
Pokyny k vyplnění formuláře pro hlasovací lístek dle § 50 insolvenčního zákona 
 
Soud Označte soud, ke kterému je hlasovací lístek podáván. Návrh se podává ke 

krajskému soudu, který je příslušný pro insolvenční řízení. Aktuální adresy 
jednotlivých krajských soudů naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti 
www.justice.cz. 

Sp. zn. Vyplňte spisovou značku řízení, ke kterému se vztahuje hlasovací lístek. 
Nevyplňuje se v případě, kdy je hlasovací lístek vyplněn před zahájením 
insolvenčního řízení. 

Schůze věřitelů svolána na den 
 Vyplňte den, měsíc a rok, na který je svolána schůze věřitelů, na které se má 

hlasovat. Neplatí v případě, je-li hlasovací lístek vyplněn před zahájením 
insolvenčního řízení. 

01 Vyplňte pouze, pokud je dlužník fyzická osoba. Vyplní se případné tituly, jméno, 
příjmení, rodné číslo, případně datum narození, nebylo-li rodné číslo fyzické osobě 
přiděleno. Pokud je dlužník podnikatelem, vyplňte též identifikační číslo, případně 
jiné registrační číslo, je-li dlužník zahraniční osoba. Dále vyplňte údaje o trvalém 
bydlišti. Údaj o státní příslušnosti vyplňte pouze tehdy, pokud je dlužník 
zahraniční osoba.  

02 Vyplňte pouze, pokud je dlužníkem právnická osoba. Vyplní se název případně 
obchodní firma, identifikační číslo případně jiné registrační číslo je-li dlužníkem 
zahraniční osoba. Dále se vyplní údaje o sídlu právnické osoby. Právní řád 
založení se vyplňuje pouze tehdy, pokud je dlužník zahraniční osoba. 

03 Vyplňte pouze, pokud je věřitel fyzická osoba. Vyplní se případné tituly, jméno, 
příjmení, rodné číslo, případně datum narození, nebylo-li rodné číslo fyzické osobě 
přiděleno. Pokud je věřitel podnikatelem vyplňte též identifikační číslo, případně 
jiné registrační číslo, je-li dlužník zahraniční osoba. Dále vyplňte údaje o trvalém 
bydlišti. Údaj o státní příslušnosti vyplňte pouze tehdy, pokud je věřitel zahraniční 
osoba.  

04 Vyplňte pouze, pokud je věřitel právnická osoba. Vyplní se název případně 
obchodní firma, identifikační číslo případně jiné registrační číslo je-li věřitelem 
zahraniční osoba. Dále se vyplní údaje o sídlu právnické osoby. Právní řád 
založení se vyplňuje pouze tehdy, pokud je věřitel zahraniční osoba. 

05 Vyplňte pouze tehdy, pokud si věřitel přeje, aby mu bylo doručováno na jinou 
adresu, než na adresu sídla či trvalého bydliště. Jestliže si věřitel přeje, aby mu 
bylo doručováno elektronicky, vyplňte elektronickou adresu a poskytovatele 
certifikačních služeb (§ 45f odst. 1 občanského soudního řádu). 

06 Označte pohledávku hlasujícího věřitele. V poli „Datum podání“ vyplňte den, 
měsíc a rok kdy byla pohledávka přihlášena. V poli „Na částku“ uveďte částku, 
kterou věřitel hlasuje. Jestliže pohledávku podal hlasující věřitel zaškrtněte ANO, 
v opačném případě NE. Jestliže pohledávku podala osoba odlišná od hlasujícího 
věřitele, vyplní se její jméno, příjmení, případné tituly, rodné číslo, případně 
datum narození, nebylo-li rodné číslo fyzické osobě přiděleno. Pokud se jedná o 
podnikatele vyplňte též identifikační číslo, případně jiné registrační číslo jedná-li 
se o zahraniční osobu. Dále vyplňte údaje o trvalém bydlišti fyzické osoby. Jedná-
li se o právnickou osobu, vyplní se její název případně obchodní firma, 



identifikační číslo případně jiné registrační číslo. Dále se vyplní údaje o sídlu 
právnické osoby. 

07 V případě, že došlo ke vstupu nového věřitele do řízení vyplňte v poli „č.j.“ číslo 
jednací rozhodnutí o vstupu, v poli „ze dne“ uveďte den, kdy bylo rozhodnutí 
vydáno, v poli „v rozsahu pohledávky“ vyplňte v jakém rozsahu došlo ke vstupu 
nového věřitele. V případě, že je pohledávka zjištěna, zaškrtněte ANO. V opačném 
případě zaškrtněte NE. Je-li pohledávka zjištěna, vyplňte v poli „ve výši (v Kč)“ 
v jaké výši je pohledávka zjištěna. 

08 V poli „Popis předmětu hlasování“ vyplňte předmět hlasování tak, aby bylo možné 
se vyjádřit zda věřitel hlasuje pro nebo proti. Dále zaškrtněte, zda věřitel hlasuje 
pro nebo proti. 

09 Vyplňte místo a den, kdy je hlasovací lístek podepsán. Zaškrtněte zda hlasovací 
lístek podepisuje věřitel nebo jiná osoba. V případě, že hlasovací lístek podepisuje 
jiná osoba, je třeba k hlasovacímu lístku připojit plnou moc. Podpis na hlasovacím 
lístku musí být úředně ověřen. 

10 Vyplňte jméno a příjmení osoby, která hlasovací lístek podepisuje. 

11 Podepisuje-li hlasovací lístek jiná osoba než věřitel a jedná se o fyzickou osobu 
vyplní se případné tituly, jméno, příjmení, dále též bydliště (obec), poštovní 
směrovací číslo, ulice, číslo popisné a stát. 

12 Podepisuje-li hlasovací lístek jiná osoba než věřitel a jedná se o právnickou osobu 
vyplní se název případně obchodní firma, identifikační číslo případně jiné 
registrační číslo. Dále se vyplní obec, poštovní směrovací číslo, ulici, číslo popisné 
a stát. 

 

Pravost podpisu na hlasovacím lístku musí být úředně ověřena. 

 

 

 

 
 
 


