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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 Zprávu pro oddlužení a Soupis majetkové 

podstaty. Aktualizací prošel i formulář CDCP (Centrální depozitář cenných papírů), dále jsme 

uživatelsky zpříjemnili rozhraní pro nahrávání dokumentů do detailu jednotlivých insolvenčních 

případů a nově máte také možnost v systému evidovat Datum vykonatelnosti pohledávky. 

 

ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE - ZPRÁVA PRO ODDLUŽENÍ A SOUPIS MAJETKOVÉ PODSTATY 

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

šablonu elektronických formulářů, a to Zprávu pro oddlužení a Soupis majetkové podstaty. Kliknutím 

na tlačítko + otevřete stránku s roletkou, ze které vyberete požadovaný formulář.  

 

 

 

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

spravedlnosti. Formuláře vygenerujete tlačítkem Generovat, a výsledné dokumenty 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: 

Zpráva pro oddlužení: V případě, že máte v řádku oddílu A. „Insolvenční správce navrhuje provést 

oddlužení“ nastaven jiný způsob, než plnění splátkového kalendáře, nelze z důvodu chyby ve vzoru 

Ministerstva spravedlnosti v oddíle B. „Navrhovaný způsob řešení úpadku“ ve sloupci Podíl na 

distribučním schématu, zadat číslo s desetinnou částí. 

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



FORMULÁŘ CDCP - AKTUALIZACE 

V záložce „Vygenerovaná korespondence“ oranžové (korespondence ke všem řízením) i modré lišty 

(korespondence ke konkrétnímu řízení) a dále v záložce „Vygenerovaná korespondence“ v modré liště 

konkrétního řízení modulu Likvidace byla implementována nová verze formuláře CDCP (Centrální 

depozitář cenných papírů). Tato nová verze je označena názvem „Formulář CDCP - aktualizace 2017“ 

a plně odpovídá formuláři zveřejněnému na webových stránkách https://www.cdcp.cz/. 

 

 

 
 

Současně jsme v záložce „Vygenerovaná korespondence“ ponechali k dispozici i původní verzi 

předmětného formuláře pod názvem Formulář-CDCP. 

 

NAHRÁVÁNÍ DOKUMENTŮ DO SYSTÉMU 

Pokud potřebujete do záložky „Dokumenty“ konkrétního insolvenčního řízení nahrát své vlastní 

dokumenty, je nejprve nutné mít pomocí tlačítka    zobrazenou modrou postranní lištu. Kliknutím 

na ohraničené pole „Nahrajte soubor kliknutím nebo přetažením do okna“ v jakékoliv záložce daného 

insolvenčního řízení (Náklady, Přihlášky pohledávek atd.) otevřete okno, pomocí něhož vyhledáte 

a označíte jeden či více dokumentů. Potvrzením výběru budou označené dokumenty následně nahrány 

do systému. Další možností je, požadované dokumenty ve svém počítači uchopit pomocí myši 

a přetáhnout je do orámovaného pole v modré postranní liště.  

Takto si do systému můžete postupně nahrávat libovolné množství dokumentů. 

https://www.cdcp.cz/


 
 

 

DETAIL POHLEDÁVKY - DATUM VYKONATELNOSTI 

 

Do formuláře pro zápis nové pohledávky věřitele byl přidán řádek Datum vykonatelnosti. U již zadané 

pohledávky je možné tento údaj také doplnit, a to v detailu dané pohledávky v šedé záložce 

„Vykonatelnost“. Řádek „Datum vykonatelnosti“ byl doplněn pro účely generování elektronického 

formuláře Přezkumný list zajištěné pohledávky/Přezkumný list nezajištěné pohledávky, kde je pole pro 

vyplnění tohoto údaje uvedeno. 

 

 

 
 

 

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. 


