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Soud Spis. značka  MSPH 92 INS 3628 / 2021 Městský soud v Praze 

 
 

 

Dlužník 

 01 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Právní řád založení I  

Právnická osoba Název/obch.firma: 

IČ: 

České aerolinie a.s. 

4 5 7 9 5 9 0 8 Jiné registr. č.:  

Sídlo Ulice: 

Č.p./č.e.: 

Obec: 

PSČ: 

Stát: 

K letišti 

1068 Č.o.: 30 

Praha 6 - Ruzyně 

16100 Část obce:  

Česká republika 
 

Věřitel 

03 Fyzická osoba  04 Právnická osoba Státní příslušnost I  

Osobní údaje Příjmení: 

Titul za jm.: 

Datum narození: II 

 Jméno: 

Titul před jm.: 

Rodné číslo: 

 

  

  

Údaje o podnik. III IČ:         Jiné registr.č.:  

Bydliště/sídlo Ulice: 

Č.p./č.e.: 

Obec: 

PSČ: 

Stát: 

Číslo účtu: 

 

 Č.o.:  

 

 Část obce:  

Česká republika 
 

 05 Korespondenční adresa IV  

Elektronická adresa: Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Věřitel prohlašuje, že údaje v přihlášce jsou pravdivé. 

Přihláška pohledávky 

Pohledávka č. 1 + - 
Typ pohledávky: nezajištěná - jednotlivě 

Výše jistiny (Kč):  0,00 

06 Důvod vzniku: 
 
07 Vykonatelnost: 

08 Příslušenství: 

Celková výše pohledávky: 0,00 

9 Vlastnosti pohledávky: 

Podřízená: ne ano 

Peněžitá: ne ano 

Podmíněná: ne ano 

Splatná: ne ano 

Pohledávka: v Kč v cizí měně 

10 Další okolnosti: 

 

54 Celková výše přihlášených pohledávek (Kč): 

55 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč): 

56 Celková výše zajištěných pohledávek (Kč): 

57 Počet pohledávek: 

58 Počet vložených stran: 

0,00 

0,00 

0,00 
 

 

 

 

59 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. 

Vložit elektronickou přílohu 

Zde uveďte veškeré přílohy, které jsou k přihlášce přikládány v listinné podobě: 

1 + -  
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Podpisem stvrzuje: 

60 V Dne 

Věřitel  Zástupce 

61 Fyzická 
osoba 

Příjmení: 

Titul za jm.: 

 Jméno: 

Titul před jm.: 

  

   

Obec: 

Ulice: 

Stát: 

 PSČ: 

Č.p.: 

  

   

Česká republika  

Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud: 

 Listinná podoba   Datová schránka/e-mail  ePodatelna MSp 
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2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře 

2D kód dlužníka 2D kód přihlášky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2D kód věřitele 


	2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře

