Vážíme si toho, že jste si pro sledování insolvenčního rejstříku a registru DPH vybrali produkt
Konkurzy-Insolvence.
S verzí START Free 10 můžete kontrolovat 2x10 subjektů ze dvou zdrojů dat.
V případě jakéhokoliv dotazu volejte +420 603 86 11 33,
rádi Vám poradíme s instalací i s nastavením programu.
Využijte naší služby, je pro Vás zcela zdarma.
Můžeme se také připojit do Vašeho počítače prostřednictvím služby
>>> Servis online <<<
a poradit s čímkoliv nebo předvést program tak, jako bychom byli přímo u Vás.
Chcete si vyzkoušet bezplatnou neomezenou verzi programu PROFI Unlimited Trial?
Vyplňte kontaktní formulář PROFI Unlimited Trial a zašleme Vám jeho licenci.

www.konkurzy-insolvence.cz
software@konkurzy-insolvence.cz
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Popis instalace software Konkurzy-Insolvence (KI)
verze START Free 10 – INOVACE STÁVAJÍCÍ VERZE

informace – instalace - servis: 603 86 11 33
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■ Popis instalace
V případě Vašeho zájmu můžeme instalaci provést zcela zdarma.
Volejte servisní linku 603 861133.

Pokud ještě instalační soubor nemáte, můžete získat z tohoto odkazu
http://servis.konkurzy-insolvence.cz/Download/KI_setup_START_FREE_INOVACE.exe.

1

Spusťte získaný instalační soubor KI_setup_START_FREE_INOVACE.exe.

2

Stiskem tlačítka Další pokračujte v instalaci, potvrďte souhlas s podmínkami licenční
smlouvy, stiskněte znovu tlačítko Další.

3

Ponechte beze změny přednastavenou složku pro instalaci C:\KI (pokud máte
program nainstalován v této složce) a stiskněte tlačítko Další.

4

Stiskem tlačítka Další pokračujte v instalaci.

5

Stiskem tlačítka Instalovat proveďte instalaci.

6

Stiskem tlačítka Dokončit se spustí nainstalovaný program.

7

Pokud se zobrazí se upozornění, že není k dispozici lokální databáze ISIR, potvrďte
její stažení z internetu (velikost komprimované databáze je přibližně 1 GB). Potvrďte
všechna další zobrazená dialogová okna.

Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné databázi stáhnout postupem uvedeným
v bodu 7, je možné ji stáhnout i ručně, a ze staženého ZIP souboru nakopírovat soubor
KI.FDB do složky C:\KI.
Odkaz ke stažení databáze v podobě ZIP souboru získáte zasláním požadavku na email
software@konkurzy-insolvence.cz.
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Pro případné zrychlení běhu programu a analýzy dat je možné nainstalovat plnou verzi
Firebirdu, není to však nutné, program pracuje i s neinstalovanou verzí. Odkaz ke stažení
plné verze Firebird: Firebird-2.5.3.26780_0_Win32.exe (potvrďte všechny výchozí volby).

informace – instalace - servis: 603 86 11 33

Program využívá vlastní databázi, která je provozována v prostředí Firebird. Společně
s prvotní instalací programu KI jste již také získali potřebné soubory Firebird (varianta
Firebird Embedded serveru, kterou není nutné instalovat). Tato verze Firebird Embedded
serveru nijak neovlivňuje případnou již nainstalovanou verzi klasického serveru Firebird.
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■ Uživatelská příručka – popis změn
Po instalaci inovace programu je uživatelská příručka k dispozici v jeho menu „NápovědaUživatelská příručka“, případně v nabídce systému Windows Start-Programy-KonkurzyInsolvence. Můžete si ji také stáhnout nebo prohlížet online na stránce
https://www.konkurzy-insolvence.cz/ke-stazeni/. Na konci příručky naleznete popis změn
aktuální verze od verze základní, která je popsána v úvodní části příručky.

■ Důležité – správné nastavení prostředí
Pro správnou činnost programu je nutné nastavit formát data v systému Windows na formát
dd.mm.rrrr (neboli den měsíc rok s hodnotami oddělenými tečkami a bez mezer).

Kontrola správného formátu data
Formát data je možné ověřit v logu programu, do kterého se zaznamenává činnost
programu. Soubor Log.log můžeme otevřít buď ručně, nebo z otevřeného okna programu.
Ruční otevření – na disku C: je složka KI, v této složce je soubor Log.log, po kliku na tento
soubor se otevře soubor v programu Notepad (Poznámkový blok) buď ihned, nebo se před
tím zobrazí dotaz na výběr programu pro otevření souboru – vyberte Poznámkový blok.
Otevření z okna programu – v menu programu zvolte Servis – Záznam činnosti programu.
V otevřeném log souboru najeďte až na jeho poslední řádek. Na jeho začátku je datum a čas
poslední události. Správný formát data vypadá například takto 25.4.2019 17:27:12, což je
správný formát. Nesprávný formát může vypadat například takto 25. 4. 2019 17:27:12.
Další informace a postup pro správné nastavení formátu data čtěte v dokumentu Popis
nastavení prostředí Windows při problému s formátem datumu.
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Pro správnou funkci komunikace se zdrojem dat insolvenčního rejstříku na justice.cz je třeba
mít nastavení počítačové sítě neblokující komunikaci s insolvenčním rejstříkem - pokud by
nefungovala aktualizace dat, načítání kontrolovaných subjektů z Vašeho zdroje dat nebo
odesílání výsledků kontroly emailem, postupujte dále dle dokumentu Software Konkurzy
Insolvence – specifikace.pdf.

informace – instalace - servis: 603 86 11 33

Rádi Vám s čímkoliv pomůžeme >>>> volejte 603 861133.
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Níže uvedené informace jste obdrželi již při prvotní instalaci programu, pro připomenutí je
zde zopakujeme:

■ Napojení na zdroj dat

Verze START FREE 10 načítá pouze prvních 10 subjektů z každého zdroje dat. Zdroj dat
nazvaný Interní seznam můžete smazat a nahradit jej vlastním zdrojem dat, a kontrolovat tak
2x 10 subjektů. Libovolně upravit můžete také i druhý zdroj dat.
Nastavení zdroje dat se provádí v nabídce Servis -> Nastavení – Zdroje dat.
Jako zdroj dat můžete využít i databáze MSSQL, MySQL, Oracle, Firebird a další. V případě
napojení na MSSQL je nyní funkční ověření SSPI neboli Windows autentizace. K dispozici je i
ověření SQL, záleží však na nastavení konkrétního SQL serveru, jestli bude funkční.
Alternativou pro přístup k datům konkrétní obsáhlé tabulky je vytvořit databázový pohled
View, a program KI pak napojovat až na tento pohled. Vytvoření pohledu je nutné například
tehdy, když v originálním názvu databáze jsou znaky s diakritikou.
Po první provedené kontrole nám můžete poslat soubor se záznamem činnosti programu,
provedeme kontrolu, zda je vše správně nastaveno. Jedná se o soubor C:\KI\Log.log.

■ Ukázka postupu napojení na zdroj dat v souboru MS Excel
Předpokladem je, aby v souboru MS Excel byly na prvním řásku nadpisy sloupců, na dalších
řádcích pak už jednotlivé hodnoty. Textové nadpisy sloupců jsou pak využity při níže
popsaném procesu napojení na zdroj dat.
Pro úspěšné napojení na zdroj dat v souboru MS Excel není nutné mít na počítači
nainstalovaný MS Excel.

1

Otevřete okno s nastavením programu přes nabídku Servis -> Nastavení (pro vyvolání
okna s nastavením můžete použít také stisk klávesy F10 nebo na panelu nástrojů
tlačítko ve tvaru ozubeného kola).
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• Interní seznam - identifikace sledovaných subjektů můžete doplňovat sami do interní
databáze programu (nabídka Data – Interní seznam).
• Soubor MS Excel – po instalaci je uložený ve složce C:\KI\Seznam\Seznam-subjektutest.xls. V tomto seznamu jsou předvyplněny náhodně vybrané subjekty se záznamy
v insolvenčním rejstříku. Tento MS Excel soubor můžete libovolně editovat, ukázkové
subjekty smazat a doplnit vlastní identifikace sledovaných subjektů.

informace – instalace - servis: 603 86 11 33

Verze START FREE 10 má již přednastaveny 2 zdroje dat, můžete je však editovat nebo
nahradit svými zdroji.
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3

Otevře se okno po definici nového napojení, kde do pole „Název napojení“ zadejte
název například „Excel seznam“ nebo jakýkoliv jiný název popisující zdroj dat - tento
název se následně zobrazuje ve vytvářených reportech.

4

Dále vyberte volbu „MS Excel“. V řádku Databáze/Soubor stiskněte tlačítko se třemi
tečkami pro otevření okna procházení, a vyberte Váš Excel soubor, ze kterého chcete
načítat seznam kontrolovaných subjektů. Stiskněte tlačítko Připojit k databázi.
Nejprve se zobrazí informační okno s technickou identifikací propojení, které zavřete
stiskem tlačítka OK. Dále se zobrazí hlášení o úspěšném připojení, zavřete jej také
stiskem OK.

5

6

Pokud budete kontrolovat i registrované bankovní účty v registru DPH, pak název listu
obsahující jednotlivé bankovní účty sledovaných subjektů ručně napište také do pole
Tabulka v části Napojení – Tabulka účtů.
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V otevřeném okně Nastavení se Vám jako první volba nabízí položka Zdroje dat.
V pravé části okna dole stiskněte tlačítko Nové napojení.

Dále v části nazvané „Sloupce tabulky“ jsou nyní zobrazeny názvy jednotlivých
sloupců ve vybrané tabulce (listu). Stanovte, ve kterých sloupcích jsou data pro
načtení, a přiřaďte je do položek zpracovávaných programem KI. To udělejte pomocí
myši metodou Drag and Drop – stiskem levého tlačítka myší vyberte položku
představující IČ v části nazvané „Sloupce tabulky“, a se stále stisknutým levým
tlačítkem myši jej přetáhněte doprava do části nazvané Napojení – tabulka subjektů,
a přesuňte ji na odpovídající položku IČ a uvolněte levé tlačítko myši (vteřinu
vyčkejte, než bude název sloupce správně „uchopen“ myší, neboť pokud byste to
udělali příliš rychle, tak nebude název správně myší „uchopen“ a přetažen).

www.konkurzy-insolvence.cz

2

V levé dolní části okna nazvané „Tabulky databáze“ kliknutím vyberte z databáze
tabulku respektive list v Excel sešitu. Tento název listu ručně napište do části
Napojení – Tabulka subjektů do pole Tabulka (v případě jiných zdrojů dat než
XLS/XLSX je možné názvy tabulek přetahovat myší).

Obdobným způsobem tak postupně nastavte hodnoty i pro ostatní položky. Postačí
vytvořit napojení pro pole „Název firmy“, „IČ“, případně „RČ“ nebo „Dat. narození“.
Do pole „Evidenční číslo“ můžete vkládat jakékoliv Vaše interní označení subjektu.
Ostatní položky v části nazvané Napojení – tabulka subjektů není pro kontrolu
insolvenčního rejstříku nutné nyní definovat, pouze pokud chcete kontrolovat
nespolehlivého plátce DPH v registru DPH, proveďte napojení pole DIČ v části
Napojení – Tabulka subjektů. Pokud budete kontrolovat i registrované bankovní účty
v registru DPH, pak obdobně, jak bylo popsáno výše, nastavte napojení polí v části
Napojení – Tabulka účtů. Je třeba nastavit napojení pole „DIČ“ a polí pro jednotlivé
části bankovního účtu (nastavte zde napojení pouze pro ta pole, která odpovídají
sloupcům ve Vašem zdroji dat – pokud máte číslo účtu uvedeno včetně kódu banky
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jen v jednom sloupci, pak nastavte napojení jen na sloupec „Číslo účtu“). Stiskem
tlačítka OK uložte nastavení Vašeho zdroje dat.

8

Stiskem tlačítka Zavřít dokončete toto nastavení.

9

Stiskem tlačítka s lupou

první vlevo na panelu nástrojů spusťte kontrolu.

■ Informace pro kontrolu právnických osob
Kontrola v insolvenčním rejstříku probíhá podle jednoznačného identifikátoru IČ.
V registru DPH je subjekt kontrolován podle DIČ.

■ Informace pro kontrolu fyzických osob
Fyzické osoby se kontrolují podle jednoznačného identifikátoru rodného čísla RČ nebo podle
jejich jména a příjmení a data narození nebo podle všech těchto identifikátorů současně.
Pokud ve zdroji dat pro kontrolu insolvenčního rejstříku jsou v MS Excelu nebo ve Vaší
databázi v jednom sloupci nebo v jednom databázovém poli uvedeny názvy právnických
osob a zároveň také jméno + příjmení fyzických osob, je nutné v datovém napojení
na tento zdroj dat v programu Konkurzy-Insolvence provést určitou úpravu. Standardně
totiž počítáme s tím, že jméno fyzické osoby se načítá samostatně do našeho pole Jméno
a příjmení samostatně do pole Příjmení, pokud však ve zdroji dat máte jméno a příjmení
v tom samém jednom sloupci (nebo v jednom databázovém poli) jako jméno právnické
osoby, není dostatečné pro kontrolu fyzických osob načítat jejich jméno a příjmení
do našeho pole Název firmy – proto napojte Váš sloupec (databázové pole) obsahující
jména právnických i fyzických osob také na naše pole Jméno a Příjmení.
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Pokud byste si přáli kontrolovat pouze nespolehlivé plátce DPH nebo registrované
bankovní účty a ne Insolvenční rejstřík, vyberte prosím a zaškrtněte kromě volby
„Nespolehlivý plátce DPH“ nebo „Registrované bankovní účty“ prozatím také
i volbu „Insolvenční rejstřík“. V další verzi bude toto od sebe odděleno, a při kontrole
pouze registru DPH nebude ani probíhat aktualizace insolvenčního rejstříku.
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V otevřeném okně Nastavení se Vám jako první volba nabízí položka Zdroje dat.
V pravé části okna je seznam stávajících definovaných napojení na Vaše zdroje dat.
Pro každý zdroj dat můžete samostatně vybrat, v jakých registrech se bude provádět
jejich kontrola. V části Moduly vyhledávání a kontroly vyberte pouze ty registry,
které vyžadujete prověřovat – Insolvenční rejstřík – Nespolehlivý plátce DPH Registrované bankovní účty.
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■ Automatické provádění kontroly
Varianta A - režim plánovač úloh

kontrola se spouští dle nastavení plánovače

1

Pokud by se vyskytl nějaký technický problém, použijte tento upravený seznam
parametrů:
C:\KI\Konkurzy_Insolvence.exe /GUI /startnow /silent /autoclose /sendemail
/stepbystep
Další možností je importovat do plánovače úloh již nadefinovanou úlohu ze souboru
C:\KI\Konkurzy-Insolvence-automat.xml a tuto si pak upravit de potřeby.

2

Naplánovanou úlohu je možné nastavit i tak, aby se spouštěla i v případě, kdy
uživatel není přihlášen - v tomto případě zadejte do nastavení úlohy jméno uživatele
a jeho heslo, pod kterým bude úloha spouštěna (je nutné, aby uživatelský účet, který
zde nastavíte, měl přístup k místu, kde se nacházejí Vaše datové soubory, které jsou
načítány programem KI při kontrole, může tedy být použit účet jiný, který má
potřebná oprávnění ke spuštění programu a také přístup k souborům zdrojů dat,
v případě zdroje SQL přístup k databázi SQL).

3

Pokud budete načítat data Vašich subjektů ze souboru MS Excel nebo MS Access, pak
doporučujeme provést i vytvoření složky dle postupu „Řešení případného problému s
načítáním dat ze souboru MS Excel“

Varianta B - režim služba (services)
kontrola se spouští 1x za 24 hodin

>>> tato možnost není ve verzi START Free 10 obsažena - použijte variantu A
pro úplnost zde popíšeme i tuto variantu
popsaná instalace se provede pouze jednorázově

1

Předpokladem je již nainstalovaný program Konkurzy-Insolvence, kde v menu ServisNastavení v položce "Automatická kontrola“ nastavte čas pro spouštění kontroly);
v menu Servis-Nastavení v položce "Email - Report“ zkontrolujte a případně nastavte
SMTP server a emailové účty pro odesílání reportů, vyberte typy reportů, které
chcete posílat emailem, případně nastavte komprimování reportů ZIP, pokud by
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Spusťte plánovač úloh a nadefinujte úlohu pro spuštění s těmito parametry
C:\KI\Konkurzy_Insolvence.exe /GUI /startnow /silent /autoclose /sendemail

informace – instalace - servis: 603 86 11 33

Parametrické spouštění programu v libovolný čas pomocí plánovače úloh systému Windows,
tedy i vícekrát než 1x za den nebo naopak pouze v některé dny.
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3

Nyní si v nastavení systému Windows otevřete okno se seznamem služeb (nabídka
Start – Spustit – zde zadejte services.msc a stiskněte OK) a upravte vlastnosti služby
"Service_KI" tak, aby byla spouštěna pod účtem uživatele s oprávněními
administrátora respektive správce počítače - v některých případech však postačí
spouštět službu i pod výchozím nastaveným systémovým účtem, nebo pod účtem
uživatele počítače, což závisí na způsobu nastavení Vašeho počítače nebo politik
zabezpečení (je nutné, aby uživatelský účet, který zde nastavíte, měl přístup k místu,
kde se nacházejí Vaše datové soubory, které jsou načítány programem KI při kontrole,
může tedy být použit účet jiný, který má potřebná oprávnění ke spuštění služby
a také přístup k souborům zdrojů dat, v případě zdroje SQL přístup k databázi SQL).
V některých případech, pokud jsou načítaná data k dispozici na shodném počítači,
jako je nainstalovaný tento program, může být služba spouštěna i pod zabudovaným
systémovým účtem

4

Spusťte službu "Service_KI" pomocí souboru C:\KI\Service_KI_Run.bat

5

Pokud budete načítat data Vašich subjektů ze souboru MS Excel nebo MS Access,
pak doporučujeme provést i vytvoření složky dle postupu „Řešení případného
problému s načítáním dat ze souboru MS Excel“

■ Odeslání emailu s výsledky kontroly
Výsledky kontroly si můžete odeslat na Vámi zvolený email, v případě automatické kontroly
proběhne odeslání zcela automaticky.

1

2

V nabídce Servis je položka Nastavení. Zde vyberte vlevo položku Email – report
a zobrazí se Vám níže uvedené okno s nastavením poštovního serveru. Zde je
standardně přednastaven náš SMTP server, aby odesílání emailů fungovalo ihned po
dokončení instalace. Pokud to nastavení Vaší sítě neumožňuje využívat externí SMTP
server, můžete zde zadat parametry Vašeho poštovního serveru.
Ve složce C:\KI spusťte Service_KI_Install.bat - bude zobrazeno hlášení o úspěšné
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2

Ve složce C:\KI spusťte Service_KI_Install.bat - bude zobrazeno hlášení o úspěšné
instalaci a bude spuštěna služba s názvem "Service_KI" (pro úspěšnou instalaci služby
musíte v některých případech spustit tento instalační soubor s právy lokálního
administrátora respektive správce počítače, tato práva však může mít přiřazena
i aktuálně přihlášený uživatel)
informace – instalace - servis: 603 86 11 33

zasílané HTML soubory reportů byly moc velké; po provedení nastavení program
ukončete

více než 27 let jsme tu s Vámi a poskytujeme naše produkty a služby
produkt Konkurzy – Insolvence © 2007 – 2019

4

Spusťte službu "Service_KI" pomocí souboru C:\KI\Service_KI_Run.bat

5

Pokud budete načítat data Vašich subjektů ze souboru MS Excel nebo MS Access,
pak doporučujeme provést i vytvoření složky dle postupu „Řešení případného
problému s načítáním dat ze souboru MS Excel“

V případě jakéhokoliv dotazu volejte +420 603 86 11 33,
rádi Vám poradíme s instalací i s nastavením programu.
Využijte naší služby, je pro Vás zcela zdarma.

Konkurzy-Insolvence.cz
Klostermanova 1258
Žamberk
564 01

tel.: 465 67 67 99
mobil: 603 86 11 33
www.konkurzy-insolvence.cz
software@konkurzy-insolvence.cz
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Nyní si v nastavení systému Windows otevřete okno se seznamem služeb (nabídka
Start – Spustit – zde zadejte services.msc a stiskněte OK) a upravte vlastnosti služby
"Service_KI" tak, aby byla spouštěna pod účtem uživatele s oprávněními
administrátora respektive správce počítače - v některých případech však postačí
spouštět službu i pod výchozím nastaveným systémovým účtem, nebo pod účtem
uživatele počítače, což závisí na způsobu nastavení Vašeho počítače nebo politik
zabezpečení (je nutné, aby uživatelský účet, který zde nastavíte, měl přístup k místu,
kde se nacházejí Vaše datové soubory, které jsou načítány programem KI při kontrole,
může tedy být použit účet jiný, který má potřebná oprávnění ke spuštění služby
a také přístup k souborům zdrojů dat, v případě zdroje SQL přístup k databázi SQL).
V některých případech, pokud jsou načítaná data k dispozici na shodném počítači,
jako je nainstalovaný tento program, může být služba spouštěna i pod zabudovaným
systémovým účtem

informace – instalace - servis: 603 86 11 33

instalaci a bude spuštěna služba s názvem "Service_KI" (pro úspěšnou instalaci služby
musíte v některých případech spustit tento instalační soubor s právy lokálního
administrátora respektive správce počítače, tato práva však může mít přiřazena
i aktuálně přihlášený uživatel)

