
Krajský soud v Plzni 

Veleslavínova 21/40 

306 17 Plze  
 

V Praze dne 14.2.2011 

 

V!"itel:     #eská spo"itelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS# 140 00, 

      I#: 45 24 47 82 
      zapsána v obchodním rejst íku vedeném M!stským soudem v Praze,  

      oddíl B, vložka 1171 

       

 

zastoupen:     JUDr. Petrem Malým, advokátem 

 

Adresa pro doru"ování: Advokátní kancelá  Malý Petr 

      Divadelní 3a 

      301 00 Plze# 

 

Dlužník:     Martin Stránský 
      r. ". 630502/1745 

      bytem Plze#ská 300, 431 51 Plasy 

 

 

 

Insolven$ní návrh v!"itele dlužníka 
 
                                                     

                                                              dvojmo 
 
 

P ílohy:  
Kopie smlouvy o úv ru !. 0291271108 ze dne 17.10.2006 
Kopie Smlouvy o z"ízení zástavního práva k nemovitosti !. 0291271108 ze dne 
1.11.2006 
a další doklady prokazující vznik pohledávky a dokladující oprávn nost návrhu na 
zjišt ní úpadku 
 
 
 

I. 

Insolven!ní navrhovatel je v#!i dlužníkovi v "itelem  z titulu uzav"ení Smlouvy o 
úv ru !. 0291271108 ze dne 17.10.2006, na jejímž základ  se insolven!ní 
navrhovatel zavázal dlužníkovi poskytnout úv r až do výše K! 380 000. Pohledávka 
insolven!ního navrhovatele je zajišt na Smlouvou o z"ízení zástavního práva 
k nemovitosti !. 0291271109-2 ze dne 1.11.2006, zapsané do katastru nemovitostí 
pod !. j. V-1533/2006-436. 
Pro nepln ní podmínek dané úv rové smlouvy byla pohledávka v "itele zesplatn na. 
 
 



Výše splatné pohledávky insolven!ního navrhovatele !iní ke dni 14.2.2011 
508 798,67 K! v !len ní:   
Jistina:  246 134,97 K! 
Úroky "ádné:  108 056, 18 K! 
Úroky z prodlení: 130 607,52 K! 
Poplatky:         24 000 K! 
 
 
D!kaz:  
Kopie smlouvy o úv ru !. 0291271108 ze dne 17.10.2006 
Kopie Smlouvy o z"ízení zástavního práva k nemovitosti !. 0291271108 ze dne 
1.11.2006 
Doklad o !erpání úv ru ze dne 7.11.2006 
Plán anuitních splátek s potvrzením !erpání platby za poskytnutí úv ru dne 
7.11.2006 
 

II. 
Insolven!ní navrhovatel dále zjistil, že dlužník je v prodlení s úhradou svých závazk# 
rovn ž, mimo jiné, v#!i t mto v "itel#m: 

- PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Pernštýnské nám stí 80, 530 02 
Pardubice, I$: 61860068 

 
 

 
III. 

Na základ  výše uvedených skute!ností má insolven!ní navrhovatel za to, že dlužník 
je ve smyslu ustanovení § 3 zákona !. 182/2006 Sb., o úpadku a zp#sobech jeho 
"ešení (insolven!ní zákon), ve zn ní pozd jších p"edpis#, v úpadku, nebo% má více 
v "itel#, pen žité závazky po dobu delší 30 dn# po lh#t  splatnosti, tyto závazky není 
schopen plnit (závazky neplní po dobu delší 3 m síc# po lh#t  splatnosti). 

 
Insolven!ní navrhovatel proto navrhuje, aby soud vydal toto 

 
usnesení 

 
zjiš%uje se úpadek dlužníka   Martin Stránský, r. !. 630502/1745, bytem Plze&ská 
300, 431 51 Plasy. 
 

 
 
                     $eskou spo"itelna, a. s. 

zast. JUDr. Petrem Malým, advokátem 
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1

270134.97

Smlouva o úv$ru ze dne 17.10.2006 na jméno Martin Stránský, 
R":630502/1745. Úv$r veden na úv$rovém ú tu  . 0291271109/0800 na 
 ástku 380 000 K .

Sou et nesplacené jistiny ve výši 246 134,97 K  + poplatk% ve výši 24 000 
K .

               

Smluvní úrok + úrok z prodlení

238663.70

sml.úrok (11,65 p.a. ze z%st. jis.) ve výši 108 056,18 + úrok z prod. (25 % p.a. 
ze z%s. jis. a 13,35 p.a z úrok%) ve výši 130 607,52

508798.67

Smlouva o z#ízení zástavního práva k nemovitosti  . 0291271109-2.

u Katastr. Ú#adu pro Plze!ský kraj -  .j. V-1533/2006-436. 2.11.2006

 eské

11,65 % p. a.

  

 !          

!       

 !          

!  27.2.2010 325432.90
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508798.67

508798.67

     

1

1

Smlouva o úv$ru  . 0291271108. Smlouva o z#ízení zástavního práva k nemovitosti  . 0291271108. 
Doklad o  erpání úv$ru. Plán anuitních splátek s potvrzením  erpání platby za poskytnutí úv$ru.



Praze 14.2.2011

!  

                  

                  
                  
                  
                  

         

"eská spo#itelna, a. s. 
45244782          
Praha 4 14000
Olbrachtova 1929/62
"R



Krajský soud v Plzni          

         

Stránský Martin
                  
         6305021745
Plasy 43151
Plze ská 300
!R svobodný

         

         
              
                  
                  
         

                  
                  
         

                  

                  
                  
                  
                  
         

         
              
                  
                  
         

 !

 



Od 16.10.2002 jsem zam"stnán u Dopravního podniku v Plzni, pracovní smlouvu mám na dobu 
neur#itou. Z p$edloženého potvrzení p$íjm% je z$ejmé, že m%j pr%m"rný #istý m"sí#ní p$íjem je 16.714 
K#. Jiné p$íjmy nep$edpokládám. Vzhledem k mnou zjišt"né výši závazk% viz pole 14 a 16 Návrhu na 
povolení oddlužení - p$edpokládám, že v"$itelé nezajišt"ných pohledávek by m"li být uspokojeni ve výši 
85 % svých pohledávek. Na podporu mého tvrzení uvádím, že jsem bezd"tný, svobodný, a že veškeré 
p$íjmy budou složit pouze k dodržení soudem stanoveného postupu v oddlužení.Vzhledem ke svému 
v"ku je mou snahou, aby možnost, která mi byla dána zákonem, mi umožnila po p"ti letech žít bez dluh%.

Na základ" uzav$ené smlouvy je m%j sou#asný #istý p$íjem 16.714 K#.. V pr%b"hu 5 let p$edpokládám 
#istý p$íjem ve výši 1 002 840 K#. Jiné p$íjmy neo#ekávám.



V letech 2008-2010 jsem m"l pouze p$íjmy z pracovního pom"ru. Doklad o výši t"chto p$íjm% je 
p$ílohou #. 2 tohoto návrhu.
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     viz seznam majetku - p$íloha #.3           
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1 Smlouva o úv"ru #. 0291271108 GE Money Bank 250126.50

2 Poskytnutí služeb dle smlouvy #. 456225 Telefónika O2 4546.90
3 Smlouva o spot$ebitelském úv"ru #. 4524012 !SOB, a. s. 40840.20
4 Faktura za pokládku podlahové krytiny Mantel, s. r. o. 35264.70
5 Úv"rové smlouva #. 54040768562 PROFI CREDIT, a.s. 129747.54
6 Smlouva o poskytnutí úv"ru #.147415 COFIDIS, s. r. o. 11187.21
7 Smlouva o úv"ru #. 9852147 SMART Capital, a.s. 26180
8 Nesplacený závazek dle smlouvy #. 2542/01 !EZ, a. s. 4528
9 Faktura #. 45784 za nat"ra#ské práce J. K. T., s. r. o. 5147

                            

1 Smlouva o úv"ru #. 0291271108 !eská spo$itelna, a.s. 508798.67
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

1 Smlouva o poskytnutí revol. úv"ru 356789/2010-633-M Celetelem !R, a. s. 43281
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!  

Celkem mám v%#i 11 v"$itel%m závazky. !ást prost$edk% z t"chto p%j#ek jsem použil na 
rekonstrukci bytu. Domnívám se, že moje situace zcela odpovídá úpadku tak, jak je specifikován 
v insolven#ním zákon". Zárove  prohlašuji, že nejsme zam"stnavatelem a nemám žádné 
zam"stnance.

!





1. Výpis z rejst$íku trest%, 2. Doklady o p$íjmech za poslední 3 roky, 3. Seznam majetku, 4. Seznam 
závazk%, 5. Listiny prokazující úpadek, 6. Pracovní smlouva, 7. Ob#anský pr%kaz



Plasech 25.2.2011

!  

Martin Stránský

                  
                  
                  
                  
         

         
              
                  
                  

         



P íloha !. 4: Seznam p ihlášených pohledávek 
 
 
SEZNAM P IHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK 

Krajský soud v Plzni      Sp.zn. KSPL 44 INS 2371/2011 
         PJ dne: 28 .3. 2011 
 
Dlužník: Martin Stránský 
  Plze!ská 300, 431 51 Plasy 
 
V"#itel: $eská spo#itelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS$ 140 00, 
  I$: 45 24 47 82 
 
 
          $íslo v"#.: 
 
 
Ins. správce: 
 
$íslo p#ihlášky:        Doru%ena soudu: 27. 2. 2010 

 
A) Seznam p ihlášených zajišt"ných pohledávek 
 
 

celková výše [K%] 508 798,67 
vykonatelná ve výši [K%] 0,00 
právní d&vod vzniku pohledávky:  Smlouva o úv"ru %. 0291271108 

pravost - 0,00 
pop#eno 

výše pohledávky – z toho uznáno [K%] 0,00 
 
 
Celkem p ihlášeno:      Z toho zjišt"no: 

 

 

Stanovisko dlužníka: 

 

Další okolnosti: 

 

Výsledek p ezkumného jednání: 

 

Poznámky: 

 

 

 
Podpis insolven%ního správce:     Podpis soudce: 
 
 
 

1 

P1 

508 798,67 508 798,67 



 
SEZNAM P IHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK 

Krajský soud v Plzni      Sp.zn. KSPL 44 INS 2371/2011 
         PJ dne: 28 .3. 2011 
 
Dlužník: Martin Stránský 
  Plze!ská 300, 431 51 Plasy 
 
V"#itel: GE Money Bank, Vysko%ilova 14422/1a, 140 28 Praha 4, I$ 256 72 720 
 
 
          $íslo v"#.: 
 
 
Ins. správce: 
 
$íslo p#ihlášky:        Doru%ena soudu: 27. 2. 2010 

 
B) Seznam p ihlášených nezajišt"ných pohledávek 
 
 

celková výše [K%] 250 126,50 
vykonatelná ve výši [K%] 0,00 
právní d&vod vzniku pohledávky:  Smlouva o úv"ru %. 0587452 

pravost - 0,00 
pop#eno 

výše pohledávky – z toho uznáno [K%] 0,00 
 
 
Celkem p ihlášeno:      Z toho zjišt"no: 

 

 

Stanovisko dlužníka: 

 

Další okolnosti: 

 

Výsledek p ezkumného jednání: 

 

Poznámky: 

 

 

 
Podpis insolven%ního správce:     Podpis soudce: 
 
 
 
 
 

 

2 

P2 

250 126,50 250 126,50 


