinak než majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka. Pohledávka není zajištěna jiným způsobem.
Podřízená:
Peněžitá:
Podmíněná:
Splatná:
Splatná od:
V částce (Kč):
Pohledávka:
Tato pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty a zároveň je zajištěna i jinak.
Zajištění majetkem, který náleží do majetkové podstaty:
Jiné zajištění:
Podřízená:
Peněžitá:
Podmíněná:
Splatná:
Splatná od:
V částce (Kč):
Pohledávka:
Věřitel prohlašuje, že údaje v přihlášce jsou pravdivé.
52 Seznam příloh:
Povinné přílohy:
1. Je-li věřitel právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru.
2. Kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky.
3. Je-li věřitel zastoupen na základě plné moci – plná moc.
Zde uveďte veškeré přílohy, které jsou k přihlášce přikládány v listinné podobě:
Podpisem stvrzuje:
54 Fyzická osoba
Právnická osoba
55 Fyzická 
osoba
55 Fyzická 
osoba
55 Fyzická 
osoba
55 Fyzická 
osoba
55 Fyzická 
osoba
56 Právnická 
osoba
Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud: 
2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře
2D kód dlužníka
2D kód přihlášky
2D kód věřitele
8.2.1.3144.1.471865.466429
1
2
1
nezajištěná - hromadně
10 Vlastnosti pohledávky:
2
1
2
2
2
2
zajištěná majetkem dlužníka
12 Důvod vzniku:
13 Další okolnosti:
14 Vykonatelnost:
15 Příslušenství:
16 Důvod:
17 Majetek tvořící předmět zajištění:
18 Okamžik vzniku zajištění:
19 Rozhodné právo, kterým se zajištění řídí:
20 Výpočet dle §171:
21 Dohoda dle §299:
ne
22 Vlastnosti pohledávky:
2
1
2
2
2
2
Právní zástupce (advokát, notář, patentový zástupce, daňový poradce)
3
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