SEZNAM PODKLADŮ PRO SEPSÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU
Vyplnění přiloženého dotazníku:
- vyplňte přiložený dotazník, v němž jsou mimo jiné specifikovány všechny níže uvedené
body
1. Osobní údaje:
- jste-li vdaná/ženatý, zašlete oddací list, případně manželskou smlouvu,
- jste-li rozvedená/ý zašlete rozsudek o rozvodu, případně rozsudek o vypořádání
společného jmění manželů (případně doklad o zániku partnerství)
- máte-li děti do 18 let nebo nezaopatřené děti starší 18 let, které studují, zašlete kopie
jejich rodných listů a u dětí nad 18 let také potvrzení o studiu
- máte-li děti, na které Vám bylo uloženo platit výživné, doložte kopii rozsudku o určení
výživného
2. Doložení Vašich příjmů
- doložte listiny, které prokazují všechny Vaše příjmy za posledních 12 měsíců (pracovní
smlouva, DPP, DPČ a k nim příslušné výplatní pásky za celých 12 měsíců, rozhodnutí
o přiznání starobního nebo invalidního důchodu, rozhodnutí o přiznání dávky, nebo
v případě vlastního podnikání daňové přiznání)
- doložte listiny, které prokazují Váš aktuální příjem (pracovní smlouva, DPP, DPČ,
rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu, atd.)
3. Seznam majetku:
- specifikujte veškerý svůj majetek (nemovitosti, vozidla, mobilní telefon, elektroniku,
bankovní účty atd.),
- movité věci – uveďte značku, typ, výrobní číslo, pořizovací cena a rok pořízení, aktuální
zůstatková hodnota (odhad) - u vozidla doložte kopii velkého technického průkazu a
počet najetých km,
- nemovité věci – přiložte list vlastnictví
4. Seznam závazků (dluhů):
- zašlete listiny, které prokazují Vaše dluhy (exekuční příkazy, soudní rozhodnutí či
dopisy oznamující zesplatnění celé pohledávky apod.) - z dodaných podkladů musí být
zřejmá alespoň přibližná výše dluhu, jeho splatnost a věřitel
Výše uvedené podklady prosím pečlivě čitelně naskenujte a pojmenované je zašlete na
emailovou adresu (insolvence@fabianpartners.cz), eventuálně je také možno zaslat kopie
dokumentů v papírové podobě na sídlo advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS,
Marešova 304/12, 602 00 Brno, nebo na pobočku kanceláře Revoluční 8, budova B1, 110 00
Praha 1.
Děkuji
JUDr. Ing. Pavel Fabian
advokát a insolvenční správce
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