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Vážení uživatelé,  

do informačního systému Insolvenční správce® jsme implementovali další plně funkční elektronické 

formuláře, do kterých se automaticky doplňují data, a to Přezkumné listy a Prohlášení dlužníka. Další 

inovací v systému je možnost druhotného řazení údajů v tabulkách záložek Insolvenční případy, 

Oddlužení - splátky, Likvidace a Dokumenty modré i oranžové lišty. 

 

ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE - PŘEZKUMNÉ LISTY A PROHLÁŠENÍ DLUŽNÍKA 

Do záložky „Elektronické formuláře“ v modré liště jednotlivých insolvenčních případů jsme přidali další 

ze šablon elektronických formulářů, a to Přezkumný list zajištěné pohledávky, Přezkumný list 

nezajištěné pohledávky a Prohlášení dlužníka. Kliknutím na tlačítko + otevřete stránku s roletkou, 

ze které vyberete daný formulář.  

 

Jednotlivé sekce formulářů jsou strukturovány tak, aby korespondovaly se vzorem Ministerstva 

spravedlnosti. Formuláře vygenerujete tlačítkem Generovat, a výsledný dokument se zobrazí jak 

v záložce „Elektronické formuláře“, tak zároveň v záložce „Dokumenty“ v modré i oranžové liště. 

 

Další práce s formuláři, jako je například jejich tisk, editace či nové vygenerování, je identická jako u již 

dříve implementovaných šablon formulářů. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

Jak při výběru šablony Přezkumný list zajištěné pohledávky, tak šablony Přezkumný list nezajištěné 

pohledávky se v roletce pro výběr věřitele vždy zobrazí seznam všech věřitelů, zadaných v záložce 

Přihlášky pohledávek. Šablona přezkumného listu Ministerstva spravedlnosti neumožňuje 



vygenerování přezkumných listů více věřitelů do jednoho souhrnného dokumentu. Předmětnou 

šablonu formuláře lze v systému generovat pouze jednotlivě pro každého věřitele zvlášť. 

 

V následujících týdnech budeme do záložky „Elektronické formuláře“ postupně přidávat další šablony.  

 

INSOLVENČNÍ PŘÍPADY, ODDLUŽENÍ - SPLÁTKY, LIKVIDACE, 

DOKUMENTY - DRUHOTNÉ ŘAZENÍ ÚDAJŮ V TABULKÁCH 

 

Doposud jste měli možnost řadit informace v tabulkách záložek „Insolvenční případy“, „Oddlužení - 

splátky“, „Likvidace“ a „Dokumenty“ modré i oranžové lišty vzestupně či sestupně, vždy pouze dle 

zvoleného sloupce. Nově můžete řadit údaje v tabulkách dle více zvolených sloupců. Nejprve v prvním 

sloupci pomocí šipek seřadíte údaje vzestupně či sestupně. Poté pomocí klávesy SHIFT a následným 

kliknutím na šipky ve druhém sloupci seřadíte údaje i dle tohoto sloupce. 

 

TIP: v záložce „Oddlužení – splátky“ si nejprve ve sloupci „Vyplacený splátkový kalendář“ pomocí 

šipek seřadíte údaje. Poté na klávesnici zmáčknete klávesu SHIFT a dále myší kliknete na šipku ve 

sloupci „Dlužník“. Výsledkem budou abecedně seřazení dlužníci s nevyplaceným či vyplaceným 

splátkovým kalendářem. 

 

Druhotné řazení zrušíte kliknutím na šipky jakéhokoliv sloupce dané tabulky. 

 

 
 

 

Věříme, že pro vás budou nová vylepšení přínosem a zpříjemní vám práci se systémem Insolvenční 

správce®. Děkujeme za podněty, které nám zasíláte. Pomáháte nám tak vylepšovat systém do co 

nejefektivnější podoby. 

 

Tým Insolvence 2008 a.s. 

 

 


