Dotazník pro insolvenčního dlužníka
Sp. zn.:
Jméno a příjmení:
Datum narození / RČ / IČ:
Adresa trvalého pobytu / sídla:
(město, ulice, č. popisné, PSČ)
Korespondenční adresa:
(město, ulice, č. popisné, PSČ)
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Rodinný stav:
Uveďte č. účtu, na které Vám budou moci být
přeposlány případné přeplatky:

Osobní údaje
Manžel/manželka
Druh/družka (přítel/přítelkyně ve spol.
domácnosti)
Počet dětí žijících s Vámi ve společné
domácnosti
Jména a příjmení a datum narození dětí žijících
s Vámi ve společné domácnosti
Uveďte jména studujících dětí
Uveďte jména pracujících dětí
Výše placeného výživného na 1. dítě
Sp. zn. usnesení, na jehož základě platíte výživné
Jméno dítěte (jméno, příjmení)
Datum narození dítěte
Adresa dítěte
Jméno matky/otce
Datum narození matky/otce
Adresa matky/otce
Výše dlužného výživného
Výše placeného výživného na 2. dítě
Sp. zn. usnesení, na jehož základě platíte výživné
Jméno dítěte (jméno, příjmení)

Datum narození dítěte
Adresa dítěte
Jméno matky/otce
Datum narození matky/otce
Adresa matky/otce
Výše dlužného výživného

Pokud platíte výživné na více dětí, uveďte odpovídající data na konci dotazníku.
V případě, že platíte výživné, předložte kopii usnesení, na jehož základě výživné platíte!

Prohlídka obydlí
Uveďte, v jakých dnech a hodinách by
insolvenční správce případně mohl přijít
do Vašeho obydlí provést prohlídku

Příjmy
Název zaměstnavatele
Adresa zaměstnavatele
IČ zaměstnavatele
Kontakt na zaměstnavatele a
kontakt na mzdovou účetní
Průměrný čistý měsíční příjem:
Provádí Vám zaměstnavatel srážky ze
mzdy
Pracovní neschopnost v době vyplňování
ANO do:
dotazníku
Uzavření pracovní smlouvy
Doba určitá od – do:

ANO - NE

Doba neurčitá od:
Pracovní pozice
Výplatní termín
Pokud Vám zaměstnavatel strhává srážky ze mzdy na exekuci, uveďte
V jednotlivých měsících strhávané částky
(za období od podání ins. návrhu –
dosud)

Exekutorský úřad, kterému byly/měly
být strhávané částky uhrazeny

NE

Na uspokojení jaké pohledávky měly být
částky uhrazeny
Zda strhávané příjmy zasílal
zaměstnavatel exekutorovi, či je
deponuje – je-li Vám taková informace
známa

Částka /Kč

Výplatní termín

Starobní důchod
Invalidní důchod
Vdovský důchod

Jiný pravidelný příjem (rodičovský
příspěvek, dohoda o provedení práce
apod.)

ANO - NE

Název zaměstnavatele
IČ zaměstnavatele
Adresa zaměstnavatele
Průměrný čistý měsíční příjem
Výplatní termín

Darovací smlouva/
smlouva o důchodu

ANO - NE

Jméno a příjmení dárce
Adresa dárce
Datum narození dárce
Výše měsíčního daru
Darovací smlouva/smlouva
o důchodu uzavřená dne:

Příjmy z podnikání
Podnikal jsem – stále podnikám
V období:

ANO - NE

Seznam majetku dlužníka
Majetek
Pohledávky
Nemovitosti (bytové
jedn., stavby, pozemky)
Čl. podíl v byt. družstvu

Zařízení bytu

Mobilní telefon
Počítačová technika
Motorová vozidla
a nemotorová vozidla
(reg.zn., rok výroby.)
Zbraně
Stroje, přístroje, zařízení
(pracovní, zahradní,
apod.)
Vklady a zůstatky na
bankovních účtech,
spoření, půjčky třetím
osobám
Finanční hotovost
Obrazy a šperky
Cenné papíry
Penzijní připojištění
Životní pojištění
Stavební spoření
Podíly v obch. spol.
Jiný majetek

Bližší specifikace

Doba
Odhad
Spol. jmění Zajištění
pořízení obvyklé ceny manželů (náz. věřitele)

Údaje o formě bydlení a nákladech na živobytí
Průměrná výše měsíčních nákladů včetně
rozpisu na jednotlivé položky
(např. bydlení, energie, telefony, nákup
potravin)

Předpokládaná výše nezbytných
životních nákladů po dobu trvání
oddlužení
Forma bydlení (nájem, vlastní bydlení,
u rodičů, či jinak)
Dosavadní náklady na bydlení
Prohlašuji, že shora uvedené údaje jsou pravdivé a že předložený seznam majetku a závazků
je úplný a správný.
Jsem si vědom/a toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů může vést
k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení s ohledem na ust. § 695 zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a ke vzniku trestněprávní odpovědnosti
dlužníka.

V…………………………….. dne ………………….

…………………………………………..
dlužník

Spolu s dotazníkem správci zašlete:







kopie posledních šesti výplatních pásek, případně jinak doložte příjem za
posledních 6 měsíců
kopii pracovní smlouvy
kopii darovací smlouvy/smlouvy o důchodu
kopii rozsudku, na základě kterého platíte výživné na děti
kopii rozsudku, na základě kterého platíte výživné na manžela/manželku
kopii kupních smluv, na základě kterých jste prodali svůj majetek za posledních
5 let

