Název dokumentu: Jak přihlásit pohledávku do insolvence
Autor: Nikola Antlová, nantlova@urbasek.partners, Urbášek&Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Právní stav ke dni: 20.3.2020
Popis dokumentu:
Dokument obsahuje kroky postupu v případě, že máte dlužníka a obáváte se, že Vám dluh neuhradí v
důsledku finančních problémů v souvislosti s aktuálním stavem.
Naleznete zde postup, jak se v takové situaci chovat, abyste na nic nezapomněli a zvýšili tak Vaši šanci
na úhradu pohledávky.

Disclaimer:
Dokument je součástí projektu Právo v roušce. Jde pouze o vzor. Užívejte a upravujte jej s rozmyslem.
Pokud byste měli jakékoliv pochyby nebo nejasnosti, spojte se s kteroukoliv advokátní kanceláří a
zajistěte si kvalifikovanou právní podporu. Vzory nejsou totiž právní službou ani právní službu
nenahrazují. Proto si dovolujeme vyloučit naši případnou povinnost hradit újmu, která by komukoliv
použitím těchto dokumentů vznikla. A použitím nebo upravením těchto dokumentů se práva na náhradu
takové případné újmy vzdáváte.

Jak přihlásit pohledávku do insolvence
Dluží Vám někdo? A bojíte se, že aktuální situace pandemie může uhrazení Vašeho dluhu ohrozit,
i když sami peníze potřebujete?
Pravidelně kontrolujte veřejně dostupný insolvenční rejstřík. Tam můžete zjistit, zda proti
některému z Vašich dlužníků nebylo zahájeno insolvenční řízení. Insolvenční rejstřík je dostupný na
webové stránce justice.cz. Využít můžete i různých služeb, které za Vás budou insolvenční rejstřík
sledovat.
Pokud zjistíte, že je proti Vašemu dlužníkovi vedeno insolvenční řízení, přihlaste svoji pohledávku
insolvenčního řízení.
V případě oddlužení dlužníka totiž jinak hrozí, že Vaše pohledávka zanikne, pokud dlužníkovi budou
nesplacené dluhy odpuštěny při splnění oddlužení. V případě konkursu pak nepřihlášená pohledávka
nebude zpravidla v rámci insolvenčního řízení uspokojována.
Jak tedy v případě přihlášení pohledávky postupovat?
Lhůta k přihlášení pohledávek
Pohledávku lze přihlásit pouze do konce uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku (tj. 2 měsíce
od zveřejnění rozhodnutí o úpadku). K dodržení lhůty postačí, aby byla poslední den zasláno
prostřednictvím České pošty nebo zaslána do datové schránky soudu.
Jaké pohledávky lze přihlásit
Přihlásit můžete pohledávky
●

splatné i nesplatné,

●

nevykonatelné i vykonatelné, tj. přiznané rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, včetně
pohledávek vymáhaných např. v exekuci,

●

peněžité i nepeněžité,

●

v českých korunách i v cizí měně.

Forma přihlášky
Přihláška se podává písemně na předepsaném formuláři. Přihlášku lze doručit insolvenčnímu soudu
osobně, poštou, elektronicky nebo datovou schránkou.
Všechny potřebné formuláře včetně detailních pokynů v k jejich vyplnění naleznete na webových
stránkách Ministerstva spravedlnosti:
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.
Náležitosti přihlášky
Přihláška musí obsahovat především
●

výši přihlašované pohledávky včetně úroků a dalšího příslušenství,

●

důvody vzniku pohledávky doložené listinnými důkazy (např. smlouva, doklad o poskytnutí
plnění, výzva k plnění),

●

v případě vykonatelné pohledávky exekuční titul (např. pravomocný rozsudek),

●

v případě zajištěné pohledávky doklad o existenci zajištění (např. zástavní smlouva),

●

a další dle formuláře.

Komu se přihláška podává
Přihláška se podává příslušnému insolvenčnímu soudu pod uvedenou spisovou značku. Oba tyto údaje
naleznete v insolvenčním rejstříku na webu justice.cz.

