
Krajský soud v město
Ulice č.p.
PSČ město

Dvojmo!

Navrhovatel (bývalý zaměstnanec):

Jméno a příjmení, nar. datum narození, bydlištěm ulice č.p., PSČ město

Dlužník (bývalý zaměstnavatel):

Název bývalého zaměstnavatele
se sídlem ulice č.p., PSČ město
IČ: Identifikační číslo
zapsaná v  obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v  město, oddíl  písmeno, vložka 
číslo

Příloha: Výpis z obchodního rejstříku dlužníka
další přílohy dle textu

Návrh věřitele na zahájení insolvenčního řízení

I.
Navrhovatel jméno a příjmení byl u výše uvedeného dlužníka zaměstnán v pracovním poměru 
a vykonával  práci  na  pozici  název  pracovní  pozice  dle  pracovní  smlouvy ode  dne  datum. 
Měsíční mzdu po ukončení zkušební doby měl sjednanou v částce  hrubá mzda dle pracovní 
smlouvy,-Kč. Mzdu mu dlužník vždy poskytoval. Tuto povinnost však přestal dlužník plnit od 
měsíce  název měsíc a rok, kdy mu za měsíce  název měsíce a rok v následných termínech 
splatnosti nevyplatil mzdu vůbec.

Důkaz: Pracovní smlouva navrhovatele ze dne datum
Dodatek k pracovní smlouvě ze dne datum
Výplatní páska za měsíce název měsíce a rok

Dne  datum došlo ze strany navrhovatele  jméno a příjmení k okamžitému zrušení pracovního 
poměru v souladu s § 56 odst. 1) písm. b) zákoníku práce. Podle § 67 zákoníku práce přísluší  
zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr v souladu s § 56 odst. 1) písm. b) zákoníku 
práce právo na odstupné ve výši nejméně Xnásobku průměrného výdělku.

Důkaz: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze dne datum
Výplatní páska za měsíc a rok (vč. započítaného odstupného)
Potvrzení o zaměstnání

Výpočet dlužných mzdových nároků navrhovatele ke dni podání návrhu:

Čistá mzda za měsíc název měsíce a rok dle výplatní pásky
se splatností do dne datum: částka,-Kč
Doposud uhrazeno dlužníkem: částka,-Kč
Zbývá uhradit: částka,-Kč

S  ohledem  na  uvedené  skutečnosti  a  částečné  splacení  dlužných  mzdových  nároků  má 
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navrhovatel za dlužníkem pohledávku splatnou po dobu delší než 30 dnů ve výši částka,- Kč.

II.
Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že jeho pohledávky splňují všechny podmínky stanovené 
§ 3 odst. 1) insolvenčního zákona, tedy dlužník má více věřitelů a peněžité závazky po dobu 
delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Pokud jde o splnění poslední  
podmínky spočívající v neschopnosti plnit závazky, navrhovatel poukazuje na ustanovení § 3 
odst. 2) insolvenčního zákona, podle kterého se má za to, že dlužník není schopen plnit své 
peněžité  závazky,  jestliže  je  neplní  po  dobu delší  3  měsíců  po lhůtě  splatnosti.  Od vzniku 
pohledávky navrhovatele již uplynula doba delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti a dlužník žádným 
způsobem  neprokázal,  jakým  způsobem  a  zda  vůbec  je  hodlá  splatit.  Nicméně  ani  výši  
pohledávky  nepopřel.  Navrhovatel  poukazuje  na  dalšího  věřitele,  který  přihlásil  svou 
pohledávku s dobou delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Důkaz:
věřitel jméno a příjmení, nar. datum narození, bydlištěm ulice č.p., PSČ město

III.
Dlužník tedy eviduje splatné pohledávky za více věřitelů, kdy tyto peněžité závazky jsou více 
než třicet dní po splatnosti  a není  schopen je plnit,  vykazuje tedy znaky úpadku v souladu 
s § 3 insolvečního zákona.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby Krajský soud v město vydal dle § 136 
a násl. insolvenčního zákona

rozhodnutí o úpadku,

kterým se zjišťuje úpadek dlužníka, společnosti název společnosti.

IV.
Navrhovatel  závěrem  sděluje  soudu,  že  ke  dni  podání  návrhu  nedisponuje  finančními 
prostředky, z nichž by mohl uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

V město dne ….......................

….....................................
        
        jméno a příjmení
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