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Kontrola insolvence subjektů podle centrálního registru 

Základní informace 

Funkce programu 

Program k zadaným k vybraným zaměstnancům z prostředí SAP nebo k subjektům (fyzickým či 

právnickým osobám) načte informace z centrálního registru insolvence (isir.justice.cz), pokud existují 

Vstup / Výstup 

 Působnost: 

o Program dovoluje ruční vstup nebo načtení zadaného rozsahu zaměstnanců z databáze 

SAP 

 Vstup: 

o a) Hromadný výběr z personálního seznamu SAP 

 Dle Rodného číslo či zaměstnaneckého čísla ap. 

o b) Individuální výběr 

 Dle IČ, Názvu/Jména ap. 

 Výstup: 

o Sestava ALV s podrobnostmi o případné insolvenci subjektu 

Logika zpracování 

Uživatel zadá způsob výběru a dle něj pak filtrovací podmínky pro výběr subjektu. 

Dále může zadat omezující parametry výběr, které může přijmout vzdálený portál (webová služba) a dle něj 

vrátit data k subjektu. 

Popis programu 

Úvod 

 Pokud není v popisu uvedeno jinak nebo není uvedeno vůbec, řiďte se pokyny programu 

uvedenými pro danou situaci nebo standardním postupem platným pro běžný postup v SAPu 

(např. filtrování, třídění, změny sloupců v ALV, opuštění programu ap.) 

Spuštění programu: 

 transakce YSC_INSOLVENCE 
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Používání programu 

Vstupní obrazovka 

 a) Hromadný výběr 

Zadejte některá z kritérií pro výběr zaměstnanců z databáze SAP 

 

 b) Individuelní výběr 

Zadejte kriteria pro výběr jednoho konkrétního subjektu 

 

 Parametry výběru v insolvenčním registru 

Pokud potřebujete, nastavte parametry, které dovoluje přijmout vzdálený portál (webová služba) a 

tím ovlivníte výběr dat. Žádné zadání = parametr se nebude aplikovat 

 
 Hledat bez diakritiky ... výhodné, pokud neznáte přesnou diakritiku názvů 

 Maximální počet vrácených záznamů k 1 subjektu ... 1 subjekt může mít několik 

insolvencí, zde lze počet omezit 

 Max.hodnota relevance ... úroveň informace vrácené z registru má vážnost od 1 do 7 

Výstup 

 Výstup je ve formě seznamu subjektů, u nichž byl nalezen záznam v rejstříku insolvence. Pokud žádný 

odpovídající záznam v rejstříku není, subjekt se nezobrazí v sestavě 
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 Výstup je ve formě ALV 

Struktura výstupu 
 (na obrázku jsou v Detailu vidět všechny pole struktury – data jsou smyšlená) 

 

 Relevance výsledku 

o Systém vrátí způsob, jakým bylo v rejstříku dosaženo nalezení údajů. 

 kromě Osobního čísla jsou ostatní údaje staženy z rejstříku a zobrazeny v nezměněné podobě 


