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Dopady koronavirové krize české firmy pocítí
se zpožděním. Kritické období přijde ve dru‑
hé polovině roku, kdy se ukáže, do jaké míry
jsou úspěšné jednotlivé programy, které měly

podnikůmpomoci,“předvídáJaroslavSchönfeld, ředi‑
tel útvaru restrukturalizace a vymáhání korporátních
klientů v České spořitelně, který se mimo jiné zabývá
situací podniků v problémech a hledá pro ně schůdná
řešení. Zvýšený objem nesplácených úvěrů souvisejí‑
cí se současnou pandemickou situací zatím podle něj
banka nezaznamenává.

HN: Když porovnáme předchozí globální ekonomickou
krizi v letech 2008 až 2009 a tu současnou v důsledku
pandemie, je ta dnešní horší?
Tehdy propad tržeb u klíčových odvětví, která byla za‑
sažena globální finanční krizí, nebyl tak razantní jako
v současné době. Dnes evidujeme odvětví, kde ze dne
na den vypadly tržby a zůstaly fixní náklady. Takový
bezprecedentní zásah do toku peněz se v rámci firmy
těžko řeší bez nějaké podpory. Pro mě není podstatná
anitakotázka, jestlifirmydosáhnounafinančnípomoc,
a je jednoz jakéstrany,aleconastanezapůl roku,když
ta opatření skončí. Jak rychle se firmy vrátí k tržbám,
výnosům a profitabilitě jako před krizí.

HN: A to čekáte jak rychle?
Nebude to ze dne na den. Náběhová křivka může být
poměrně pomalá. Porovnáme‑li to s globální krizí, ne‑
splácené úvěry kulminovaly dva nebo tři roky poté, co
krize v polovině roku 2008 nastoupila. Máme před se‑
boupodleméhonázorudlouhéobdobí,kdybudeobjem
nesplácených úvěrů narůstat.

HN: Je možné odhadovat hloubku krize už dnes podle
toho, kolik klientů si požádá o odklad splátek?
Počet úvěrů, které klienti nejsou schopni splácet, se
bude odvíjet od toho, jakým způsobem bude probíhat
ekonomickéoživenízamrzlépoptávky.Mysenatopři‑
pravujeme,dělámesirůznéscénářeasnažímesepoučit
právězminuléglobálnífinančníkrize.Dívámesenato,
jakýmzpůsobemsetodotýká jednotlivýchodvětví, jak
budou zasažena.

HN:Počítá sepři běžnémpřidělováníúvěrus krizí tohoto
rozsahu? Je to něco, na co se dá připravit?
Každá banka v rámci řízení rizik musí s takovou va‑
riantoupočítat.Jsemoptimista,akdyžporovnámčeský
bankovní sektor se situací kolegů v Itálii či jiných ze‑
mích v rámci Evropské unie, vstupujeme do současné
koronavirovékrizevevelmisilnépozici.Mámerekord‑
ně nízký poměr nesplácených úvěrů, dokonce jeden
z nejlepších v rámci EU. V různých odvětvích se pohy‑
bujeněkdemezidvěmaatřemiprocenty.Toznamená,
ževstupujemedokrizev lepšíkondicinežvroce2009–
atehdyčeskýbankovnísektorglobálníkrizi zvládlvel‑
mi dobře. Máme veškeré předpoklady k tomu, aby to
banky zvládly a pomohly naší ekonomice co nejdříve
znovu nastartovat.

HN: Která odvětví jsou z vašeho pohledu nejvíc ohro-
žena krizí?
Určitě je to cestovní ruch. Cestovní kanceláře, hotely,
dopravci – všechno, co nějakým způsobem bylo zasa‑
ženo omezením pohybu v rámci celého světa. To jsou
v současné době nejohroženější segmenty trhu. Pak to
jsouslužbyjakorestaurace,kadeřníci, zábavníprůmysl
amaloobchod.Velkouneznámoubudesektorautomo‑
tive. Ve střední Evropě je to významný zaměstnavatel.
Je ale velmi houževnatý, i z minulé krize se dostal.

HN: Je naopak odvětví, které na krizi vydělá?
Budoutorůznéelektronicképlatformy,prodejci, kteří
umějízásobovaton‑lineveškerýmnezbytnýmzbožím.
Najdousesegmenty, ježtétopříležitostivyužijí.Očeká‑
vám,žedojdekzásadnímstrukturálnímzměnámveko‑
nomiceabudouodvětví,kterápřestanoufungovattak,
jak fungovala před krizí. Ten digitální skok bude znát.

HN: Když už se firma ocitne v problémech, jak by měla
postupovat? Co je z pohledu banky to nejdůležitější?
Říkámtopřikaždépříležitosti:důležité jeuvědomitsi,
že ten problém mám, do jaké míry mě ohrožuje, a začít
hoaktivněřešit sesvýmiobchodnímipartneryvrámci
kooperačníchvztahů.Jednatsbankami,dodavateli,od‑
běrateli. Zvolit ideálně otevřenou komunikaci v rámci
danýchmožnostíaprořešenísituacepodlevýznamnos‑
ti toho kterého zásahu získat pokud možno podporu
právě u svých klíčových partnerů.

HN: Co konkrétně by taková firmaměla udělat?
Zvolitmůževhodnýmixrůznýchopatření.Každáfirma,
kterámáproblémyshotovostí,bymělarevidovatcash
flow,mobilizovatvolnéadisponibilnízdroje,kterémá,
zvažovat úsporu na nákladech. Nebo využít nástroje
vládní pomoci – například odklad splátek zafungoval.
Také může zvolit takzvané mimořádné moratorium,

MÁME PŘED SEBOUDLOUHÉ OBDOBÍ
NÁRŮSTU NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ
„DŮLEŽITÉ JE UVĚDOMIT SI, ŽE MÁM PROBLÉM, DO JAKÉ MÍRY MĚ OHROŽUJE, A ZAČÍT
HO AKTIVNĚ ŘEŠIT,“ RADÍ FIRMÁM JAROSLAV SCHÖNFELD Z ČESKÉ SPOŘITELNY.

Martin Drtina
martin.drtina@economia.cz

Dojde
k zásadním
strukturálním
změnám
v ekonomice
a budou
odvětví, která
přestanou
fungovat tak,
jak fungovala
před krizí.

kteréposkytujeochranupředvěřiteli.Umožňujepřed‑
nostněplatit jentyzávazky, ježvzniklyvdoběvyhláše‑
ní moratoria a bezprostředně souvisejí se zachováním
činnosti podniku.

HN: Nehrozí zneužití těchto nástrojů, ať už státní po-
moci, nebo zákonných opatření schválených během
nouzového stavu?
Každá krizová situace vytváří určité příležitosti a spe‑
kulace. Nebudeme si nic nalhávat, historické analýzy
ukazují, že v těchto obdobích se zvyšuje počet přípa‑
dů, kdy se někdo pokusí pomoc zneužít. To zcela urči‑
tě nastane a já doufám, že to budou jen jednotlivosti.
Mechanismy bank za posledních 10 let se i v této ob‑
lasti velmi posílily a máme už nástroje, které takovéto
aktivity spolehlivě odhalí.

HN: Řeší české firmy své problémy včas? Je z jejich
strany vůle vyhnout se konkurzu?
VrámcivýzkumujsmenaVŠEanalyzovalifirmy,které
vstupovaly do insolvenčního řízení, a zkoumali jsme,
jak na tom tyto firmy byly v okamžiku úpadku nebo
povolení moratoria a rok, dva a tři roky předtím. Data
jsme čerpali z obchodního a insolvenčního rejstříku.
Až na jedinou výjimku žádné moratorium povolené
od doby účinnosti insolvenčního zákona v roce 2008
nevedlo k odvrácení úpadku. Navíc když jsme se dí‑
vali na finanční kondici těchto firem, jež o ochranu
před věřiteli zažádaly, už tři roky předtím vykazovaly
ekonomickou platební neschopnost a většina z nich
byla předlužená. U předschválených reorganizací, kde
byl schválen reorganizační plán, se více než polovina
přeměnila v konkurz, a přitom se tu předpokládá kon‑
senzus s věřiteli ještě před vstupem do insolvenční‑
ho řízení. Také tady se ukázala rok, dva nebo tři před
povolením reorganizace platební neschopnost, často
i předluženost. Úspěšné sanační insolvence, kde pod‑
nikmůževesvéekonomickéčinnostipokračovat, jsou
hluboko pod jedním procentem z firem, které skončí
v úpadku. Z toho pak vyplývá jednoznačný závěr: ano,
firmy řeší své problémy velmi pozdě. Používám pří‑
měr, že ať jste sebelepší jezdec, na mrtvém koni toho
moc nenajezdíte.

HN: Co bymělo být jinak? Jak by firmyměly rozpoznat,
že je nejvyšší čas toho koně začít zachraňovat?
Čas je tu klíčový. Důvodů, proč firmy nezačnou ře‑
šit problémy v předstihu, tři čtyři roky před tím, než
vstoupí do insolvenčního řízení, bude víc. Hlavně
u menších a středně velkých firem je vlastník často
spojen s managementem. Je to osoba, která před 25

lety podnik založila a byla zvyklá řídit firmu svým
vlastním způsobem. Nelze podceňovat ani psycholo‑
gickýaspekt,onsi říká:zvládl jsemtovždycky,zvládnu
to i teď, příští rok se nám povede lépe. Dále pak menší
a střední firmy často nemají dobrý controlling, dosta‑
tečné finanční řízení a velmi často si neuvědomí, že
situace je už vážná. A v neposlední řadě to může být
obava z nepřátelského převzetí jejich firmy. Stigma
insolvenčního řízení je silné a obavy z toho, že pokud
se objevím v insolvenčním rejstříku, mé problémy to
jen prohloubí, nejsou neopodstatněné. Jakmile ve‑
řejně deklarujete, že jste ve finančních potížích, vaši
dodavatelé po vás v lepším případě budou chtít pe‑
níze hned při dodání zboží, v horším budou požado‑
vat dokonce předplatby a to je pro cash flow podniku
v krizi smrtící. Čili recept je řešit problémy dřív než
v insolvenčním řízení.

HN: Jste v týmu, který pod vedenímministerstva spra-
vedlnosti připravuje zapracování evropské směrnice
o preventivní restrukturalizaci. Kterou z chystaných
změn považujete za nejdůležitější?
Oproti insolvenčnímu řízení, kdy jsou mi dispoziční
oprávnění a vliv na firmu odebrány, u preventivní re‑
strukturalizacemitytodispozicezůstávají.Jeplněvmé
odpovědnosti a na mé schopnosti vyjednat si dohodu
s klíčovými věřiteli – a nemusí to být nutně se všemi.
Důležité je i zachování možnosti financování v době
krize. Záznam v insolvenčním rejstříku velmi ztěžuje
dostupnost cizích, zejména bankovních zdrojů. Po‑
třebujeme proto procesně jednoduchý nástroj, který
aktivním klientům umožní dosáhnout dohody o re‑
strukturalizaci mimo insolvenční řízení.

HN: Směrnice počítá i s nástroji včasného varování.
Firmy budou upozorňovány na nutnost neprodleně
jednat, protože jinak by jim mohl hrozit úpadek. Sig‑
nálem tohoto nebezpečí může být například neprove‑
deníurčitýchtypůplateb,upozorněnímůžepřijít také
od správce daně.

HN: Zaslouží si záchranu každá firma v potížích?
Je velmi důležité, aby si firma zodpověděla základní
otázky: jestli má produkt, který bude dál konkuren‑
ceschopný i po strukturálních změnách v ekonomi‑
ce, jestli ji udrží v chodu a alespoň ze střednědobého
hlediska jí umožní dosahovat zisku a profitability. Po‑
kud si odpovíte záporně, je naprosto férové si přiznat,
že taková společnost by měla být likvidována a aktiva,
zdroje by měly být přesunuty jinam, kde jejich využití
bude dávat smysl.
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