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Příručka k modulu Insolvenční návrh 
Modul slouží k maximálně automatizovanému vytváření insolvenčních návrhů. Pokrývá celý proces a 

spolu s funkcemi irisu jako jsou korespondence a banka pokrývají celou činnost od počátku až po 

kontrolu úhrady odměny. 

Postup činností při správě insolvenčního návrhu. 

Založit nový spis typu Insolvenční návrh 
1. Založte nový spis tlačítkem na hlavním okně 

2. Vyplňte insolvenční soud, insolvenční správce, kdo podepisuje a dlužníka 

3. Vyberte typ řízení „Insolvenční návrh“ 

4. Spisová značka se po volbě typu spisu sama předvyplní ve tvaru „NAVRH X / rok“. Takže 

pokud budete tvořit 5 návrh v roce 2021 bude předvyplněná spisová značka „NAVRH 5 / 

2021“ 

5. Do čísla účtu vyplňte účet, kam Vám má být zaslána odměna za insolvenční návrh 

6. Dlužník se automaticky přidá do sledovaných subjektů 

Takto založený spis bude zobrazen v hlavním okně na přehledu spisu. Insolvenční návrhy si snadno 

vyfiltrujete pomocí typu řízení. Tipy pro možné zpřehlednění:  

1. Vyplňte také referenta, který má spis na starosti. Pak se bude zobrazovat i ve lhůtách a bude 

podle něj možno třídit 

2. Je také možné vytvořit zcela novou formální pobočku pro Insolvenční návrhy a mít tak všechn 

návrhy v této pobočce. Pak se dá jednoduše realizovat omezení přístupů ostatních uživatelů 

do těchto spisů tím, že jim neodepřete přístup do této pobočky a bude to vhodné i pro další 

filtrování, například v datových zprávách, lhůtách a podobně. 
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Vyplnění insolvenčního návrhu 
1. Otevřete příslušný spis 

2. Vyplňte všechny údaje na záložce „Návrh“ – „Insolvenční návrh“. Vyplnění je analogické s 

jinými formuláři MSp. Jen poznamenám, že v oddíle IV. Osoba oprávněná jednat za dlužníka 

se použijí údaje uvedené na spise v poli „insolvenční správce“. 

3. Vygenerování příslušné další korespondence k návrhu (čestná prohlášení, seznam majetku 

apod.) 

4. Na záložce „Návrh“ – „Insolvenční návrh“ v oddíle XII. Seznam příloh, ponechat jen 

dokumenty, které se budou odesílat na soud a propojit je s vygenerovanou korespondencí 

případně nahrát soubory přímo z disku 

5. Vytvořte návrh kliknutím na tlačítko „vytvořit“ 

6. Odešlete návrh i s přílohami kliknutím na tlačítko „odeslat“ 

Na obrázku vidíte, že v tomto spisu je možné používat funkcionality, které z náte z insolvenčních 

spisů. Záložku finance pro evidenci veškerých výdajů a příjmů souvisejících s tímto spisem. Velmi 

důležité jsou korespondence a lhůty. Jako obvykle všechny další skutečnosti pište do poznámek spisu. 

Pokud máte aktivní modul souborové úložiště, pak můžete vkládat všechny související dokumenty 

přímo do spisu. 

Důležité tipy: 
1. Vytvořte si seznam všech potřebných příloh pro insolvenční návrh pomocí „Výchozího 

nastavení“. Při vytváření konkrétního návrhu budete potom mít jistotu, že na nic 

nezapomenete a dokumenty, které nejsou pro tento návrh třeba jenom smažete 

2. Vytvořte si skupinovou korespondenci pro typ spisu Insolvenční návrh, abyste vygenerovali 

vše najednou. 
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Přihláška na odměnu za insolvenční návrh 
1. vyplňte si rovnou formulář „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou 

nebo pohledávky jí postavené na roveň“. Formulář je k dispozici na záložce „Návrh“ – 

„Pohledávka za sepis“ 

2. vygenerujte formulář 

3. odešlete jej na soud 

Zaplacení za sepis insolvenčního návrhu. 

Na záložce „Návrh“ – „Pohledávka za sepis“ je zaškrtávátko „Odměna za sepis návrhu byla 

zaplacena“. Tím si vyznačíte, že odměna je již uhrazena. To pak uvidíte na příslušné bankovní 

transakci na záložce banka. 

Již nyní můžete importovat příchozí platby z banky k tomuto spisu a do budoucna máme v plánu 

přidat i automatické hlídání, zda již byla pohledávka za sepis návrhu zaplacena. 

Automatizace 
Od okamžiku vytvoření insolvenčního návrhu je dlužník ve sledovaných osobách a v okamžiku, kdy na 

soudu návrhu přiřadí spisovou značku, tak dojde k přiřazení skutečné značky, a tak budete 

informování o událostech spojených s tímto spisem, které se budou též zobrazovat ve všech 

událostech rejstříku.  

Archivace 
Po té, co již nebude spis potřeba jej přeneste do archivu, vypněte sledování událostí a deaktivujte 

bankovní pravidla tohoto spisu. 

Na závěr: 
Věříme, že pro Vás bude modul Insolvenční návrh přínosem a zjednodušením této agendy. Těšíme se 

na vaše tipy a návrhy na jeho další vylepšení. 


