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Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC

Princip

Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. 
insolvenční věci, osoby dlužníků, historii událostí a dokumentů insolvenčních spisů, s odkazy 
na kopie spisů, uložené na portálu justice.cz.
Do databáze uživatel přidá seznam osob (zaměstnanců, zákazníků, adpod.), které chce 
pravidelně sledovat a kontrolovat jejich případný výskyt v insolvenčním řízení v roli 
dlužníků. Aplikace pak automaticky (na pozadí) porovnává ve zvolených intervalech 
uživatelem zadaný seznam s dlužníky v insolvenčním řízení a upozorní všechny shody.
Vzhledem k občasné neúplnosti či nepřesnosti údajů jak v evidenci uživatelů, tak v 
insolvenčním rejstříku je vždy při nalezení shody vyhodnocen stupeň shody (významná,
nevýznamná, s rozporem) a je na uživateli, aby shodu buď potvrdil nebo odmítl - označil daný 
případ jako neshodu. 
Údaje z insolvenčního rejstříku jsou automaticky, v zadaných časových intervalech, do 
databáze aplikace doplňovány - k tomu slouží vestavěná služba, běžící na pozadí.
Postup zpracování dat z insolvenčního rejstříku je patrný z následujícího schematu:

Obrázek 1 - schema přenosu dat



Instalace

Po stažení SetIswx.exe z webových stránek http://www.iswin.cz/ a jeho spuštění, se do složky 
ProgramFiles\SETISWX nakopíruje vlastní instalátor InstalIswinx.exe a následně se spustí.
Instalátor po prohledání PC zobrazí seznam všech nainstalovaných MS SQL serverů s 
případnými předešlými  instalacemi aplikace Iswinx. Například:

Obrázek 2 - Instalátor  se seznamem serverů a databází

Jednotlivé řádky v tabulce instalátoru zobrazují buď již instalované databáze aplikace Iswinx, 
případně nabídky instalace nové databáze  na již existujících serverech, případně instalaci 
nové instance MS SQL serveru včetně nové databáze (na posledním řádku). U řádku s již 
instalovanou databází lze zvolit také odinstalaci. Běží-li nad databází aktualizační služby, je 
řádek podbarven zeleně (standardně se jedná o aktuálně instalovanou aplikaci).
Při výběru instalace do již instalované databáze, se provede upgrade a nová instalace služeb i 
aplikace. Pokud již služby běží (zelený řádek), lze navíc zvolit variantu Ponechat běžící  
služby, při které se provede jen upgrade databáze a reinstalace Iswinx.exe. Při výběru řádku s 
označením databáze ..nová.. se nainstaluje databáze i ostatní části aplikace. Volba Práva k  
databázi všem uživatelům způsobí nastavení přístupových práv k nainstalované databázi pro 
všechny uživatele, tato volba je nutná, pokud instalujeme aplikaci pod jiným účtem, než pod 
kterým bude běžně spouštěna.

Instalátor si stahuje potřebné soubory z webových stránek. V případě instalace z vnitřní sítě, s 
přístupem na internet přes proxy server, může nastat situace, kdy je potřeba připojení k proxy 
serveru explicitně nadefinovat. Lze to provést doplněním parametrů proxy v souboru 
zdrojinst.xml ve složce ProgramFiles\SETISWX a opětovným spuštěním InstalIswinx.exe.
Při instalaci se na cílovém PC instalují celkem 3 podpůrné služby:
DownIswXserv [DownIswX.exe]... stahuje aktualizace insolvenčního rejstříku z webu
iswinDown[srvDownM.exe] .. stahuje přiložené PDF dokumenty a odesílá výstrahy na e-mail
IswinxNactiOs[iswxnactios.exe] .. načátá seznam vlastních osob z ext.databáze

http://www.iswin.cz/


V případě síťové instalace se instalace provádí na serveru, na kterém má běžet MS SQL 
(nemusí se jednat o serverová Windows, stačí jakákoli stanice), s tím, že složku ISWINX z 
ProgramFiles, resp. ProgramFiles(x86) lze pak nasdílet, popřípadě překopírovat. V 
konfiguračních souborech je však nutné nastavit pracovní složky tak, aby jejich cesty byly 
síťově invariantní.
Uživatelské rozhraní

Obrázek 3 - uživatelské rozhraní
Nejčastěji používané funkce rozhraní lze spouštět pomocí tlačítek na obrazovce.



Insolvenční věci

Obrázek 4 - filtr pro zobrazení insolvenčních věcí

V okně (obr.2) lze navolit kombinaci podmínek pro zobrazení insolvenčních věcí. 
Do bílých polí se zadává obecně část textu, která je pak použita jako filtr. Zadaný údaj je s 
textem porovnáván zleva, tj. ve standardním případě jsou zobrazeny všechny případy, u nichž 
souhlasí počáteční (levá část) daného údaje se zadaným textem. Například, je-li do pole 
rodného čísla (RČ) zadán text "4602", zobrazí se po stisknutí tlačítka PŘEHLED všichni 
dlužníci s rodným číslem, které začíná na 4602. Analogicky to platí pro ostatní bílá pole.
Pokud je v textu v bílém poli použit jako první znak % (procenta), zobrazí se případy, v nichž 
se zadaný text (za procentem) objevuje na kterékoli pozici odpovídajícího údaje. Například, 
pokud se do pole Spisová značka vyplní text "%/2009", zobrazí se všechny případy, jejichž 
spisová značka obsahuje (na některé pozici) text "/2009", což v daném případě budou všechny 
insolvenční spisy z roku 2009.
Modré pole umožňuje hromadný výběr z předdefinované tabulky. Filtr se zadává tak, že se 
"dvojklikem" na tomto poli otevře tabulka s možnými hodnotami daného údaje a v ní pak lze 
vybrat do filtru jeden nebo více řádků. Například, rozklikne-li se pole Stav řízení:



Obrázek 5 - stavy řízení, výběr pro filtr

Jednotlivé řádky se vybírají tak, že se kurzor nastaví do zvoleného řádku v tabulce, a pak se 
pomocí tlačítka JEDNOTL označují jednotlivé řádky (ukazatel se po označení řádku sám 
přesune na řádek následující). Stejným tlačítkem lze již označené řádky "odznačit" (zrušit 
označení). Tlačítko VŠE označí všechny řádky najednou, tlačítko NIC naopak všechny řádky 
odznačí. NEGACE VÝBĚRU funguje jako přepínač, který způsobí, že se filtr ve výsledku 
nezobrazí všechny insolvenční případy, jejichž stav řízení odpovídá některému z označených 
řádků, ale naopak, zobrazí se insolvenční případy, jejich stav řízení je odlišný od všech 
vybraných řádků.
Příklad výběru:

Obrázek 6 - příklad výběru stavu řízení



Po potvrzení výběru bude modré pole na obrazovce vyplněno odpovídajícím seznamem:

Obrázek 7 - vyplněný filtr hromadného výběru

V řádku Vlastní osoby lze navolit kombinaci dlužníků podle potvrzené shody, nepotvrzené 
shody, potvrzené neshody, resp. s nezjištěnou shodou s vlastními osobami.

Po zadání filtru a stisknutí (kliknutí) tlačítka PŘEHLED se zobrazí (například) následující:

Obrázek 8 - přehled věcí insolvenčního řízení



V záhlaví přehledu je rychlý filtr podle stavu shody jednotlivých dlužníků s vlastními 
osobami. Zaškrtnutím vybrané kombinace se zobrazená množina obecně zúží na podmnožinu 
odpovídající vybraným stupňům shody.
Vlevo dole jsou tlačítka pro otevření údajů osoby a údajů insolvenční věci. 
Rozbalovací seznam Úroveň shody slouží k potvrzování shod, případně neshod, případně i ke 
zrušení dříve potvrzených označených shod i neshod, a to hromadně. Po nastavení 
rozbalovacího seznamu na některou ze tří hodnot (prázdné, S, N) lze pomocí tlačítek VŠE,  
NIC, JEDNOTL označovat, resp. odznačovat odpovídající řádky, u nichž chceme stupeň 
shody měnit. Po označení vybrané množiny řádků se provede tlačítkem NASTAVENÍ SHOD 
hromadný zápis na zvolený stav.

Otevření osoby vyvolá obrazovku (například):

Obrázek 9 - Údaje osoby, dlužníka v insolvenčním řízení

V dolní části této obrazovky, v tabulce, je případný seznam vlastních osob, se kterými existuje 
shoda. V rozvinovacím seznamu Potvrzení shody lze přímo přepínat mezi nepotvrzenou 
shodou (prázdné pole), potvrzenou shodou (S) a potvrzenou neshodou (N).
V případě potřeby lze pomocí Přidání vlastní osoby přidat do tabulky další vlastní osobu ze 
seznamu, o které uživatel ví, že je shodná se zobrazeným dlužníkem. Tlačítkem Výmaz 
vlastní osoby lze pak jednotlivé osoby z tabulky odstraňovat (k výmazu vlastní osoby 
nedojde, jen k výmazu shody !). 
Ovšem vzhledem k tomu, že standardně jsou shody nalézány a doplňovány aplikací 
automaticky, má za obvyklých okolností  použití těchto dvou tlačítek smysl.



Otevření věci (například):

Obrázek 10 - údaje insolvenční věci

V záhlaví jsou údaje věci i dlužníka. V případě, že jedno insolvenční řízení je vedeno se 
dvěma dlužníky (manželi), lze v záhlaví přepnout rozbalovací seznam Dlužník na druhého 
dlužníka.
V dolní části je tabulka se všemi událostmi (změnami a přiloženými dokumenty) 
insolvenčního řízení. Pomocí zaškrtávátek ZÁLOŽKY lze seznam v tabulce filtrovat.
Pod tabulkou je zobrazen řádek buď s odkazem na uložený soubor na portálu justice.cz anebo 
cesta k již staženému uloženému souboru. Kliknutím na tento řádek se soubor stáhne a otevře 
(popřípadě přímo otevře, je-li už stažen).



Vlastní evidované osoby

Obrázek 11 - seznam vlastních evidovaných osob

V horní části seznamu, který se zobrazí po zavolání této funkce jsou dvě skupiny filtrů. První 
umožňuje filtrovat osoby v seznamu podle stupně shody, druhý podle kombinace postavení 
osob (D-dodavatel, J-jiná osoba, K-klient, O-odběratel, P-protistrana, Z-zaměstnanec).

V dolní části seznamu vlevo jsou tři tlačítka pro editaci, přidávání a výmazy osob. V pravé 
části jsou tlačítka VŠE, NIC, JEDNOTL pro označování řádků s osobami, u nichž se vyskytuje 
shoda s dlužníky v insolvenci (tyto řádky mají vyplněn sloupec Spis.zn a jsou podbarveny 
podle stupně shody).  U označených osob pak lze hromadně potvrdit shodu, případně potvrdit 
neshodu, pomocí Potvrzení shody, resp. Potvrzení neshody.



Po stisku Otevření se objeví obrazovka k editaci údajů vlastní osoby:

Obrázek 12 - editace vlastní osoby

V horní části jsou údaje osoby. Skupina osob je nepovinná. Vlastní osoby, které mají 
vyplněnu skupinu, jsou přístupné jen uživatelům, kteří mají přidělenu roli Administrátor,  
popřípadě mají explicitně k této skupině nastaven přístup. 
V dolní části obrazovky, v tabulce, se zobrazují osoby - dlužníci z insolvenčního rejstříku, 
pokud mezi danou vlastní osobou a těmito dlužníky existuje shoda. Pomocí rozbalovacího 
seznamu Potvrzení shody lze zobrazenou shodu potvrdit (stav S), odmítnout (potvrdit neshodu 
- stav N) anebo přepnout do nepotvrzeného stavu (prázdné pole).
Vpravo dole je zobrazen rozbalovací seznam insovenčních věcí nastaveného dlužníka 
(existují případy, kdy má dlužník více insovenčních řízení). Tlačítkem Otevření věci lze pak 
otevřít okno (podle obr.10) odpovídající věci.



Změny stavu a výstrahy

Po stisknutí odpovídajícího tlačítka:

Obrázek 13 - filtr pro změny stavu a výstrahy

Tato volba umožňuje zobrazovat a filtrovat změny základních stavů insolvenčního řízení 
všech insolvenčních věcí, včetně zobrazení stupně shody dlužníka dané věci s vlastními 
evidovanými osobami. 
Jako výstrahy fungují ty změny, u nichž je jakákoli shoda (potvrzená, významná, dílčí, s 
rozporem) s některou osobou ve vlastní evidenci. Z hlediska urgence zobrazení se výstrahy 
dělí na neakceptované (čerstvé výstrahy), akceptované 1x (uživatel o nich ví, ale výstraha se 
zatím zobrazuje) a úplně akceptované (výstraha se již nezobrazuje).

Ovládání filtrační obrazovky je analogické ovládání podle obr. 2. 



Seznam stavu řízení - po rozkliknutí modrého pole:

Obrázek 14 - Stavy insolvenčního řízení

V případě zobrazení změn bez shody s vlastní osobou (těch je obvykle převážná většina), jsou 
tyto změny zobrazeny stejně jako zcela akceptované výstrahy. 



Příklady filtrace:

Jen konukrzy a reorganizace, neakceptované a 1x akceptované výstrahy (všechny typy shod):

Nejprve se rozklikne modré pole Stav řízení a pomocí tlačítka JEDNOTL se označí zvolené 
řádky:

           Obrázek 15 - výběr reorganizace a konkurzu



Po potvrzení se na filtrační obrazovce zakliká odpovídající kombinace zaškrtávátek:

Obrázek 16 - 1. příklad filtru

Všechny změny dané insolvenční věci 29252/2012 v roce 2013:

Obrázek 17 - příklad filtru 2.příklad filtru



Po stisku tlačítka PŘEHLED se zobrazí přehled změn stavu insolvenčních řízení, 
odpovídajících zadanému filtru. Například:

Obrázek 18 - přehled změn stavu insolvenčních řízení

Tento přehled lze použít pro hromadné akceptování výstrah. Pomocí filtru na obrazovce 
(podle obr. 13) se zvolí zobrazení ne zcela akceptovaných výstrah. Například:

Obrázek 19 - přehled změn - neakceptovaných výstrah

Stisknutím 1.akceptování přejdou všechny neakceptované (červené) výstrahy do stavu 
1.akceptování. Stisknutím úplné akceptování přejdou do stavu úplného akceptování.



Práce s výstrahami na hlavní obrazovce

Obrázek 20 - příklad výstrah na hlavní obrazovce

Na hlavní obrazovce se zobrazují změny stavu insolvenčních věcí, u nichž je shoda osoby 
dlužníka s některou vlastní evidovanou osobou, tj. výstrahy.
Podbarvení výstrah informuje o stupni shody osob - zelená je významná shoda, šedá částečná 
shoda, fialová shoda s rozporem a bíle podbarvená je potvrzená shoda. Barva písma označuje 
stupeň akceptování shody - červené jsou neakceptované, modré akceptované 1x.
"Pravoklikem" myší nad řádkem výstrahy se nabídnou tři možnosti:



Obrázek 21 - práce s výstrahami na hlavní ploše

Volba Akceptování výstrahy změní stav výstrahy z neakceptované (červené) na 1x 
akceptovanou, popřípadě 1x akceptované na akceptovanou úplně - k této druhé změně ale 
nedojde, pokud k 1.akceptování došlo později než před 24. hodinami.
Volba Údaje osoby otevírá obrazovku podle obr.7 a volba Insolvenční věc obrazovku podle 
obrázku 8.



Pomocné číselníky

Pomocí této nabídky lze zobrazit Stavy řízení, tj. stavy insolvenčních věcí (také obr.3) a 
Postavení osob.  Možná postavení osob:

Obrázek 22 - postavení osob

Postavení osob jsou přiřazována jako pomocná informace k vlastním evidovaným osobám.



Nastavení aktualizací

Obrázek 23 - nastavení aktualizací

Obrazovka na obr. 21 slouží k naplánování spouštění dvou služeb, které zajišťují 
automatickou aktualizaci dat aplikace. První z nich slouží ke stahování dat z centrálního 
insolvenčního rejstříku a k následnému porovnání vlastních osob s dlužníky v rejstříku.
Druhá služba slouží k automatizovanému načítání vlastních osob ze zdrojové databáze 
uživatele (účetní systém, personální systém, apod.). 
Tlačítko přímé spuštění spustí aktualizaci zobrazené služby bezprostředně. Případný čas příští 
aktualizace a interval aktualizace zůstane po spuštění zachován.
V poli Příští aktualizace se nastavuje datum a čas plánovaného spuštění, v polích dnů, hod. 
min. interval opakování. K nastavení lze u uvedených polí použít šipek nahoru a dolů. K 
zápisu nastavení dojde až po stisku tlačítka ZÁPIS. Obrazovka po zápisu zůstane otevřena a 
cca po 4s intervalech zobrazuje stav případné aktualizace. 



Hlavní menu v záhlaví

Hlavní menu obsahuje všechny výše popsané funkce. Kromě toho je v nabídce Pomocné 
možnost Výmaz vlastních osob. Tato volba zobrazí přehled skupin vlastních osob (například):

Obrázek 24 - přehled skupin osob k výmazu

Tlačítko VÝMAZ VŠECH vymaže všechny vlastní evidované osoby. Tato funkce vhodná je při 
nastaveném automatizovaném načítání vlastních osob a to jen v případě že chybným 
nastavením tohoto načítání se načítají chybná nebo zkreslená data. Dostupná je jen uživateli s 
rolí Administrátora aplikace.



Další možností v nabídce Pomocné jsou Uživatelé aplikace:

Obrázek 25 - uživatelé aplikace

Údaje do odpovídající tabulky v databázi se zakládají automaticky vždy po spuštění aplikace 
iswinx z nového účtu systému Windows. Uživateli, který po instalaci jako první spustí 
aplikaci, se příznak Administrátor nastaví automaticky. Tlačítko Otevření, popřípadě 
"dvojklik" na řádku otevře editační okno:

Obrázek 26 - editace uživatele aplikace

Tlačítkem výběr skupin ze seznamu se přiřazují k uživateli (který není Administrátor) načtené 
skupiny osob, do nichž má mít přístup.  Do pole E-maily se zadává seznam e-mailových 
daného uživatele. Je-li zaškrtnuto Posílat výstrahy e-mailem, jsou nově generované výstrahy 
odesílány na uvedené adresy.



Dále je v nabídce Pomocné možnost Načtené skupiny. Například:

Obrázek 27 - načtené skupiny osob.

Skupiny osob v databázi aplikace neexistují samostatně, v nějakém číselníku, ale pouze jako 
atribut vlastních evidovaných osob. Tato tabulka zobrazuje všechny vyskytující se skupiny 
včetně počtu výskytů o vlastních osob, nalezených i potvrzených shod.



Na "pravoklik" na zvoleném řádku tabulky se nabídne:

Obrázek 28 - možnosti v seznamu skupin

Volba Uživatelé s přístupem zobrazí seznam uživatelů (viz obr. 23), kteří mají přístupová 
práva k dané skupině.
Volba Výmaz osob ve skupině vymaže všechny vlastní osoby zvolené skupiny (včetně 
nalezených shod a výstrah). Tuto volbu je vhodné používat jen ve výjimečných případech, 
například když při automatizovaném importu vlastních osob dojde k chybě a je celý import 
potřeba opakovat.



Hlavní nabídka - Služební

Obsahuje Přehled parametrů, který zobrazí (bez možnosti editace) přehled hlavních 
technických parametrů aplikace (pracovní složky, cesty, parametry SQL serveru, apod.) - 
vesměs údaje, které jsou určeny konfiguračním souborem.

Dále obsahuje Klíč a parametry. Po zavolání se objeví:

Obrázek 29 - Nastavení aplikačního klíče a volitelných parametrů

Aplikační klíč je důležitý pro možnost aktulizace dat z rejstříku prostřednictvím serveru 
iswin.cz (klíč na obrázku je neplatný, jedná se jen o příklad).
Dále je možné pomocí této obrazovky přidávat do databáze volitelné parametry a nastavovat 
jejich hodnoty. Postupuje se tak, že v poli Nový parametr se nejprve zadá název přidávaného 
parametru a následně se stiskne přidat. Objeví se nový řádek s možností doplnění (textové) 
hodnoty přidaného parametru. Pokud chce uživatel již existující parametr vymazat, stačí, když 
v poli s hodnotou tohoto parametru vymaže text. 
Všechny změny se v databázi provedou až po potvrzení tlačítkem ZÁPIS.



Kromě toho je v této nabídce možnost Stav služeb, což je jen informační okno:

Obrázek 30 - stav služeb


