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1.2.0
Číslo verze
Číslo verze
Verze
Přihláška pohledávky
I. Označení soudu a spisová značka
Spis. značka
/
II. Identifikace dlužníka
Osobní údaje
jméno
Vyplňte svou adresu místa trvalého pobytu nebo sídlo v den podání návrhu na povolení oddlužení na území České republiky nebo v zahraničí.
Bydliště/sídlo
/
/
Jiné kont. údaje
Právnická osoba
Sídlo
/
/
Jiné kont. údaje
III. Identifikace věřitele
Osobní údaje
jméno
Vyplňte svou adresu místa trvalého pobytu nebo sídlo v den podání návrhu na povolení oddlužení na území České republiky nebo v zahraničí.
Bydliště/sídlo
/
/
Jiné kont. údaje
Právnická osoba
Sídlo
/
/
Jiné kont. údaje
Osobní údaje
jméno
Vyplňte svou adresu místa trvalého pobytu nebo sídlo v den podání návrhu na povolení oddlužení na území České republiky nebo v zahraničí.
Bydliště/sídlo
/
/
Jiné kont. údaje
Právnická osoba
Sídlo
/
/
Jiné kont. údaje
2D kód přihlášky
2D kód dlužníka
2D kód věřitele č. 1
IV. Přihláška pohledávky
Pohledávka č:
Příslušenství
Příslušenství
Vykonatelnost
Vykonatelnost
Celková výše pohledávky:
Vlastnosti pohledávky
Podřízená
Peněžitá
Podmíněná
Splatná
Pohledávka
Pohl.č.:
Identifikace listiny/práv. důvodu,
z nichž pohledávka vyplývá:
Jistina:
Příslušenství:
Splatnost:
PVJ.
Vyk.
Příslušenství
Příslušenství
Vykonatelnost pohledávky:
Vykonatelnost
Celková výše pohledávky:
Vlastnosti pohledávky
Podřízená
Peněžitá
Podmíněná
Splatná
Pohledávka
Příslušenství
Příslušenství
Vykonatelnost
Vykonatelnost
Celková výše pohledávky:
Tato pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a je uplatňováno právo na uspokojení
ze zajištění. Pohledávka není zajištěna jiným způsobem.
Majetek tvořící předmět zajištění:
Okamžik vzniku zajištění:
Popis předmětu zajištění
Úplný výčet položek LV tvořící předmět zajištění věřitel uvádí v příloze tohoto formuláře.
Dohoda dle §167:
Vlastnosti pohledávky
Podřízená
Peněžitá
Podmíněná
Splatná
Pohledávka
Příslušenství
Příslušenství
Vykonatelnost
Vykonatelnost
Celková výše pohledávky:
Tato pohledávka je zajištěna jinak než majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka. Pohledávka není
zajištěna jiným způsobem.
Majetek tvořící předmět zajištění:
Ručitel:
Vlastnosti pohledávky
Podřízená
Peněžitá
Podmíněná
Splatná
Pohledávka
Příslušenství
Příslušenství
Vykonatelnost
Vykonatelnost
Celková výše pohledávky:
Tato pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty a zároveň je zajištěna i jinak.
Zajištění majetkem, který náleží do majetkové podstaty:
Majetek tvořící předmět zajištění:
Okamžik vzniku zajištění:
Popis předmětu zajištění
Úplný výčet položek LV tvořící předmět zajištění věřitel uvádí v příloze tohoto formuláře.
Dohoda dle §167:
Jiné zajištění:
Majetek tvořící předmět zajištění:
Ručitel:
Vlastnosti pohledávky
Podřízená
Peněžitá
Podmíněná
Splatná
Pohledávka
Příslušenství
Příslušenství
Vykonatelnost
Vykonatelnost
Celková výše pohledávky:
Tato pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a lze ji uspokojit pouze
z majetku poskytnutého k zajištění.
Majetek tvořící předmět zajištění:
Okamžik vzniku zajištění:
Popis předmětu zajištění
Úplný výčet položek LV tvořící předmět zajištění věřitel uvádí v příloze tohoto formuláře.
Dohoda dle §167:
Vlastnosti pohledávky
Podřízená
Peněžitá
Podmíněná
Splatná
Pohledávka
V. Pohledávky celkem
Celková výše přihlášených pohledávek:
Celková výše nezajištěných pohledávek:
Z toho nepodřízeno:
Celková výše zajištěných pohledávek:
Z toho nepodřízeno:
Počet pohledávek:
Počet vložených stran:
Věřitel prohlašuje, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé.
VI. Seznam příloh
Povinné přílohy:
1.
Je-li věřitel právnická osoba - výpis ze zahraničního obchodního rejstříku nebo obdobného registru, pokud nelze tuto skutečnost ověřit podle zákona o základních registrech v příslušném 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 a plná moc není založena ve spise – plná moc.
4.
Nabyl-li věřitel pohledávku postoupením nebo obdobným způsobem po zahájení insolvenčního řízení anebo v posledních 6 měsících před zahájením insolvenčního řízení – čestné prohlášení o tom, kdo je jeho skutečným majitelem podle jiného právního předpisu, včetně uvedení důvodu, pro který se podle jiného právního předpisu považuje za skutečného majitele.
Přílohy:
č.:
Název přílohy:
Jméno souboru:
Velikost:
Zobrazit přílohu
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Zde uveďte další přílohy:
č.:
Název přílohy:
VII. Podpis
Podpisem stvrzuje:
Podpisem stvrzuje:
Upozornění: Navrhovatel je vždy povinen uvést jméno a příjmení konkrétní osoby, která přihlášku za věřitele podává/podepisuje.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template match="/ELPP">  <root>      <xsl:element name="verze_formulare">      <xsl:value-of select="verze_formulare" />    </xsl:element>    <xsl:element name="soud">      <xsl:value-of select="hlavicka/spisznacka/soud" />    </xsl:element>    <xsl:element name="soud_spzn">      <xsl:value-of select="hlavicka/spisznacka/soud" />    </xsl:element>    <xsl:element name="senat">       <xsl:value-of select="hlavicka/spisznacka/senat" />    </xsl:element>    <xsl:element name="rejstrik">      <xsl:value-of select="hlavicka/spisznacka/rejstrik" />    </xsl:element>    <xsl:element name="bc">      <xsl:value-of select="hlavicka/spisznacka/bc" />    </xsl:element>    <xsl:element name="rocnik">      <xsl:value-of select="hlavicka/spisznacka/rocnik" />    </xsl:element>    <xsl:element name="dluznik">      <xsl:for-each select="dluznik/fyzicka_osoba">        <xsl:element name="fyzicka_osoba">            <xsl:element name="statni_prislusnost">              <xsl:value-of select="osobni_udaje/statni_prislusnost"/>            </xsl:element>            <xsl:element name="osoba">                <xsl:element name="prijmeni">                  <xsl:value-of select="osobni_udaje/osoba/prijmeni"/>                </xsl:element>                <xsl:element name="jmeno">                  <xsl:value-of select="osobni_udaje/osoba/jmeno"/>                </xsl:element>            </xsl:element>            <xsl:element name="datum_narozeni">              <xsl:value-of select="osobni_udaje/datum_narozeni"/>            </xsl:element>            <xsl:element name="rodne_cislo">              <xsl:value-of select="osobni_udaje/rodne_cislo"/>            </xsl:element>            <xsl:element name="adresa">                <xsl:element name="obec">                  <xsl:value-of select="adresa/obec"/>                </xsl:element>                <xsl:element name="psc">                  <xsl:value-of select="adresa/psc"/>                </xsl:element>                <xsl:element name="ulice">                  <xsl:value-of select="adresa/ulice"/>                </xsl:element>                <xsl:element name="c_popisne">                  <xsl:value-of select="adresa/cpop"/>                </xsl:element>                <xsl:element name="c_orientacni">                  <xsl:value-of select="adresa/cori"/>                </xsl:element>                <xsl:element name="stat">                  <xsl:value-of select="adresa/stat"/>                </xsl:element>            </xsl:element>          </xsl:element>        </xsl:for-each>        <xsl:for-each select="dluznik/pravnicka_osoba">          <xsl:element name="pravnicka_osoba">              <xsl:element name="pravni_rad_zalozeni">                <xsl:value-of select="pravni_rad_zalozeni"/>              </xsl:element>              <xsl:element name="osoba">                  <xsl:element name="nazev">                    <xsl:value-of select="firma/nazev"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="ic">                    <xsl:value-of select="firma/ico"/>                  </xsl:element>              </xsl:element>              <xsl:element name="adresa">                  <xsl:element name="obec">                    <xsl:value-of select="adresa/obec"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="psc">                    <xsl:value-of select="adresa/psc"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="ulice">                    <xsl:value-of select="adresa/ulice"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="c_popisne">                    <xsl:value-of select="adresa/cpop"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="c_orientacni">                    <xsl:value-of select="adresa/cori"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="stat">                    <xsl:value-of select="adresa/stat"/>                  </xsl:element>              </xsl:element>          </xsl:element>        </xsl:for-each>    </xsl:element>  </root></xsl:template></xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template match="/ELPP">  <root>          <xsl:element name="prihlaska_pohledavky">      <xsl:element name="celk_vyse_prihlasena">        <xsl:value-of select="celkem/celk_vyse_prihlasena"/>      </xsl:element>      <xsl:element name="celk_vyse_nezajistena">        <xsl:value-of select="celkem/celk_vyse_nezajistena"/>      </xsl:element>      <xsl:element name="celk_vyse_zajistena">        <xsl:value-of select="celkem/celk_vyse_zajistena"/>      </xsl:element>      <xsl:element name="pocet_pohledavek">        <xsl:value-of select="celkem/pocet_pohledavek"/>      </xsl:element>      <xsl:element name="pocet_vlozenych_stran">        <xsl:value-of select="celkem/pocet_vlozenych_stran"/>      </xsl:element>    </xsl:element>  </root></xsl:template></xsl:stylesheet>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:template match="/veritel">  <root>         <xsl:element name="veritel">        <xsl:for-each select="fyzicka_osoba">          <xsl:element name="fyzicka_osoba">              <xsl:element name="osoba">                  <xsl:element name="prijmeni">                    <xsl:value-of select="osobni_udaje/osoba/prijmeni"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="jmeno">                    <xsl:value-of select="osobni_udaje/osoba/jmeno"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="titul_za">                    <xsl:value-of select="osobni_udaje/osoba/titul_za"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="titul_pred">                    <xsl:value-of select="osobni_udaje/osoba/titul_pred"/>                  </xsl:element>              </xsl:element>              <xsl:element name="datum_narozeni">                <xsl:value-of select="osobni_udaje/datum_narozeni"/>              </xsl:element>              <xsl:element name="rodne_cislo">                <xsl:value-of select="osobni_udaje/rodne_cislo"/>              </xsl:element>              <xsl:element name="adresa">                  <xsl:element name="obec">                    <xsl:value-of select="adresa/obec"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="psc">                    <xsl:value-of select="adresa/psc"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="ulice">                    <xsl:value-of select="adresa/ulice"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="c_popisne">                    <xsl:value-of select="adresa/cpop"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="c_orientacni">                    <xsl:value-of select="adresa/cori"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="stat">                    <xsl:value-of select="adresa/stat"/>                  </xsl:element>              </xsl:element>              <xsl:element name="ic_reg_c">                <xsl:element name="ic">                    <xsl:value-of select="osobni_udaje/osoba/ico"/>                </xsl:element>                <xsl:element name="jine_reg_c"/>              </xsl:element>          </xsl:element>        </xsl:for-each>        <xsl:for-each select="pravnicka_osoba">          <xsl:element name="pravnicka_osoba">              <xsl:element name="osoba">                  <xsl:element name="nazev">                    <xsl:value-of select="firma/nazev"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="ic">                    <xsl:value-of select="firma/ico"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="jine_reg_c">                    <xsl:value-of select="firma/jine_reg_c"/>                  </xsl:element>              </xsl:element>              <xsl:element name="adresa">                  <xsl:element name="obec">                    <xsl:value-of select="adresa/obec"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="psc">                    <xsl:value-of select="adresa/psc"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="ulice">                    <xsl:value-of select="adresa/ulice"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="c_popisne">                    <xsl:value-of select="adresa/cpop"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="c_orientacni">                    <xsl:value-of select="adresa/cori"/>                  </xsl:element>                  <xsl:element name="stat">                    <xsl:value-of select="adresa/stat"/>                  </xsl:element>              </xsl:element>          </xsl:element>        </xsl:for-each>        <xsl:element name="osoba_zapati">            <xsl:element name="elektronicka_adresa">              <xsl:value-of select="pravnicka_osoba/kontakt/email"/>              <xsl:value-of select="fyzicka_osoba/kontakt/email"/>            </xsl:element>        </xsl:element>    </xsl:element>  </root></xsl:template></xsl:stylesheet>
2
1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root><prihlaska_pohledavky><celk_vyse_prihlasena>5000.00</celk_vyse_prihlasena><celk_vyse_nezajistena>5000.00</celk_vyse_nezajistena><celk_vyse_zajistena>0.00</celk_vyse_zajistena><pocet_pohledavek>1</pocet_pohledavek><pocet_vlozenych_stran>3</pocet_vlozenych_stran></prihlaska_pohledavky></root>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root><prihlaska_pohledavky><celk_vyse_prihlasena>5000.00</celk_vyse_prihlasena><celk_vyse_nezajistena>5000.00</celk_vyse_nezajistena><celk_vyse_zajistena>0.00</celk_vyse_zajistena><pocet_pohledavek>1</pocet_pohledavek><pocet_vlozenych_stran>3</pocet_vlozenych_stran></prihlaska_pohledavky></root>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root><verze_formulare></verze_formulare><soud>MSPH</soud><soud_spzn>MSPH</soud_spzn><senat>92</senat><rejstrik>INS</rejstrik><bc>3628</bc><rocnik>2021</rocnik><dluznik><pravnicka_osoba><pravni_rad_zalozeni></pravni_rad_zalozeni><osoba><nazev>České aerolinie a. s.</nazev><ic>45795908</ic></osoba><adresa><obec>Praha</obec><psc>16100</psc><ulice>K letišti</ulice><c_popisne>1068</c_popisne><c_orientacni>30</c_orientacni><stat></stat></adresa></pravnicka_osoba></dluznik></root>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root><verze_formulare></verze_formulare><soud>MSPH</soud><soud_spzn>MSPH</soud_spzn><senat>92</senat><rejstrik>INS</rejstrik><bc>3628</bc><rocnik>2021</rocnik><dluznik><pravnicka_osoba><pravni_rad_zalozeni></pravni_rad_zalozeni><osoba><nazev>České aerolinie a. s.</nazev><ic>45795908</ic></osoba><adresa><obec>Praha</obec><psc>16100</psc><ulice>K letišti</ulice><c_popisne>1068</c_popisne><c_orientacni>30</c_orientacni><stat></stat></adresa></pravnicka_osoba></dluznik></root>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root><veritel><fyzicka_osoba><osoba><prijmeni>Švejk</prijmeni><jmeno>Josef</jmeno><titul_za></titul_za><titul_pred></titul_pred></osoba><datum_narozeni>1986-01-01</datum_narozeni><rodne_cislo>860101/0121</rodne_cislo><adresa><obec>Praha</obec><psc>1100</psc><ulice>Jungmannova</ulice><c_popisne>730</c_popisne><c_orientacni>2</c_orientacni><stat></stat></adresa><ic_reg_c><ic></ic><jine_reg_c/></ic_reg_c></fyzicka_osoba><osoba_zapati><elektronicka_adresa>josef.svejk@kundkmail.at</elektronicka_adresa></osoba_zapati></veritel></root>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root><veritel><fyzicka_osoba><osoba><prijmeni>Švejk</prijmeni><jmeno>Josef</jmeno><titul_za></titul_za><titul_pred></titul_pred></osoba><datum_narozeni>1986-01-01</datum_narozeni><rodne_cislo>860101/0121</rodne_cislo><adresa><obec>Praha</obec><psc>1100</psc><ulice>Jungmannova</ulice><c_popisne>730</c_popisne><c_orientacni>2</c_orientacni><stat></stat></adresa><ic_reg_c><ic></ic><jine_reg_c/></ic_reg_c></fyzicka_osoba><osoba_zapati><elektronicka_adresa>josef.svejk@kundkmail.at</elektronicka_adresa></osoba_zapati></veritel></root>
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	Jestliže je pohledávka splatná, zaškrtněte ANO. Jestliže není, zaškrtněte NE.: 
	Jestliže je pohledávka splatná, zaškrtněte ANO. Jestliže není, zaškrtněte NE.: 
	Uveďte druh příslušenství, který je po dlužníkovi požadován. Uveďte též jeho výši a způsob, jakým byla výše příslušenství vypočtena.: 
	Uveďte výši příslušenství.: 
	Popište, jakým způsobem byla pohledávka přepočtena.: 
	Uveďte výši příslušenství.: 
	Je-li vykonatelná jen do určité výše, uveďte v poli „pro částku“ do jaké je vykonavatelná.: 
	V poli „dle“ označte skutečnosti, o které se vykonatelnost opírá. Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou (tj. rozhodnutím, notářským či exekutorským zápisem, nebo jiným exekučním titulem uvedeným v § 274 občanského soudního řádu, ze kterého vykonatelnost vyplývá). Tuto veřejnou listinu opatřenou doložkou vykonatelnosti přiložte k přihlášce; pro posouzení, zda přihlášená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, je rozhodná vykonatelnost nastalá nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku, ledaže do konce přezkumného jednání, v pochybnostech o vykonatelnosti, rozhodne pro účely jejího přezkoumání insolvenční soud.: 
	Celkovou výši přihlašované pohledávky získáte součtem výše jistiny a výše příslušenství.: 5000.00
	Vyberte způsob podřízení.: 
	Uveďte v jaké výši.: 
	Popište způsob podřízení, zejména okamžik povinnosti pohledávku uspokojit.: 
	V případě nepeněžité pohledávky zapište do pole „Vyčíslení nepeněžité pohledávky“ částku, na kterou je nepeněžitá pohledávka vyčíslena (pohledávku je nutné vždy vyčíslit v penězích, i když jde o pohledávku nepeněžitou - § 175 insolvenčního zákona). Obdobné platí pro pohledávky neurčité výše podle § 175 věty poslední insolvenčního zákona.: 
	V případě, že je pohledávka podmíněná, v poli „Popis podmínky“ stručně popište, o jaký druh podmínky se jedná.: 
	Vyplňte datum od kdy je splatná a částku, pro kterou od tohoto data splatnost nastala.: 
	Uveďte v jaké částce.: 
	Zaškrtněte, zda pohledávka zní na Kč . : 
	Zaškrtněte, zda pohledávka zní na cizí měnu. : 
	Vyplňte zkratku měny.: 
	Vyplňte směnný kurs za jednotku (pohledávka v cizí měně musí být přepočítána na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka splatnou dříve, podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. Pro přepočet pohledávek v cizích měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, se použije střední kurz centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo k euru. Jde-li o pohledávku nepeněžitou nebo pohledávku neurčité výše, musí být vyjádřena v penězích na základě odhadu její hodnoty – viz § 175 insolvenčního zákona).: 
	Popište další okolnosti vztahující se k přihlášené pohledávce.: 
	Popište smlouvu či jiný důvod vzniku pohledávky (faktura není důvodem vzniku). Smlouvu či jinou listinu přiložte k přihlášce.: 
	Vyplňte výši příslušenství.: 
	Uveďte datum splatnosti nejstarší části závazku.: 
	Původní výše jistiny. Zaškrtněte, pokud výše jistiny k okamžiku vzniku této pohledávky je odlišná od výše jistiny uvedené na stejném řádku této tabulky, na kterou pohledávka zní. Ponecháte-li pole nezaškrtnuté, uvádíte, že obě částky jsou totožné.: 
	Vykonatelnost, zaškrtněte v případě, je-li pohledávka vykonatelná.: 
	Uveďte v jaké částce.: 
	Celkovou výši přihlašované pohledávky získáte součtem výše jistiny a výše příslušenství.: 
	celkova_vyse_puvodni_jistiny: 
	Uveďte druh příslušenství, který je po dlužníkovi požadován. Uveďte též jeho výši a způsob, jakým byla výše příslušenství vypočtena.: 
	id_vykonatelnost: 
	Uveďte výši jistiny pohledávky k okamžiku jejího vzniku, která je odlišná od výše jistiny příslušné pohledávky uvedené v odpovídajícím řádku tabulky výše.: 
	Uveďte druh zajištění, tedy popište důvod a způsob zajištění.: 
	druh_majetku: 
	Popis předmětu zajištění: 
	druh_nemovite_veci: 
	kat_uzemi: 
	oznaceni: 
	Vyplňte den, měsíc a rok, kdy zajištění k danému majetku vzniklo.: 
	Uveďte rozhodné právo pouze tehdy, je-li odlišné od práva České republiky.: 
	Popište způsob výpočtu úroku dle § 171 insolvenčního zákona.: 
	Uveďte datum dohody.: 
	Pole vyplňte pro rozsah, ve kterém je pohledávka zajištěna jinak než majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka. Popište typ zajištění a smlouvu či jinou listinu, ze které vyplývá zajištění pohledávky. Smlouvu či jinou listinu přiložte k přihlášce pohledávky.: 
	Jestliže je předmětem zajištění majetek, označte jej v tomto poli.: 
	Vyplňte jméno a příjmení, název či obchodní firmu vlastníka majetku.: 
	Uveďte rozsah zajištění.: 
	Uveďte rozsah ručení.: 
	Popište důvod a způsob zajištění.: 
	Uveďte rozhodné právo pouze tehdy, je-li odlišné od práva České republiky.: 
	Uveďte rozhodné právo pouze tehdy, je-li odlišné od práva České republiky.: 
	Identifikujte osobního dlužníka (osoby odlišné od dlužníka) povinného z přihlašované pohledávky.: 
	Uveďte celkovou výši přihlášených pohledávek.: 
	Uveďte celkovou výši nezajištěných pohledávek.: 
	Uveďte celkovou výši nezajištěných pohledávek v nepodřízené výši.: 5000.00
	Uveďte celkovou výši zajištěných pohledávek.: 
	Uveďte celkovou výši zajištěných pohledávek v nepodřízené výši.: 0.00
	Uveďte počet pohledávek.: 
	Uveďte počet vložených stran.: 
	Odebrat přílohu: 
	Jméno souboru: 
	attId: 
	Velikost: 
	veritel: 
	zastupce: 
	Vyplňte pouze tehdy, pokud si přejete, aby Vám bylo doručováno na jinou adresu, než na adresu sídla či adresu místa trvalého pobytu.: 
	Uvedte místo sepsání.: 
	Uveďte datum sepsání.: 
	podpis: 
	Odeslat: 
	guid: 
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