
Insolvenční rejstřík. 

Software INFOwin nabízí několik možností jak pracovat s insolvenčním rejstříkem. Můžete  

kontrolovat a ověřovat obchodní partnery z číselníku obchodních partnerů. Dále pak lze kontrolovat 

zaměstnance, zda nemají zápis v insolvenčním rejstříku z důvodu osobního bankrotu. 

Systém byl v současné době přepracován a nabízí některé nové funkce. Především to, že pracuje 

online. Není tedy už nutně plnit interní databází insolvence. Systém okamžitě při zápisu faktury se 

sám připojí přímo na insolvenční rejstřík a provede kontrolu obchodního partnera. V případě že je v 

insolvenci zobrazí se červeně. 

 

Kontrolu obchodních partnerů můžete provést ihned při zápisu nového partnera. Po zápisu IČA 

můžete stisknout tlačítko podle obrázku a software vyvolá internetový prohlížeč s ověřením 

obchodního partnera. 



 

 

Dále můžete provádět hromadnou kontrolu všech obchodních partnerů najednou. Kontrola se 

provádí např. v menu „Saldokonto odběratelů“ -> „Knihy saldokonta odběratelů“ -> „Kontrola 

obchodních partnerů na insolvenční rejstřík“. Volba vyvolá níže uvedený formulář. Nejprve je potřeba 

provést aktualizaci interní databáze insolvence pomocí označeného tlačítka. 



 

Tlačítko vyvolá databázi „Insolvenční rejstřík“.  

 

Pomocí tlačítka "Aktualizovat databázi insolvence" vyvoláte formulář pro aktualizaci.  



 

Aktualizace probíhá tak že se buď projde Váš číselník obchodních partnerů a pro každého se provede 

dotaz zda je v insolvenci, když ano zapíše se do této databáze a současně se obchodní partner označí 

červeně. Stejně tak potom pro všechny vaše zaměstnance. 

Po naplnění můžete v databázi běžným způsobem vyhledávat a případně na záložce „Zápis 

podrobně“ vyvolat podrobnosti insolvenčního řízení. 

 

Po stisku tlačítka se zobrazí okno s podrobnostmi insolventního řízení. 

 

 



 

 

Ve spodní části formuláře máte dále možnost si seznam partnerů v insolvenci vytisknout pomocí 

tlačítka „Opis dlužníků“. 

 

 

 

Druhá funkce insolventního rejstříku je při zpracování mezd.  

Zde jsou také dopracované funkce, systém vždy při výpočtu jednotlivce provede sám kontrolu u 

zaměstnance on line přes internet.  

 



Zaměstnavatel má povinnost sledovat insolvenční rejstřík ve vztahu k vlastním zaměstnancům a 

podle toho řešit exekuce na vyplácení mzdy. Systém INFOwin nabízí kontrolu ihned při zápisu 

personálních dat zaměstnance na formuláři „Základní soubor zaměstnanců“ -> „Personální data“. 

 

V seznamu zaměstnanců je potom zaměstnanec v insolvenci označen červeně. 

 



Další upozornění se zobrazuje při hromadném výpočtu. Jestliže zaměstnanec nemá označení 

insolvence, pak při hromadném výpočtu se kontroluje na interní databázi insolvence a v případě 

nalezeného zápisu zobrazí níže uvedené hlášení. Současně označí zaměstnance insolvencí a 

zaměstnanec je označen i barevně. 

 


