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Počet stran: (bude dopočítáno)
Přílohy:

adresa insolvenčního správce

Pověření insolvenčního správce ke správě podílu v obchodní
korporaci
(Insolvenční správce se správou obchodního podílu pověří pouze v případě, že byla v
usnesení zajištěna kromě majetkových práv také nemajetková práva k obchodnímu podílu)
Policejní orgán Policie České republiky,
Služba kriminální policie a vyšetřování, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality - 2. oddělení, Kounico

dne

, ve věci

pověřuje správou zajištěného majetku
v souladu s
zeleně nápověda
černě pevný text
Vyber možnost
- ustanovením § 1 odst. 6 a § 9 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobu
zapsanou v seznamu insolvenčních správců, které bylo vydáno zvláštní povolení podle § 6
odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů,
- ustanovením § 1 odst. 6 a § 9 odst. 2 zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a
věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobu
zapsanou v seznamu insolvenčních správců, které bylo vydáno povolení podle § 6 odst. 1
zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, (lze užít
pouze v případě, kdy není možné pověřit žádného insolvenčního správce se zvláštním
povolením)

a to
Doplnit insolvenčního správce

Insolvenčního správce pověřuji správou níže uvedeného majetku:
Doplň popis majetku určeného ke správě
60% podíl ve společnosti KAL. s.r.o., IČO: xxxxxx, se Sídlem Dubí 20,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu xxxxxx, pod oddílem C,
vložka 12345, který je v obchodním rejstříku evidován na Pavla Nováka, nar. xxx, byt. xxxx,
který je zároveň spolumajitelem společnosti

Rozsah správy insolvenčního správce
Správa podílu ve výše uvedené obchodní korporaci bude vykonávána v rozsahu práv a
povinností stanovených zákonem č. 279/2003 Sb. a dalšími právními předpisy, jakož i
v rozsahu majetkových a nemajetkových práv zajištěných v usnesení o zajištění majetku
č.j.
ze dne
,
to je v rozsahu všech práv spojených s podílem v obchodní korporaci, s výjimkou
přednostních a předkupních práv.
Insolvenční správce není oprávněn podíl v obchodní korporaci převést na jinou osobu nebo
jej zatížit, ani bez souhlasu majitele zajištěného podílu vystoupit z obchodní korporace nebo
v ní jinak ukončit účast.
(rozsah správy nemůže být širší, než umožňují zajištěná práva uvedená v usnesení o
zajištění obchodního podílu a právní předpisy)
Zároveň insolvenčního správce žádám o poskytnutí zprávy o činnosti a o stavu
majetku, jehož správou byl pověřen, a vyhodnocení účelnosti správy zajištěného podílu
v obchodní korporaci. První zprávu insolvenční správce podá nejpozději do tří měsíců ode
dne převzetí pověření a další zprávy bude podávat v tříměsíčních intervalech.

(odůvodnění pověření)
Zejména popsat, jaké jsou důvody pro správu nemajetkových práv.
V případě předání správy obchodního podílu od UZSVM insolvenčnímu
správci je nutné dopsat důvody, proč je třeba správou obchodního podílu
pověřit inselvenčního správce a co se změnilo od doby pověření UZSVM.

Ve věci bylo vydáno rozhodnutí o zajištění majetku:
Doplň vydaná rozhodnutí – rozhodnutí bude tvořit přílohu pověření

Upozorňuji Vás, že podle § 12 odst. 3 zákona č. 279/2003 Sb. jste povinen/povinna
navrhnout prodej zajištěného podílu v obchodní korporaci, jehož správou jste byl
pověřen/byla pověřena, pokud budete mít za to, že je naplněn některý z důvodů prodeje.
podpis

