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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
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
2
1
1
nezajištěná - jednotlivě
06 Důvod vzniku:
07 Další okolnosti:
08 Vykonatelnost:
09 Příslušenství:
10 Vlastnosti pohledávky:
2
1
2
1
2
1
1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<d:root xmlns:d="http://software602.cz/docflow"
><verze_formulare
>3-h</verze_formulare
><soud
>KSSEMOS</soud
><soud_spzn
>KSOS</soud_spzn
><senat
>36</senat
><rejstrik
>INS</rejstrik
><bc
>23128</bc
><rocnik
>2017</rocnik
><dluznik
><pravnicka_osoba
><pravni_rad_zalozeni
/><osoba
><nazev
>ENWOX ENERGY s.r.o.</nazev
><ic
>02639564</ic
></osoba
><adresa
><obec
>Ostrava</obec
><psc
>702 00</psc
><ulice
>Denisova </ulice
><c_popisne
>639</c_popisne
><c_orientacni
>2</c_orientacni
><stat
>CZ</stat
></adresa
></pravnicka_osoba
></dluznik
></d:root
>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<d:root xmlns:d="http://software602.cz/docflow"
><prihlaska_pohledavky
><celk_vyse_prihlasena
>1000.00</celk_vyse_prihlasena
><celk_vyse_nezajistena
>1000.00</celk_vyse_nezajistena
><celk_vyse_zajistena
>0.00</celk_vyse_zajistena
><pocet_pohledavek
>1</pocet_pohledavek
><pocet_vlozenych_stran
/></prihlaska_pohledavky
></d:root
>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<d:root xmlns:d="http://software602.cz/docflow"
><veritel
><fyzicka_osoba
><osoba
><prijmeni
>xxx</prijmeni
><jmeno
>xxx</jmeno
><titul_za
/><titul_pred
/></osoba
><datum_narozeni xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"
/><rodne_cislo
/><ic_reg_c
><ic
/><jine_reg_c
/></ic_reg_c
><adresa
><obec
>xxx</obec
><psc
>xxx</psc
><ulice
>xxx</ulice
><c_popisne
>xxx</c_popisne
><c_orientacni
/><cast_obce
/><stat
>CZ</stat
></adresa
></fyzicka_osoba
><osoba_zapati
><elektronicka_adresa
/></osoba_zapati
></veritel
></d:root
>
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