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WYPIS NA MOCY PAR. 370 USTAWY NR 182/2006 SB., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ 
(USTAWA O UPADŁOŚCI I PROCEDURACH MAJĄCYCH DO NIEJ ZASTOSOWANIE, DALEJ: PRAWO 

UPADŁOŚCIOWE) 

Sąd okręgowy w Pradze wydał w dniu 4 kwietnia 2013 r. postanowienie nr ref. MSPH 78 INS 5152/2012- 
A-41 w sprawie ogłoszenia upadłości dłużnika Úvěrní družstvo PDW, Praha, w likwidacji, z siedzibą 
w Republice Czeskiej, Praha 2, Lipová 1444/20, numer identyfikacyjny 257 91 583 (dalej: „dłużnik”). 
Równocześnie majątek dłużnika został objęty postępowaniem upadłościowym. Postanowienie to stało się 
skuteczne w dniu 4 kwietnia 2013 r. Likwidatorem ustanowiono w dniu 18 kwietnia 2013 r. przedsiębior
stwo 1. správcovská a konkurzní v.o.s., adres: Republika Czeska, Pardubice, třída Míru 67, numer identy
fikacyjny 261 26 788. Nazwa i adres sądu upadłościowego: Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, 
Slezská 9, Praha, Republika Czeska. 

Roszczenia wierzycieli wynikające z rachunkowości dłużnika uważa się za zgłoszone. Wierzyciele zostaną 
powiadomieni o tym fakcie indywidualnie, przez likwidatora, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia upad 
łości, tj. do dnia 4 czerwca 2013 r. Datą zgłoszenia roszczenia jest data ogłoszenia upadłości, tj. dnia 
4 kwietnia 2013 r. 

W powiadomieniu tym podaje się informację, że majątek dłużnika został objęty postępowaniem upadło 
ściowym, określa się wysokość roszczenia wierzyciela w stosunku do dłużnika oraz fakt, że roszczenie do 
określonej wysokości uznaje się za zgłoszone. W stosownych przypadkach określa się także charakter 
roszczenia. 

Wierzyciel, który nie zgadza się z kwotą lub charakterem roszczenia podanymi w powiadomieniu, może, 
w terminie czterech miesięcy od daty ogłoszenia upadłości, wnieść do likwidatora sprzeciw w formie 
pisemnej. Jeżeli tego nie zrobi, uznaje się, że zgadza się z informacjami podanymi w powiadomieniu. 

W terminie trzech miesięcy od dnia opublikowania niniejszego wypisu z postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wierzyciel może zgłosić, że nie otrzymał powiadomienia 
od likwidatora. W zażaleniu należy podać wysokość roszczenia w stosunku do dłużnika w dniu ogłoszenia 
jego upadłości. Do zażalenia należy dołączyć urzędowo poświadczone kopie dokumentacji potwierdzającej 
daną kwotę, datę powstania roszczenia oraz jego charakter, a w szczególności, czy roszczenie jest rosz
czeniem wobec majątku dłużnika (par. 168 prawa upadłościowego), jest równorzędne z roszczeniem wobec 
majątku dłużnika (par. 169 prawa upadłościowego), jest roszczeniem z prawem do zaspokojenia z zabez
pieczenia (par. 2 lit. g) prawa upadłościowego), jest inaczej zabezpieczonym roszczeniem lub jest rosz
czeniem zależnym (par. 172 ust. 2 prawa upadłościowego). Należy podać również ewentualne zastrzeżenie 
prawa własności.
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Wierzyciel, którego siedziba, centrala, miejsce zamieszkania lub pobytu znajduje się w państwie członkow
skim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może wnieść 
sprzeciw (lub złożyć zażalenie) w języku urzędowym tego państwa. Zgłaszając sprzeciw wobec kwoty lub 
charakteru swojego roszczenia określonych w powiadomieniu, wierzyciel opatrzy swoje pismo następu
jącym nagłówkiem w języku czeskim: „Podání námitky proti výši pohledávky” („Sprzeciw wobec kwoty 
roszczenia”). Zgłaszając, że nie otrzymał powiadomienia od likwidatora, wierzyciel opatrzy swoje pismo 
następującym nagłówkiem w języku czeskim: „Přihláška pohledávky” („Zgłoszenie roszczenia”). 
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