Věřitelský insolvenční report (VIR)
www.insolvencnireport.cz
V provozu od ledna 2018

1. Účel
On-line internetová spolupráce mezi věřiteli, věřitelskými orgány a insolvenčními správci.
Zahrnuje: zastupování věřitele na přezkumném řízení a na schůzi věřitelů spojené s volbou
věřitelského orgánu, zastupování ve věřitelském výboru, spolupráce s insolvenčním správcem po
celou dobu insolvenčního řízení a předávání aktuálních informací, návrhů a dotazů ostatním
věřitelům.

2. Příklady využití
Dohledávání účetnictví a majetku dlužníka, návrhy řešení při prodeji majetkové podstaty, poskytnutí
kontaktů na bývalé zaměstnance dlužníka, pátrání po archiváliích, společné žaloby na statutární
orgán dlužníka pro náhradu škody, využití znalostí věřitelů o celém podniku dlužníka atd.

3. Příslušenství
Proklik do insolvenčního i veřejného rejstříku. Přístup do systému k mimosoudnímu řešení
pohledávek po celém světě (vhodné pro věřitele-podnikatele i pro insolvenční správce). Řešení
dotazů věřitelů i insolvenčních správců na stránkách Konkursních novin.

4. Cena
Insolvenční správci mají VIR zdarma.
Věřitelé: 500,-Kč za přístup do VIR z jednoho insolvenčního řízení na dobu jednoho roku. Lze si
zakoupit přístupy do libovolného počtu insolvenčních řízení. Heslo jednoho věřitele je společné pro
všechny jeho otevřené VIR z různých insolvenčních řízení a může ho používat neomezený počet jeho
zaměstnanců.
Cena 500,-Kč se účtuje až po zvolení věřitelského výboru v daném řízení a po zajištění spolupráce
s jeho členy při používání VIR.

5. Význam
Větší informovanost a aktivita věřitelů v průběhu celého insolvenčního řízení. Větší podpora
insolvenčního správce, rychlejší průběh řízení s dosažením co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Význam a výhody spolupráce věřitelů s insolvenčními správci jsou popsány
v odborném článku od advokáta a insolvenčního správce se zvláštním povolením
v Konkursních novinách č. 9/2015, str. 24-25. a dále v Konkursních novinách č. 3/2018
v článku Věřitel a insolvenční řízení v části 1. Úvod. Třetí článek vyjde v Konkursních novinách
č. 6/2018.
Články Vám na vyžádání pošleme.
6. Kontakt
Ing. Josef Petříček, IČ 682 23 986, petricek@insolvencnireport.cz, 603585951, ekonom, viceprezident
České asociace věřitelů
Ing. Petr Slapnička, IČ 457 03 817 mail: slapnicka@insolvencnireport.cz ekonom, vývoj SW
Dne 7. 6. 2018

Josef Petříček, 603585951

