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Insolvenční rejstřík
Ve standardu
Nad třídou Organizace vznikla nová funkce Zobrazit v insolvenčním rejstříku. Funkce
otevře webový prohlížeč, připojí se na adresu insolvenčního rejstříku (zadanou v Internet
– konfigurace pod klíčem ZobrazitInsolvenciRejstrik) a vyhledá příslušnou organizaci.
Pokud je zadáno IČ, proběhne dohledání podle IČ. V případě, že není vyplněno, proběhne
dohledání podle názvu. Pro vyhledávání jsou využita pole v rejstříku Příjmení/název nebo
IČ. Pokud se jedná o soukromou osobu (atribut Právní forma = "Soukromá osoba") jsou
při vyhledávání v rejstříku využita pole Jméno fyzické osoby nebo Rodné číslo fyzické
osoby. V HeG může být rodné číslo (zadané v poli IČ/RČ) uvedeno s lomítkem či bez něj,
obojí při vyhledávání v insolvenčním rejstříku funguje.
Na třídě Organizace dále přibyly nové atributy Insolvenční rejstřík, Rozhodné datum
a Ke kontrole. Tyto atributy využívá rozšiřující řešení.

Rozšiřující řešení
Pro vyšší komfort práce s údaji insolvenčního rejstříku jsme vyvinuli níže popsané
rozšiřující řešení.
Třída Insolvenční rejstřík
Třída obsahuje veškeré údaje z insolvenčního rejstříku, stažené pomocí funkce
Aktualizovat insolvenční rejstřík. Veškerá data se zobrazují standardním způsobem na
formuláři třídy. Jedním z údajů je i odkaz na související dokument (ID dokumentu).
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Funkce Aktualizovat insolvenční rejstřík
Nová funkce stahuje data insolvenčního rejstříku a ukládá je do tabulky třídy Insolvenční
rejstřík. K nově staženým datům funkce dále dohledá (případně vytvoří) záznam třídy
Spisové značky insolvenčního rejstříku a naváže je do statického vztahu na záznamu
třídy Insolvenční rejstřík. Kromě toho funkce ještě vytvoří záznamy do tříd Vazba na
spisovou značku IR a Vazba na insolvenční rejstřík, zajišťující propojení mezi záznamy
Insolvenčního rejstříku a Organizacemi. K dohledání správné organizace se využívá již
existujících vazeb, popř. IČ (rodného čísla), pokud vazby ještě neexistují. Na dohledané
organizaci funkce aktualizuje atribut Ke kontrole, případně atribut Insolvenční rejstřík.
Třída Spisové značky insolvenčního rejstříku
Další novou třídou jsou Spisové značky insolvenčního rejstříku. Do této třídy se ukládají
jednotlivé spisové značky. Na formuláři se pak zobrazují údaje přímo z Insolvenčního
rejstříku – název organizace (osoby), IČ (rodné číslo), aktuální stav spisu. Tyto údaje se
dotahují z posledního záznamu Insolvenčního rejstříku, který má daný údaj vyplněn.
Záznam třídy vzniká funkcí Aktualizovat insolvenční rejstřík.

Možnosti využití
Výše popsaná podpora umožňuje v podstatě dva režimy použití:
1. Na základě naplnění atributů Insolvenční rejstřík může zákazník např. při
vystavování dokladů (faktury, výdejky…) být upozorněn na možný problém se
solventností zákazníka (např. pomocí měkkého integritního omezení). Na základě
tohoto upozornění nějakým způsobem zareaguje (bude požadovat hotovostní
úhradu, či začne zkoumat přes záložku Insolvenční rejstřík na příslušné
Organizaci, zda je vhodné vystavení dokladu pozastavit).
2. Na základě naplnění atributu Ke kontrole v pravidelných intervalech kontrolovat
problémové organizace (prohlédne údaje, zobrazené na záložce Insolvenční
rejstřík na každé organizaci, která má nastaveno Ke kontrole = „Ano“), a na
základě zjištěných údajů zvolí vhodnou hodnotu atributu Insolvenční rejstřík,
nastaví (pokud se tak rozhodne) atribut Rozhodné datum, nebo pouze odškrtne
příznak Ke kontrole. Záleží čistě na zákazníkovi, zda využije předpřipravené
hodnoty, případně zda si ještě doplní další hodnoty či pozmění ty předpřipravené.
Na základě hodnoty atributu Insolvenční rejstřík a Rozhodné datum pak připraví
další aplikační logiku (např. integritní omezení pro zákaz vystavení faktury na
organizaci, kde Insolvenční rejstřík = „V úpadku“ nebo „Prohlášen konkurz“).
Oba způsoby použití lze samozřejmě doplnit vhodnými filtry, šablonami, integritními
omezeními či workflow, dle potřeb konkrétního zákazníka.
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