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PROČ monitorovat insolvenci?
Pár bodů, které vám udělají jasno v tom, proč
monitorovat insolvenci, a proč to dělat
automaticky, ne jen nahodile.

1.

Víte, že povinnost sledovat dlužníky ukládá městům a obcím přímo zákon?
Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích
§38, odst. 7: "Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a
zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv."
Zákon č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze
§35, odst. 4: "Hlavní město Praha a městské části jsou povinny trvale sledovat, zda dlužníci
včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z
těchto závazků vyplývajících."
Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích
§17 odst. 7: "Kraj je povinen trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a
zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících."

Systém sledovani-insolvence vám zajišťuje, že máte dlužníky z vašeho PSČ neustále pod
kontrolou. Nemusíte tak řešit situaci, že jste se o insolvenci dozvěděli pozdě.

2.

Proč je tak důležité vědět o insolvenci včas?

V insolvenčním řízení je jen velmi omezená lhůta, kdy je třeba se o své peníze přihlásit.
Pokud to neuděláte, dlužník vám nemůže své dluhy splácet.
Zjednodušeně řečeno - chcete-li se přihlásit o své peníze v insolvenčním řízení, je tak potřeba
učinit v soudem stanovené lhůtě (obvykle 60 dní!!!). Jakmile uplyne tato lhůta, je vaše šance
promarněna a insolvenční právo je v tomto nekompromisní. Všechny přihlášky podané pozdě
se vůbec neberou v potaz a během trvání insolvence (5 let) může dlužník splácet pouze ty
dluhy, které jsou řádně přihlášeny.
Jak se o tom dozvíte? Jak zjistíte, že s dlužníkem bylo zahájeno insolvenční řízení a soud
vyzval věřitele k tomu, aby se přihlásili?
Ze zákona se zahájení a průběh ins. řízení zveřejňuje na internetu v elektronickém
insolvenčním rejstříku (ISIR). Tím je to pro soud vyřízeno a počítá s tím, že věřitelé si to sami
hlídají. Vás, jakožto věřitele, nemá nikdo povinnost informovat - ani sám dlužník.
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3.

Co takhle mít informace v e-mailu automaticky, přehledně a hned?

Přesně tohle pro vás dělá sledovani-insolvence.
Každý den pro vás automaticky kontroluje insolvenční rejstřík, zda se v něm objevil někdo,
kdo uvedl vaše PSČ. Pokud ano, pošle vám tuto informaci na e-mail.
Vy tak máte jistotu, že máte každý den přehled o svých dlužnících a nic vám neunikne.
A i když vám zrovna žádný e-mail nepřijde, pořád víte, že máte vše pohlídáno. I když se na
první pohled může zdát, že se nic neděje, systém vše kontroluje každý den a vy tak máte
jistotu, že vám nic neuniká.
Navíc - všechny informace k vašemu PSČ máte kdykoliv dostupné v systému sledovaniinsolvence (po přihlášení).
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4.

Ale my už nějaký systém máme !!! ... aneb pozor na to, že jednorázové ověření
„sem tam” není monitoring.
Jednorázové ověření insolvence je dnes součástí více systémů (účetních, CRM atd.).
Podmínkou takového ověření ale je, že s danou osobou pracujete a „rozkliknete si ji”.
Monitoring je úplně jiný v tom, že zde zadáte jen PSČ a vše je každý den automaticky
hlídané. A to je to oč tu běží. Insolvenční řízení může být zahájeno kdykoliv a vy se o tom
potřebujete dozvědět nejlépe hned (nejpozději však v době, kdy je třeba podat přihlášku).
Prostě nemůžete spoléhat na to, že se zahájení insolvenčního řízení trefí zrovna do doby, kdy
s danou osobou či ﬁrmou budete ve svém systému pracovat.

.cz

2

