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Použité zkratky:

InsZ: zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZOK: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ZKV: zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
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 „Indeed, ‘creative destruction’, as Joseph Schumpeter put it, is often an important element of
renewal in a dynamic market economy, but efficient bankruptcy statute is required to aid in this
process.“

Alan Greenspan, 1998

 Testy insolvence v rámci konkrétního právního řádu definují, kdy podnik neplní svojí ekonomickou
úlohu, tj. kdy je v úpadku.

 Český právní řád rozlišuje dvě základní formy úpadku, resp. dva testy insolvence:

 Test likvidity (cash flow test) pro úpadek ve formě platební neschopnosti

 Test rozvahový (balance sheet test) pro úpadek ve formě předlužení

Testy insolvence – teoretická východiska
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Platební neschopnost I.

 Zákonné předpoklady platební neschopnosti (§ 3 odst. 1 InsZ):

 dlužník má více věřitelů (srov. § 143 odst. 2 InsZ; § 128a odst. 2 písm. a) InsZ);

 peněžité závazky dlužníka jsou více než 30 dnů po splatnosti;

 objektivní neschopnost dlužníka tyto závazky plnit (nikoliv neochota; srov. 29 Odo 283/2004);

 znaky platební neschopnosti musí být naplněny kumulativně;

 vyvratitelné domněnky neschopnosti dlužníka plnit peněžité závazky (§ 3 odst. 2 InsZ):

 dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků;

 dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší než 3 měsíce po splatnosti;

 není možné dosáhnout uspokojení některé z pohledávek věřitele vůči dlužníku exekucí;

 dlužník nesplnil insolvenčním soudem uloženou povinnost předložit soudu seznam majetku, závazků aj. (§ 104 InsZ);

 Nejsou-li domněnky dlužníkem vyvráceny, pak osvědčují dlužníkovu neschopnost platit své splatné závazky; neosvědčují
však existenci více věřitelů dlužníka, ani existenci peněžitých závazků těchto věřitelů po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti
(29 NSCR 17/2009).

 Je-li dána některá ze skutkových podstat § 3 odst. 2 InsZ, na dlužníka přechází povinnost tvrzení a povinnost důkazní stran
skutečnosti, že je schopen k úhradě svých závazků (29 NSČR 38/2010).
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Platební neschopnost II.

 Absence předlužení jako obrana dlužníka proti domněnce platební neschopnosti?

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci 29 NSČR 113/2013:

 Dlužník disponoval nemovitým majetkem (rozestavěným bytovým domem) v hodnotě cca 19 milionů Kč (dle znaleckého
posudku na cenu obvyklou), dobytnými pohledávkami ve výši cca 500 tisíc Kč, přičemž jeho splatné závazky dosahovaly
výše cca 5 milionů Kč.

 „Schopnost dlužníka uhradit splatné závazky se přitom posuzuje nejen podle výše částek, s nimiž dlužník aktuálně
disponuje (hotovost nebo zůstatek na bankovním účtu dlužníka), ale také podle jiného majetku dlužníka (movitých a
nemovitých věcí, pohledávek a jiných majetkových hodnot). Teprve tehdy, není-li dlužník schopen využít k úhradě v
insolvenčním řízení osvědčených splatných závazků ani tento svůj jiný majetek (např. pro omezení dispozic s tímto
majetkem nebo pro jeho obtížnou zpeněžitelnost či dobytnost), nepřihlíží se k němu při úvaze o tom, zda je dlužník v
platební neschopnosti.“

 „Při zkoumání schopnosti dlužníka hradit pohledávky věřitelů osvědčené při rozhodování o úpadku dlužníka není
podstatné, zda věřitelé mohou ohledně těchto pohledávek ihned přistoupit k výkonu rozhodnutí či exekuci (zda již mají
exekuční titul), ale to, zda by je mohli bez obtíží vymoci z dlužníkova majetku výkonem rozhodnutí (exekucí), kdyby
exekuční titul měli.“

 Vrchní soud v Praze v navazujícím řízení dospěl k závěru, že dlužník neprokázal schopnost plnit své
závazky, neboť vzhledem ke stavu rozestavěnosti bytového domu se realizace zpeněžení bytových jednotek
nejevila jako reálná a znalecké posudky tuto skutečnost nereflektovaly (3 VSPH 1026/2012-A-92).

5



Weil, Gotshal & Manges LLP

 Judikatura fakticky zavádí test předlužení i pro posouzení platební neschopnosti dlužníka, avšak:

 Nezohledňuje časový aspekt, ani význam konkrétní majetkové hodnoty (jež by měla být zpeněžena za účelem úhrady dluhů)
pro budoucí fungování dlužníkova závodu.

 Poměřuje veškerý (likvidní) majetek dlužníka toliko vůči splatným dluhům dlužníka, jež měl pro účely rozhodnutí o věřitelském
insolvenčním návrhu za osvědčené, nikoliv vůči celkové výši všech přihlášených pohledávek (29 NSČR 40/2013).

 Obdoba testu předlužení dle § 1 odst. 3 ZKV, který poměřoval hodnotu veškerého majetku dlužníka s hodnotou všech
jeho splatných závazků.

 Majetek stejné kategorie (nemovitosti) insolvenční soudy jednou považují za zpeněžitelný bez zvláštních obtíží
(srov. 29 NSČR 40/2013 či 29 NSČR 119/2014) a jindy nikoliv (srov. 29 NSČR 36/2009).

 Dle Vrchního soudu v Praze jsou věci nemovité „likvidní majetek“ (4 VSPH 2153/2014-A-232).

 Naplňuje český test platební neschopnosti doporučení UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law?

 Cash flow test má umožnit řešení úpadku dlužníka zavčasu tak, aby se předešlo úbytku majetku dlužníka ve prospěch
jednotlivých věřitelů dlužníka na úkor poměrného uspokojení všech věřitelů dlužníka.

 Není vhodné podmiňovat řešení úpadku dlužníka tím, že bude prokázáno dlužníkovo předlužení, neboť se tím toliko oddálí
nevyhnutelné a sníží se částka k rozdělení mezi věřitele.

 Je třeba postavit najisto, že platební neschopnost není důsledkem toliko přechodných problémů s likviditou.
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Předlužení

 Aplikuje se pouze u právnických osob a fyzických osob podnikatelů

 Zákonné předpoklady předlužení (§ 3 odst. 3 InsZ):

 Dlužník má více věřitelů.

 Souhrn (všech) závazků (dluhů) dlužníka převyšuje hodnotu (veškerého) jeho majetku.

• Je možné přikládat jinou váhu vlastnímu kapitálu a jinou cizím zdrojům?

• Je třeba dbát rozdílů mezi účetní a tržní hodnotou, zejména pokud jde o aktiva.

• Oproti předchozí úpravě se přihlíží k souhrnu všech (nikoliv jen splatných) závazků (důvodová zpráva, 2 VSOL
1269/2015-A-164)

 Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k:

 další správě dlužníkova majetku; nebo

 dalšímu provozování dlužníkova podniku (závodu);

avšak pouze tehdy, pokud lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě
svého majetku nebo v provozu svého podniku pokračovat.

 „Správou dlužníkova majetku se má na mysli například výnosy z nájemného, z dividend či z úroků.“ (3 VSOL
263/2012-A-11)
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Hrozící úpadek

 Návrh na prohlášení hrozícího úpadku může podat pouze dlužník (§ 97 odst. 5 InsZ).

 Zákonné předpoklady (§ 3 odst. 4 InsZ):

 Lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část
svých peněžitých závazků.

 Může důvodnost takového předpokladu klesat v návaznosti na to, čím dále v budoucnosti se předpokládaný úpadek
nachází?

 „Vyložit pojem podstatná část závazků je nutno v každém posuzovaném případě individuálně.“ (2 VS 122/2014-A-12)

• Např. 62 % (3 VSOL 281/2014-A-11).

 Uplatní se i podmínka mnohosti věřitelů, byť ji zákon v souvislosti s hrozícím úpadkem výslovně neuvádí (29 NSČR 1/2008).

 Hrozící úpadek je toliko budoucím úpadkem ve formě platební neschopnosti (29 NSČR 1/2008).

 Hrozící úpadek ve formě předlužení? Aktuálně nikoliv.

 Na definici hrozícího úpadku navázáno sankční ručení členů statutárního orgánu dle § 68 ZOK.
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Dopady testů insolvence do korporátního práva

 Podle § 68 ZOK může člen statutárního orgánu ručit za splnění povinností obchodní korporace v úpadku,
pokud v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem odvrácení hrozícího úpadku vše potřebné a
rozumně předpokládatelné, ačkoliv věděl nebo měl a mohl vědět, že obchodní korporace je v hrozícím
úpadku.

 Obdobně se uplatní i na osobu v obdobném postavení člena statutárního orgánu (§ 69 odst. 2 ZOK) i na vlivnou a ovládající
osobu (§ 76 odst. 3 ZOK).

 Povinnost člena statutárního orgánu dlužníka podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se
dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o úpadku dlužníka dle § 98 InsZ .

 Zákaz člena statutárního orgánu vyplatit zisk nebo jiné prostředky z vlastních zdrojů nebo na ně vyplácet
zálohu, pokud by tím přivodil obchodní korporaci úpadek dle § 40 ZOK.

 Povinnost vydat prospěch ze smlouvy o výkonu funkce a jiný prospěch za období 2 let zpět před právní mocí
rozhodnutí o úpadku dle § 62 ZOK.

 Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace, který byl ve funkci v době rozhodnutí o úpadku nebo
po něm nebo jehož jednání k úpadku zřejmě přispělo, z výkonu funkce dle § 63 ZOK a násl.
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