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VÝCHOZÍ TEZE 

Úpadek podniku je zejména ekonomická 

kategorie, která je současně mimořádně 

významná pro plnění právních povinností 
orgánů dlužníků. 

 

Příčiny úpadku je nutné hledat primárně v ekonomické 

situaci podniku a jejím vývoji.  

Insolvenční řízení je pak třeba vnímat jako procesní postup 

řešení primárně ekonomického problému. 
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Právní aspekty úpadku 

Pojem úpadku a schopnost jeho zjištění je 
významný pro Corporate Governance a 
garanci konání s péčí řádného hospodáře  

 

Management musí mít znalost o úpadku pro řadu svých 
rozhodování a jednání. 

Management musí již při existenci úpadku hrozícího (hrozící 
platební neschopnost), resp. i před ním svolat valnou 
hromadu. 

Test úpadkem při výplatě zdrojů podle § 40 ZOK. 
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Právní aspekty úpadku 

Management musí zvažovat možnou existenci 
úpadku či jeho způsobení při právním jednání, aby 
eliminoval rizika odporovatelnosti podle NOZ nebo 
InsZ. 

Jednání s péčí řádného hospodáře nebude zpravidla 
dáno pokud bude mít úpadkové důsledky (možné i při 
vzniku hrozícího úpadku). 

Odvracení úpadku jako součást péče řádného 
hospodáře.  

Vlastní úpadek jako překážka výkonu funkce. 
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Právní aspekty úpadku 

Management musí podat insolvenční návrh bez 

zbytečného odkladu poté, co zjistí úpadek – fixní 

povinnost – složité jak pro zjištění úpadku, tak pro jeho 

možné odvracení.  

Přesná zjištění jsou nutná  i pro sanační 

předinsolvenční vyjednávání (workout, standstill nebo 

lock-up dohody). 

Rizika vracení plnění (§ 62 ZOK) nebo ručení (§ 68 ZOK) 

Trestně-právní souvislosti 
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Ekonomická podstata úpadku 

Systémová platební neschopnost 

– Nedostatečná tvorba zisku (EBITDA/marže) a cash flow 

– Chyby v řízení pracovního kapitálu (nároky na zásoby, inkaso 

pohledávek, splatnosti  závazků) 

– Vysoké nároky na obsluhu dluhu (přepálené investice, nevhodná 

amortizace dluhu) 

 

Předlužení  představuje zásadní nerovnováhu v kapitálové struktuře, 

která ve svém důsledku může vést k platební neschopnosti. Společně s 

kategorií hrozícího úpadku jde o skutečnosti, které nejsou nyní 

předmětem navrhované metodiky.  
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Inspirace v Německu  

Klíčové kategorie platební neschopnosti 

• Mezera krytí – Rozdíl mezi stavem peněžních prostředků a jejich 

ekvivalentů a splatných závazků 

• Finanční stav – Zjištění existence mezery krytí a její velikosti 

– Mezera krytí neexistuje, podnik disponuje dostatkem hotovosti a je 

solventní 

– Mezera krytí existuje, podnik je buď v přechodných potížích nebo 

je stižen systémovou neschopností hradit své závazky 

• Finanční plán – Projekce příjmů a výdajů a schopnosti uzavřít mezeru 

krytí v krátkém období 

– Úhrady a inkasa stávajících závazků a pohledávek 

– Schopnost další tvorby zisku a cash flow 

• Uzavření mezery krytí – Základ pro zjištění platební neschopnosti 



Inspirace v Německu  

Posuzování platební neschopnosti 

PLATEBNÍ ZADRHNUTÍ 

NE 

Existuje mezera krytí? 

Uzavření mezery krytí 

do 3 týdnů? 

Mezera krytí po 3 

týdnech větší než10% 

PLATEBNÍ 

NESCHOPNOST 

Podnik je solventní 

(platební schopnost) 

ANO 

NE 

Uzavření mezery do 3 

měsíců? 

ANO 

NE ANO 

NE 

ANO 
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DŮVODY A ÚČEL NÁVRHU  

Zrychlení zjištění úpadku při opodstatněných návrzích 

Předvídatelnost pro dlužníky čelící neopodstatněným návrhům 

Zvýšení jistoty pro insolvenční správce při retrospektivním posuzování 

(zjištění, od jakého okamžiku se podnik fakticky nacházel v úpadku) 

Usnadnění práce soudu při posuzování ekonomické situace 

Předvídatelnost pro statutární orgány a jejich motivace k včasnému 

jednání a současně vyloučení druhého extrému spočívající v návrhu „ze 

strachu“ 
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PODSTATA NÁVRHU 

Negativní domněnka: platební neschopnost není dána, osvědčí-li 

dlužník, že: 

• rozdíl mezi výší splatných závazků a disponibilních zdrojů k datu 

poslední účetní závěrky (mezera krytí) je nižší než 10% splatných 

závazků (výkaz stavu likvidity); anebo 

• mezera krytí pod 10% klesne ve lhůtě dvou měsíců (výhled vývoje 

likvidity). 

Výkaz a výhled zpracuje znalec, auditor anebo poradce v oblasti 

restrukturalizací dle detailní metodiky (vyhlášky).  

Dlužník se může o výkaz/výhled opřít pouze, pokud je předloží rychle. 
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Aktuální právní úprava úpadku 

Platební neschopnost definována především domněnkou dle § 3 odst. 2 
písm. b) – nehrazení závazků více než tři měsíce po splatnosti 

Upřesnění judikaturou? 

- vyvrácení = osvědčení nebo prokázání schopnosti uhradit všechny 
splatné závazky, i z majetku dlužníka  / lze-li pohledávky „bez obtíži“ 
vydobýt exekucí (29 NSČR 38/2010) 

- nelze přihlížet k majetku, který dlužník na úhradu dluhu použít nemůže 
(29 NSČR 36/2009) 

- relevantní pouze osvědčené pohledávky (29 NSCR 40/2013) 

- obrana dlužnice hodnotou majetku může být úspěšná i při 
posuzování úpadku ve formě platební neschopnosti (29 NSCR 
119/2014) 
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Výkaz stavu likvidity a výkaz vývoje 

likvidity 

Výkaz stavu likvidity 

• Aktuální finanční stav podniku 

• Aktuální schopnost podniku uhradit splatné závazky 

• Zjištění mezery krytí 

 

Výkaz vývoje likvidity 

• Schopnost podniku získat nové finanční prostředky 

• Schopnost podniku uzavřít mezeru krytí 

 

 



DETAILNÍ METODIKA 

Výkaz stavu likvidity 

• Pouze peněžní prostředky a jejich ekvivalenty = schopnost uhradit 
okamžitě splatné závazky 

• Porovnání likvidních prostředků a všech splatných závazků => mezera 
krytí 

• Nesplatné závazky, inkaso pohledávek ani ostatní nepeněžní složky 
pracovního kapitálu se nezahrnují 

Výhled vývoje likvidity 

• Inkaso stávajících pohledávek, případně prodej zásob, atd.   

• Schopnost generovat EBITDA a inkasovat nově vznikající pohledávky 

• Schopnost uhradit stávající i vznikající závazky a uzavřít mezeru krytí 
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STAV DISKUSE 

14 

Mimo-vládní iniciativa CRI 

Svaz průmyslu a dopravy ČR:  

• možnost omezit případy šikanózních insolvenčních návrhů a nepřátelských 

převzetí 

• prodloužení doby pro uzavření mezery krytí až na 12 měsíců (příklad 

automotive) 

Vrchní soud v Praze:  

• definice úpadku je dostatečně jasná, v 90% sporných případů je spor o 

aktivní legitimaci 

• konstrukce negativní domněnky je nevhodná 

 



STAV DISKUSE 2 
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Česká bankovní asociace: Jaké subjekty budou zpracovávat výkaz 

stavu likvidity a výhled vývoje likvidity 

Komora auditorů:  

• Problematika ověřování výhledu budoucího vývoje, pokud nebude 

podložen kontrakty 

• Odlišné finanční výkazy (IFRS) 

Ministerstvo financí: Kvalita podkladů a zdroj informací z účetnictví 

InsolCentrum: Obava z české cesty 

 

 



DĚKUJEME ZA POZORNOST.  
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