
Verze 4.0.10 

Automatické stahování přihlášek 

• Aplikace vyplňuje věřitelem zadané bankovní spojení, pokud bylo zadáno ve strojově zpracovatelném 
formátu. 

• Věřitel, kterého nemáte uloženého v agendách se založí a současně se vyplní veškeré dostupné 
informace z přihlášky včetně adresy a korespondenční adresy. 

• Nyní se zpracovává i zástupce věřitele, který se v případě neexistence v agendách také založí a vyplní 
se jeho adresa sídla. 

• Při stahování přihlášek se vyplní datum doručení, pokud byla přihláška pohledávky poslána přes 
datovou schránku. Pokud nebyla a aplikace datum doručení nevyplní, označí na kartě přihlášky 
buňku „Doručeno“ oranžovou barvou, aby byl uživatel upozorněn. 

Záznamy o odeslání 

• Nově aplikace zobrazuje záznamy o odeslání veškerých dokumentů přes Dopis Online, e-mail a Datové 
schránky. 

• Záložka datové zprávy na spisu se přejmenovala na "Komunikace". 

• Na záložce komunikace na spisu přibyla karta "Dopis Online", kde se zobrazují všechny záznamy o 
odeslání službou "Dopis online". 

• Záznamy o odeslání datové zprávy se zobrazují v nové záložce "Záznamy o odeslání" na formuláři 
datové zprávy. 

• Záznamy o odeslání korespondence se zobrazují na korespondenci. Stačí v přehledu korespondence 
kliknout na konkrétní korespondenci, stisknout tlačítko "Upravit" a vybrat záložku "záznamy o odeslání". 

Zpráva o přezkumu 

• Přehled podřízených pohledávek se vyplní do komentáře v oddílu A – Průběh a výsledek přezkoumání 
přihlášených pohledávek. 

Další novinky v této verzi 

• Aplikace přechází na novější verzí .Net 4.6.1 

• Při otevření spisu ze splátkového automatu se spis otevře na záložce odpovídající zobrazené sekci ve 
splátkovém automatu (z exportu příkazů se spis otevře na platebních příkazech atd..). 

Úpravy a opravy 

• Prodloužení maximální délky názvu věřitele z 80 na 400 znaků. 

• Funkce exportování lhůt do Google kalendáře v předchozích verzích nemusela být dostupná. Nyní je 
znovu dostupná a navíc si lze vybrat, pro kterého uživatele chcete lhůty exportovat. 

• Uživatelské účty a pobočky – Nyní vás systém upozorní, pokud jste při úpravě uživatele omezili pouze 
na pobočky, ale současně není k žádné pobočce přiřazen. 

• Tlačítko "Příloha přihlášky" na kartě pohledávky - funkce zrušena z důvodu špatné kontroly příloh 
z hlediska uživatelských oprávnění. Pro práci s přílohou přihlášky využijte modul Souborové úložiště. 

• Při aktualizaci databáze se mažou staré statistické informace, což v některých případech může vést ke 
zmenšení databáze. 

Serverová služba 

• Serverová služba nyní zajišťuje i zálohování databáze, její optimalizaci a celkovou údržbu. Aplikace vás 
bude výrazně upozorňovat, pokud serverová služba neběží.  Práce v aplikací s vypnutou službou bude 
značně omezena a databáze se nebude zálohovat. Pokud u vás služba neběží, žádáme vás o její 



zapnutí. Podle tohoto návodu si můžete službu zapnout Zde 
Toto se netýká uživatelů využívajících služeb hostingu. 

Verze 4.0.11 

Úpravy a opravy 

• Generování Přezkumných listů a Prohlášení dlužníka se nevytvořilo, pokud chybělo IČO u věřitele. 

Verze 4.0.12 

Novinky v této verzi 

• Do formuláře pro úpravu pohledávky bylo přidáno tlačítko "Otevřít přihlášku", které otevře přihlášku z 
rejstříku ISIR. 

Verze 4.1.0 

Podřízené pohledávky 

Záložka přezkum na pohledávce je významně přepracovaná, prosím velmi pozorně přečtěte následující 
informace a dle návodu upravte i stávající spisy! 

• Byl přidán řádek "Distribuční schéma", kde můžete upravit vyplácenou a deponovanou částku pro 
splátkový kalendář. Při zakládání splátkového kalendáře se tyto hodnoty převezmou, pokud vyberete, že 
splátkový kalendář chcete vytvářet z částek zjištěných. 

• V řádku "Distribuční schéma" jsou již údaje ponížené o podřízenou výši, kterou přihlásil věřitel. 

• Tlačítko "Přepočítat dle stanoviska" a akce hromadné změny "Přenést stanovisko do přezkumu a 
vypočítat zjištěno" spočítá a přepočte hodnoty pro řádky "výše určené u přezkumu" a "Distribuční 
schéma". 

• Upozorňujeme, že nadále trvá nutnost pro formulář MSp "Seznam přihlášených pohledávek" spočítat i 
částky k uspokojení pomocí tlačítek "Přepočítat" a "K Uspokojení" nebo provést výpočet pomocí 
hromadných změn. 

• Změna funkcionality tlačítka "Přenést stanoviska" a akce hromadné změny "Přenést stanovisko do 
přezkumu a vypočítat zjištěno". Nově se u oddlužení přenáší do přezkumu "silnější" popěrný úkon z 
vyjádření dlužníka a správce. Například správce popírá 10 000 a dlužník popírá 15 000 a tedy do 
přezkumu se přenese popření 15 000. Mějte prosím na paměti, že systém předpokládá, že správce a 
dlužník popírají stejnou část pohledávky, tedy popření se nesčítá, ale bere se vyšší popíraná částka. 
Pokud by tomu bylo jinak (například správce popírá část příslušenství a dlužník část jistiny), tak musí 
popíranou výši opravit uživatel, aby to odpovídalo realitě. Na tuto variantu je obsluha upozorněna v 
případě provedení přenesení stanoviska na pohledávce, ale ne u hromadné změny, kdy je nutno toto 
zkontrolovat u každé popřené pohledávky individuálně. U ostatních typů řízení, než je oddlužení se 
přenáší jen stanovisko správce. 

• DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: U spisů s podřízenými pohledávkami, tam kde jste již udělali přezkum v 
předchozí verzi u některých pohledávek nebo odeslali dokumenty k přezkumu nebo Vám již běží 
splátkový kalendář, je třeba provést určité opravy v uváděném pořadí: 

o o Na pohledávkách, kde věřitel přihlásil podřízenou část, anebo jste popírali pořadí, otevřete 
každou takovou pohledávku na kartě "přezkum" 

1. V poli "Vyloučeno z přezkumu dle §170 ve výši" zadejte ručně hodnotu 0, protože 
přihlášená podřízená částka je vyloučena podle §172 IZ. 

2. V případě popírání nepodřízenosti vyplňte o kolik je podle Vás "nepodřízenost v 
částce" vyšší než kolik si přihlásil věřitel. 

3. Dále klikněte na tlačítko "Přepočítat dle stanoviska" a případně upravte vyplněné 
hodnoty. 

4. Nakonec klikněte na tlačítka "Přepočítat" a "K uspokojení". 

https://ir-is.cz/instal/Prirucka_IR-IS_Instalace_sluzby.pdf


o Jestliže máte na záložce aktuální měsíc nastaven měsíc "0" - tedy vytváříte podklady pro 
zprávu pro oddlužení, klikněte na tlačítko "Znovu vytvořit podíly věřitelů" a u části "Nároky 
věřitelů načítat z" vyberte volbu "Částek zjištěných". 

o Pokud Vám již běží splátkový kalendář je třeba údaje o podřízené částce vyplnit ručně přímo do 
podílu věřitele na záložce "Aktuální měsíc". Jestli byl celý podíl věřitele podřízený je třeba tento 
podíl přidat a nastavit mu správné hodnoty. 

Doporučený postup práce s pohledávkami 

Následující postup je podle nás nejefektivnější postup při zakládání pohledávek 

1. Založit (stáhnout, nebo ručně vyplnit) a případně upravit údaje na pohledávce 
2. Vyplnit vyjádření správce na kartě "správce", pokud popírá. 
3. Vyplnit vyjádření dlužníka na kartě "dlužník", pokud popírá. 
4. Vyplňit vyloučenou výši dle §170 u pohledávek, kterých se to týká. Tato vyloučená část je nově vyjmuta 

z částek zjištěných již před přezkumem a nepromítá se do částek přezkoumaných u přezkumu. 
5. Podívat se na přehledu pohledávek, u kterých popírá dlužník i správce, nebo tam, kde budete popírat 

podřízenost, tak na kartě "Přezkum" proveďte: 
o Klikněte na tlačítko "Přenést stanoviska" a případně proveďte opravu údajů. 
o Pokud popíráte nepodřízenost zadejte ji v částce o kolik popíráte nad částku, kterou přihlásil 

věřitel. Tato částka se při vytvoření distribučního schématu nastaví tak, že se bude deponovat. 
o Klikněte na tlačítko "Přepočítat dle stanoviska". 
o V případě, že se jedná o komplikované popírání opravte podle potřeby hodnoty v řádkách 

"Výše určené u přezkumu" a "Distribuční schéma" - pozor do řádku distribuční schéma vyplňte 
jen částky snížené o podřízenou výši přihlášenou věřitelem! 

6. Proveďte hromadné změny v uvedeném pořadí: 
1. "Nastavit dlužník se vyjádřil a nic nepopírá", 
2. "Nastavit správce se vyjádřil a nic nepopírá", 
3. "Přenést stanovisko do přezkumu a vypočítat zjištěno", 
4. "Vypočítat výše k uspokojení a nastavit stav k uspokojení". 

 
Splátkový kalendář a distribuční schéma - jak s "podřízenými"  
 

 

• Při zakládání splátkového kalendáře používejte volbu "Ze zjištěných částek", kdy se částky převezmou 
z pohledávky z řádku "Distribuční schéma", kde se bere ohled na přihlášenou podřízenou výši i na 
popřenou výši z důvodu podřízenosti. Ve volbě "z uspokojení" se do distribučního schématu u věřitele 
připočítá i podřízená výše. 

• Podřízenou výši u podílu můžete změnit ve formuláři "Úprava podílu věřitele". Zde najdete i pole 
"Podřízenost vyřešena", které je neoznačené, pokud některá z pohledávek byla částečně popřená 
správcem jako nepodřízená anebo u některé z pohledávek je nastaveno, že se bude deponovat a 
současně věřitel uvedl část pohledávky jako podřízenou. 

• Po uspokojení všech věřitelů je možné vytvořit splátkový kalendář z podřízených pohledávek. Stačí na 
záložce aktuální měsíc kliknout na "Upravit podíly věřitelů" a pak kliknout na tlačítko "Splátkový kalendář 
z podřízených pohledávek". 

• Do formulářů při vypořádávání depozitu a postupování podílu byly doplněny i pole pro podřízené částky. 
Pozor při postupování na jiného věřitele je vždy nastaveno, že na nového věřitele se žádná podřízená 
částka nepřesouvá - případné přesunutí podřízené částky na nového věřitele musí provést uživatel 
ručně. 

Změna pořadí přednostních plateb 

• S novelou IZ byla provedena úprava pořadí přednostních plateb. Uvedená změna se vztahuje na 
všechny spisy nezávisle na tom, zda se jedná o stará nebo nová oddlužení. Problém s pořadím vznikal 
jen v prvních měsících oddlužení a v současnosti by již u starších spisů měly být pouze přednostní 
platby typu odměna správce a výživné, jejichž vzájemné pořadí je nezměněno. 

• Pokud existuje více přednostních plateb typu "Ostatní zapodstatové", pak jsou tyto platby nově 
uspokojovány poměrně stejně tak, jako se dosud uspokojovalo výživné. 

• Pořadí je tedy takovéto (čísla jsou pouze pro orientaci a některá jsou vynechána pro další možné v 
budoucnu se vyskytnuvší přednostní platby): 



 
Název typu přednostní platby Pořadí uspokojování 

nepostižitelná část 1 

odměna správce 2 

odměna za přihlášky 3 

odměna pred zahájením 4 

výživné prioritní 5 

odměna za insolvenční návrh 6 

deponace zálohy na odměnu 7 

výživné 8 

vynecháno pro pozdější využití 9 

dlužné výživné 10 

znalečné správce 11 

znalečné exekutor 12 

ostatní zapodstatové 13 

vynecháno pro pozdější využití 14 až 19 

zbývá doplatit dlužníkovi 20 

Úpravy a opravy 

• Pro formulář MSp "Zpráva pro oddlužení" je výchozí nastavení, že správce a dlužník navrhují způsob 
oddlužení "plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty". 

Verze 4.1.1 

Novinky v této verzi 

• Na pohledávce při současném popírání pravosti a popírání ve výší nově systém každý popěrný 
úkon eviduje samostatně oproti dřívějším verzím. Ve formulářích a při tvorbě distribučního schématu 
se změna projeví tak, že celá pohledávka bude popřená. 

Úpravy a opravy 

• Na pohledávce lze opět změnit bankovní spojení na věřitele, které ve verzi 4.1.0 nebylo dostupné. 

Verze 4.1.2 

Přihlášky a pohledávky 

• Pokud je zjištěno na pohledávce menší než polovina přihlášené částky, pak se celá částka bude 
deponovat. 

• Při úpravě pohledávky se v pravém horním informačním rohu zobrazuje částka vyloučená podle §170 a 
podřízená výše přihlášená věřitelem. 

• V seznamu pohledávek se ve sloupcích se stanovisky dlužníka a správce zobrazují všechny popěrné 
úkony (PR - pravost, PV - výše, PP - pořadí). 

• Do událostí se ukládá informace o stažení přihlášky s informací, kdo a kdy přihlášku stáhnul. Popis 
události začíná textem "Stažena přihláška ..." poté následuje číslo přihlášky. Přehled událostí za 
všechny spisy najdete v menu "Nastavení" -> "Uživatelé" -> "Události". 

• Funkci importu přihlášek je možné zablokovat pro všechny uživatele. Nastavení je v menu "Nastavení" -
> "Obecné" -> "Povolit import přihlášek z insolvenčního rejstříku". 

• Přihlášku ve stavu "ke stažení", která byla např. zpětvzatá můžete pomocí tlačítka "Skrýt" nastavit do 
stavu "Nezaloženo". Tímto postupem již automaticky přihlášku do systému nezařadíte, ale budete 
nadále informováni, že daná přihláška na rejstříku existuje. 



Novinky v této verzi 

• Ve spisu na kartě "Aktuální měsíc" byly do seznamu "Úprava podílů věřitelů" přidány sloupce: "účet", 
"předčíslí", "kód banky", "podřízená výše" a "podřízenost vyřešena". 

Úpravy a opravy 

• V tiskové sestavě "Propočet plnění oddlužení" se popisné texty mění podle toho jestli splátkový kalendář 
bude na 3 nebo 5 let. 

• Založit splátkový kalendář z podřízených pohledávek lze až budou všechny podíly plně uspokojeny a 
částka splacená věřiteli se bude rovnat nároku věřitele 

• V tiskových sestavách, kde se tiskne obrázek podpisu správce se použije obrázek nastavený u 
podepisujícího správce a pokud není, vezme se od insolvenčního správce, který je přiřazen ke spisu. 


