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Odposlechnuto u soudu

„…společnost není předlužená, protože pasiva nepřevyšují aktiva...“
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Úpadek ve formě předlužení

• Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“ či „IZ“),

definuje úpadek ve formě předlužení v § 3 odst. 3. Úpadek ve formě předlužení se týká dlužníků,

kteří jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem.

• O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu

jeho majetku.

• Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k

dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně

předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat

(posouzení předpokladu going concern).

• Jak ale definovat a stanovit “hodnotu majetku“?

• Jedná se o účetní hodnotu? Nebo je třeba zvolit jinou kategorii hodnoty majetku?

• Stěžejní je způsob, jakým bude stanovena hodnota majetku a jakým způsobem bude do této

analýzy promítnut předpoklad going concern.

3



Předpoklad going concern a prokázání jeho naplnění

• Going concern je dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, definován dle § 7 odst. 3, kdy účetní

jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude

nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala

nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní

jednotka má informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastává, je povinna použít účetní metody

způsobem tomu odpovídajícím, přičemž informaci o použitém způsobu je povinna uvést v příloze v

účetní závěrce.

• Going concern dle IZ – § 3 odst. 3 uvádí, že při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také

k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem

okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku

pokračovat.
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Vymezení majetku (aktiv) a interpretace rozvahových hodnot

• Aktivum jako majetek

vs.

• Aktivum jako zdroj kontrolovaný účetní jednotkou, který je výsledkem minulých událostí a který bude 

podniku do budoucna přinášet ekonomický užitek  
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Kategorie hodnoty majetku a metodologie odhadu
• Kategorie hodnoty majetku

- cena obvyklá

- tržní hodnota (IVSC 2013)

- forced sale value (IVSC 2013) a likvidační hodnota

- reprodukční pořizovací cena a reálná hodnota

- going concern value in use (hodnota stávajícího užití majetku)

• Volba kategorie hodnoty je přímo závislá na splnění předpokladu going concern (s důsledky pro ocenění
podniku jako věci hromadné s provedením identifikace jednotlivých nehmotných aktiv a primárního
goodwillu/badwillu)

• Metodologie odhadu

- položkové ocenění majetku přiměřeně dle charakteru majetku – aplikace metod přístupu srovnávacího i
výnosového

- primárně se uplatní srovnávací přístup k ocenění a jeho metody, čili existuje předpoklad existence
likvidního cenotvorného trhu jednotlivých položek aktiv v ČR, avšak bez cenových kotací, znalec jako
odborník na daný trh je schopen dle cen srovnatelných transakcí říci, za kolik by se to které aktivum
obchodovalo k datu ocenění

- nutno dále zohlednit i existenci transakčních nákladů a daňových dopadů

• Ekonomická realita je zpravidla mnohem komplexnější, než jsou účetní výkazy schopny zachytit
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Hodnota majetku ve vazbě na platnost předpokladu going concern

GOING CONCERN

ANO NE

Bilance předlužení na bázi reprodukčních 

pořizovacích cen, resp. hodnoty stávajícího užití 

(value in use)

Bilance předlužení na bázi

likvidačních hodnot

Není předlužení Není předluženíPředlužení Předlužení

Aktiva > Dluhy Aktiva > DluhyAktiva < Dluhy Aktiva < Dluhy
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Závěr

• Nekompatibilita pojetí going concern dle zákona o účetncitví a IZ – žádoucí je odborné zkoumání stavu

majetku a závazků s potřebou přecenění, nelze se jen spoléhat na výkazy finančního účetnictví.

• Česká úprava účetní není s ohlednem na svoji konzervativní povahu schopna dostatečně reflektovat

ekonomickou realitu (v porovnání s IFRS).

• Akcent na princip opatrnosti v českém účetnictví neumožňuje reálnou identifikaci stavu majetku dlužníka.

• Využití přílohy k účetní závěrce pro informování o skutečném stavu majetku a jeho hodnotě (preventivní

ochrana, identifikace tichých rezerv).

• Soud nemá k dispozici dostatečný odborně-analytický aparát pro vyhodnocení reálného stavu majetku a

závazků pro posouzení úpadku ve formě předlužení.

• Napřed je nutno posoudit naplnění předpokladu going concern a v závislosti na jeho naplnění či nenaplnění

až poté volit metody ocenění majetku a závazků.

• Expertní vstup je tedy na místě nejen u testu platební neschopnosti (cash flow test), ale i v případě testu

předlužení, neboť takové informace opět není zpravidla možno přímo vyčíst z účetní rozvahy.

• Insolvenční návrh pro úpadek ve formě předlužení podávají primárně dlužníci (jsou schopni vyhodnotit reálně

ekonomickou situaci podniku, mají k dispozici interní údaje), avšak pokud podává insolvenční návrh věřitel

(jen na základě veřejně dostupných zdrojů, zatížený negativní informační asymetrií), neměl by se soud

obecně spokojit jen s návrhem využívajícím data z účetních výkazů.
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Kontakt:

Doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.

soudní znalec se specializací na oceňování

podniků a cenných papírů

katedra financí a oceňování podniku

Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze

tomas.krabec@vse.cz

Otázky a diskuse
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