
Při podnikání může být platební morálka obchodních 
partnerů rozhodujícím faktorem. Proto je důležité jejich 
finanční poměry aktivně monitorovat. Vše výrazně usnadní 
funkčnost informačního systému QI Insolvenční rejstřík. 
Získáte jedinečný přehled a kontrolní nástroj, se kterým 
operativně zareagujete na vzniklou situaci a zabráníte 
ušlým ziskům hrozícím při spolupráci s firmami v úpadku. 
Zároveň jsou ohlídány insolvence zaměstnanců během 
výpočtů srážek z mezd.

OBCHODNÍ JEDNOTKA

INSOLVENČNÍ 
REJSTŘÍK

Manažerská rozhodnutí podle 
průkazných informací

Firemní finance pod kontrolou: 
přehled o subjektech v úpadku, 
prodej jen solventním 
odběratelům, včasné 
přihlášení pohledávek

Snížení rizika podnikání 
a bezproblémové obchodní 
vztahy

Automatická deponace srážek 
ze mzdy zadluženým 
zaměstnancům

Komu se hodí?
Funkčnost ocení všechny společnosti, které uplatňují obchodní závazkové vztahy 
a zároveň chtějí mít pod kontrolou zpracování mezd.

Pomůže konkrétně:
 ■ managementu, obchodnímu oddělení a nákupčím před zahájením kooperace s dosud 

neprověřenou firmou nebo přehledem o platební schopnosti stávajících partnerů; 
 ■ účetním a fakturantkám, které při tvorbě dokladů jednoduše zkontrolují, zda 

vybraný subjekt není v insolvenci;
 ■ mzdovým účetním, protože výrazně ušetří čas při ověřování dlužníků z řad 

zaměstnanců před uzávěrkou mezd.



Proč se Insolvenční 
rejstřík vyplatí?
➊ V pravý okamžik poskytne klíčové informace 
o finanční situaci obchodních partnerů, dodavatelů 
i zákazníků: jedinečný přehled o insolvenčních 
řízeních.

 ▪ Funkčnost každý den zpracovává informace 
z databáze ISIR (insolvenční rejstřík). Údaje 
není potřeba ručně dohledávat v dalších zdrojích: 
data z ISIR jsou ukládána přímo do QI k evidenci 
obchodních partnerů. Z jednoho místa zjistíte, 
kdo z nich je v úpadku – a v jaké fázi. Sledovat 
můžete i subjekty, které v QI prozatím 
nevedete: pokud přidáte novou společnost, 
okamžitě zjistíte všechny podrobnosti.

 ▪ Informace o insolvencích jsou v systému 
navázány na doklady. Při jejich tvorbě QI 
automaticky vyhodnotí situaci vybraného 
subjektu. Pokud se ukáže jako problémová, je 
o tom uživatel informován. Nemůže se proto 
stát, že nevědomky prodáte firmám, které nejsou 
schopny dostát závazkům kvůli bankrotu.

 ▪ U společností v úpadku systém zobrazí 
aktuální stav pohledávek a závazků. Ihned tak 
víte, o kolik peněz se máte přihlásit. 

 ▪ Získáte přehled o ekonomické historii 
společností: u jednotlivých insolvenčních řízení 
je možné zobrazovat doplňující informace 
včetně souvisejících dokumentů.

➋ Prověří firmu zevnitř: kontrola zaměstnanců 
z pohledu insolvence a případné automatické 
nastavení srážek do deponace. 

 ▪ Problém, který vznikne při vyplacení mezd 
zaměstnancům v insolvenčním řízení, není 
zanedbatelný. V daný moment je nutné srážky 
dotyčných odklonit do deponace. Mzdová 
účetní však o dlužnících nemusí vědět (aby 
tato skutečnost vyšla najevo, musela by před 
každou uzávěrkou mezd podle rodných čísel 
dohledávat a ověřovat všechny pracovníky 
v insolvenčním rejstříku). Nevědomky se tak 
srážky ze mzdy mohou dostat na účty exekutorů, 
kteří ve většině případů peníze zpět nevrátí. 

 ▪ Funkčnost je pro mzdovou účtárnu 
bezkonkurenčním přínosem. Systém automaticky 
odhalí, zda jsou ve firmě zaměstnanci s osobním 
bankrotem, a pokud ano, automaticky nastaví 
srážky do deponace. Mzdová účetní nemusí 
lustrovat každého pracovníka, systém vše hlídá 
za ni. Nikdy tak nemůže dojít k tomu, že 
způsobí škodu zaměstnavateli.

➌ Ušetří čas a peníze: informace k dispozici 
z jediného místa v již využívaném řešení. 

 ▪ Aktuální data o insolvenci jsou součástí QI. 
Nemusíte dokupovat další aplikace nebo platit 
třetím stranám za monitorování stavu 
obchodních partnerů. Citlivé informace 
neopustí firmu, odpadne i ruční vyhledávání 
údajů na ISIR.

CRM 
A MARKETING
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Více informací získáte 
u svého implementačního 
partnera nebo se 
zeptejte přímo nás na 
e-mailu obchod@qi.cz.

„Každý den naše účetní oddělení zpracovává velký objem dokladů. 
Výrazně při tom pomáhá funkcionalita Insolvenční rejstřík, která 
umožňuje sledovat platební schopnost odběratelů a dodavatelů. 
Kromě prověření všech obchodních partnerů evidovaných v QI je 
dále v rámci uživatelské úpravy zkontrolováno dalších více než 
70 000 odběratelů zákaznického systému třetí strany. Údaje 
o insolvenci jsou dostupné z jednoho formuláře, takže není třeba 
používat další zdroje.“

Mgr. Petr Svoboda, vedoucí útvaru informačních technologií společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace


