SEZNAM PODKLADŮ PRO SEPSÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU
1. Seznam majetku:
- specifikujte veškerý svůj majetek (mobilní telefon, PC, elektronika, bankovní účty atd.)
Movité věci – značka, 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 a znalecký posudek, máte-li jej k dispozici (klidně i
staršího data). Pokud nikoliv, uveďte alespoň parcelní číslo, číslo listu vlastnictví a katastrální
území, blíže popište nemovitost, aby bylo možno provést ocenění porovnávací metodou (např.
novostavba, 3+1 o výměře 100 m2, zahrada 300 m2 apod.)
2. Seznam závazků (dluhů):
- počínaje 1. 6. 2019 již není povinnou přílohou návrhu na oddlužení seznam závazků
navrhovatele, je však třeba nadále prokazovat úpadek, tedy zjednodušeně, že navrhovatel je
předlužen a není schopen své závazky svépomocí hradit. S ohledem na výše uvedené je nutné
uvést minimálně 2 věřitele, jejichž pohledávky budou nejméně 30 dnů po splatnosti a jejich
výše bude převyšovat majetek navrhovatele. V ideálním případě však i nadále dokládejte co
nejpodrobnější seznam, aby bylo možno posoudit Váš konkrétní případ.
- Zašlete tedy listiny, které Vaše dluhy prokazují. Takovými mohou být typicky exekuční
příkazy, soudní rozhodnutí či dopisy oznamující zesplatnění celé pohledávky apod.
- Jestliže jste si vědomi, že je na Vás vedeno exekuční řízení, je možné si na České poště
nechat vyjet výpis z centrální evidence exekucí, na jehož podkladě můžete oslovit soudní
exekutory s žádostí o sdělení výše Vašeho dluhu a také jeho věřitele
- Z dodaných podkladů musí být zřejmá alespoň přibližná výše dluhu, jeho splatnost
(dluhy musejí být více jak 30 dní splatné, aby byl zjištěn Váš úpadek) a věřitel
3. Doložení příjmů za posledních 12 měsíců
- Zašlete stručné vyjádření, kde jste byl/a zaměstnán/a, v jakém časovém období, na jaké
pozici a uveďte příjem za dané období.
- Svá tvrzení doložte relevantními listinami, zejména pracovními smlouvami, DPČ, DPP,
výplatními páskami, daňovými přiznáními, příspěvky sociálního zabezpečení, výměrou
důchodu apod.
4. Osobní stav:
- máte-li děti, zašlete jejich rodné listy, případně rozsudek o výživném,
- jste-li vdaná/ženatý, zašlete oddací list, případně manželskou smlouvu,
- jste-li rozvedená/ý, zašlete rozsudek o rozvodu, popř. rozsudek o výživném, rozsudek o
vypořádání společného jmění manželů,
- máte-li jiné vyživovací povinnosti, prosím rozveďte je a doložte potřebnými listinami
5. Vyplnění přiloženého dotazníku:
- vyplňte přiložený dotazník, v němž jsou mimo jiné specifikovány všechny výše uvedené
body.
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Výše uvedené podklady prosím SYSTEMATICKY naskenujte (tzn. 1 dokument odpovídá 1
souboru PDF).
Soubory pojmenujte a zašlete na emailovou adresu (insolvence@fabianpartners.cz),
eventuálně v papírové podobně zašlete na pobočku.
Děkuji

JUDr. Ing. Pavel Fabian
advokát a insolvenční správce
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