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Jak dále používat monitoring PSČ?

Rychlý a přehledný návod

1. Automatické přidávání řízení k monitoringu

U každého monitorovaného PSČ je tlačítko „Automaticky přidávat nová řízení”.
Pokud je toto tlačítko zapnuto, znamená to, že systém vám přidá automaticky každé nové
řízení ke konkrétnímu monitoringu.

Jednoduše řečeno - monitoring PSČ vás upozorní na nově zahájená řízení u PSČ a automaticky
přidá tato řízení k samostatnému monitoringu. Systém vás pak bude informovat automaticky 
také o všech změnách, které v daném konkrétním řízení nastanou.

Necháte-li toto tlačítko vypnuto, systém vás bude informovat o nově zahájených řízeních 
u daného PSČ, ale nebude již posílat konkrétní info o změnách v jednotlivých řízeních.

2. Jak přidávat konkrétní osoby/firmy ze zadaného PSČ k monitoringu?

Osobu či firmu si můžete ke konkrétnímu monitoringu přidat sami. Jakmile rozkliknete seznam 
jednotlivých řízení u daného PSČ, je na každém řádku tlačítko „Přidat k monitoringu”. 
Můžete si tak vybrat jen ty, které vás zajímají.



3. Jak vyhledávat a monitorovat firmy a podnikatele?
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Firmy a podnikatele lze jednoduše vyhledávat v aktualizované databázi, která je součástí systému.

Vyhledávání v ins. rejstříku a databázi firem

Zadané údaje jsou automaticky ověřeny v insolvenčním rejstříku ( ) a jsou zobrazeny a.
výsledky z databáze firem ( ).b.

Po kliknutí na IČ ( ) jsou zobrazeny veškeré dostupné informace uvedené v ARES.c.

a.

b.

c.

V jednotlivých záložkách najdete informace o zúčastněných osobách, o spolehlivosti placení DPH,
insolvencích, historii, kontaktech atd. 

Jedním klikem lze přidat firmu ke konkrétnímu monitoringu - systém vás pak automaticky upozorní,
pokud je s firmou zahájeno ins. řízení a bude posílat veškeré změny, které v řízení nastanou.
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U firem doporučujeme monitorovat také zúčastněné osoby (jednatele). 

Stává se, že dříve, než vstoupí do insolvence celá firma, se v insolvenci objeví 
např. jeden z jednatelů. Jde tak o varovný signál, který může upozornit na blížící
se insolvenci celé firmy.

Máte-li firmu vyhledanou v databázi, stačí kliknout na záložku osoby a zobrazí se vám výpis
všech zúčastněných osob. Automaticky jsou ověřeny v ins. rejstříku, takže na první pohled vidíte,
zda jsou (nebo nejsou) v insolvenci ( ). a.

Jedním klikem si dané osoby můžete přidat ke konkrétnímu monitoringu ( ) a mít jistotu, že b.
pokud osoba vstoupí do insolvence, systém vás automaticky upozorní.

Ihned je také možné ověřit danou osobu v Centrální evidenci exekucí ČR, zda proti ní je (či není)
vedeno exekuční řízení ( ). (Ověřování exekucí je možné, pokud využíváte placenou verzi služby.c.
Ověření exekucí nelze provádět v bezplatné zkušební verzi.)

a.

b.c.

4. Jak vložit k monitoringu osobu či firmu, která není na vašem PSČ?

Systém vám hlídá veškeré firmy a osoby, které jsou v rámci zadaného PSČ. Může se ale stát, že 
chcete pohlídat i osoby či firmy, které mají jiné PSČ. Stačí využít tlačítka Vložit osobu s IČ, nebo 
Vložit osobu bez IČ. 

V případě firmy (podnikatele) jde o přesný monitoring na základě IČ (pokud IČ neznáte, stačí firmu 
vyhledat v naší databázi firem - viz předchozí bod č. 3) .

U fyzických osob, které nemají IČ, je nejpřesnější monitoring podle rodného čísla. Pokud jej 
neznáte, zadejte alespoň jméno, příjmení a datum narození. 



4. Kde najít a spravovat všechny údaje o monitorovaných 
osobách a firmách?
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V záložce Monitorované osoby najdete vždy přehled monitorovaných fyz. osob (Osoby bez IČ), 
firem a podnikatelů (Osoby s IČ) a monitorovaných PSČ.

a.

Kromě základních údajů je u osoby uvedeno, jak byla vložena - např. automaticky
vloženo (PSČ 708 00), takže hned víte, kam daná osoba patří ( ). Pokud osobu vkládáte sami,a.
můžete si u ní vytvořit vlastní poznámku, kterou v tomto přehledu vždy uvidíte. 

( ) - kliknutím na číslo insolvenčního řízení se vám zobrazí veškeré dostupné informaceb.
 k danému řízení, včetně dokumentů. 

( ) - u ins. řízení jsou viditelné 3 nejnovější změny, včetně možnosti rovnou stáhnoutc.
příslušný dokument. Nemusíte tak každé řízení rozkliknout a hledat nové změny. Vše
je přehledně zobrazeno rovnou v tomto přehledu.

( ) - u osob lze rovnou ověřit exekuce v Centrální evidenci exekucí ČR (pouze v plné verzi).d.

Vyhledávání v monitorovaných osobách

b.

c.

d.



5. Moje přihlášky
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Zadáte-li při objednávce služby své IČ, systém automaticky dotáhne veškeré vaše přihlášky do
insolvenčních řízení. 

Vždy tak budete přesně vědět, do kterých řízení jste přihlášeni, jaké změny a kdy v těchto 
řízeních nastaly (seřazeno od nejnovější změny) a budete mít rychlý přístup ke všem 
informacím a dokumentům, které se řízení týkají.


