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Behaviorální finance v insolvenci: pohled soudního
znalce
Behavioral Finance in the Insolvency: the Valuation
Expert´s Perspective
Roman Čibera* – Tomáš Krabec**
ABSTRAKT
V rámci tohoto textu se zaměřujeme na oceňování aktiv a jeho praktickou aplikaci v rámci
insolvenčního řízení. V centru našeho zájmu je ocenění majetkové podstaty z hlediska použité
metodologie a interpretace výsledných hodnot. V návaznosti na naše praktické zkušenosti
získané v rámci znalecké praxe a účasti na desítkách insolvenčních řízení konfrontujeme
výsledky ocenění majetkové podstaty s následnou realitou v podobě cen dosažených při
zpeněžení majetkové podstaty. Skutečnosti zjištěné v rámci znalecké praxe se pokoušíme
vysvětlit a interpretovat a zamýšlíme se nad možností jejich zobecnění v rámci insolvenčního
řízení v podmínkách ČR. Zásadní otázka, která vyvstává z našich zjištění, zní následovně:
„Odpovídají modely ocenění majetkové podstaty a jejich předpoklady realitě insolvenčního
řízení?“
Klíčová slova: Oceňování v insolvenci, insolvence, oceňování majetku.
ABSTRACT
In this text, we focus on the valuation of assets and its practical application in insolvency
proceedings. In the heart of our concerns we see the valuation of assets in terms of the
methodology used and the interpretation of the resulting values. Building on our practical
experience gained in the context of expert practice and participating in dozens of insolvency
proceedings we confront the results of the valuation of assets, followed by the realities of the
prices achieved in the realization of assets. Evidence gathered in the expert practice, we try to
explain and interpret and reflect on the possibility of generalization in insolvency proceedings
in the Czech Republic. The fundamental question that arises from our findings is the
following: "Do the assets valuation models models and its assumptions correspond with the
realities of insolvency proceedings?"
Key words: Valuation in the insolvency, insolvency, valuation.
JEL classification: G30
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Úvod a přehled relevantní literatury
Oceňování aktiv spojuje oblastí ekonomické a podnikohospodářské teorie a má širokou
aplikovatelnost v praxi. Oceňování v rámci procesu insolvence snad nepatří z hlediska
ocenění samotného mezi ty nejzajímavější praktické aplikace, nicméně především v době
ekonomické krize je oceňování aktiv pro tyto účely časté a potřebné. Možná s ohledem na
„atraktivnost“ oceňování v rámci insolvence, pod kterým si většina představí položkové
ocenění majetku a rutinní až administrativní práci, je tato oblast relativně stranou zájmu
odborné veřejnosti.
Kvalita znaleckého posudku a potažmo i přesnost výsledného ocenění majetkové podstaty
je v kontextu oceňování v rámci insolvence poměrně zásadní. Důsledky případného rozdílu
mezi oceněním majetkové podstaty a reálnou cenou dosaženou při jejím zpeněžení vyplývají
především z postavení znalce v insolvenčním řízení a mohu mít i zásadní dopad na postavení
jednotlivých subjektů. Mezi tyto přímé dopady kvality a přesnosti znaleckého ocenění
můžeme zařadit:


Rozhodování o reorganizaci – rozhodování je mimo jiné založeno na výsledcích ocenění
znalce, neboť ocenění majetkové podstaty vstupuje při rozhodování o případné
reorganizaci do simulace varianty řešení úpadku dlužníka formou konkursu.



Výkon práv věřitelů a poměr mezi hodnotou zajištěného a nezajištěného majetku – výkon
práv věřitelů a rozdělení výtěžku ze zpeněžení majetkové podstaty mezi zajištěné a
nezajištěné věřitele při prodeji majetkové podstaty jedinou smlouvou mohou být
uskutečňovány na základě hodnot případně neodpovídajících realitě.

Insolvenční řízení a jeho aspekty jsou v ČR převážně v posledních letech předmětem
výzkumu v rámci prací na projektu Výzkum insolvence registrovaného u Technologické
agentury ČR. Výzkum projektového týmu se zaměřoval na analýzy reálných insolvenčních
projektů realizovaných v ČR a specificky na výzkum průběhu a výsledků insolvenčního řízení
z hlediska věřitelů a jejich uspokojení (Smrčka, Schönfeld, 2014 nebo Smrčka, Schönfeld,
Ševčík, Paleček, 2014). Dalším předmětem zájmu výzkumného týmu byla analýza efektivity
insolvenčního řízení (tedy náklady insolvence a výnosy pro věřitele) ve spojitosti s vývojem
ekonomiky jako celku, který je měřen prostřednictvím HDP (Smrčka, Arltová, Schönfeld,
Louda, 2014 a Smrčka, Arltová, Hnilica, 2014, Smrčka, Strouhal, Schönfeld, Arltová, Krabec,
Louda, 2014). Na druhé straně samotná teorie oceňování aktiv se zabývá především
oceňováním podniků se stagnující nebo klesající výkonností (Krabec, 2005, Damodaran,
2009, Mařík, 2013), nikoliv však přímo oceňováním v rámci procesu insolvence, které se
vyznačuje dalšími metodickými a standardizačními specifiky ve srovnání s jinými účely
ocenění (transakční ocenění, ocenění v rámci vypořádání společného jmění manželů,
nepeněžité vklady a mnohé další).
Oceňování aktiv v rámci insolvenčního řízení předmětem zájmu v rámci aktuálního
výzkumu insolvence v ČR doposud nebylo. Problematikou specifik oceňování v insolvenci se
podrobněji z pohledu behaviorální ekonomie zabýval Lange (2005), v širším kontextu a mimo
oblast hlavního proudu neoklasických financí můžeme odkázat zejména na práce Shefrina
(2005, 2007) a Perridona a Steinera (2007). Tento příspěvek se snaží aspekt ocenění majetku
v rámci výzkumu insolvence v ČR doplnit: zaměřuje se na význam ocenění majetkové
podstaty v insolvenčním řízení a podrobněji se zabývá tím, jak přesně byli oceňovatelé
schopni hodnotu majetkové podstaty odhadnout. Jak vyplyne z provedeného šetření na
dostupných datech z ČR, rozdíly mezi oceněním a skutečně realizovanými prodejními cenami
majetku v rámci řešení úpadku dlužníka konkurzem byly opravdu vysoké a v tomto příspěvku
se pokusíme nalézt důvody, proč k takovým rozdílům může docházet.
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Postavení a úloha znalce v rámci insolvenčního řízení v ČR
Nejprve se budeme zabývat samotným postavením znalce v rámci procesu insolvence.
Postavení znalce z formálního hlediska závisí na způsobu řešení úpadku dlužníka a vyplývá z
dikce zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon). O ocenění
jednotlivých položek majetkové podstaty pojednává § 219 insolvenčního zákona, který mimo
jiné říká, že ocenění znalcem je provedeno, požaduje-li to věřitelský výbor. Dále však toto
ustanovení uvádí, že je-li uplatněno právo na uspokojení přihlášené pohledávky ze zajištění
nebo má-li být majetková podstata zpeněžena podle § 290 nebo 292 insolvenčního zákona,
zadá insolvenční správce ocenění znalci vždy. Tato ustanovení insolvenčního zákona v
kombinaci se zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, představují v praxi následující
varianty ingerence znalce v insolvenčním řízení:


Řešení úpadku konkursem – povinnost ocenění znalcem při


Zpeněžení majetkové podstaty ve veřejné dražbě,



Prodeji podniku, části podniku, nebo majetkové podstaty jako celku jedinou
smlouvou.

Vedle výše uvedeného, kdy je ocenění majetkové podstaty znalcem zákonem nařízeno,
připadá ocenění majetkové podstaty znalcem v úvahu také v ostatních případech, nikoliv však
obligatorně.
Dalším momentem, kdy znalec vstupuje do procesu insolvenčního řízení je ocenění
majetkové podstaty v případě, že insolvenční soud rozhodne o řešení úpadku reorganizací. V
tomto momentu je úkolem znalce ocenění majetkové podstaty za předpokladu, že provoz
dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku. V rámci ocenění znalec v
tomto případě zohledňuje dopady reorganizačního plánu.
Nad rámec zákonné úpravy může být znalci zadáno, aby v rámci prováděného ocenění
provedl také simulaci uspokojení věřitelů při různých variantách řešení úpadku. Posudek
znalce vydaný v rámci insolvenčního řízení je vždy schvalován věřitelským výborem.
Jaké má ocenění provedené znalcem a jeho výsledky reálné dopady? Jedná se především o
následující:


Rozhodování o reorganizaci – výše uspokojení věřitelů vyčíslená znalcem pro jednotlivé
možné varianty vývoje insolvenčního řízení je důležitým vstupem pro rozhodování
věřitelů o dalším postupu.



Výkon práv věřitelů – rozdělení věřitelů do skupin pro hlasování o reorganizačním plánu,
přesun části zajištěné pohledávky nad rámec hodnoty zajištění do nezajištěných
pohledávek.



Poměr hodnoty zajištěného a nezajištěného majetku – tento poměr je důležitý pro
rozdělení výtěžku mezi zajištěné a nezajištěné věřitele při prodeji majetkové podstaty
jedinou smlouvou.

Ocenění majetkové podstaty – kategorie hodnoty a metodologie odhadu
V rámci této části textu s ohledem na jeho cíle zaměřujeme pozornost na ocenění
majetkové podstaty pro účely řešení úpadku konkursem a vycházíme z našich zkušeností a
poznatků nabytých během znalecké praxe a práce v oboru znalectví.
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Pro potřeby ocenění položek soupisu majetkové podstaty předepisuje insolvenční zákon
stanovení ceny obvyklé (viz § 219, odst. 5 insolvenčního zákona), aniž by tuto kategorii
hodnoty blíže specifikoval. Pro definici této kategorie hodnoty je tak nutno vyjít z § 2 zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, kde je uvedena zákonná definice ceny obvyklé.
Definice ceny obvyklé je notoricky známá a v rámci oceňování podniků také často
diskutována (v podrobnostech a s interpretací ceny obvyklé jako kategorie hodnoty viz
Krabec, 2008, Krabec, 2009, Krabec, 2010 a Besser, Kislingerová, Krabec, 2011). Pro úplnost
ji však uvádíme také na tomto místě. Jedná se o cenu, která by byla dosažena při prodejích
stejného, případně obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby, v
obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Ze současného ustáleného výkladu
ceny obvyklé zde považujeme za podstatné na tomto místě shrnout, že samotný zákon o
oceňování majetku v § 2 považuje cenu obvyklou za způsob ocenění svého druhu, a řadí ji na
stejnou úroveň s výnosovým, nákladovým nebo porovnávacím způsobem ocenění, které spolu
s dalšími souhrnně označuje za jiné způsoby oceňování. Z dikce zákona tak vyplývá, že
stanovení ceny obvyklé se předpokládá na základě skutečných zjištěných realizovaných cen
stejného nebo obdobného majetku resp. služby na daném trhu v ČR, v obvyklém obchodním
styku, a že cena obvyklá nemůže být stanovena výnosovým, nákladovým, porovnávacím nebo
jiným způsobem. Dle takové to legální definice je tedy předpokládáno stanovení ceny obvyklé
na základě cen nejlépe identického, přinejmenším však obdobného zboží nebo služby přímo
realizovaných na daném trhu.
Oceňovací praxe se s poněkud problematickou definicí ceny obvyklé nejčastěji
vypořádává tak (vypořádává-li se vůbec), že tuto „kategorii hodnoty“ ztotožní s neméně
problematickou kategorií tržní hodnoty s odkazem na její definici v Mezinárodních
oceňovacích standardech (viz např. IVSC, 2013). Nejinak je tomu zpravidla také v případě
ocenění majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení. Hodnota jednotlivých položek
majetkové podstaty je tak nejčastěji stanovována na úrovni hodnoty tržní dle Mezinárodních
oceňovacích standardů. Problematičnost tohoto postupu z hlediska definice tržní hodnoty pro
potřeby tohoto textu pomíjíme (k dané problematice podrobně viz Krabec, 2009).
Co se týká metodologie ocenění majetkové podstaty, k jednotlivým položkám (složkám
majetku) je přistupováno dle jejich charakteru, kdy je vždy volen specifický oceňovací postup
odpovídající dané majetkové položce (nehmotný majetek, nemovitý majetek, pohledávky,
krátkodobé finanční prostředky, atd.). Znalec může v rámci ocenění majetkové podstaty dále
přihlédnout ke skutečnosti, jakým způsobem s největší pravděpodobností dojde ke zpeněžení
majetku (rozprodej jednotlivých položek nebo prodej majetku zahrnutého do majetkové
podstaty jako celku).
Výsledkem ocenění majetkové podstaty dlužníka tak zpravidla je tržní hodnota nebo cena
obvyklá (tato skutečnost je znalcem minimálně alespoň deklarována) jednotlivých položek
majetku zahrnutých do majetkové podstaty, nebo tržní hodnota, resp. cena obvyklá majetku
zahrnutého do majetkové podstaty jako celku. Jedná se o hodnotu, která by měla být získána
prodejem majetkové podstaty dlužníka. Od takto zjištěné hodnoty se dále odvíjí stanovení
výtěžku pro jednotlivé věřitele a tím také jejich uspokojení v rámci insolvenčního řízení
(odečtení nákladů na prodej a správu majetku, vypořádání přednostních závazků, odměna
insolvenčního správce a další náklady insolventního řízení).
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Výsledky ocenění majetkové podstaty a realita zpeněžení
Pro potřeby tohoto příspěvku jsme provedli analýzu, kdy jsme se zaměřili na výsledky
ocenění majetkové podstaty dlužníků a následné částky dosažené jejím zpeněžením v rámci
řešení insolvence konkursem. Předmětem našeho průzkumu byly pouze společnosti, se
kterými jsme se setkali během naší praxe v oboru znalectví, resp. oceňování podniků. Jedná se
o společnosti, které se ocitly v insolvenčním řízení v letech 2008 – 2014. Během této doby
jsme se setkali celkem s 21 případy insolvenčního řízení. Z těchto 21 případů pouze 6
pozorování je vhodných pro potřeby tohoto textu, a to z důvodu, že insolvenční řízení dospělo
do té fáze, že došlo ke zpeněžení majetkové podstaty (v ostatních případech byl úpadek řešen
alternativním způsobem, nebo v době tvorby tohoto příspěvku nedospělo insolvenční řízení
do fáze, kdy by již byla majetkové podstata zpeněžena). Základní informace získané z
provedeného průzkumu jsou shrnuty v následující tabulce č. 1.
Tab. 1: Znalecké ocenění majetkové podstaty a realita

Pozorování č.

Insolvenční návrh

Rok zpeněžení MP

Ocenění MP
(tis. Kč)

Cena zpeněžení MP
(tis. Kč)

původní

aktualizace

1

2010

2011

112 756

111 684

52 000

2

2009

2011

260 425

185 755

100 000

3

2011

162 617

-

139 154

4

2009

50 145

-

60 000

5

2010

47 081

54 378

15 000

6

2008

250 150

-

80 000

2011

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní zpracování

Z údajů ve výše uvedené tabulce vyplývá, že s výjimkou jednoho případu (pozorování č. 4)
byla majetková podstata dlužníků zpeněžena za nižší cenu (mnohdy velmi významně), než by
odpovídalo ocenění majetkové podstaty deklarovanou cenou obvyklou, resp. tržní hodnotou.
Pro úplnost je třeba dodat, že ve všech sledovaných případech byla majetková podstata
dlužníka zpeněžena jedinou smlouvou. Následující tabulka vyčísluje, jaké procento z ocenění
majetkové podstaty nakonec tvoří částka, za kterou byla majetková podstata zpeněžena.
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Tab. 2: Podíl ceny zpeněžení majetkové podstaty oproti ocenění znalce

Pozorování č.

Podíl ceny zpeněžení MP oproti
původnímu ocenění MP

Podíl ceny zpeněžení MP
oproti aktualizaci ocenění
MP

1

46,12 %

46,56 %

2

38,40 %

53,83 %

3

85,57 %

-

4

119,65 %

-

5

31,86 %

27,58 %

6

31,98 %

-

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní zpracování

Předchozí tabulka č. 2 procentuálně vyjadřuje skutečnost patrnou již z tabulky č. 1. Cena
skutečně dosažená zpeněžením majetkové podstaty dlužníka v rámci námi provedeného
průzkumu v průměru dosahuje 53,51% hodnoty (ceny obvyklé) majetkové podstaty stanovené
znalcem. Směrodatná odchylka je rovněž poměrně vysoká na úrovni 32,77%. Tento rozdíl
považujeme za zásadní a vyžadující hlubší analýzu příčin.

Možná vysvětlení rozdílu mezi oceňovacím modelem a realitou
Tak velký rozdíl mezi skutečně realizovanou cenou dosahovanou zpeněžením majetkové
podstaty nás vede ke dvěma základním otázkám:


Lze zjištěný rozdíl považovat za obecný fenomén insolvenčního řízení v ČR?



A v případě, že odpověď na výše položenou otázku je kladná, pak jaká jsou možná
vysvětlení tohoto rozdílu?

Aby bylo možné kvalifikovaně odpovědět na první ze dvou položených otázek, bylo by
nutné provést mnohem hlubší analýzu a zabývat se podstatně větším vzorkem insolvenčních
řízení. V námi provedeném výzkumu jsme vycházeli z celkem 21 případů insolvence, z nichž
pouze 6 bylo použitelných. V žádném případě se tak nejedná o reprezentativní vzorek, z jehož
analýzy by bylo možné činit nějaké zobecňující závěry. Avšak k tématu tohoto příspěvku i k
provedení tohoto skromného průzkumu nás vedly naše zkušenosti z praxe a ohlasy, které v
rámci praxe insolvenčních řízení nebylo možné přeslechnout. Z tohoto ohledu jsme obdobný
výsledek průzkumu očekávali, zjištěné rozdíly i míra variability nás však svým rozsahem
překvapily. Výsledek průzkumu ve spojení s našimi zkušenostmi z praxe nás utvrzuje v
přesvědčení, že rozdíl mezi oceněním majetkové podstaty znalcem a následnou skutečnou
realizovanou cenou za zpeněžení majetkové podstaty by skutečně mohlo být obecným
fenoménem insolvenčního řízení v ČR.
Také k zodpovězení druhé z položených otázek by bylo zapotřebí rozsáhlejšího a
především hlubšího výzkumu ocenění majetkové podstaty v rámci insolvenčních řízení. Tento
výzkum by měl být zaměřen především na stav majetkové podstaty k datu ocenění a její stav
k datu zpeněžení (kvalitativní změny majetkové podstaty v čase), strukturu majetkové
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podstaty (charakter majetku tvořící zásadní hodnotu majetkové podstaty), kvalita
provedeného ocenění majetkové podstaty, způsob zpeněžení majetkové podstaty, a další.
Bez ohledu na absenci rozsáhlejšího statistického výzkumu nám však nic nebrání zamyslet
se nad možnými zdroji popsaného rozdílu mezi hodnotou majetkové podstaty stanovenou
znalcem a cenou dosaženou jejím zpeněžením. Dle našeho názoru lze zdroje rozdílu spatřovat
především v následujících důvodech:
1. Nesprávná volba kategorie hodnoty v kombinaci s realitou insolvenčního řízení
Kategorie hodnoty ve vztahu k ocenění majetkové podstaty jsme se v rámci tohoto textu
dotkli již dříve. Zákon znalci předepisuje stanovení ceny obvyklé při ocenění jednotlivých
položek majetkové podstaty, přičemž cena obvyklá bývá ve znalecké praxi velmi často
ztotožňována s tržní hodnotou, ať již je tento pojem chápán jakkoli. Je otázkou, zda cena
obvyklá (dle zákonné definice), nebo tržní hodnota (dle definice IVSC, 2013) jsou vhodnými
kategoriemi pro ocenění položek majetkové podstaty (viz také in Mařík, Krabec, 2006).
Mezi základní zásady insolvenčního řízení uvedené v § 5 insolvenčního zákona patří
mimo jiné vedení insolvenčního řízení tak, aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co
nejvyššího uspokojení věřitelů. Právě zásada rychlého a co nejvyššího uspokojení může jít
často proti sobě. Tržní hodnota ze své definice mimo jiné předpokládá provedení
dostatečného marketingu, ochotného prodávajícího a ochotného kupujícího. Ve vztahu ke
snaze o co nejrychlejší zpeněžení majetkové podstaty a uspokojení věřitelů, která dle našich
zkušeností v insolvenčním řízení často převládá nad zásadou nejvyššího uspokojení věřitelů
(resp. zásada nejvyššího uspokojení je vnímána především v rámci rychlého provedení
insolvenčního řízení), je diskutabilní splnění výše zmíněného definičního předpokladu tržní
hodnoty nebo definičního předpokladu obvyklého obchodního styku u ceny obvyklé.
Je tedy otázkou, zda jiná kategorie hodnoty by pro potřeby ocenění majetkové podstaty
nebyla vhodnější. Nabízí se např. kategorie forced sale value (IVSC, 2013), kdy je
předpokládána časová tíseň při procesu prodeje. Studiem forced sale value u nemovitého
majetku se zabývá např. práce Campbella, Giglia a Pathaka (2011), z níž mimo jiné vyplývá
diskont v průměrné výši 20 – 30 % uplatnitelný na tržní hodnotu nemovitosti. Tato hodnota je
velmi blízko námi výše odhadnuté směrodatné odchylce u rozdílů „znalecky“ odhadované
tržní hodnoty majetku a jeho prodejní ceny.
2. Kvalitativní změna majetkové podstaty v mezidobí mezi datem ocenění a zpeněžením
majetkové podstaty
Mezi datem zpeněžení majetkové podstaty a datem jejího ocenění zpravidla uplyne nějaká
doba, během níž především s ohledem na charakter majetku zahrnutého do majetkové
podstaty může dojít ke změnám ovlivňujícím hodnotu majetkové podstaty, resp. jednotlivých
jejích položek. Ze studií insolvenčních řízení v ČR vyplývá, že průměrná doba takovéhoto
řízení zpravidla přesahuje 3 roky (viz Smrčka, Schönfeld, Ševčík a Plaček, 2014).
3. Chování insolvenčního správce při zpeněžování majetkové podstaty
Insolvenční správce v mnoha případech z různých důvodů (pracovní vytíženost,
zaneprázdněnost jinými úkony v rámci insolvenčního řízení, atd.) nevěnuje dostatečnou
pozornost marketingu a vyhledávání potenciálně vhodných investorů při zpeněžování
majetkové podstaty.
4. Chování a charakter investorů působících v oblasti insolvencí
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V některých případech mohou být investoři pohybující se v rámci insolvenčních řízení
spíše než vážnými a seriózními zájemci spekulanty snažícími se maximalizovat svůj zisk
pouhým předprodejem majetku získaného výhodně při insolvenčním řízení.
5. Kvalita znaleckého ocenění
V neposlední řadě může rozdíl mezi znaleckým oceněním a reálnou cenou zpeněžení
majetkové podstaty spočívat v nedostatečné kvalitě práce znalce, který pouze rutinním
způsobem oceňuje jednotlivé položky majetku, aniž by výrazněji přemýšlel o účelu ocenění, s
ním spojených specifických rysech ocenění nebo o možné prodejnosti majetku (uplatnitelnosti
na trhu, viz také Kislingerová, Krabec, Čižinská, 2014).
6. „Negativní goodwill“ insolvence
Insolvenční řízení a samotné slovo insolvence je obecně vnímáno velmi negativně jako
jakési zaklínadlo. Tento efekt je spojen s psychologickými efekty na obou stranách trhu. Jak v
chování insolvenčního správce, který má pocit, že majetek nemůže zpeněžit za cenu
odpovídající obdobnému majetku za běžných tržních podmínek, tak v chování investorů, kteří
majetek v rámci insolvenčního řízení považují za výhodnou koupi a nechovají se stejně jako
při běžných transakcích.

Závěr
V tomto textu jsme se pokusili otevřít téma týkající se oceňování aktiv prováděného v
rámci insolvenčního řízení. Zaměřili jsme se na položkové ocenění majetkové podstaty
znalcem a jeho možná úskalí a dopady do praxe, přičemž jsme vycházeli z našich zkušeností
získaných praxí ve znalectví a oceňování podniku. Tento text se snaží poukázat na v praxi
běžnou skutečnost, kdy znalecké ocenění majetkové podstaty dlužníka neodpovídá následné
realitě zpeněžení majetkové podstaty a snaží se také nalézt možná vysvětlení tohoto jevu. Na
námi zkoumaném vzorku dat se ukazuje, že se v průměru znalecké ocenění liší od skutečnosti
o přibližně jednu třetinu, a to oběma směry. Vysvětlení námi pozorovaných rozdílů může být
celá řada, avšak všechna vysvětlení lze shrnout do konstatování, že realita insolvenčního
řízení neodpovídá předpokladům oceňovacích modelů aplikovaným znalcem při ocenění, a to
ať již jde o kategorii odhadované hodnoty nebo o vlastní metodologii ocenění a jeho faktické
provedení. Závěrem je však nutné konstatovat, že problém nastíněný tímto článkem nelze
prozatím zobecňovat na všechna insolvenční řízení. Pro tyto účely by bylo žádoucí provést
další výzkum, který by celou problematiku řešil podrobněji a hlavně na podstatně větším
statistickém vzorku. Teprve na základě takového výzkumu by bylo možné konstatovat, zda
námi zjištěné a sledované skutečnosti jsou opravdu obecným problémem insolvenčních řízení
v ČR.
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Insolvence 2015: Lze se spolehnout na
znovuobnovený růst české ekonomiky?
Insolvencies 2015: Is it possible to rely on renewed growth
of the Czech economy?
Drahomíra Dubská*
ABSTRAKT
Rok 2014 potvrdil vymanění ekonomiky České republiky z nejdelší recese v její novodobé
historii. Základní makroekonomické indikátory potvrdily zlepšení, nerovnováhy se významně
zredukovaly. Rostoucí spotřebu domácností ovlivnil pozitivně vývoj jejich hrubých
disponibilních příjmů, což přispělo k oživení tuzemské poptávky. Velmi vysoký růst tržeb a
zisků firem - ty byly ve značné míře zpočátku ukládány v podobě depozit a poté jimi firmy
z velké míry financovaly své investice – se mohl promítnout do sice mírnějšího, ale oproti
předchozím letům přece jen znatelnějšího růstu nominálních mezd zaměstnanců. Jejich reálná
mzda začala opět růst vlivem velmi nízké spotřebitelské inflace. Zahraniční poptávka, i přes
počáteční velmi skromné ekonomické oživování v zemích eurozóny, se vyvíjela také po
většinu roku 2014 dobře, což bylo do značné míry dáno pozitivním vývojem ekonomik
hlavních obchodních partnerů firem exportujících z ČR. Promítly se tyto veskrze kladné
tendence i do rozsahu úvěrů v selhání a do vývoje insolvencí? A kde mohou ležet rizika
budoucího vývoje?
Klíčová slova: Ekonomický cyklus, firmy, spotřebitelé, insolvence.
ABSTRACT
Previous year 2014 confirmed the freeing of the Czech economy from the longest recession in
its recent history. Basic macroeconomic indicators confirmed the improvement and
imbalances have significantly declined. Rising household consumption positively influenced
level of their gross disposable income, which contributed to the revival of domestic demand.
Very strong growth in revenues and profits of companies (these profits had been initially
stored largely in the form of deposits and only then most likely were used for funding of fixed
investment of companies) led to nominal wage growth of employees. Their real wages started
to increase again as a result of the very low growth pace of the consumer inflation. Despite
initially very modest economic recovery in the euro area countries, foreign demand also
developed well during most of 2014. This was mainly due to positive economic growth, which
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appeared in the countries of main business partners Czech exporters such as Germany. Have
had these positive tendencies in the Czech economy an impact on the area of non-performing
loans and the numbers of insolvencies? And do exist the risks for the future?
Key words: Macroindicators, firms, consumers, non-performing loans, insolvency.
JEL classification: G33, E2, E32, M2, D1, O11,O12

Úvod
Podle čtyř základních makroindikátorů ekonomika České republiky v roce 2014
vystoupila z recese a vyvíjela se v širším kontextu velmi dobře. Bylo to patrné nejen v tempu
HDP, mírné inflaci, výrazně se lepšící kondici trhu práce a zmenšování vnější i vnitřní
nerovnováhy. Růstové impulsy se dostavily i vlivem velmi vysokého růstu tržeb a zisků firem,
které se projevily pozitivně nejen v jejich finančním zdraví, ale i v ochotě investovat. Z recese
vytáhla českou ekonomiku jednak zlepšená zahraniční poptávka, jednak impuls oslabení
měny. Ten se projevil významně především díky silné exportní orientaci ekonomiky ČR.
Smyslem této analýze je posoudit intenzitu vlivu, který má opětovný nástup růstové trajektorie
české ekonomiky na zdraví firem měřené úvěry v selhání a také počty podávaných
insolvenčních návrhů. Srovnáván je rok 2014 k roku 2013, který ještě jako celek zaznamenal
ekonomický pokles, přestože jeho samotné poslední čtvrtletí ukázalo meziroční růst a
mezikvartálně stoupala české ekonomika už od čtvrtletí druhého, tedy plných sedm kvartálů
v řadě.

Makroekonomický vývoj podle základních indikátorů
Hrubý domácí produkt
Rok 2014 byl rokem výstupu ekonomiky ze zatím nejdelší recese v novodobé historii, za
níž HDP mezikvartálně i meziročně klesal šest čtvrtletí v řadě a „předčil“ tak, v negativní
slova smyslu, jak čtyři čtvrtletí meziročních poklesů z krizového roku 2009, tak i pět čtvrtletí
negativního vývoje po měnové krizi na přelomu let 1997 a 1998. Celý rok 2014 zvládla česká
ekonomika úspěšně - růst HDP reálně byl v každém čtvrtletí roku 2014 v meziročním
srovnání rychlejší, než jaký zaznamenala evropská uskupení, zejména eurozóna. Celoročně
pak v proporci +2 %, proti +1,3 % v EU 28 a +0,9 % v eurozóně. Ta předtím také prožila dva
roky v recesi, stejně jako ČR, ovšem z jiných důvodů (především vlivem poklesu spotřeby
domácností několika největších ekonomik, jako Francie, Itálie a Španělska a také výrazným
propadem investic zejména v Itálii a Španělsku). Česká recese měla naproti tomu původ
v přehnané fiskální konsolidaci, k níž se později přidružila i oslabená zahraniční poptávka po
zboží z ČR.
Zatímco však v zemích se společnou měnou euro v posledních třech čtvrtletích 2014
meziročně zrychlovalo, česká ekonomika v celoročním trendu své tempo mírně snižovala.
Pozitivní náhled na českou ekonomiku poněkud kalí fakt, že země, s jejichž ekonomikami se
ČR tradičně srovnává, byly co se týká dynamiky vývoje úspěšnější (Maďarsko +3,6 % y/y,
Polsko +3,3 %, Slovensko +2,4 % (údaje za Slovensko uvádí Eurostat pouze v metodice ESA
1995, zatímco pro ostatní zmíněné země a uskupení již v ESA 2010.). Ani jedna z těchto zemí
neprošla předchozí dvouletou recesí, tak jako tomu bylo v ČR.
Pro hodnocení vývoje je třeba mít též na paměti, že až teprve v posledním čtvrtletí 2014
narazil HDP ČR na vyšší srovnávací základnu roku 2013, což zřejmě přispělo k nižšímu
meziročnímu efektu (+1,5 % y/y v %) oproti růstům nad dvěma procenty v předchozích
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čtvrtletích. Na podzim 2014 vzbuzovala obavy ztráta tempa německé ekonomiky, což by
oslabilo český export na tento trh (představující dlouhodobě téměř třetinový podíl na
celkovém exportu zboží z ČR (mezi 31-32 procenty).
Obr. 1: Meziroční změna hrubého domácího produktu (HDP) ČR a vybraných zemí a uskupení
(v %, reálně, očištěno o sezónnost a vliv rozdílného počtu pracovních dní)

Pramen: Eurostat

Pozitivním rysem makroekonomického vývoje ČR byla v roce 2014 skutečnost, že se na
růstu HDP v reálném vyjádření podílely - s výjimkou výsledku zahraničního obchodu všechny jeho ostatní složky: fixní investice +4,7 % y/y v nejrychlejším tempu od roku 2007, i
výdaje na konečnou spotřebu (+1,7 % y/y) byly nejlepší za posledních pět let. Z toho samotné
domácnosti zvýšily své výdaje na konečnou spotřebu (+1,7 %), také nejvíce od roku 2008.
Vládní výdaje stouply o 1,4 %, ale rok předtím bylo jejich tempo vyšší (+2,3 %) a částečně
mírnilo meziroční poklesy předchozích dvou let (-0,8 % y/y v roce 2011 a -0,7 % v roce
2012). Právě razantní konsolidace veřejných rozpočtů stála za pádem české ekonomiky do
recese v roce 2012 a jejím prohlubováním v roce 2013, kdy se připojily problémy se
zahraniční poptávkou.
Obr. 2: Hrubý domácí produkt (HDP) ČR, EU 28, eurozóny a vybraných zemí (y/y v %, reálně,
očištěno o sezónnost a vliv rozdílného počtu pracovních dní)

Pramen: Eurostat
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Srovnání dalších významných makroindikátorů v ČR a EU 28
Česká ekonomika se v roce vyvíjela příznivě nejen podle hlavního agregátu výkonu, tedy
HDP, ale i v dalších hlavních makroindikátorech oproti jejich vývoji v EU 28 jako celku.
Při pohledu na graf 3 je patrné, že český růst byl zhruba stejně „inflační“, resp. přesněji
stejně málo inflační jako v EU 28, měříme-li ho harmonizovaným indexem spotřebitelských
cen (+0,4 % y/y v ČR proti +0,5 % v EU 28). Nízkoinflační prostředí bylo patrné v Evropě
obecně, neboť vyšší meziroční tempo spotřebitelských cen (nad jedno procento) zaznamenaly
jen tři země (Spojené království a Rakousko shodně +1,5 %, Finsko +1,2 %). Naopak
relativně značný počet zemí vykázal deflaci – ta byla u některých z nich v logice velmi nízké
poptávky (Řecko, Kypr). U dalších pak šlo o deflaci nákladovou (především v případě
Slovenska), většinou importovanou přes dovozní ceny (vlivem prudkého klesání cen ropy na
světových trzích zhruba od druhé poloviny roku 2014) s dopadem do cen ve výrobě. Pokles
spotřebitelských cen vykázalo dále také Bulharsko, Španělsko a Portugalsko.
Skutečnost, že tempo růstu spotřebitelských cen v ČR se udrželo v inflačním pásmu a
země neupadla jako srovnatelné země do deflace, lze zřejmě připsat umělému oslabení
koruny, k němuž ČNB přistoupila v listopadu 2014. V prvních měsících roku 2015 však již
bylo riziko deflace – především vlivem jejího importu přes nízké ceny ropy – relativně
vysoké, protože od prosince 2014 do února 2015 rostly spotřebitelské ceny meziročně o
nepatrných 0,1 %.
Graf 3 ukazuje ale také další důležitou okolnost, a to že při zhruba stejném inflačním
vývoji rostla v roce 2014 ekonomika ČR (+2 %), podle HDP reálně, rychleji než ekonomika
EU 28 (+1,3 %). Přitom srovnáme-li tempo výkonnosti odvětví, tj. dynamiku vyprodukované
hrubé přidané hodnoty, byl rozdíl ještě výraznější. Neinflační charakter českého růstu tak dává
prostor pro další zvýšení domácí poptávky, především pokud jde o výdaje na konečnou
spotřebu domácností.
Obr. 3: Porovnání hlavních makroekonomických indikátorů v ČR a EU 28 v roce 2014*
HDP (y /y v %)
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Pramen: ČSÚ
* Pozn: HDP reálně y/y v %; HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen, roční průměr v %); Investice (hrubá tvorba
fixního kapitálu, reálně, y/y v %);
Výdaje na konečnou spotřebu domácností (reálně, y/y v %); Obecná míra nezaměstnanosti (v %); Saldo běžného účtu
platební bilance k nominálnímu HDP (v %)
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Umělé oslabení koruny po měnové intervenci ČNB však pomohlo také k významnému
zlepšení dalšího makroindikátoru vyjadřujícího vnější rovnováhu ekonomiky, a to saldu
běžného účtu platební bilance. V něm zachycované toky peněz se zahraničním ukázaly v roce
2014 historicky nejlepší výsledek, a to převahu příjmů nad výdaji ve výši 23,1 mld. korun
(jediný přebytek byl v roce 1993, ovšem významně menší - ve výši 13,3 mld korun).
Také trh práce se v roce 2014 zlepšil, což bylo patrné zejména při jeho srovnání se situací
v EU. Tamější obecná míra nezaměstnanosti dosahovala velmi vysokých 10,2 % z celkového
počtu pracovních sil*, v ČR 6,1 %. V tomto jednom ze čtyř základních makroindikátorů je
situace v ČR v porovnání s EU nejpříznivější. Ovlivnilo ji především rozšiřování do té doby
málo rozvinutých alternativních pracovních úvazků, tj. prací na částečný úvazek a prací na
dobu určitou. Díky tomu našly práci i ženy navracející se z mateřské dovolené, samoživitelky,
aj. Ovšem rostoucí dynamika těchto pracovních úvazků patrná především od druhé poloviny
roku 2012 a v roce následujícím, se v roce 2014 již pouze udržovala na stejné úrovni (zhruba
10 % zaměstnaných pracovalo formou zmíněných alternativní úvazků).
V grafu 3 je dále uvedeno srovnání dalších dvou důležitých makroagregátů, a to fixních
investic a také výdajů domácností na konečnou spotřebu. Plyne z nich silnější investiční
aktivita v ČR oproti EU 28 v roce 2014, ovšem naopak mírně nižší růst spotřeby domácností.

Empirický vztah mezi vývojem ekonomiky a finančními závazky firem
Úvahu prvotní ekonomické logiky, a to že v růstové fázi ekonomického vývoje rostou
vlivem úvěrové expanze i finanční závazky ekonomických subjektů (firem a domácností),
nelze brát zcela jednoznačně. Empirická analýza totiž ukazuje, že tomu tak nemusí být, a to
jak v případě EU, tak i samotné České republiky.
Finanční závazky firem v ČR a EU v letech 2008-2013
Mezi léty 2008-2013 firmy† v eurozóně jako celku podle údajů Eurostatu svou
zadluženost podle výše závazků v poměru k HDP významně zlepšily – z 327 % nominálního
HDP v roce 2008 na 276 % v roce 2013 (graf 4). Důvodem byl pokles dluhů v relaci k HDP
zejména u firemních sektorů velkých zemí, jako je Itálie a Španělsko (největší pokles, o 133
pb. na 395 % HDP, pak zaznamenal Island). Lze předpokládat zřejmě i jistou „nákazu“
v pozitivním slova smyslu, a sice že až téměř kritické dluhy vládních sektorů těchto zemí – i
dalších periferních zemí – vynucující si přísná opatření, mohly ovlivnit i mentalitu firem,
pokud jde o přijímání nových úvěrů. Silnější je však zřejmě vysvětlení, že nižší potřebu cizích
zdrojů firem vyvolala oslabená poptávka v domácích ekonomikách a zejména eurozóně jako
celku.
V ČR se za obodbí 2008-2013 stouply veškeré finanční závazky firemního sektoru v relaci
k HDP o 16 pb. na 216 % (graf 4). Vzhledem k tomu, že v tomto období prošla země krizí (v
roce 2009 s propadem HDP o 4,5 %) a také relativně dlouhou recesí v průběhu let 2012 a
2013 (-0,8 %, resp. -0,7 %), je tento nárůst zadluženosti firemního sektoru ČR relativně nízký.
Lze ho zřejmě přičíst dobrému řízení nákladů za krize i recese, což byl faktor pozitivní.
Naopak negativní skutečností byla významná ztráta investiční aktivity - tvorba hrubého
fixního kapitálu klesala meziročně po dobu sedmi čtvrtletí hlavně vlivem útlumu stavebních
*

Podle metodiky ILO (Mezinárodní organizace práce) je pod pojmem celková pracovní síla myšlen celkový
počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob.
†
Pod pojmem firmy, resp. firemní sektor, je v této analýze míněn institucionální sektor Nefinanční podniky.
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investic při omezování velkých infrastrukturních staveb. Během recese však byly omezovány
i investice strojní, kde docházelo v nejlepším případě k částečné obnově výrobních kapacit,
nikoli však k investicím novým. V důsledku tohoto vývoje firmy ani úvěrů na investice
nevyužívaly (úvěry na provozní financování také v logice věci slábly při ztrátě poptávky
vlivem poklesu ekonomiky).
I přes z velké části recesivní charakter vývoje ekonomiky během let 2008-2013 si ale
Česká republika nemusela stěžovat na nezájem zahraničních investorů. Roční příliv přímých
investic ze zahraničí ve vztahu k nominálnímu HDP představoval v průměru 3,5 %, což řadilo
ČR za toto období v žebříčku zemí, které uváděl Eurostat, v průměru na 9. až 10. místo.
Obr. 4: Objem celkových finančních závazků nefinančních podniků v Evropě v poměru
k nominálnímu HDP (v %, nekonsolidováno)
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V evropském kontextu zaznamenaly v průběhu let 2008-2013 největší nárůst relativní
zadluženosti firmy ve Švédsku (o 47 pb. na 532 % nominálního HDP), dále v Irsku (o 42
pb.na 551 % HDP) a v Dánsku, o 30 pb. na 321 % HDP. Vysoký byl sice i relativní přírůstek
finančních závazků firemního sektoru v Řecku (+29 pb.), ovšem zadluženost tamějších firem
byla ve srovnání s ostatními zeměmi velmi přiznivá (148 % nominálního HDP). Zejména v
případě Řecka tedy platí, že země s velikými dluhy svých vládních sektorů mají relativně
nízké zadlužení firem a jak bude z dalšího grafu patrné, také zadlužení domácností.
Pokud jde o meziroční srovnání, tak u 29 zemí uváděných v žebříčku Eurostatu došlo ke
zlepšení zadluženosti v sektoru nefinančních podniků podle výše jeho závazků k HDP v roce
2013 oproti roku 2012 jen v devíti případech. Některé země přitom měly tuto relaci v roce
2013 lepší než ČR (Rumunsko, Rakousko, Lotyšsko). Poměr závazků firemního sektoru
k nominálnímu HDP vzrostl v ČR z 210 % v roce 2012 na 216 % v roce 2013. Byl to jeden
z nejmenších přírůstků na škále zemí EU.
Finanční závazky domácností v ČR a EU v letech 2008-2013
I přes velmi rychlý růst zadluženosti domácností, ke kterému docházelo především
v letech silné konjunktury české ekonomiky (2004-2008) především v důsledku pořizování
vlastnického bydlení, je relace jejich finančních závazků k nominálnímu HDP v evropském
srovnání příznivá (graf 5). V roce 2013 činila tato relace 35,2 % HDP, což umísťovalo ČR do
třetiny nejméně zadlužených zemí pokud jde o relaci finančních závazků jejich domácností
19

k HDP. Nejzadluženější byly co se evropského srovnání týká domácnosti na Kypru, v Dánsku
a v Nizozemí, kde by na jejich splacení nestačil ani v daném roce vytvořený HDP (graf 5).
Celkově vzato však byly domácnosti v evropských zemích co se týká „krocení“ svých
dluhů disciplinované. Zhoršení relace jejich finančních závazků k nominálnímu HDP
zaznamenalo za roky 2008-2013 pouze devět zemí, zatímco v případě nefinančních podniků
to bylo dvacet zemí. Pochopitelně však role a potřeba užití cizích zdrojů ve firmách a
domácnostech má zcela odlišný charakter.
Obr. 5: Celkové finanční závazky domácností v Evropě v poměru k nominálnímu HDP
v roce 2013 (v %, nekonsolidováno)
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Úvěry v selhání
V období ohraničeném počátkem jara 2011 až po závěr roku 2014 je v oblasti potíží
spojených s finančním zdravím firem v ČR , jako jsou například nesplácené úvěry* či návrhy
na insolvence, patrný opět příznivý vývoj. Dynamika úvěrů v selhání za celý sektor
nefinančních podniků se prakticky po celé zmíněné období pohybovala v záporném teritoriu
(graf 6). Zároveň velmi pomalu rostly nově poskytované úvěry, což znamenalo při relativně
intenzívním splácení starých půjček, že stavy úvěrů od bank narůstaly jen velmi pomalu a v
části sledovaného období dokonce meziročně klesaly.

*

Jde o data z bankovní statistiky zachycující v této části práce jak u firem, tak u domácností půjčky poskytované
bankovním sektorem v ČR.

20

XII.14

IX.14

VI.14

III.14

XII.13

IX.13

VI.13

III.13

XII.12

IX.12

VI.12

III.12

XII.11

IX.11

VI.11

III.11

XII.10

IX.10

VI.10

III.10

XII.09

IX.09

VI.09

III.09

Obr. 6: Dynamika úvěrů v selhání – nefinanční podníky v ČR (y/y v %, po čtvrtletích,
2009-2014)
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Za sektor domácností je situace složitější v tom, že půjčky od bank se vyvíjejí relativně
odlišně v segmentu živnostníků (také patří statisticky do sektoru domácností) a v segmentu
obyvatelstva (graf 7). Od poloviny roku 2009 v reakci na krizi půjčky živnostníkům slábly
(graf zachycuje i vývoj půjček bez selhání) a pokles se zastavil až na konci roku 2013, kdy
v ČR začínalo oživení. O něco později začalo být meziročně méně i problematických úvěrů
živnostníkům. Nicméně jejich proporce ve srovnání s úvěry bez selhání je v tomto segmentu
málo příznivá (více v grafu 8b) – od roku 2010 je jako úvěry v selhání vykazována zhruba
sedmina celkových úvěrů živnostníkům (12,6 % v roce 2014), v segmentu obyvatelstva pak
podstatně méně při mírně klesající tendenci (z 5,3 % na 4,8 %). Klesající tempo úvěrů
v selhání zaznamenal i firemní sektor (z 9 % na 6,6 %). Oživení ekonomiky se tedy promítlo
příznivě, s výjimkou segmentu živnostníků.
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Obr. 7: Dynamika úvěrů v selhání – domácnosti-živnosti a domácnosti-obyvatelstvo
v ČR (y/y v %, po čtvrtletích, 2009-2014)

Obr. 8: Proporce úvěrů se selháním a úvěrů bez selhání v institucionálních sektorech
nefinančních podniků a domácností v roce 2014 (živnosti a obyvatelstvo; v mil.
korun)
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Podávané insolvenční návrhy
O možném posilování finančního zdraví ekonomických subjektů v době, kdy se česká
ekonomika opět ocitla v růstu, svědčí i vývoj podávaných insolvenčních návrhů. Jejich
v trendu narůstající počet, patrný od roku 2008 bez ohledu na fáze ekonomického cyklu, se
začal v trendu snižovat počínaje květnem 2014 (po jednotlivých měsících jsou sice počty
insolvenčních návrhů kolísavé, ale tendence k jejich poklesu je patrná - graf 9). Jestliže za rok
2008 bylo podáno 5 354 návrhů na insolvenci, pak v roce 2013 již sedmkrát tolik (36 909
návrhů, v průběhu období však došlo k významným legislativním změnám ovlivňující
možnosti podávání). Teprve rok 2014 znamenal obrat ke snížení (35 140 insolvenčních
návrhů) a příznivý vývoj ekonomiky lze označit za jeho hlavní příčinu. Další meziroční
snižování je patrné i v prvních dvou měsících roku 2015. Snížení celkového počtu
insolventních návrhů činilo za rok 2014 meziročně 4,8 %*.
Přes pozitivní vývoj podaných insolvenčních návrhů v ČR v roce 2014 však jejich pokles
nedosáhl takové intenzity jako např. v Německu. Tam klesl jejich počet na nejnižší úroveň od
doby, kdy země zavedla zákon o insolvencí (tj. v roce 1999), což představovalo u firem
meziroční pokles insolvencí o 8,9 % a u spotřebitelů o 4,9 %. S ohledem na exportní i
kapitálovou provázanost ČR s Německem je tento doklad zlepšené kondice německé
ekonomiky pro české firmy pozitivním signálem.

*

Pokud jde o strukturu, údaje společnosti Creditreform za firmy a spotřebitele byly v roce 2014 ovlivněny
metodickou změnou -ta výrazně prohloubila snížení insolvenčních návrhů u firem na meziročních 41 % a
naopak zlepšila výsledek za segment spotřebitelů (-2,2 %). Změna spočívala v zahrnutí nepodnikajících
živnostníků z kategorie firem do kategorie spotřebitelů.
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Obr. 9: Vývoj HDP v nominálním vyjádření (v mil. korun, pravá osa) a počty návrhů na
insolvenci v letech 2008 až 2014 (počty po měsících, levá osa)

Pramen: ČSÚ, Creditreform, vlastní propočty

Závěr
Období, kdy se česká ekonomika začala znovu ocitat na růstové trajektorii a dosahovat
lepších makroekonomických výsledků než úhrn EU 28 - tj. v meziročním srovnání od
posledního čtvrtletí 2013, v mezikvartálním pak ještě o jedno čtvrtletí dříve – se pozitivní
vývoj začal projevovat i ve sféře související s finančním zdravím ekonomických subjektů (v
této analýze nefinančních podniků a v menší míře sledovaném sektoru domácností). Vývoj
HDP i dalších základních makroindikátorů (tj. míry nezaměstnanosti, spotřebitelské inflace a
vnější nerovnováhy měřené výsledky běžného účtu platební bilance) byl příznivější než
výsledky úhrnu za EU 28. V článku provedená empirická analýza prokázala, že se příznivý
vývoj ekonomiky promítl i do zlepšení kondice firemního sektoru pokud jde o vývoj úvěrů
v selhání a podávaných insolvenčních návrhů.
Pokračovalo zlepšování situace ve firmách, které těžily z posilování domácí i zahraniční
poptávky a také ze skutečnosti, že několik let trvající „vědomá podinvestovávanost“ jim
umožňovala hromadit (ve formě bankovních depozit) dosahované zisky, umocněné v roce
2014 dodatečnými výnosy dané oslabenou korunou. To přineslo efekty v různých směrech.
Růst HDP bez úvěrové expanze (firmy používaly k investicím do fixních aktiv zmíněný
finanční „polštář“ a cizí zdroje potřebovaly v menší míře) byl u bankovních půjček spojen se
snižováním podílu úvěrů v selhání. Ten klesl z 9 % celkového stavu firemních úvěrů v roce
2010 na 6,6 % v roce 2014. Postupný pokles úvěrů v selhání pokračoval i u půjček
domácnostem v segmentu obyvatelstva. Naopak segment živnostníků takto pozitivní vývoj
svých úvěrů v selhání nezaznamenával. I když celkový objem jejich půjček od bank byl
v roce 2014 ve srovnání s nefinančními podniky či segmentem obyvatelstva zanedbatelný
(35,1 mld. korun proti jejich 874,9 mld. a 1124,7 mld. korun), podíl úvěrů v selhání byl u
živnostníků značný (12,6 % proti 6,6 %, resp. 4,8 % u nefinančních podniků či obyvatelstva).
Kromě příznivého vývoje pokud jde o úvěry v selhání se růst ekonomiky ČR promítl
kladně i do počtu podávaných insolvenčních návrhů – ty zaznamenávaly od května 2014
v trendu pokles a zhruba od té doby se ocitaly pod úrovní regresní křivky. Přitom právě podle
ní počet insolvenčních návrhů od roku 2008 stabilně stoupal, bez ohledu na fáze
ekonomického cyklu.
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A budoucnost? V roce 2015 byl měl příznivý vývoj české ekonomiky pokračovat (resp.
v době zpracování toto analýzy, tj. březen 2015, neexistovaly indicie, že by měla ekonomika
ČR významně oslabit). Zahraniční poptávka po českém zboží je sice podle zakázek ve
zpracovatelském průmyslu spíše volatilní a bez jasného trendu, ovšem s příznivými
vyhlídkami podle globálního indexu nákupních manažerů - ten byl v březnu* na svém
pětiměsíčním maximu, v eurozóně dokonce na sedmiměsíčním. I země, na něž je vázaný
export z Německa - kam české firmy dodávají řadu komponent - si začaly opět vést velmi
dobře (např. čínský růst byl v březnu 2015 na pětiměsíčním maximu). Současný globální růst
je však tažen rozvinutými zeměmi spíše než rozvojovými. Na akceleraci ekonomického růstu
působí výrazně levnější ceny ropy, které se na předchozí zhruba dvojnásobnou úroveň patrnou
ještě v první polovině roku 2014 zřejmě rychle dostávat nebudou. To opět podporuje
optimismus pokud jde o budoucí růst poptávky v globálním měřítku.
Sama tuzemská ekonomika může těžit ze znovuobnoveného růstu mezd a platů, jehož
potenciál nabízely tržby firem (generované, jak již bylo řečeno, i oslabením kurzu koruny).
Došlo však k tomu díky jejich jisté opatrnosti až se zpožděním. U zaměstnanců veřejného
sektoru je možným impulsem pro vyšší spotřebu růst tarifních platů, který nabudil očekávání
a vyšší útraty lidí v maloobchodě už v době, kdy byla informace pouze oznámena. Trh práce
ukazuje růst zaměstnanosti i pokles nezaměstnanosti (ta je podle dat za leden 2015 třetí
nejnižší v EU). Praktikované uvolnění fiskální politiky (bez signálu event. nových restrikcí)
by mělo být rovněž prorůstové, stejně jako multiplikační efekty investic do fixního kapitálu,
které byly po dvou letech propadů v roce 2014 reálně meziročně vyšší o 4,6 % (v EU 2,3 %).
Mírný optimismus ohledně rychlejších přírůstků HDP ČR proti dynamice HDP celé EU
tak může zvýšit naději, že Česká republika bude opět konvergovat k průměrné ekonomické
úrovni unie jako tomu bylo (po předchozí dvouleté recesi) od posledního čtvrtletí 2013 do
téhož období roku 2014. Je však otázka, zda tempo růstu české ekonomiky bude dále
zrychlovat, neboť v trendu v jednotlivých kvartálech roku 2014 již dynamika meziročně
neakcelerovala a mimoto narazí na vyšší srovnávací základnu jeho prvních tří čtvrtletí.
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Náčrt budoucího vývoje insolvenčního práva v České
republice 
An outline of the future development of insolvency law in the
Czech Republic
Eva Kislingerová*
ABSTRAKT
Práce se zabývá především vývojem insolvenční situace v České republice a diskusí o
změnách legislativy. Od účinnosti insolvenčního zákona 1. ledna 2008 se celkové prostředí
v České republice výrazně zlepšilo, jak ale dokládají detailní výzkumy, jejichž výsledky jsou
v práci obsaženy a analyzovány, neznamenalo to zároveň zlepšení výnosu pro věřitele a
dalších podstatných parametrů. Tím je dáno, že současná podoba legislativy nemůže být
konečná a v tomto směru bude v dalším období vývoj pokračovat. V příspěvku je proto
navrženo několik legislativních změn, které by měly být projednány a přijaty v letech 2015 až
2016.
Klíčová slova: Insolvence, dlužník, věřitel.
ABSTRACT
The paper deals mainly with the development of insolvency practice in the Czech Republic
and with the debate about legislative changes. Since the Insolvency Act came into effect on 1
January 2008, the overall situation in the Czech Republic has improved. However, as our
detailed research, whose outcomes and analysis we present in the paper, shows, the legal
change has not brought with it a better rate of return for creditors nor did it improve other
significant parameters. This means that the current legislative framework needs to be
amended so that its original aims are met in the near future. The paper therefore puts forth
several legislative changes that should be discussed and passed between the years 2015 and
2016.
Key words: Insolvency, debtor, creditor.
JEL classification: C30, G33, K22

Krátký exkurz do historie insolvenčního práva v ČR
Česká republika se přijetím insolvenčního zákona, který je účinný od ledna 2008 (zákon
číslo 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon) zařadila mezi státy,
které významným způsobem modernizovaly svoje insolvenční právo. Jeho kontinuita byla
v České republice navíc dlouhodobě přerušena, když v socialistickém hospodářském systému
založeném na plánování a státním vlastnictví insolvenční právo postrádalo smysl. Od počátku
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padesátých let minulého století až do začátku let devadesátých tedy v zemi neexistoval
insolvenční zákon a v podstatě ani jiný srovnatelný předpis. Toto vakuum bylo krátce po
odstranění komunistické vlády vyplněno zákonem o konkurzu a vyrovnání (zákon č.
328/1991 Sb.). Ten se ukázal jako prakticky nepoužitelný a ani několik desítek novelizací
situaci příliš nezlepšilo a také nezabránilo jeho masivnímu zneužívání.
Během přípravy nového kodexu byly jako hlavní chyby tohoto zákona určeny především
dvě skutečnosti: za prvé, že tento zákon dával málo pravomocí věřitelům, kteří mohli pouze
v omezené míře a ve skutečnosti téměř vůbec ovlivňovat průběh konkurzu dlužníka, za druhé
pak to, že pouze velmi výjimečně bylo využito vyrovnání jako sanační metoda řešení úpadku
dlužníka. Vedle toho začala hospodářská praxe cítit jako neudržitelné, že zákon nijak neřešil
úpadky fyzických osob, avšak to je aspekt, který v této práci ponecháváme stranou, neboť se
budeme zaobírat výhradně problematikou obchodních společností a podnikatelských subjektů
obecně.
Již dlouho před přijetím nového zákona panovalo silné přesvědčení, že reálně jsou výnosy
věřitelů z konkurzů velmi nízké. Avšak neexistovaly k tomu nikdy žádné skutečné statistiky,
některé výsledky zveřejňované v devadesátých letech a později vycházely z velmi částečných
zkoumání malých vzorků konkrétních konkurzních řízení. Navíc se pravidelně objevovaly
případy, kdy byl zákon o konkurzu a vyrovnání přímo zneužit k tomu, že určité skupiny
pomocí uměle vyvolaných konkurzních řízení získávaly majetky jinak v podstatě zdravých
společností, na čemž spolupracovali insolvenční soudci, konkurzní správci a uměle vytvoření
věřitelé. V obecné mluvě se pro tyto praktiky uchytil výraz „konkurzní mafie“.
Proti výše zmíněným problémům postavil nový insolvenční zákon řadu změn a nových
postupů, které měly přinést významné zlepšení situace. Jedním z nich bylo posílení možností
věřitelů rozhodovat o osobě správce včetně jeho výměny. Věřitelé získali možnost rozhodovat
také o řadě jednotlivých kroků konaných během insolvenčního řízení, přičemž nelze říci, že
dříve by takovou možnost neměli, avšak bylo často dosti obtížné ji uskutečnit v případě, kdy
správce konkurzní podstaty a případně i konkurzní soudce neměli zájem věřitelům výkon
jejich práva umožnit. Byly zpřísněny i kvalifikační podmínky pro insolvenční správce, byly
na ně položeny podstatně vyšší nároky z hlediska vzdělání i jejich profesní minulosti.
Z několika tisícovek insolvenčních správců poklesl jejich počet postupně na několik stovek.
Zvláštní kapitolou je zavedení institutu insolvenčního správce se zvláštním oprávněním a jeho
povinnosti získat bezpečnostní prověrku.
Prakticky nulové využívání sanačního postupu nazvaného v původním zákoně vyrovnání
mělo být změněno zavedení postupu nového nazvaného reorganizace. Podobně také došlo
k některým změnám, které měly umožnit prodej majetku dlužníka jako podniku, což je
postup, který zvyšuje pravděpodobnost zachování činnosti podniku dlužníka a tedy i
pracovních míst. Obecně úprava vycházela z přesvědčení, že z pohledu národního
hospodářství je reorganizace a sanační postup řešení úpadku lepší a výhodnější než postup
likvidační tedy konkurz.
I nový insolvenční zákon byl několikrát novelizován již krátce po svém přijetí a první
změny přišly dokonce před jeho účinností. Nicméně základní revize zákona byla uskutečněna
tak zvanou revizní novelou účinnou od ledna 2014.* Tato novela rozsáhle mění některé
postupy insolvenčních řízení, řeší řadu problémů, které vznikaly v průběhu užívání zákona a
přináší podstatné procesní zjednodušení. Snaží se také otevřít další prostor pro reorganizaci
jako sanační metodu řešení úpadku.
*

Revizní novela je neformální název zažitý pro zákon číslo 294/2013 Sb.
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Ještě předtím však přišla jiná novela opatřená také zažitým názvem – totiž novela
antišikanózní.* Jak je z neformálního názvu patrné, cílem bylo především zamezit různým
postupům při zneužívání insolvenčního zákona jak proti dlužníkům, tak i proti věřitelům
postupujícím cestou individuálního vymáhání pohledávek.
Mezinárodní ohlas insolvenčního zákona
Insolvenční právo můžeme chápat jako jistou intimní část národní ekonomiky. Kromě
specializovaných studií neznáme skutečné výsledky insolvenčních řízení v jednotlivých
státech a to dokonce ani ve vyspělých zemích. Skutečnými výsledky jsou v tomto smyslu
myšleny takové aspekty výsledku insolvenčního řízení, jako náklady insolvenčního řízení,
reálné výnosy pro jednotlivé skupiny či typy věřitelů, délka řízení od podání návrhu do
vyhlášení úpadku a dále pak do uspokojení věřitelů (alespoň částečného) a další okolnosti
podstatné pro to, abychom mohli samotné insolvenční řízení považovat z hlediska věřitelů za
úspěšné nebo naopak neúspěšné. Mezinárodní srovnání těchto dat již vůbec neexistuje, což je
dáno nejen neexistencí řady informací z národních zdrojů, ale také tím, že mezi jednotlivými
insolvenčními systémy jsou obrovské rozdíly a je samo o sobě velmi obtížné tyto systémy
srovnávat. Přičemž to často platí i o zemích, které jsou si jinak institucionálně poměrně
blízké, jakými jsou třeba Německo a Rakousko†.
Nicméně existuje jedno mezinárodní srovnání, které však není založeno na statistice, ale
na průzkumu mínění odborníků. Není také postaveno na jejich mínění o celé ploše
insolvenčních řízení, ale na modelovém případu, který odborníci posuzují z toho pohledu, jak
by dopadl v jejich konkrétní zemi. Tento průzkum uskutečňuje tým odborníků z The World
Bank a International Finance Corporation a výsledky jsou zveřejňovány v pravidelné zprávě
Doing Business‡.
Mechanismus vzniku zprávy je následující – skupina odborníků zabývajících se
insolvenční problematikou v daném státě každoročně posuzuje konkrétní modelový případ
(stále stejný), kde jsou jasně dané mantinely situace, postavení dlužníka, počet věřitelů a řada
dalších parametrů. Respondenti odpovídají na několik otázek, přičemž svými odpověďmi
v podstatě známkují výkonnost insolvenčního systému dané země. Metoda má pochopitelně
mnoho záporů. Tím hlavním je, že nevypovídá nic o obvyklé situaci, protože modelový
příklad používaný v anketě skutečně nemůžeme považovat za běžný model insolvenčního
řízení. Dlužník v příkladu má celkem jasný a zachovaný majetek, tedy má aktiva, která lze
směle postavit nejen vůči nákladům řízení, ale také z nich poměrně komfortně uspokojovat
věřitele, spolupracuje se soudem i věřiteli, má v pořádku účetnictví a tak dále. V reálném

*

Antišikanózní novelou insolvenčního zákona je nazýván zákon číslo 334/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 182/2006 Sb. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
†
Přičemž se ale výsledky insolvenčních řízení v posledních letech právě v těchto dvou zemích velmi sbližují.
Podle mezinárodní srovnávací báze Doing Business (kterou pečlivěji představíme později) byl ještě ve
výsledcích zveřejněných v roce 2010 (zachycují stav cca v pololetí roku 2009) mezi Rakouskem a Německem
v některých ohledech nemalý rozdíl. Délka trvání řešení modelového insolventního případu byla velmi
podobná (1,1 a 1,2 roku), ale rakouské náklady řízení představovaly tehdy 18 procent z vymožené částky a
věřitelé mohli počítat se 71,5 procenty své pohledávky. Ve stejné době v Německo byly náklady odhadnuty
na deset procent a výnos pro věřitele na 80,2 procent. V publikaci pro rok 2014 (tedy ve stavu roku 2013) se
Rakousko významným způsobem zlepšilo, když náklady poklesly na deset procent a výnosy vzrostly na 82,4
procenta. V Německu zůstaly náklady osmiprocentní a výnos pro věřitele se zvýšil na 82,9 procenta z
pohledávky. Po celou dobu v obou státech platí, že hodnotitelé předpokládali řešení modelového případu
prodejem celého podniku dlužníka v běhu (going koncern).
‡
http://www.doingbusiness.org/
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světě je ale podobných insolvenčních řízení podstatně méně než těch, kde je majetek dlužníka
nedohledatelný, neznámý, jeho účetnictví je buď v troskách, nebo neposkytuje žádné
relevantní informace, především ale dlužník nabídne do insolvenčního řízení aktiva v daleko
nižší hodnotě, než aby bylo možné uvažovat o relevantním uspokojení věřitelů, především
nezajištěných věřitelů. Z tohoto pohledu je tedy modelový příklad Doing Business poněkud
matoucí – umožňuje relativně zajímavým způsobem porovnávat jednotlivé národní systémy
v tom, jak se vyrovnávají s konkrétním případem dlužníka, ale pro praxi uvnitř těchto
národních systémů jde o nepoužitelné výsledky. Můžeme tedy z mezinárodního porovnání
vynášet soudy o tom, který systém je k věřiteli příznivější, v žádném případě ale nemůžeme
na základě údajů z Doing Business usuzovat na to, jaká je průměrná doba řízení, průměrný
výnos pro věřitele a ani jaké jsou obvyklé náklady insolvenčního řízení v zemích, které jsou
do tohoto zkoumání zaneseny*.
Avšak určitě můžeme na hodnocení Doing Business ukázat, jakým způsobem se změnilo
nazírání na výkonnost insolvenčního systému v České republice u odborníků, kteří se tímto
systémem zabývají. To umožní zjistit alespoň orientačně, nakolik je odborná obec spokojena
se samotným insolvenčním zákonem a především s jeho aplikací v insolvenční praxi.
Tab. 1: Vývoj ukazatelů insolvence v českém prostředí

Rok
DB2004
DB2005
DB2006
DB2007
DB2008
DB2009
DB2010
DB2011
DB2012
DB2013
DB2014

Pořadí mezi
zkoumanými
státy
..
..
..
..
..
..
..
..
..
35
29

Doba
řízení
(roky)
9.2
9.2
9.2
9.2
6.5
6.5
6.5
3.2
3.2
3.2
2.1

Resolving Insolvency
Náklady (v 0 – rozprodej, 1 –
procentech prodej jako going
zpeněžení)
concern
18
0
18
0
15
0
15
0
15
0
15
0
15
0
17
1
17
1
17
1
17
1

Výnos pro
věřitele (v %
z pohledávky)
15.4
16.8
17.8
18.5
21.3
20.9
20.9
55.9
56.0
56.3
65.0

Zdroj: http://www.doingbusiness.org/custom-query (výzkum probíhá vždy cca tři čtvrtě roku před datováním
zprávy, tedy ve zprávě označené DB2014 jsou data sbíraná zhruba v první třetině až polovině roku 2013)

Zlom, který můžeme v některých aspektech zaznamenat již od údaje DB2008 a
v klíčovém údaji „výnos pro věřitele“ (recovery rate) pak od DB 2011, je zřetelný a nesporně
souvisí se zlepšováním právního stavu v zemi. Zajímavé je, že počínaje údajem DB2011 se
hodnotitelé přiklánějí k tomu, že by byl zmíněný modelový případ řešen prodejem podniku
jako going koncern (tedy by bylo postupováno stejně, jako v Německu nebo v Rakousku),

*

Přesný popis metodologie výzkumu uskutečňovaného odborníky obou institucí je možné získat zde:
http://www.doingbusiness.org/methodology
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s čímž ruku v ruce jde také prudký růst odhadované návratnosti pro investory (věřitele).
V tomto smyslu slova byla tedy změna zákonů v České republice vzata odbornou veřejností
jako významný krok směrem k vyšší efektivitě celého insolvenčního řízení. Všimněme si
však, že souběžně také vzrostl odhad nákladů insolvenčního řízení, které se procentuálně
dostaly na úroveň v podstatě shodnou s úrovní odhadovanou pro období platnosti starého
zákona o konkurzu a vyrovnání. Zdá se tedy, že podle odborníků mělo přijetí insolvenčního
zákona a jeho následné úpravy dopady jak pozitivní, tak i v podstatě negativní. Obecně totiž
platí, že čím vyšší jsou náklady insolvenčního řízení, které jsou vždy nutně hrazeny z výnosu
zpeněžení majetku dlužníka, tím větší díl je ubrán z výnosu pro věřitele*.
Ohlas na přijetí a na praxi insolvenčního zákona zprostředkovaný výzkumem Doing
business musíme celkově hodnotit jako kladný, když je zde očividný fakt zkrácení
insolvenčního řízení a zvýšení výnosů, přičemž jak zkrácení času tak i zvýšení výnosu jsou
velmi výrazné. Otázka nákladů se v tomto srovnání zdá méně podstatnou.

Problematika skutečných výsledků insolvenčních řízení
Připusťme ale zjevný fakt, že hodnocení mechanismem Doing business – ať se týká
procent nebo umístění země mezi jinými státy - je nutně poněkud umělé. Reakce domácí
praxe byly v době přijetí zákona a v jeho prvních letech velmi dobré, postupně však dochází
ke stále silnějšímu tlaku na změny v insolvenčním zákonu – ostatně jak zmíněná antišikanózní
tak i následná revizní novela insolvenčního zákona byly odpovědí na sílící kritiku nedostatků
legislativy. Mapování reálného průběhu insolvenčních procesů a především skutečných
výsledků insolvenčních řízení se s podporou Technologické agentury České republiky věnuje
tým odborníků na pražské Vysoké škole ekonomické. V následujících pasážích se tato studie
opře o jejich výzkumy a výsledky publikované na webových stránkách projektu.†
Zmíněný tým dosud prozkoumal v několika vlnách dotazníkových šetření celkem 3222
insolvenčních řízení odpovídajících podmínkám.‡ Tento vzorek je zhruba jednou pětinou
všech řízení odpovídajících podmínkám. Není velkým překvapením, že skutečné výsledky se
dosti značně liší od předpokladů Doing business, ostatně důvody, proč tomu tak je jsme
vysvětlili výše.

*

Kdybychom provedli pouze rámcové srovnání posledních uvedených dat za Českou republiku na straně jedné a
za Rakousko s Německem na straně druhé, pak v ČR je délka řízení odhadována na téměř dvojnásobek času
potřebného v Německu nebo v Rakousku. Náklady na řízení jsou přitom dvojnásobné, ovšem výnos pro
věřitele dosahuje asi tří čtvrtin úrovně obou sousedních států.
†
www.vyzkuminsolvence.cz
‡
Řízení s podnikatelským subjektem, zahájené po účinnosti IZ, pravomocně ukončené před 31. 12. 2014, pokud
byl vyhlášen úpadek, za způsob jeho řešení byl vybrán konkurz.
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Tab. 2: Některé důležité údaje o insolvenčních řízeních v České republice
Počet zkoumaných řízení (absolutní hodnota)
Řízení s úpadkem (absolutní hodnota)
V procentech z celkového počtu řízení
Řízení bez úpadku
V procentech z celkového počtu řízení
Uznané pohledávky zajištěné (v milionech korun)
Uspokojené zajištěné pohledávky (v milionech korun)
V procentech z celkového objemu uznaných zajištěných pohledávek
Uznané nezajištěné pohledávky (v milionech korun)
Uspokojené nezajištěné pohledávky (v milionech korun)
V procentech z celkového objemu uznaných nezajištěných pohledávek
Uspokojení věřitelů v procentech z celkového objemu všech uznaných
pohledávek (včetně za podstatou a jim na roveň postavených)

3222
1750
54,3
1472
45,7
5 460,3
1 374,1
25,2
23 324,0
1 061,5
4,6
11,5

Zdroj: www.vyzkuminsolvence.cz, vlastní zjištění

Základní zjištění lze formulovat takto: Jen nemnoho přes polovinu zahájených
insolvenčních řízení s podnikatelskými subjekty se dostane do fáze vyhlášení úpadku
dlužníka. Přitom historicky většinovým důvodem, proč k vyhlášení úpadku nedojde, je
nedostatek majetku dlužníka a návrhy byly tedy zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka
podle § 144 IZ.*
Rozhodujícím údajem o insolvenčních řízeních je ale vždy návratnost pohledávky, tedy
parametr uspokojení věřitele. A zde se ukazuje asi největší rozdíl mezi modelovým případem
z publikace Doing Business a reálnou insolvenční praxí. Jak vidíme z tabulky, která shrnuje
některé výsledky ze všech tří vln výzkumů, tak zajištění věřitelé dosahují uspokojení pouze ve
výši 25,2 procenta z objemu svého zajištění, čili z objemu uznaných zjištěných zajištěných
pohledávek. Nezajištění věřitelé jsou na tom dramaticky hůře – u nich je průměrná část
vymožených pohledávek pouhých 4,6 procenta z jejich celku. Tabulka 2 obsahuje

*

V posledních dvou letech však samotné konstatování soudu o neexistenci majetku nemůže být důvodem
zamítnutí návrhu a je nutné oslovit navrhovatele s požadavkem na složení zálohy nákladů řízení. Pokud tato
záloha je složena, potom může řízení proběhnout i v případě, že žádný majetek dlužník nemá a soudu je to
známo. Je ponecháno na navrhovateli, zda investuje do proběhnutí řízení, což pro něj může být v některých
případech výhodné díky účinkům proběhnutí úpadku. Výhledově tato změna může přinést změnu v zařazení
většiny případů spíše pod paragraf 108 IZ (nesložení zálohy navrhovatelem). Smysl však zůstane stejný –
v podstatě polovina úpadců nemá k dispozici jakýkoliv relevantní majetek. Specifickým a také častým
případem je, že insolvenční návrh podává sám dlužník ve snaze ukončit formálně existenci svého podniku a
také vlastní existenci. Nicméně méně zkušené subjekty neočekávají náklady spojené s tímto řízením, takže
potřebné prostředky nesloží. Většinou jde o sumy kolem dvaceti až čtyřiceti tisíc korun. V reálném světě ale
mívá insolvenční návrh podaný dlužníkem i jiný význam – především jde o možnou obranu před pokračování
exekučního řízení, tedy ochrana před některým z věřitelů nebo před více věřiteli. Nesložení zálohy řízení je
pak cestou k tomu, aby se situace dlužníkovi nevymkla kontrole a opravdu nepokračovala insolvenčním
řízením, ve kterém by již dlužník nemohl efektivně celý proces kontrolovat. Jestliže zálohu nesloží
navrhovatel – věřitel, nemusí to nutně znamenat naprostou neexistenci majetku dlužníka, ale věřitelé ztrácejí
motivaci a upadají do racionální apatie ve chvíli, kdy se náklady zdají příliš vysoké a výnosy příliš
nedostižné. Většinou ale nesložení zálohy věřitelem znamená, že účastníci řízení konstatovali nesmyslnost
pokračování insolvenčního řízení – znovu pro fakt, že majetek dlužníka je marginální
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v posledním řádku také informaci o celkovém průměrném uspokojení věřitelů ve výši
necelých dvanácti procent z objemu uznaných pohledávek. Tento ukazatelů je vylepšen
započtením pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň
pohledávkám za majetkovou podstatou, u kterých je uspokojení věřitelů vysoké – 76,3
respektive 45,5 procenta. To zvyšuje celkový podíl uspokojení – jinak by byl zhruba deset
procent.
Z hlediska doby trvání insolvenčních případů je již situace podstatně lepší – podle statistik
získaných týmem Výzkum insolvence i podle údajů zveřejněných Ministerstvem
spravedlnosti České republiky můžeme údaj o tom, že insolvenční řízení s vyhlášeným
úpadkem trvá obvykle pouze o něco málo déle než dva roky, považovat za relevantní.
V tomto směru tedy bylo dosaženo významného zlepšení situace naprosto objektivně. Ve
srovnání se stavem z doby před rokem 2008 jde o dramatický rozdíl, což ale neznamená, že
nedochází k případům, jejichž řešení by bylo pomalé, nekvalitní a mnohdy i zmatené. Na
rozdíl od minulých dekád jsou to ale spíše případy excesivní a jistě je nelze nazvat
standardem.
Otázka nákladů insolvenčních řízení jako podílu těchto nákladů na zpeněžení majetku
dlužníka je velmi problematická a ve skutečnosti je značně obtížné tento údaj zjišťovat, neboť
tyto náklady jsou v každém insolvenčním řízení poměrně složitě rozloženy v různých jeho
etapách a krocích. V současnosti nemá tým Výzkum insolvence k dispozici data dostatečně
strukturovaná na to, aby bylo možné zveřejnit nějaké konkrétní číslo o těchto nákladech.
Příslušný parametr bude možné zkoumat až s novou generací dotazníku, pomocí kterého jsou
data sbírána. Nicméně velmi okrajově lze poznamenat, že na základě několika testovacích
případů insolvenčních řízení je možné tvrdit, že náklady řízení ve smyslu odměny
insolvenčního správce, náhrady jeho výdajů, odměny za zpeněžení zajištění, nákladů na
udržení majetku a dalších položek překračují obvykle 17 procent z objemu zpeněžení majetku
dlužníka, které jsou uváděny v publikaci Doing Business na základě řešení modelového
případu. Velmi předběžně lze prohlásit, že tyto náklady spíše překračují dvacet procent ze
zpeněžení a v mnoha případech spotřebují veškerý výnos z konkurzu.
Ve skutečnosti jsou totiž (jak bylo poznamenáno) pohledávky za majetkovou podstatou
uspokojeny pouze ze 73 procent, pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou
podstatou pak asi ze 45,5 procenta. Přitom pohledávky za majetkovou podstatou představují
primárně odměnu správce a jeho náklady vynaložené během insolvenčního řízení. Jak vidno,
v řadě případů nejsou z majetkové podstaty (zpeněžení majetku dlužníka) uspokojeny ani tyto
pohledávky v jejich plné výši a velmi pravděpodobné je, že v řadě konkrétních řízení se i po
prohlášení úpadku zjistí, že majetek dlužníka je naprosto nedostačující k uspokojení
oprávněných nároků věřitelů a konkurz je zrušen bez toho, že by byly vyplaceny částky
nezajištěným věřitelům*.

Národohospodářský význam insolvenčních řízení
Insolvenční řízení nejsou z hlediska makroekonomického v žádném případě marginální
oblastí. Jak jsme poznamenali na začátku, zkoumané případy představovaly v dané době asi
dvacet procent všech insolvenčních řízení zahájených po 1. lednu 2008, které byly do doby
zkoumání vzorku dokončeny. Všimněme si, že z těchto dvaceti procent případů vznikla
*

Technicky vzato může k této situaci dojít i tehdy, kdy dlužník majetek vlastní – pokud je tento majetek
kompletně použitý jako zajištění, pak je dosti pravděpodobné, že nezajištění věřitelé nedostanou žádné plnění
a může se snadno přihodit i to, že nejsou pokryty ani pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky
postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.
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věřitelům ztráta v objemu téměř 27 miliard korun (viz Tab. 3). Teoreticky tedy můžeme říci,
že pravděpodobně věřitelé během již dokončených insolvenčních řízení – a to pouze těch, ve
kterých byl alespoň vyhlášen úpadek dlužníka – přišli od roku 2008 do konce roku 2014 o
zhruba 135 miliard korun (výsledek zjištěný výzkumem dopočtený do sto procent případů
odpovídajících specifikaci). Nicméně skutečná ztráta věřitelů realizovaná v insolvenčních
řízeních byla pochopitelně podstatně větší, protože uvedený odhad 135 miliard korun vychází
ze zhruba 54 procent insolvenčních řízení, ve kterých byl vyhlášen úpadek dlužníka a došlo
tedy na zjišťování pohledávek. Jaké jsou ztráty věřitelů z celkem asi 46 procent případů bez
úpadku a tedy bez zjištění pohledávek, lze pouze velmi obtížně odhadovat.* I kdyby zde
pohledávky činili jen pět procent objemu případů s úpadkem, šlo by skoro o sedm miliard
korun během let 2006 až 2014.
Tab. 3: Uspokojení pohledávek u řízení s úpadkem
Pohledávky (Kč)
Zajištěných
Nezajištěných
Uspokojení
pohledávek za
podstatou
Uspokojení
pohledávek jim
postavených na
roveň
Celkem

Uspokojení
Uspokojení
Ztráta věřitelů
věřitelů (Kč)
věřitelů (%)
(Kč)
5 460 355 666
1 374 102 260
25,17
4 086 253 406
23 323 997 511
1 061 457 245
4,55 22 262 540 266
975 934 352
744 924 692
76,33
231 009 660

689 270 494

313 297 834

45,45

375 972 660

30 449 558 023

3 493 782 031

11,5

26 955 775 992

Zdroj: www.vyzkuminsolvence.cz, vlastní zjištění

Lze tedy vyslovit předpoklad, že věřitelé byli v insolvenčních řízeních kvůli nedobytnosti
nebo neexistenci majetku dlužníků, připraveni od roku 2008 do konce roku 2014 o zhruba 142
miliardy korun svých nároků, tedy o dvacet miliard korun každý rok. Tyto ztracené
pohledávky věřitelů tedy představují v podmínkách České republiky odhadem asi 0,7
procenta z celkového hrubého domácího produktu ročně. Zde se sluší poznamenat, že většinu
této ztráty nenesou banky a finanční instituce, ale především obchodní partneři dlužníků.
Významně postižené jsou i státní instituce, jako například daňové úřady.
Avšak ani zmíněné ztráty věřitelů z insolvenčních řízení nejsou konečnými čísly, protože
je třeba si uvědomit, že některé případy započaté relativně dávno, například v letech 2008
nebo 2009, stále ještě pokračují a lze očekávat, že jde o případy nejsložitější, s největším
objemem pohledávek a také s určitým objemem majetku dlužníků. Nicméně ztráty věřitelů
z těchto kauz budou pravděpodobně vysoce nadprůměrné, tedy číslo obvyklé roční ztráty se
ještě zvýší.
Samozřejmě nelze zkušenosti z České republiky přenášet mechanicky na jiné státy a
tvrdit, že ztráty z insolvenčních řízení pro věřitele dosahují obecně cirka 0,7 procenta hrubého
domácího produktu. Takový postup by byl maximálně nekorektní. Bohužel, různé studie,

*

Existuje ještě jedna neodhadnutelná skutečnost a to je objem pohledávek těch věřitelů, kteří nepřihlásí své
pohledávky za firmami nebo podnikateli v úpadku – buď nezaznamenají insolvenční řízení s dlužníkem nebo
podlehnou syndromu racionální apatie.
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které v posledních letech či desetiletích vznikly a které se pokoušely porovnávat efektivitu
insolvenčních procesů v jednotlivých zemích nebo zkoumat výkonnost a skutečné výsledky
konkrétních insolvenčních systému, nepodávají ani vzdáleně představu o tom, k jakým
ztrátám pro věřitele dochází v jednotlivých státech. (Blazy, Chopard, Fimayer & Guigou,
2011), (Davydenko & Franks 2008), (Jacobs, Karagozolu & Layish, 2012), (Lee, Yamakawa,
Peng & Barney, 2011) Můžeme se tedy pouze domýšlet, jaký vztah mají čísla získaná
rozsáhlým statistickým zkoumáním v České republice k těm, která bychom získali podobným
postupem v jiných zemích.

Změny v zákoně směřující k vyšším výnosům
Z výše uvedených informací je zjevné, že velmi nízké výnosy, kterými trpí především
nezajištění věřitelé, ale také věřitelé zajištění, nejsou dány nějakou zvláště nedostatečnou
kvalitou insolvenčního zákona a insolvenčních institucí v České republice. Pokud by byl
veskrze chybný zákon nebo by byly zcela neschopné příslušné instituce, především
insolvenční soudy, nebylo by možné dosahovat takové délky řízení, jaká byla objektivně
změřena a to několika nezávislými zdroji. Fakt, že řízení jsou relativně rychlá (i když ve
srovnání s některými státy OECD jsou dvakrát delší a za průměrem OECD zaostávají o
několik měsíců), ukazuje, že samotný systém je schopen pracovat přinejmenším přiměřeným
způsobem. Navíc zde existují poměrně rozsáhlé kontrolní i řídící pravomoci věřitelských
orgánů, což by mělo do značné míry eliminovat nehospodárnosti vzniklé případnými
chybnými nebo kriminálními rozhodnutími insolvenčních správců. Problém tedy nutně musí
souviset s tím, v jakém stavu se dlužníci dostávají do fáze insolvenčního řízení.
Z těchto závěrů vycházejí následující návrhy na změny v českém insolvenčním zákonu.
Lze je rozdělit do dvou základních kategorií. První skupinou je zásah do definice
předlužení. Z předchozích důkazů je zjevné, že obchodní společnosti a obecně podnikatelské
subjekty vstupují do insolvenčního řízení ve stavu předlužení a to velmi výrazném –
v podstatě můžeme říci, že pouze relativně nevelké množství podniků má k dispozici majetek
alespoň částečně dostačující k dílčímu pokrytí pohledávek věřitelů. Tento jev je samozřejmě
v určité míře přítomný prakticky ve všech ekonomikách, kde především opravdu malé
společnosti nebo firmy působící v některých specifických oblastech nutně podstupují značná
rizika. Jako i v minulých situacích, v nichž by bylo dobré mít k dispozici mezinárodní
srovnání, ani zde není možné. Důvod je za prvé stejný jako výše, totiž že se uskutečněné
výzkumy nezabývají problematikou z potřebného úhlu, navíc se přidává ještě další fakt –
obvykle jsou totiž vypracovány na základě podkladů bankovních věřitelů a týkají se tedy
primárně specifické skupiny dlužníků. (Davydenko & Franks 2008) Ovšem společnosti
s bankovním úvěrem obvykle nějaký majetek mají a jejich působení bývá alespoň pod určitou
kontrolou věřitelů nebo jednoho výrazného bankovního věřitele. Neobyčejně nízké
uspokojení věřitelů v českém ekonomickém prostředí však naznačuje, že právě zde je možné
detekovat značný problém celého systému – efektivní kontrola dlužníků přichází až v době,
kdy je zahájeno insolvenční řízení.
Otázka tedy zní, jakým způsobem by bylo možné změnit zákony v České republice (a
případně v zemích, které trpí podobnými obtížemi) tak, aby vytvářely podstatně větší tlak na
dlužníky k tomu, aby vstupovali do insolvenčních řízení dříve, než dosáhne jejich předlužení
zcela zdrcujícího objemu.
Proto přišel vědecký tým Výzkum insolvence s myšlenkou předefinovat institut
předlužení v českém insolvenčním zákoně tak, že majitelé či manažeři dlužníkova podniku by
v budoucnosti měli povinnost podat insolvenční návrh na podnik již tehdy, pokud dluh
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dosáhne hodnoty majetku podniku. V současnosti se totiž podle zákona mohou představitelé
dlužníka odvolávat na předpoklad, že díky budoucím operacím se situace zlepší a dluh
v poměru k majetku poklesne. Tím je ale zaviněno, že operace dlužníka následující i poté, co
dluh přesáhl majetek dlužníka, jsou právně nepostižitelné, neboť se v podstatě kdykoliv lze
odvolat na zákonem povolený předpoklad zlepšení situace díky budoucím obchodním
úspěchům. Tento prostor umožňuje majitelům či manažerům podnikat i velmi riskantní
operace, přičemž vzhledem k tomu, že majetek podniku je již prohospodařen, veškeré riziko
nesou věřitelé. Přitom o tomto riziku nejsou informováni. Tyto operace ale buď snižují
majetek dlužníka nebo zvyšují jeho dluh, v obou případech jdou na vrub věřitelů. Podobně je
také možné, aby během období, kdy již je majitelům nebo managementu jasné, že úpadek
podniku nelze odvrátit, byl z dosahu věřitelů vyváděn majetek. I v takových případech je dosti
obtížné postihovat podobné jednání ve chvíli, kdy se manažeři a majitelé mohou dovolávat na
potenciální možnost budoucího zlepšení situace dlužníkova podniku. Vágnost zákona a
možnost, aby dlužník dále riskoval svůj majetek na úkor věřitelů, jsou tedy nejpodstatnějšími
důvody nízkých výnosů z insolvenčních řízení.
Jednoznačná formulace předlužení, kdy úpadek dlužníka nastane ve chvíli, v níž dluh
dosáhne objemu majetku, by samozřejmě v reálném světě vedla u mnoha obchodních
společností ke značným komplikacím. Proto navrhuje vědecký tým postupovat v
několikaletém procesu umožňujícím aklimatizaci podniků na nové podmínky, čímž by bylo
možné předejít komplikacím.
Dalším návrhem, který představuje poměrně nový postup i ve srovnání s právem jiných
vyspělých zemí, je návrh, aby byli během insolvenčního řízení (tedy během kolektivního
vymáhání pohledávek) zvýhodněni ti věřitelé, kteří v předchozím období vynaložili náklady
na postupy spojené s vymáháním individuálním a domohli se například možnosti exekuce
dlužníkova majetku. Zahájením insolvenčního řízení ale možnost exekvovat dlužníkův
majetek končí, vědecký tým navrhuje, aby náklady věřitele spojené s dosažením práva
exekuce byly hrazeny z majetku dlužníka přednostně. Jde o určité uznání faktu, že věřitel
postupující pomocí individuálního vymáhání pohledávky se choval v minulosti ekonomicky
racionálně.
Skutečným smyslem opatření je však zabránit stále silnějšímu stavu racionální apatie
věřitelů. Ti se pouze velmi málo zapojují do insolvenčních řízení, neboť vcelku správně
očekávají pouze malý výnos, jejich případné náklady nejsou tedy ekonomicky zdůvodnitelné.
Podobná situace se šíří v systémech s nízkými výnosy i do období před insolvenčním řízením.
Vymáhat totiž soudně pohledávku, domoci se exekučního titulu a ten dále využít k zahájení
exekuce znamená pro věřitele relativně významné náklady. Pokud ale výsledkem je, že před
skutečným exekvováním nějakého majetku dlužníka započne insolvenční řízení, pak se
pravděpodobnost, že věřitel dostane tyto náklady zpět, výrazně snižuje. Jde totiž s velkou
pravděpodobností o nezajištěné pohledávky, což znamená, že jejich návratnost se pohybuje
v průměru kolem tří procent z objemu. Tím se stane, že racionálně konající věřitel, který svoji
pohledávku vymáhá zcela standardním způsobem, je za tento postup potrestán. Přednostní
uhrazení nákladů na soudní jednání a výkon exekuce by tedy měly vést k tomu, že věřitelé
budou s větší ochotou používat těchto standardních postupů při vymáhání pohledávek.

Závěr
Souhrn těchto a ještě některých dalších úprav insolvenčního zákona by znamenal výrazný
zásah do jeho struktury a do jisté míry i průlom do tradičních konstrukcí insolvenčního práva.
Ty by se týkalo především změny definice předlužení, protože tento stav by podle návrhů
změn nastal výrazně dříve, než je tomu podle nynější legislativy. Takový posun v legislativě
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by mohl vést k tomu, že insolvenční řízení by začínala v době, kdy by dlužníkova aktiva byla
k dispozici pro uspokojení nároků věřitelů. Podobně výrazným zásahem by bylo zvýhodnění
aktivních věřitelů tím, že by jejich náklady na vymáhání dluhu před insolvenčním řízením
byly upřednostněny před ostatními nezajištěnými pohledávkami.
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Role oceňovatele při řešení úpadku podniku –
zkušenosti z české praxe
The Role of Appraiser in Enterprise Bankruptcy Solutions –
Practical Evidence from the Czech Republic
Přemysl Krch*
ABSTRAKT
Příspěvek se věnuje postavení znalce v procesu insolvencí v českých podmínkách. Popisuje
základní aspekty práce oceňovatele při hodnocení majetku při neformální a při formální
insolvenci. Zvláštní pozornost je věnována otázce aplikace ceny obvyklé v insolvenčním
řízení. Zároveň se příspěvek věnuje otázce rozdílů mezi znaleckým oceněním a reálným
zpeněžením, k nimž někdy dochází.
Klíčová slova: Insolvence, ocenění, znalec.
ABSTRACT
The paper describes position and responsibilities of appraiser in insolvency performed
according to the Czech law. It describes basic aspects of appraisers’ work during the informal
as well as formal restructuring. A specific attention is paid to the issue of common price and
its application to insolvency as well as the topic of differences between the expert valuation
and real marketing, which sometimes occur.
Key words: Insolvency, bankruptcy, valuation, appraisal, expert witness.
JEL classification: G30

Úvodem
Insolvenční proces v České republice prošel v uplynulých letech dynamickým vývojem.
Zdrojem tohoto vývoje byla zejména změna legislativního rámce z dřívějšího režimu daného
zákonem č. 328/1991 Sb. zákona o konkursu a vyrovnání, na v současnosti platný a již
několikrát novelizovaný zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Tento předpis spolu se
svou doprovodnou legislativou zasahuje do celé řady oblastí v ekosystému podniku. Jedná se
velice širokou škálu otázek začínající na straně interní agendou vedení podniku dlužníka a
jemu podřízených provozních středisek s jejich zaměstnanci a pokračující dále v externím
prostředí podniku jeho externími partnery - věřiteli, dodavateli a odběrateli, poradenské obory
právních specialistů, auditorů, daňových poradců, oceňovatelů i mnohé další, až po procesní
aspekty celého řešení insolvence. Dosavadní aplikace této normy v praxi ukázaly dle
hodnocení řady odborníků celkově pozitivní hodnocení systému insolvencí v České republice.
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Cílem tohoto příspěvku je provést krátký diskurs do sféry oceňování majetkové podstaty
dlužníka. Vedle profesního zázemí autora je důvodem pro výběr této oblasti skutečnost, že
právě korektní stanovení hodnoty majetkové podstaty může podstatně zvýšit míru uspokojení
věřitelů, která je všeobecně považována za hlavní měřítko úspěšnosti insolvenčního procesu.

Oceňování majetkové podstaty – obecná praxe
V případě neudržitelného stavu dluhu má dlužník zpravidla několik možností, jimiž může
svou situaci řešit. Jedná se o
 neformální restrukturalizaci;
 restrukturalizaci v režimu zákonném, tedy úpadkové řešení, mající formu
o některé formy reorganizace podniku;
o konkursního rozprodeje majetku podniku.
Použitelnost konkrétního řešení je vždy funkcí více proměnných nejen na straně podniku
dlužníka, ale i jeho věřitelů a vlastníka. Jedná se o poměrně obsáhle popisovanou oblast, proto
se pojďme podívat spíše na otázku toho, jak v dané fázi probíhá oceňování majetku.
Neformální restrukturalizace
V případě neformální restrukturalizace je podstatou vlastní iniciativa dlužníka, který se
snaží dosáhnout svou aktivitou změny podmínek splácení existujících úvěrů a případně i
jejich refinancování či poskytnutí překlenovacího provozního financování. Na straně věřitele
je klíčovou otázkou, zda existuje pravděpodobnost, že dostane své investované prostředky
zpět. Proto obvykle dlužník ve spolupráci s restrukturalizačními poradci zpracují business
plán pro restrukturalizaci s plánovaným výhledem hospodaření na několik budoucích let. Pro
potřeby ocenění čisté současné hodnoty takového business plánu poté bývá angažován znalec,
přičemž obvyklým zadáním bývá pracovat právě s plánem restrukturalizace a zkoumat rizika
plynoucí pro plnění peněžních toků v něm předpokládaných. Spolu s tím probíhá i ocenění
fixního a případně i oběžného majetku, který je předmětem zástav a který je klíčový pro
provoz podniku. Obvyklým požadavkem bývá stanovit hodnotu podniku za předpokladu
pokračování současného využití, ale i likvidační scénáře, které se v závislosti na procedurách
aplikovaných konkrétní bankou mohou lišit. Nejčastěji však dle mých poznatků z praxe bývají
aplikovány tyto předpoklady:
 likvidace v místě, tedy zjednodušeně řečeno hodnota podniku jako provozního celku,
který není v provozu a je určen pro jiného vlastníka, který vynaloží náklady na jeho
znovuzprovoznění.
 běžná likvidace, tedy prodej podniku po jednotlivých částech, který však probíhá
v dostatečně dlouhém časovém období a nepůsobí zde tak faktor tísně
 nucená likvidace, tedy prodej podniku po jednotlivých částech, který probíhá v co
nejkratším možném časovém období. Tento způsob je výrazně ovlivněn faktorem
časové tísně, neboť věřitelé chtějí co nejdříve obdržet výtěžek z prodeje.
Nezřídka ukážou první výsledky ocenění restrukturalizačního plánu, že ani jeho výsledky
nemusí být uspokojivé. V takovém případě bývá časté vypracování ocenění ve více
variantách, které zohledňují alternativní přístupy k restrukturalizaci a slouží jako vhodný
podklad vlastníkům podniku dlužníka, aby ve shodě s věřiteli našli optimální řešení dosahující
co nejvyšší míry uspokojení závazků při zachování životaschopnosti podniku.
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Obvyklým přístupem u nás bývá výnosové ocenění metodou diskontovaného cash flow,
které doprovází další metoda, a to buď ocenění nákladovou metodou u provozních
technologických celků či pomocí sumárního přecenění jednotlivých rozvahových účtů
v případě celého podniku. Alternativně bývá někdy u větších podniků s dostatkem
srovnatelných podniků používána také porovnávací metoda, přestože její aplikace u české
znalecké veřejnosti bývá dlouhodobě spíše opomíjena.
Formální způsoby restrukturalizace
V případě formálního způsobu restrukturalizace neboli insolvenčním řešení v souladu
s insolvenčním zákonem se významně rozšiřuje oblast v procesu angažovaných hráčů. To
s sebou vzhledem k pravidlům daným zákonem přináší rovněž výrazně formalizovanější
nastavení všech procesů a tím i poněkud zhoršenou pružnost a komunikaci v celém procesu.
Klíčovou roli iniciátora dění v celém procesu přebírají od zástupců dlužníka zejména
insolvenční správce a zástupci věřitelů (Martínková, 2012). Významná je nicméně i role
soudu, který má v celém procesu zejména dozorčí roli, přesto hraje klíčovou roli při
samotném posuzování toho, zda dlužník je či není v úpadku, ale i v dalších fázích má slovo
soudu při zásadních krocích svůj význam.
Roli oceňovatele v procesu přijímají dva subjekty. Jednak je jím insolvenční správce,
který má povinnost zajistit soupis majetkové podstaty a jeho ocenění pro účely zpeněžení. U
drobných položek provádí ocenění zpravidla sám insolvenční správce – jedná se zejména o
peněžní prostředky a dále o lehce zpeněžitelné předměty jako dobře likvidní zásoby nebo
například osobní automobily. Naproti tomu v případě nemovitého majetku a technologických
celků obvykle není v personální ani kvalitativní kapacitě insolvenčního správce, aby zajistil
korektní ocenění takového majetku. Na českém trhu k tomu má řadu možností, protože
nabídka znalců je u nás skutečně široká. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že ne
všichni znalci a znalecké ústavy jsou svou kapacitou vybaveny pro kvalitní zpracování
ocenění opravdu složitých podniků či technologických celků. I laik by proto měl být na
pozoru před nabídkami na ocenění hlavní výrobní jednotky středně velkého či velkého
průmyslového podniku s nabídkovou cenou v řádu jednotek až jednotlivých desítek tisíc.
Znalec je proto nejčastěji angažován pro dílčí práce na ocenění majetkové podstaty tam,
kde končí možnosti insolvenčního správce (Konkursní noviny, 2010). Méně často se tak děje
z iniciativy některé z věřitelských bank, která nesouhlasí s oceněním navrženým insolvenčním
správcem. Klíčovou informací pro ocenění v případě konkursu přitom je požadovaná rychlost
zpeněžení. Insolvenční správci jsou na jedné straně odměňováni fixní měsíční částkou,
zároveň ale jejich odměna je ze zásadní části odvozována od výše výtěžku. V jejich zájmu
tedy celkově není rychlý, ale spíše kvalitní rozprodej. Naproti tomu věřitelé sice chtějí co
nejvyšší výtěžnost, ale často na za cenu riskování dalších několika let nejistoty.

Cena obvyklá – nová definice, nové komplikace
Jednou z malých, nicméně zásadních změn v insolvenčním právu je změna definice ceny
obvyklé v zákoně č. 151/1997 Sb.*. Roky používaná definice byla od 1. 1. 2014 rozšířena o
následující větu: „Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“
Autorovi tohoto příspěvku není známo, co bylo motivací výše uvedeného rozšíření,
nicméně pro znaleckou praxi přineslo toto rozšíření značnou komplikaci.

*

Zákon 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
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Přestože cena obvyklá je znaleckou praxí všeobecně chápána v naprosté většině případů
jako ekvivalent v zahraničí užívaných standardů tržní hodnoty a jednotlivé oceňovací přístupy
jsou při své aplikaci do jisté míry vždy založeny na porovnávacím přístupu (Krch, 2012),
striktní držení se litery zákona znamená v insolvenční praxi výraznou překážku pro korektní
hodnocení majetku. Dochází tím dále k prohloubení propasti mezi požadovanou definicí a její
aplikací, na niž již upozorňoval např. Sigmund (2014).
Pokud budeme chtít dostát textu předpisu, znamená to, že musíme použít pro ocenění
porovnávací přístup. Takový přístup však může pro různé druhy majetku mít značně rozdílné
důsledky v aplikaci. Pomineme-li již ze své podstaty likvidní peněžní zůstatky, mohou nastat
nejčastěji následující případy u jednotlivých skupin majetku. Uveďme vždy obecnou
charakteristiku prodejnosti a použitelnost porovnatelné metody:


V případě nehmotného majetku bude klíčovou roli hrát povaha tohoto majetku.
Například kancelářský software je sice vedený v účetních hodnotách, nicméně
sekundární trh se softwarem v České republice je velmi omezený a mezi
kupujícími čelí navíc velké nedůvěře ohledně případných licenčních sporů
s výrobcem software. Trh pro porovnání tedy fakticky neexistuje. Z tohoto důvodu
se zpravidla při likvidaci hodnota takového kancelářského software blíží nule.
V případě sofistikovanějšího software je zase nutné zmínit otázku jeho faktické
oddělitelnosti od ostatního majetku. Ta by sice měla být vždy jedním z kritérií při
samotné identifikaci nehmotného aktiva, nicméně praxe podnikového výkaznictví
někdy přináší případy, kdy podniky účtují jako o nehmotném majetku i u položek,
které přitom jsou fakticky jen obtížně od podniku oddělitelné. Z tohoto důvodu
jsou často neoddělitelné právě složité softwarové systémy vybudované na míru
k řízení celého provozního celku. Sám o sobě takový software nemá velkou
hodnotu, naproti tomu při prodeji jako součást většího celku aktiv může mít právě
takové aktivum zcela zásadní význam a dopad i na hodnotu ostatních aktiv. U
licenčních práv či přeprodeje celých průmyslových práv pak v České republice o
existenci trhu opravdu nelze hovořit.



U hmotného majetku bude v prvé řadě záviset na tom, o jaký majetek se jedná.
Rezidenční nemovitosti na obvyklých lokalitách by z pohledu ocenění
porovnávacím způsobem neměly představovat zásadní problém. O něco horším
případem jsou ojediněle stojící komerční prostory bez srovnávacích majetků přímo
z dané lokality, kde již ocenění vyžaduje značný cit znalce při volbě srovnávacích
parametrů. Podobně v případě běžných strojů, jako např. balicích linek ve
spotřebním průmyslu, bude mít insolvenční správce poměrně slušnou šanci na
dobrou zpeněžitelnost a lze najít poměrně dobré indikace z minulých transakcí.
Zcela vynikající bývá obvykle situace u automobilů, kde existuje široký trh
s veřejně dostupnými cenovými indikacemi a lze prodávat jak přímo, tak i přes
prostředníky. U chemické výroby vybudované na zakázku je však stanovení ceny
obvyklé na základě porovnání problematické, protože jen zcela výjimečně
najdeme opravdu podobnou technologii s cenovou indikací a ani sebelepší
porovnání nedokáže postihnout všechny rozdíly v případě porovnávání se zcela
jiným technologickým celkem.



U finančních investic záleží na druhu investice. Dluhopisy od veřejně
obchodovaného podniku mohou být při slušné likviditě obchodování porovnáním
ocenitelné, avšak ojedinělé půjčky mezi neveřejnými subjekty mohou sotva být
předmětem porovnání, tím spíše, když informace o úvěrech jsou obvykle citlivě
posuzovány a udržovány v tajnosti.
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zásoby představují z pohledu zpeněžitelnosti obvykle relativně snadnou položku,
pakliže podnik nedrží na skladě dlouhodobě neprodejné zásoby. Trend
optimalizace prostředků investovaných do provozního kapitálu a elektronizace
komunikace mezi dodavateli a odběrateli však v posledních letech vedly k tomu,
že dlouhodobě držené neprodejné zásoby jsou dnes již spíše výjimkou. Z hlediska
porovnatelnosti jsou nicméně komplikované případné prodejní diskonty, k nimž na
českém trhu neexistují podkladové údaje, a znalci nezbývá, než stanovit diskont na
základě vlastního expertního odhadu nebo zkušenosti.



pakliže zásoby byly z pohledu porovnávacího způsobu poměrně dobře ocenitelné,
u pohledávek jde o značně problematické hodnocení. Na jedné straně existují
hodnocení založená na praxi podniku dlužníka i na údajích publikovaných
například Šantrůčkem (Šantrůček, a další, 2012), nicméně tím také veškerá
porovnatelnost končí. v konečném důsledku pak buď znalec dospěje k odhadu
korekčního faktoru aplikovanému na účetní hodnotu pohledávky, a to nejčastěji
expertním odhadem na základě posouzení více kritérií, nebo stanoví na základě
obdobné analýzy diskontní míru a vypočítá výnosovou hodnotu dané pohledávky
při identifikovaném riziku nesplacení. V obou případech pro to jistě použije
porovnání s jinými pohledávkami, ale za porovnávací metodu to nelze vydávat.
Podobně lze jistě snadno určit výši pohledávek za daňovými a jinými státními
úřady, ale z pohledu praxe sotva může takový postup být založený na porovnání.
Zcela mimo diskusi pak jsou podmíněné pohledávky a další pohledávky
s problematickým právním titulem. Zde je prakticky nemožné získat jakékoliv
porovnávací údaje.



U finančního majetku může jít v případě porovnání pouze o vysoce likvidní
instrumenty finančního trhu, které však zpravidla v okamžiku úpadku již dávno
posloužily pro uvolnění peněžních prostředků na úhradu již dříve splatných dluhů.



Přechodné účty pak zahrnují specifické položky, u nichž vždy záleží na smlouvě,
od níž se odvozují. Je třeba ověřit převoditelnost smluvních práv při změnách
pojištěnce u pojistek a případné návratky ze strany pojišťovny, stejně jako
například vyplacené zálohy a jejich případnou návratnost. Opět se však jedná spíše
o položky vyžadující ad hoc přístup, než porovnávací metodu.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že úprava definice ceny obvyklé byla značně
kontraproduktivní a vytvořila pouze prostor pro obstrukční napadání znaleckých posudků tam,
kde by to jinak při aplikaci zdravého selského rozumu nikoho do té doby ani nenapadlo.
Pokud již chtěl zákonodárce zavést standardizaci v oceňovacích procedurách, bylo by daleko
vhodnější ponechat jistou volnost ve volbě metod a raději moderovat diskusi široké znalecké
obce a právních expertů o tom, jaké postupy pro jaký účel ocenění jsou vhodné a jakým se
vyvarovat. Na základě takové diskuse by mohly vzniknout jakési Best Practices, které by
postupně mohly se stát standardem pro oceňování v dané oblasti, podobně jako jím jsou
v anglosaských zemích precedenty soudů.

Postavení znalce při formálním insolvenčním ocenění
Předem této části je třeba zdůraznit, že povinností znalce je zpracovat svůj znalecký úkol
nezávisle na kterémkoliv účastníkovi procesu. Znalec je povinen zohlednit při své práci
veškeré informace, které měl pro svou práci k dispozici a zároveň i takové, které ke své práci
k dispozici mít měl.
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Při své práci v rámci insolvenčního ocenění je znalec vystaven tlaku ze dvou stran. Na
jedné straně je to dlužník a jeho restrukturalizační poradci, kteří mají přesnou představu, kolik
to má vyjít, a na znalce často vyvíjejí tlak nebo přinejmenším interpretují informace tak, aby
se svému cíli přiblížili. Na straně druhé stojí věřitelé, kteří stojí o co největší výtěžek
z insolvence zpravidla co nejkratší cestou a z toho důvodu mají i oni svou jasnou představu o
výsledku. Znalec tak musí čelit tlaku ze dvou stran na svou nezávislost. Z praxe našeho
znaleckého ústavu přitom pozorujeme, že především pro věřitelský výbor bývá obtížné
pochopit, že znalec je v procesu jmenován jako nezávislý subjekt a nepodléhá řízení
věřitelského výboru. Na jedné straně takový tlak na znalce lze chápat zejména s ohledem na
obtížnou kontrolovatelnost informačních toků mezi dlužníkem a znalcem, na druhé straně
však přehnaný tlak může vést při posuzování reorganizace k neodůvodněnému tlaku na
konkursní rozprodej, který může mít za důsledek konkurs i u podniku, který se pouze
krátkodobě dostal do problémů. Z tohoto důvodu je potřeba u znalců udržovat odstup a
případné spory řešit co nejvíce věcně. Občasné výměny znalců v průběhu procesu insolvence
totiž zpravidla vedou k velmi obdobnému závěru, jaký podával již původní znalec, a tedy
dochází pouze ke zdržení a prodražení celého procesu. Přitom by již od počátku bylo možné
definovat zadání například na bázi realistické, nejlepší a nejhorší varianty a takto definované
ocenění by mohlo poskytnout daleko vyšší vypovídací hodnotu. Je nicméně pravdou, že
takové ocenění by nebylo dostupné za cenu v řádu desítek tisíc korun.
Rovněž je třeba zdůraznit, že je nutné rozlišovat dvě věci. Existuje totiž rozdíl mezi
hodnotou majetku stanovenou znalcem a reálnou cenou zpeněžení. Přestože se znalec
maximální možnou měrou snaží odevzdat korektní ocenění majetku, který mu byl zadán,
existují bohužel často faktory, které mohou do hodnoty výraznou měrou promluvit. Těmito
faktory mohou být:


výrazný časový odstup mezi datem hodnocení a datem zpeněžení majetku.
Přestože oproti dřívějšímu režimu úpadků pod zákonem o konkursu a vyrovnání
došlo v průměru k výraznému zlepšení, stále jde o dlouhé lhůty, které mohou u
řady aktiv výrazně ovlivnit hodnotu.



znalec určuje hodnotu na základě na trhu obvyklé nabídky a poptávky. Případný
strategický zájemce mající zájem motivovaný získáním významných synergií však
může podat nabídku na významně odlišnou cenu. Taková cena sice není
naplněním definice osobních poměrů kupujícího, nicméně z obvyklých tržních
transakcí není reálně možné ji identifikovat. Naopak lze dokonce argumentovat, že
pokud by ji znalec a priori předpokládal, byl by naopak ve většině případů
obviňován z výstavby vzdušných zámků.



fakt publikace ocenění na insolvenčním rejstříku, kdy často po publikaci
znaleckého posudku nabídky zájemců o majetek míří výrazně pod znalcem
indikované ceny, a to převážně z důvodů obchodně-vyjednávací taktiky.



důvodem mohou být někdy i zkreslené podklady od dlužníka, nicméně tento jev je
naštěstí spíše výjimečný.



na závěr bod, který však je velmi významný – výše ohodnocení majetkové
podstaty má přímý dopad na výpočet očekávané hodnoty odměny insolvenčního
správce a další náklady insolvence, které přitom mohou celkovou výtěžnost
insolvence pro jednotlivé věřitele podstatně ovlivnit. Jejich výše je přitom daná
jednak hodnotou majetkové podstaty a jednak ostatními náklady insolvence,
k nimž obvykle je třeba podrobně analyzovat očekávané náklady insolvence
poskytnuté dlužníkem.
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Jak je tedy zřejmé, mají případné rozdíly mezi ohodnocením v posudku a reálným
zpeněžením zpravidla reálné důvody. Pokud by novelizace legislativy mohla přispět například
ke zkrácení doby insolvenčního řízení, vyšší formalizaci postupů při ocenění, zavedení
paušálních odměn subjektům zúčastněným v procesu a zpřísnění limitů na vedlejší náklady
řízení, bylo by možné předpokládat přesnější výsledky posudků. Nicméně za stávajícího stavu
nemá kvalitní znalecký ústav dle mého názoru obecně prostor pro výraznější zpřesnění svých
ocenění oproti konečnému reálnému zpeněžení.

Závěr
Pozice znalce v insolvenčním procesu se výrazně liší v závislosti na typu řešení
insolvence dlužníka. Nejvhodnějším řešení je obvykle proces restrukturalizace inicializovaný
samotným dlužníkem ještě před zahájením formální insolvence. Lze jím dosáhnout výrazně
lepší šance na zachování provozu podniku dlužníka.
Celý proces ve formální insolvenci je výrazně formalizovanější a klade na znalce značně
vyšší nároky, přičemž však celkově rigidnější forma procesu zároveň paradoxně může
přinášet omezenější přidanou hodnotu samotného znaleckého ocenění, neboť neposkytuje ve
svém režimu mnoho možností pro vypracování například variantních scénářů. Samotný rozdíl
mezi hodnotou stanovenou posudkem a reálným zpeněžením pak je otázkou více faktorů,
přičemž úpravou legislativních parametrů celého insolvenčního procesu se dají alespoň
částečně některé z nich odstranit.
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Standardizace insolvenčních procesů – návrh
standardu pro posuzování úpadku
Insolvency procedures standardization – proposal of standard for
insolvency assessment
Michal Kuděj* – Lee Louda** – Juraj Alexander***
ABSTRAKT
Zjištění úpadku podniku představuje zásadní skutečnost v insolvenčním řízení i mimo něj
s dalekosáhlým dopadem, přičemž v tuzemské insolvenční praxi dle našeho názoru absentují
praktická ekonomická kritéria posouzení jeho znaků. V článku se proto zabýváme
ekonomickou podstatou platební neschopnosti a předlužení a možnou metodikou jejich
posuzování pro účely zjištění ekonomického stavu podniku a případné rozhodnutí o jeho
úpadku. Inspiraci jsme hledali v německém insolvenčním prostředí, kde byla na základě
dlouholeté praxe vyvinuta standardizovaná metodika.
Klíčová slova: Platební neschopnost, předlužení, domněnka platební neschopnosti, závazky,
hodnota majetku.
ABSTRACT
Ascertainment of bankruptcy represents a key fact having huge practical impact in insolvency
proceedings as well as outside of such proceedings while, in our opinion, there are no
practical bankruptcy-assessment economic criterions applied in the domestic insolvency
routine. Therefore, this article addresses questions relating to economic substance of
insolvency and over-indebtedness and possible methodology of assessment thereof for the
purposes of finding out of an enterprise standing and potential decision on its bankruptcy. We
were inspired by the German insolvency practise which possesses long-time developed
standardised methodology.
Key words: Insolvency, over-indebtedness, insolvency presumption, debts, asset value.
JEL classification: G33, G34, G38

Úvod
Úpadek podniku dlužníka představuje zásadní ekonomický i právní zlom v existenci
podniku. Posouzení úpadku a následné dění zásadně dopadá na vlastníky, věřitele,
zaměstnance i sociální a ekonomické okolí podniku a ve svém důsledku na celou ekonomiku.
Proto je posuzování úpadku nutné věnovat náležitou péči.



Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu "Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy
změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení
konkurenceschopnosti české ekonomiky" registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod
evidenčním číslem TD020190).
*
Ing. Michal Kuděj, Partner; TARPAN Partners, kudej@tarpanpartners.com
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v Praze, insolvenční správce se zvláštním oprávněním, lee.louda@louda-is.cz
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Účelem standardu, který autoři navrhují v tomto příspěvku, je upřesněním způsobu zkoumání
naplnění zákonných znaků úpadku přispět ke snížení neurčitosti při posuzování této klíčové
ekonomické otázky insolvenčního práva a tím ke snížení množství soudních sporů, zvýšení
právní jistoty a omezení situací, kdy rozsáhlé podniky zaměstnávající stovky lidí balancují
dlouhé měsíce v neurčitém pásmu mezi existencí a úpadkem. Významným zdrojem inspirace
při tvorbě navrhovaného standardu byla německá praxe, kde německý institut auditorů
(Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland E.V., Düsseldorf – IDW) vypracoval několik
metodik – standardů – zpracovávajících dostupnou judikaturu a další doporučení, na kterých
se shodli relevantní odborníci, a to zejména návrh standardu pro posuzování existence důvodu
pro zahájení insolvenčního řízení (IDW ES 11)* a návrh standardu pro posuzování nastalé
nebo hrozící platební neschopnosti u podniků (IDW EPS 800 n.F.)†.
Nesprávné vyhodnocení znaků úpadku pak ve svém důsledku může představovat značné
národohospodářské škody. V případě pozdního zjištění úpadku a tím pozdního zahájení
reálných kroků k uspokojení věřitelů zejména prohloubením jejich ztrát a mnohdy také
zbytečnou fixací zbylých dlužníkových aktiv v neproduktivním stavu, v případě
neoprávněných návrhů naopak „zničením“ zdravého podniku – tvůrce HDP.
Na jedné straně je tak nutné z hlediska ochrany věřitelů zamezit nepodloženému odmítání
úpadku ze strany dlužníků, kteří se skutečně v úpadku nacházejí, ve snaze co nejdéle zabránit
dohledu věřitelů a insolvenčního správce. Na straně druhé je však nutné dát u neoprávněných
návrhů napadené společnosti možnost rychle, věrohodně a jednoznačně prokázat solventnost a
rychle ukončit neopodstatněné řízení.
V neposlední řadě je pak posouzení úpadku zásadní v řadě dalších situací mimo
insolvenční řízení, např. při posuzování oprávněnosti výplaty dividend či záloh na ně
(§ 40 zákona o obchodních korporacích), posuzování odpovědnosti členů statutárních orgánů
(§ 68 z.o.k., § 99 insolvenčního zákona), posuzování přeměn obchodních korporací (§ 5a
zákona o přeměnách) nebo v oblasti trestného práva.
V tomto příspěvku se autoři zabývají možnou standardizací postupu při posuzování
existujícího úpadku za účelem jeho zjištění. Navrhovaný standard bude dále rozšířen
o postupy pro posuzování hrozícího úpadku a tzv. retrospektivní posuzování okamžiku
skutečného vzniku úpadku.

Východiska navrhovaného standardu
Ekonomická podstata úpadku
Úpadek podniku dlužníka je zpravidla výsledkem dlouhodobé podnikové krize, která
nastala v důsledku nechtěného procesu, během kterého se výnosový potenciál, čisté obchodní
jmění a likvidita vyvinuly zásadně nepříznivě. Úpadek pak z ekonomického pohledu
představuje stav, kdy podnik již není samostatně bez vnější ekonomické pomoci schopen další
existence.
Platební neschopnost představuje z ekonomického hlediska stav, kdy tvorba zisku a cash
flow dlužníka nejsou schopny generovat dostatečnou hotovost na pokrytí jeho splatných
závazků. Příčiny platební neschopnosti lze spatřovat zejména v nedostatečné ziskovosti

*

Entwurf eines IDW Standards: Beurteilung des Vorliegens von Insolvenzeröffnungsgründen (IDW ES 11)
Entwurf einer Neufassung des IDW Prüfungsstandards: Beurteilung eingetretener oder drohender Zahlungsunfähigkeit bei
Unternehmen (IDW EPS 800 n.F.)
†
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produkce podniku, chybách a nedostatcích v řízení pracovního kapitálu a vysokých nároků na
obsluhu cizích zdrojů financování.
Předlužení pak z ekonomického hlediska představuje zásadní nerovnováhu na straně
kapitálové struktury, zejména struktury dlouhodobých zdrojů financování. Z hlediska věřitelů
jde o stav, kdy majetkové hodnoty obsažené v podniku nepokrývají jejich pohledávky.
Klíčovým aspektem hodnocení platební schopnosti a předlužení je schopnost dalšího
fungování podniku. Jestliže tato schopnost (going concern) absentuje, pak ekonomické úvahy
o možném odvrácení či vyvrácení platební neschopnosti a předlužení téměř nepřichází
v úvahu.
Německá právní úprava
Platební neschopnost
V Německu je dlužník v platební neschopnosti, není-li v důsledku nedostatku finančních
prostředků schopen plnit své splatné závazky, nebo pokud zastavil platby*, je však třeba
odlišovat platební neschopnost a tzv. platební zadrhnutí. Podle judikátu Spolkového soudního
dvora je v platební neschopnosti ten, jehož neschopnost uhradit splatné závazky po dobu tří
týdnů přesahuje více než 10% jeho splatných závazků (tedy tzv. mezera krytí je větší než
10%), jinak se jedná pouze o platební zadrhnutí†. Metodický návod k posuzování platební
neschopnosti lze pak nalézt ve výše zmiňovaném německém standardu IDW ES 11‡.
Schopnost dostát splatným závazkům je vymezena nejen na základě okamžitého stavu
peněžních prostředků pro úhradu splatných závazků, ale i na základě schopnosti případnou
krátkodobou platební neschopnost (platební zadrhnutí) odstranit v přiměřené lhůtě, která je
stanovena na dobu tří týdnů. Teprve pokud je na konci třítýdenní lhůty mezera krytí větší než
10% splatných závazků, lze situaci považovat za stav platební neschopnosti, pokud výjimečně
nelze očekávat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že mezera krytí splatných závazků
bude uzavřena nebo téměř uzavřena a je v rozumném zájmu věřitelů vyčkat na vývoj situace.
Je-li tedy mezera krytí menší než 10%, zpravidla lze usuzovat na platební schopnost,
avšak pouze v případě, že se mezera nebude rozšiřovat nad těchto 10%. Je však vyžadováno,
aby mezera krytí byla v průběhu celého plánovacího období uzavřena.
Posouzení platební neschopnosti vychází primárně z aktuálního finančního stavu dlužníka
a z něj vycházejícího finančního plánu. Aktuální finanční stav (Finanzstatus) představuje
primárně porovnání aktuálních disponibilních prostředků a splatných závazků. Existuje-li
mezera krytí splatných závazků, je třeba vytvořit dle očekávaných inkas a plateb dostatečně
detailní finanční plán (Finanzplan), založený zejména na celkovém realistickém obchodním
plánu, plánu celkového výkazu zisku a ztráty, plánu pracovního kapitálu, investičních výdajů,
atd.
Součástí finančního plánu pro zjištění platební schopnosti mohou být i zamýšlené kroky
k zajištění finanční stability, např. úvěr od společníků, navýšení kapitálu, sanační úvěr, atd.,
jsou-li dostatečné konkretizovány a jejich uskutečnění je očekávatelné s dostatečnou jistotou.
Úroveň detailu finančního plánu závisí od velikosti mezery krytí splatných závazků, délky
plánovacího období a specifik podnikání dlužníka.

*

Srov. § 17 německého insolvenčního zákona (Insolvenzordnung)
BGH (Bundesgerichtshof), 24.05.2005 - IX ZR 123/04
‡
Srov. IDW ES 11, kapitola 4
†
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Předlužení
Samotná definice předlužení prošla v posledních letech v Německu významným vývojem.
Původně bylo předlužení posuzováno třístupňově. V prvním stupni bylo předlužení testováno
na základě likvidačních hodnot. Pokud výsledkem porovnání majetku a závazků na základě
likvidačních hodnot bylo předlužení (tedy stav, kdy hodnota majetku nedosahuje výše
závazků), byla následně v druhém stupni sestavena prognóza schopnosti další existence
(going concern), na jejímž základě bylo testováno, zda podnik s převažující pravděpodobností
bude schopen další existence. Pokud byla tato prognóza pozitivní, pak bylo možné provést ve
třetím stupni test předlužení nikoliv na základě likvidačních hodnot, ale na základě hodnot
odvíjejících se od going concern. Pokud i při použití going concern přístupu hodnota aktiv
nekryla závazky (a tedy čisté jmění bylo negativní), byl dán důvod zahájení insolvenčního
řízení pro předlužení. Pozitivní prognóza další existence podniku tak sama o sobě nebyla
překážkou zahájení insolvenčního řízení z důvodu předlužení. S cílem zmírnění dopadů
finanční krize přijal německý parlament novelizaci, podle které již pouhá skutečnost, že
prognóza další existence podniku je pozitivní, vylučuje předlužení *, resp. znamená, že není
dán důvod k zahájení insolvenčního řízení pro předlužení. Toto opatření mělo být dočasné
a původně mělo platit do konce roku 2010. Následně byla jeho platnost prodloužena do konce
roku 2013 a v současné době platí bez časového omezení.
Metodický návod k posuzování předlužení lze stejně jako v případě platební neschopnosti
nalézt v doporučení německého institutu auditorů ve standardu IDW ES 11 pro posuzování
existenci důvodů pro zahájení insolvenčního řízení†.
Posuzování předlužení tak probíhá nyní v německém prostředí ve dvou stupních.
V prvním stupni jsou posuzovány šance podniku na další fungování (prognóza další
existence). Je-li taková prognóza pozitivní, nejedná se o předlužení. V případě negativní
prognózy další existence podniku jsou ve druhém stupni porovnány majetek a závazky
dlužníka (Überschuldungsstatus) v likvidační hodnotě, neboť posuzování v going concern
hodnotě za situace, kdy podnik nemá šanci přežít, nedává smysl. Prognóza dalšího existence
podniku představuje celkové posouzení životaschopnosti podniku v předvídatelné
budoucnosti a musí vycházet z celkové podnikové strategie a komplexního finančního plánu.
Plánovací období představuje nejméně aktuální a následný rok.
Principy navrhovaného Standardu
Navrhovaný Standard vychází na základě české právní úpravy z německého IDW ES11.
Řadu principů a postupů aplikovaných v německém prostředí je totiž možné aplikovat i
v prostředí českém. Diskutabilní je však zejména lhůta odstranění krátkodobé platební
neschopnosti, resp. pouhého platebního zdrhnutí, kdy v českém prostředí se jeví jako rozumné
zvolit lhůtu delší než německé tři týdny (např. dva měsíce), a též umožnit o něco větší mezeru
krytí, než německých 10% (např. 15%).
Z pohledu posuzování existence úpadku ve formě platební neschopnosti dle českého
insolvenčního zákona představuje, kromě prověření podmínek mnohosti věřitelů a existence
závazků po splatnosti, posouzení schopnosti dlužníka své závazky splatit. V této souvislosti je
klíčová tzv . domněnka platební neschopnosti stanovená v § 3 odst. 2 insolvenčního zákona
(např. v případě prodlení delšího než tři měsíce). Dokud tedy není dokázán opak, platí
v případě naplnění předpokladů této domněnky neschopnost dlužníka závazky splatit za

*
†

Srov. § 19 odst. 2 německého insolvenčního zákona
Srov. IDW ES 11, část 5.
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prokázanou. Pouhá třeba i závažná pochybnost o tom, zda skutečnost v právní domněnce
stanovená existuje, nestačí k tomu, aby byla považována za vyvrácenou.
Ve vztahu k posouzení existence předlužení sice insolvenční zákon v § 3 odst. 3 obsahuje
definici předlužení, avšak tato zůstává v praxi málo používaná. Na straně věřitelů je
identifikace předlužení značně obtížná, a to zejména z důvodů značné informační asymetrie,
neboť věřitelé většinou nedisponují (na rozdíl od dlužníka) dostatečnými informacemi o stavu
a hodnotě dlužníkova majetku a reálných možnostech jeho další existence. Přitom skutečnost,
že podnik je (ekonomicky) předlužen, je z hlediska věřitelů zásadní. Naopak, vzhledem
k omezenému používání předlužení jako důvodu úpadku dlužník toto zpravidla neposuzuje.

Návrh standardu pro posuzování úpadku
Na základě popsaných východisek je dále uveden návrh základních bodů standardu pro
ekonomické posuzování znaků úpadku (dále jen „Posouzení úpadku“) za účelem jeho
zjištění soudem nebo odpovědnými osobami. Ekonomické posouzení by mělo být provedeno
ekonomickým poradcem, popřípadě auditorem či znalcem, který musí mít přístup k veškerým
relevantním podkladům dlužníka (dále jen „Zpracovatel“). Posouzení by mělo být provedeno
k datu posledních (měsíčních nebo čtvrtletních) finančních výkazů, které jsou v době
posuzování k dispozici (dále jen „Rozhodné datum“). Obdobným způsobem se existence
úpadku posuzuje zpětně v případě, kdy probíhá spor o to, k jakému datu se dlužník v úpadku
nacházel.
1. Platební neschopnost
(1)

Dlužník je v úpadku pro platební neschopnost (§ 3 odst. 1, není-li dále uvedeno jinak,
jde o ustanovení insolvenčního zákona) jsou-li naplněny tyto předpoklady:
(a) existence více věřitelů, (b) existence peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů po
lhůtě splatnosti a (c) neschopnost dlužníka tyto závazky plnit. Splnění předpokladů (a)
a (b) prověří Zpracovatel před zahájením Posouzení úpadku, nejsou-li dány, není
důvod pokračovat. Samotné Posouzení úpadku se vztahuje k předpokladu (c).

(2)

Členové statutárního orgánu dlužníka jsou povinni bez zbytečného odkladu po tom, co
se dozvěděli nebo při náležité pečlivosti mohli dozvědět o stavu úpadku povinni podat
insolvenční návrh (§ 98). Za důvodný odklad přitom lze považovat pouze realizaci
opatření, která s vysokou mírou jistoty povedou ve lhůtě dvou měsíců ke zvýšení
výnosu pro věřitele anebo k odvrácení stavu úpadku. Náležitou pečlivost představuje
především posouzení existence úpadku dle tohoto standardu v případě existence
indicie závažnějších finančních potíží.

(3)

Zpracovatel nejprve prověří, zda přichází v úvahu některá z domněnek platební
neschopnosti dle § 3 odst. 2 insolvenčního zákona, a to zejména (a) zastavení plateb
podstatné části závazků dlužníka anebo (b) neplnění závazků po dobu delší 3 měsíců
po lhůtě splatnosti. K vlastnímu prověření platební neschopnosti přistoupí bez ohledu
na jejich naplnění či nenaplnění. Ani v případě naplnění některé z domněnek platební
neschopnosti totiž nelze konstatovat platební neschopnost, a to je-li dána schopnost
dlužníka uhradit všechny splatné závazky (tedy zejména v případě nulové mezery
krytí).

(4)

Zpracovatel sestaví přehled aktuálního finančního stavu (dále jen „Finanční stav“)
dle pravidel uvedených dále. Vyplyne-li z Finančního stavu existence dále definované
Mezery krytí anebo je-li naplněna některá z domněnek platební neschopnosti, sestaví
Zpracovatel též finanční výhled dle dále uvedených pravidel.
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1.1. Finanční stav
(6)

Finanční stav vychází z rozvahy dlužníka k Rozhodnému datu a jeho konstrukce
odpovídá konstrukci ukazatele okamžité likvidity, což znamená, že ve vztahu
ke splatným závazkům je poměřována hotovost a její ekvivalenty.*

(7)

Na straně aktiv Finanční stav zahrnuje pouze peněžní prostředky a jejich ekvivalenty.
Pohledávky a jejich očekávaná inkasa se nezahrnují.†

(8)

Na straně pasiv Finanční stav zahrnuje pouze aktuálně splatné krátkodobé peněžité
dluhy (tedy dluhy ve splatnosti a po splatnosti). Položky, které se jinak vykazují jako
krátkodobé závazky, tedy zejména dohadné účty pasivní (závazky věcně vzniklé, avšak
dosud neuplatněné/nevyfakturované), závazky, u kterých věřitelé přistoupili
na prodloužení jejich splatnosti, atd., se nezahrnují. Klíčovým kritériem pro zahrnutí
do Finančního stavu je aktuální soudní vymahatelnost dluhů (není možná u dluhů
nesplatných, nenárokovaných, atd.). Závazky z kontokorentních úvěrů se nezahrnují,
pokud jsou dodržovány jejich podmínky a nejsou vypovězeny.

(9)

Závazky vůči společnostem ve skupině, resp. vůči společníkům, se do Finančního stavu
zahrnují jako jakékoliv jiné závazky, pokud jsou po splatnosti, není-li společník
připraven dlužníka podpořit dlužníka, či prodloužit splatnost (což musí být doloženo
písemným prohlášením), a pokud jejich skutečným ekonomickým obsahem je dluh.
Zahrnují se i závazky, jejichž skutečným ekonomickým obsahem je kapitálový vklad,
nesplňují-li jiné předpoklady pro jejich vyloučení. Podřízené dluhy se do Finančního
stavu zahrnují, pokud nejde o podřízenost vůči všem věřitelům dlužníka anebo pokud
závazek podřízenosti neobsahuje závazek posečkat s vymáháním dluhu od dlužníka až
do splacení nadřízeného dluhu (jde o podřízení pouze pro případ konkursu).

(10)

Ze strany pasiv Finančního stavu lze eliminovat pohledávky věřitelů, vůči kterým má
dlužník k započtení způsobilé pohledávky, není-li zde důvod, který by bránil dlužníkovi
v provedení započtení. Splnění zákonných či smluvních podmínek započtení je však
Zpracovatel povinen prověřit.‡

(11)

Převyšuje-li pasivní strana Finančního stavu stranu aktivní (dále jen "Mezera krytí"),
znamená to, že dlužník nemá dostatek hotovosti na úhradu splatných závazků
a Zpracovatel přistoupí ke zpracování Finančního výhledu.

(12)

Finanční výhled není nutné sestavovat a Posouzení úpadku může být ukončeno
konstatováním o neexistenci úpadku v případě, že dlužník má k dispozici a předloží
oprávnění čerpat finanční prostředky potřebné na úhradu všech relevantních závazků
na základě (a) závazku společníka (společníků) anebo jiných spřízněných osob
(formou kapitálové dotace anebo podřízené půjčky) anebo (b) závazku poskytovatele
krizového financování. V takovém případě Zpracovatel posoudí též bonitu
poskytovatele financování a další okolnosti (např. podmínky nabízeného financování)
rozhodné pro závěr o neexistenci úpadku.
1.2. Finanční výhled

(13)

Finanční výhled představuje krátkodobý plán vývoje pracovního kapitálu a toku

*

Miloš Mařík a kolektiv – Metody oceňování podniku (kapitola 3.3)
Jde tedy o odlišný přístup, než který volí vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 643/2005 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia, v platnom znení.
‡
Srov. zejména § 1987 odst. 2 a související občanského zákoníku a též např. usnesení Nejvyššího soudu ČR z 4.5.2004, sp.
zn. 29 Odo 257/2002
†
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hotovosti. Jeho účelem je posouzení schopnosti dlužníka v přiměřené lhůtě plnit své
splatné závazky, tedy ověření, zda lze předpokládat, že by bylo možné "pohledávky
[relevantních věřitelů] vůči dlužníku (…) bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí
(exekucí)"*. Vyhodnocení Finančního výhledu umožňuje definitivně potvrdit existenci
platební neschopnosti a též odlišit platební neschopnost od pouhého přechodného
"platebního zadrhnutí".
(14)

Finanční výhled přestavuje přehled předpokládaných příjmů a výdajů dlužníka, a též
počáteční a konečný stav peněžních prostředků, a to na týdenní a následně měsíční
bázi, a musí být sestaven nejméně na období následujících dvou měsíců od
Rozhodného data (dále jen "Rozhodné období"). Součástí Finančního výhledu je též
výkaz zisků a ztrát a rozvaha dlužníka za Rozhodné období (v měsíční periodicitě),
přičemž tyto výkazy musejí být integrovány s Finančním výhledem tak, aby byla
propojenost jednotlivých údajů ověřitelná.

(15)

Finanční výhled vychází z komplexního podnikového obchodního a finančního plánu.
Finanční výhled musí být věrohodný, takže musí též odpovídat podkladové
dokumentaci (smlouvám, objednávkám, aktuálním prodejům, atd.). Není-li k dispozici
obchodní a finanční plán v odpovídající kvalitě, postupuje Zpracovatel podle odst.
((18)).

(16)

Finanční výhled vychází zejména z následujících údajů, jejichž hodnoty Zpracovatel
v rámci sestaveného Finančního plánu podrobně odůvodní:
očekávané doby inkasa stávajících pohledávek;
očekávané výnosy podložené reálnými zakázkami, smlouvami a objednávkami;
očekávané doby splatnosti pohledávek z těchto zakázek;
očekávané náklady a platby závazků odpovídajících těmto nákladům, včetně dob
splatnosti jednotlivých závazků. Pokud nejsou sjednány doby splatnosti závazků,
použije zpracovatel splatnost 15 dnů;
(e) možnosti externího financování a zavedení speciálních finančních instrumentů
jako faktoring, atd.
(a)
(b)
(c)
(d)

Nedoložené a nepodložené skutečnosti týkající se budoucích příjmů nebudou
Zpracovatelem do Finančního plánu zahrnuty.
(17)

Finanční výhled je věrohodný, je-li postaven na reálných předpokladech. Za reálné lze
považovat zejména následující předpoklady:
(a) očekávané prodeje a tržby vychází z již uzavřených smluv nebo smluv, jejich
uzavření je již těsně před podpisem;
(b) očekávané náklady na produkci vychází z podložených a odůvodněných kalkulací;
(c) očekávané inkaso stávajících pohledávek není ohroženo platební neschopností
nebo nevůlí (např. z důvodu existence sporů) dlužníkových odběratelů;†
(d) platby závazků (doby splatnosti) jsou buď ve standardní (15 denní) lhůtě nebo
jsou delší doby splatnosti smluvně podloženy.

(18)

*
†

Jestliže dlužník neumožní Zpracovateli přístup k potřebným informacím nebo
nepředloží podklady ke zpracování věrohodného finančního výhledu, pak zpracovatel

Srov. usnesení Nejvyššího soudu z 26.1.2012, sp.zn. 29 Cdo 4462/2011 a usnesení ze dne 1.3.2012, sp. zn.
29 NSČR 38/2010.
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2.12.2010, sp.zn. 29 NSČR 10/2009, uveřejněné pod číslem 80/2011 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek (R 80/2011) a usnesení ze dne 27.10.2011, sp.zn. 29 NSČR 36/2009
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prohlásí, že z důvodu absence relevantních podkladů nebylo možné ověřit platební
schopnost dlužníka. V případě naplnění domněnky platební neschopnosti konstatuje,
že se z uvedeného důvodu domněnku vyvrátit nepodařilo. V případě, kdy domněnka
platební neschopnosti naplněna není, avšak dlužník vykazuje Mezeru krytí, lze
předpokládat existenci platební neschopnosti [srov. § 3 odst. 3 písm. d)].
(19)

Podpůrným podkladem při hodnocení a posuzování finančního výhledu může být
minulý vývoj pracovního kapitálu, likvidity a finanční stability dlužníka na základě
dříve dosahovaných hodnot vybraných finančních ukazatelů. Komentovat je pak nutné
zejména stav, kdy pozitivní hodnoty ukazatelů v plánu nemají oporu v minulém vývoji
(náhlé zlepšení ukazatelů plánu oproti realitě v minulosti). Základním kritériem by
přitom měl být vývoj poměru hotovosti a krátkodobých závazků (ukazatel okamžité
likvidity) a vývoj tzv. nutné hotovosti a jejího poměru ke skutečnému stavu, který může
zejména indikovat, zda se v oblasti likvidity a finanční stability dlužníka jedná
o dlouhodobé trendy nebo o krátkodobý výkyv.

(20)

V případě dlužníka, který je součástí úzce propojené skupiny podnikatelských subjektů,
Zpracovatel v komentáři k Finančnímu výhledu uvede, zda zpracovává Finanční stav,
resp. Finanční výhled i pro ostatní subjekty ze skupiny. Je-li tomu tak, zároveň popíše
propojenost zpracovávaného Finančního výhledu (nejde-li o integrovaný výstup)
s finančním výhledem ostatních subjektů. Nezpracovává-li Zpracovatel finanční výhled
pro ostatní subjekty, popíše Zpracovatel stručně předpoklady týkající se další
existence propojení se subjekty ve skupině, z nichž při zpracovávání Finančního
výhledu vycházel.

(21)

Je-li na základě Finančního výhledu na konci Rozhodného období Mezera krytí stále
vyšší než 15%, je nutné konstatovat existenci platební neschopnosti již k Rozhodnému
datu. Je-li Mezera krytí nižší než 15% a zároveň z Finančního výhledu vyplývá
schopnost dlužníka uhradit všechny pohledávky, které jsou k Rozhodnému datu po
splatnosti, lze konstatovat, že dlužník není v platební neschopnosti.

(22)

Je-li vývoj hospodaření dlužníka po uplynutí jednoho měsíce od Rozhodného data
horší, než by odpovídalo Finančnímu výhledu, je potřeba bez zbytečného odkladu
aktualizovat původní Finanční stav zpracovaný k Rozhodnému datu. V případě
prohloubení mezery krytí oproti Finančnímu stavu k Rozhodnému datu je nutné
konstatovat existenci platební neschopnosti. V případě snížení mezery krytí lze
zpracovat aktualizovaný Finanční výhled. Pokud z aktualizovaného Finančního
výhledu neplyne realistická možnost dosažení dostatečného krytí hotovostní mezery
v původní lhůtě, je stále nutné konstatovat platební neschopnost.
2. Předlužení

(23)

Zákonnými předpoklady existence předlužení jsou (a) existence více věřitelů
a (b) záporný rozdíl mezi hodnotou majetku dlužníka a souhrnem jeho závazků (§ 3
odst. 3). Hodnotu majetku pak lze stanovit i s přihlédnutím k budoucím výnosům, jsouli pro to důvody, zejména je-li dán předpoklad další trvalé existence podniku (going
concern). Vykazuje-li dlužník zápornou hodnotu vlastního kapitálu v účetnictví, je to
silný signál existence předlužení a důvod pro důkladné prověření situace; předlužení
nicméně není vyloučeno ani v případě kladné hodnoty vlastního kapitálu.

(24)

Posouzení předlužení probíhá ve třech stupních, a to: (a) zjištění účetní hodnoty
vlastního kapitálu při dodržení principu věrného zobrazení majetku, závazků
a výsledku hospodaření, (b) posouzení existence důvodného předpokladu dalšího
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provozování podniku dlužníkem (going concern) a (c) stanovení hodnoty majetku na
základě výsledku posouzení předpokladu dalšího provozování podniku, a to buď jako
hodnoty likvidační, nebo jako hodnoty výnosové.
(25)

Komplexní posouzení existence předlužení předpokládá vyhotovení znaleckého
posudku, přičemž níže uvedené zásady by měly být použitelné i v tomto případě. V řadě
případů však vyhotovení znaleckého posudku nebude možné a proto Zpracovatel
provede rychlé posouzení dle dostupných informací, existujících znaleckých posudků
a zejména obchodního plánu dlužníka.

(26)

Pro vyhodnocení existence předlužení je nutné srovnávat závazky a majetek na stejné
bázi, a to v tržních hodnotách.

(27)

Při stanovení hodnoty závazků lze vyjít z účetnictví dlužníka, a to při zohlednění
zejména následujících principů:
(a) Závazky, které jsou delší dobu před splatností, a nejsou úročené, lze diskontovat
přiměřenou diskontní sazbou.* Stanovení diskontní sazby Zpracovatel odůvodní.
(b) Mezi závazky je potřeba zahrnout též dluhy, které nejsou, anebo zatím nejsou,
zachyceny v účetnictví, a to například uplatněné ručení, smluvní pokuty či jiné
sankce. Je-li na takové dluhy vytvořena rezerva, zohlední se tato rezerva, přičemž
Zpracovatel prověří správnost jejího stanovení. Jinak musejí být podrozvahové
závazky, jako jsou poskytnutá ručení nebo potenciální závazky z poskytnutých
záruk (např. za jakost), zahrnuty v míře, v níž lze rozumně předpokládat jejich
uplatnění, přičemž tuto míru Zpracovatel odůvodní (např. poukazem na zkušenosti
z minulosti v případě záruk za jakost, poukazem na solventnost hlavního dlužníka
v případě ručení, atd.).
(c) Musí být zohledněny též potenciální závazky z derivátů, a to i v případě,
že je protistrana nemůže jednostranně ukončit.
(d) Závazky z titulu finančního leasingu je nutné zahrnout do cizích dlouhodobých
zdrojů financování (a leasingový majetek současně do aktiv), a to způsobem, který
by odpovídal klasickému úvěrovému financování. Vhodnou metodou je použití
postupů dle mezinárodních účetních standardů, konkrétně Mezinárodního
účetního standardu 17 (IAS 17).
(e) Závazky vůči spřízněným subjektům se zahrnují za podmínek uvedených v odst.
(9), avšak bez ohledu na splatnost.

(28)

Při stanovení hodnoty majetku je též nutné vyjít z hodnot zachycených v účetnictví,
nicméně v tomto případě je na místě důkladnější revize účetních hodnot, jelikož rozpor
mezi účetní a tržní hodnotou je zde pravděpodobnější. Jednotlivé hodnoty zachycené
v účetnictví (např. oceňovací rozdíl k nabytému majetku, oprávky, atp.) musí být vždy
přirazeny ke konkrétnímu aktivu, popř. skupině aktiv. V případě potřeby pak
Zpracovatel provede korekci účetní hodnoty příslušného aktiva směrem k hodnotě
likvidační.
(a) U výrobních celků s vysokou pořizovací hodnotou Zpracovatel prověří, zda výnos
dosahovaný dlužníkem při provozu výrobního celku odpovídá pořizovací, resp.
aktuální zůstatkové hodnotě investice.
(b) Zvláštní pozornost je potřeba věnovat účetnímu ocenění nehmotných aktiv,

*

Srov. usnesení KS v Ostravě z 24.5.2010, č.j. 33 Cm 2/2010 a řada podobných rozhodnutí stejného soudu,
nezpochybněných co do principu v odvolání VS v Olomouci, např. v rozsudku z 17.1.2012, č.j. 33 ICm 2158/2010, 17
VSOL 17/2011-37 (KSOS 33 INS 11273/2010).
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zejména obchodní značky, ochranné známky, goodwillu a oceňovacímu rozdílu
k nabytému majetku a korespondujícím složkám vlastního kapitálu v části
ostatních kapitálových fondů (oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků,
oceňovací rozdíly při přeměnách, atd.), a též dalších aktiv, jejichž hodnota
je závislá na dalším chodu podniku a v případě zastavení chodu podniku je jejich
hodnota prakticky nulová.
(c) Majetek zatížený k zajištění závazků třetích osob, nejsou-li tyto dostatečně
zohledněny v rezervách nebo závazcích, nemůže být v rozsahu zajišťovacích práv
považovaný za majetek, který může sloužit k uspokojení věřitelů.
(29)

Je-li účetní hodnota vlastního kapitálu záporná, pak je nutné vždy posoudit schopnost
další existence podniku a provést ocenění na základě výsledku takového posouzení.
Stejně se postupuje v případě, kdy i přes kladnou účetní hodnotu vlastního kapitálu
existují důvodné pochybnosti o jeho hodnotě.

(30)

Jestliže na základě provedeného posouzení nelze předpokládat další provoz dlužníkova
podniku, pak se provede ocenění majetku likvidační hodnotou, která bude zdrojem
uspokojení pohledávek věřitelů. Při stanovení likvidační hodnoty je třeba věnovat
zvláštní pozornost vybraným složkám aktiv, jejichž hodnota je závislá na dalším chodu
podniku a v případě zastavení chodu podniku je prakticky nulová.

(31)

Lze-li na základě provedeného posouzení předpokládat další provozování podniku
dlužníkem, mělo by být přikročeno ke zjištění reálné hodnoty, odvíjející se právě
od dalšího provozování podniku (going concern), tedy hodnoty výnosové. Pro zjištění
výnosové hodnoty za předpokladu další trvalé existence podniku se použijí standardní
výnosové metody oceňování podniku. Do úvahy přichází metoda diskontovaných
peněžních toků (discounted cash flows – DCF) anebo metoda kapitalizace zisku*.

(32)

Ve vztahu k volbě metody ocenění je nutné zohlednit následující specifika:
(a) Ocenění metodou DCF předpokládá existenci finančního plánu dalšího chodu
podniku. Takový finanční plán musí být postaven na reálných předpokladech
existence podniku na relevantním konkurenčním trhu a existenci going concern,
a veškeré jeho složky musí být odůvodněné. Použije se ocenění metodou DCF
Entity, jejímž výsledkem je hodnota podniku brutto, tedy hodnota pro vlastníky
a věřitele (resp. pro vlastníky a poskytovatele dlouhodobého cizího kapitálu),
která vychází z volných peněžních toků do firmy (FCFF). Ve standardní kalkulaci
FCFF jsou již zohledněny investice do provozně nutného pracovního kapitálu,
tedy mj. také krátkodobé (provozní) závazky. Pro zjištění hodnoty majetku (aktiv)
je pak nutné přičíst k brutto hodnotě podniku aktuální krátkodobé (provozní)
závazky, které již byly zohledněny v kalkulaci FCFF (a které jsou zahrnuty též
mezi závazky v rámci posuzování předlužení).
(b) Ocenění metodou kapitalizace zisku je možné v situaci, kdy není k dispozici
relevantní finanční plán pro ocenění metodou DCF. Využití této metody však
předpokládá, že podnik je na své provozní úrovni stabilizován. Jako výchozí
veličinu lze využít provozní zisk, resp. provozní zisk před odpisy (EBITDA), neboť
tato veličina odpovídá svým ekonomickým obsahem kalkulaci FCFF.

(33)

*

Na základě stanovení hodnoty majetku a závazků dle tohoto Standardu Zpracovatel
vypracuje "Výkaz stavu zadlužení", jehož forma, obsah a způsob sestavení vychází z

Miloš Mařík a kolektiv. – Metody oceňování podniku (kapitola 4)
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tohoto Standardu, a ze kterého musí jasně plynout, zda je dlužník předlužen či nikoliv.
Takový výkaz musí obsahovat jak hodnoty účetní, tak hodnoty reálné (dané použitou
metodou cenění na základě vyhodnocení předpokladu dalšího provozu podniku)
a odůvodnění jejich rozdílů.
(34)

Jestliže z Výkazu stavu zadlužení vyplyne, že hodnota majetku je nižší než hodnota
závazků, pak Zpracovatel konstatuje, že podnik je předlužen.

Závěr
Posuzování znaků úpadku je zcela zásadní pro fungování podniku, plnění povinností
osobami za podnik odpovědnými a samozřejmě pro insolvenční řízení, a má dalekosáhlé
dopady. Těžiště posouzení úpadku podniku leží v ekonomickém stavu podniku a jeho
ekonomickém vývoji. Insolvenční řízení je pak procesním postupem řešení ekonomického
problému. Nesprávné posouzení skutečné ekonomické podstaty pak může znamenat značné
národohospodářské škody.
Pro transparentnost a předvídatelnost řešení insolvence by bylo vhodné zavést obecně
uznávané principy a postupy hodnocení a posuzování ekonomického stavu podniku při
rozhodování o jeho úpadku. Standardizované prostředí by tak bylo mnohem předvídatelnější
a účastníci by předem mohli s vysokou mírou pravděpodobnosti předvídat další postup
a vývoj a zejména způsob dokazování, osvědčování a činění skutkových zjištění.
Věřitelé by získali jistotu, že pokud dlužník nebude standardizovaným způsobem schopen
vyvrátit ekonomické znaky úpadku, bude úpadek zjištěn a nebude docházet k dalším
průtahům daným nutností posuzovat dlužníkovu irelevantní obranu. Dlužníci by naopak
získali jistotu, jak je možno úpadek efektivně vyvrátit a smést tak ze stolu nedůvodné
(šikanózní) insolvenční návrhy.
Základní charakteristikou insolvenčního zákona by však měla zůstat primární ochrana
věřitelů a posílení této ochrany zejména zúžením prostoru pro irelevantní obranu dlužníků
proti oprávněným insolvenčním návrhům. Dlužníkům by však současně měla být dána
možnost obrany proti nepodloženým návrhům a předvídatelným způsobem efektivně vyvrátit
tvrzenou přítomnost znaků úpadku obsaženou v nepodložených návrzích.
Zavedení jasných kritérií a standardizace způsobu a metod posuzování ekonomické
podstaty úpadku podniku by tak mohly výrazně přispět ke zkvalitnění insolvenčního prostředí
v České republice a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.
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Problematika šikanózních návrhů z hlediska
legislativy a ochrany tržního prostředí 
The issue of bullying proposals in terms of legislation and
market environment protection
Jan Plaček*
ABSTRAKT
Práce se zabývá problematikou tak zvaných „šikanózních návrhů“ a cestami, jak zmenšit
prostor pro nekalé soutěžní jednání a pro zneužívání insolvenčního práva s cílem poškodit
konkurenční účastníky trhu. V první části jsou definovány některé klíčové pojmy, se kterými
následně práce operuje, a jsou také formulovány obvyklé postupy při šikaně prostřednictvím
insolvenčních řízení. V analytické části jsou pak tyto mechanismy rozebrány, je popsána
jejich škodlivost a dopady šikanózních návrhů včetně trestněprávních souvislostí. Následně
jsou pak uvedena některá možná legislativní řešení, která by vedla k omezení prostoru pro
zneužívání insolvenčního zákona k nekalé konkurenci.
Klíčová slova: Dlužník, insolvenční právo, insolvenční zákon, konkurz, šikanózní návrhy,
věřitel, vymáhání pohledávek.
ABSTRACT
The paper deals with the so-called "bullying proposals", and ways how to reduce the scope for
unfair competitive conduct and abuse of insolvency law in order to harm the competitive
market participants. The first part defines some key concepts and are also formulates the usual
procedures for bullying through insolvency proceedings. In the analytical part of the paper,
the mechanisms are discussed, we describe their harmfulness and impact of bullying
proposals including criminal context. Finally, there are some possible legislative solutions that
would lead to space restrictions abuse of the insolvency law unfair competition.
Key words: The debtor, insolvency law, bankruptcy law, bankruptcy, bullying proposals
creditor recovery.
JEL classification: G33, G34, G38

Základní obrysy problému
Takzvané šikanózní návrhy jsou běžnou součástí všech insolvenčních systémů a v některé
ze svých podob se vyskytují i v těch nejvíce vyspělých ekonomikách. To se netýká pouze
šikany v podobě útoků vedených prostřednictvím insolvenčního práva, ale ve stejné míře i
řady dalších nečestných praktik v podnikání, například platební nevůle velkých odběratelů



*

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu "Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem
vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by
napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky" registrovaného u Technologické agentury České
republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD020190).
Ing. Jan Plaček, interní doktorand, katedra strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze,
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uplatňované primárně proti menším dodavatelům.* Tyto a podobné případy nečestného
jednání s cílem poškodit konkurenta nebo se obohatit na úkor slabších účastníků trhu nejsou
v žádném případě výsadou pouze některé ekonomické oblasti.
Je skutečností, že mladé tržní systémy, mezi které se řadí například i Česká republika, jsou
obvykle zranitelnější a méně odolné vůči nekalým praktikám v podnikatelském prostředí.
Tyto praktiky často balancují na hraně zákona a také často využívají nedokonalosti
legislativy, případně jsou zcela a vědomě kriminální. Toto je dáno menší tradicí celého
insolvenčního systému, který je obvykle v podobných státech instalován až poté, co se vydají
na cestu tržní ekonomiky.† To znamená, že ve srovnání s tradičními demokraciemi a se státy,
kde existuje dlouhá nepřerušená tradice tržních institucí, jsou na tom postkomunistické státy
přirozeně hůře. Druhým důvodem je pak celkově nižší institucionální kvalita mladých
demokracií, přičemž do pojmu „institucionální kvalita“ patří nejen legislativa, ale také stav
soudnictví (jeho efektivita, odbornost i schopnost odolávat korupci), činnost správních
orgánů, kvalita výkonu moci a mnoho dalších různorodých aspektů.
Faktem též je, že tradiční demokracie mají vyšší celkovou úroveň etiky podnikání, i když
tento aspekt není možné paušalizovat a především není vhodné ho přeceňovat co do
skutečného vlivu na ekonomické procesy. Na druhé straně je insolvenční právo významným
regulatorním činem státní moci, když ve veřejném zájmu (pro ochranu „common pool“)
(Richter 2008, str. 48 až 52) upřednostňuje vymáhání kolektivní před vymáháním
individuálním. Tento fakt je vyjádřen postupem, který je v principu obvyklý ve všech
insolvenčních zákonech vyspělých zemí, totiž tím, že s počátkem insolvenčního řízení jsou
zastaveny všechny relevantní kroky v rámci již probíhajících řízení exekučních. Vláda a
potažmo stát přebírají prostřednictvím zákona a soudu kontrolu kolektivního vymáhacího
mechanismu, tedy insolvenčního řízení.
Co se týká situace v České republice, vyskytuje se zde řada podob šikanózních návrhů,
přičemž jde často o velmi odlišné varianty nebo dokonce o jednání, které je namířeno proti
různým účastníkům insolvenčního řízení. Obvykle si pod pojmem šikanózní návrh
představíme situaci, kdy je cílem pomocí insolvenčního návrhu poškodit dlužníka nebo se
dostat k jeho majetku v rámci insolvenčního řízení. V reálném světě jde ale mnohdy o opačný
postup, kdy dlužník vhodně formulovaným insolvenčním návrhem na sebe samého brání
věřiteli v individuálním vymožení pohledávky. V oblasti osobních bankrotů jde především o
šikanu namířenou proti věřitelům, neboť insolvenční návrh zde podává dlužník, který má
mnohdy eminentní zájem o zdržení některých kroků konaných v rámci exekučního řízení.
Rozsah této práce nedovoluje pojednat otázky šikanózních návrhů v jejich celkovém
obrysu, který je – jak bylo nastíněno – velmi široký. Zúžení dané problematiky bude vedeno
směrem k takovým návrhům, které mají za cíl poškození dlužníka v jeho podnikání a omezení

*

†

V roce 2014 proběhl ve Velké Británii průzkum uspořádaný Federation of Small Business (FSB), ve kterém
odpovídalo více než 2500 firem. Jedním ze zjištění bylo, že pětina dotázaných firem se v uplynulých dvou
letech stala obětí „šikanózního chování“ partnerů, především velkých odběratelů. Část firem se stala i obětí
šikany prostřednictvím nepravdivých nebo zcela smyšlených pohledávek uplatněných vůči nim soudně. (viz
FSB 2014) Otázku šikanózních návrhů výslovně zmiňuje řada insolvenčních zákonů – například právo
australské, kanadské, britské či americké. (například Douglas 1932; Greenberg 1930; Cheever 1991; Sprecher
1943 a další) Ve skutečnosti je tato problematika zmiňována v mnoha starších textech a dotýká se jí dokonce i
americký insolvenční zákon z roku 1898. Jak je vidět z literatury, tato problematika tedy není nijak nová a
v tradičních ekonomikách je v ohnisku zájmu dávno. V základě je dokonce možné říci, že provází insolvenční
právo (institut kolektivního vymáhání pohledávek) po celou dobu od jeho vzniku.
V ekonomickém systému založeném na plánování a státním vlastnictví nemá insolvenční zákon v podstatě
žádný smysl.
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jeho možnosti účastnit se v plném rozsahu hospodářské soutěže. Studie se tedy nezabývá
takovými postupy, jejichž cílem je ve zločinném spiknutí několika lidí na různých úrovních
skutečně vyvolat úpadek dlužníka a v následném zmanipulovaném insolvenčním řízení
převzít jeho aktiva. Základním vymezením problematiky pak je, že dále půjde vždy již pouze
o insolvenční řízení vedené s podnikatelskými subjekty. Cílem práce je pak formulovat na
jedné straně vhodnou obranu dlužníka (podniku) proti nekalému jednání, na straně druhé pak
formulovat zásady některých legislativních změn, kterými by bylo možné omezit nebo přímo
znemožnit podobné jednání.
Reakce podnikové sféry na skutečnost šikanózních návrhů
Existence šikanózních návrhů je zvláště v posledních letech (cca 2010 až 2015) brána
v České republice jako do značné míry nový fenomén, který v principu souvisí s účinností
zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Tato
norma vešla v účinnost k 1. lednu 2008. Teorie o novosti šikanózních návrhů však v žádném
případě není pravdivá a jde o zcela pomýlenou interpretaci faktů. Šikanózní návrhy totiž
existovaly i v době účinnosti předchozího zákona o konkurzu a vyrovnání, ostatně z té doby
existuje řada judikátů, které šikanózní návrhy definují.* Vzhledem k tomu, že tehdy ale bylo
velmi obtížné pro odbornou i laickou veřejnost zjišťovat téměř jakékoliv skutečnosti o
běžících případech a bylo podstatně náročnější i jenom zjistit fakt, že na některý
podnikatelský subjekt byl podán návrh, pouze málo takových pokusů nebo případů se stalo
předmětem veřejného zájmu. V žádném případě ale nešlo pouze o jednotlivá šikanózní řízení,
naopak to byla skutečnost poměrně běžná. Současný dojem vysoké frekvence případů, kdy
dochází k šikaně dlužníků, je však dán především mediálním zájmem o tuto problematiku a
nepoměrně snadnější dostupností informací (díky veřejně přístupnému insolvenčnímu
rejstříku).
Zákon číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) přinesl
dlouhou řadu změn a ve srovnání s předchozím zákonem o konkurzu a vyrovnání jde o normu
daleko modernější a vhodnější pro praktické použití, zcela jistě přívětivější k věřitelům.
Největší změnou je ovšem transparentnost celého řízení, čili fakt průběžného zveřejňování
spisu v insolvenčním rejstříku.
Obvykle jde o změnu chápanou a priori jako změna pozitivní. Nicméně transparentnost
není stav z principu kladný nebo naopak negativní. Dopady transparentnosti jsou vždy takové,
jak je uspořádají další okolnosti. Princip zveřejnění insolvenčního návrhu v insolvenčním
rejstříku, přičemž již tímto zveřejněním je zahájeno insolvenční řízení, patří spolu s možností
veřejné kontroly průběhu řízení prostřednictvím insolvenčního rejstříku mezi základní
stavební kameny nového insolvenčního systému. Pod pojmem nového je myšlen systém
účinný od ledna 2008 souběžně s účinností zákona číslo 182/2006 Sb. Tím je dáno, že o
zahájení řízení jsou okamžitě informováni věřitelé i dlužník, v případě jejich zájmu tedy tento
postup může znamenat značné urychlení všech procedur. V podstatě všechna rozhodnutí
soudu, insolvenčního správce a dalších účastníků řízení jsou dohledatelná v insolvenčním

*

Například Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 29 Odo 365/2002. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 11. 11. 2014] se zabývá jednou z častých okolností šikanózních
návrhů, totiž cese části pohledávky před podáním návrhu tak, aby byla dosažena pluralita pohledávek.
Nejvyšší soud se v judikátu zaobírá problémem, kdy již posuzovat případ zdvojení pohledávky za šikanózní
postup.
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rejstříku a tedy je možné relativně efektivně uskutečňovat veřejnou kontrolu.* V tomto
případě transparentnosti řízení jde nesporně o pozitivní aspekt situace.
Avšak je faktem, že oproti dřívějšímu stavu přinesl tento princip transparentnosti řízení
také značné komplikace a příležitost mimo jiné právě k šikanóznímu chování vůči dlužníkům.
Navíc obětí šikany nemusí být ani dlužník v pravém smyslu toho slova, tedy podnikatelský
subjekt dlužící navrhovateli. V případech kriminálního jednání neznámých osob totiž může
být obětí šikany umožněné insolvenčním zákonem podnikatelský subjekt, který dokonce ani
žádný závazek vůči navrhovateli nemá.
Na tyto skutečnosti především během let 2013 až 2015 reagovala řada odborníků,
podnikatelů, podniků a samozřejmě také politiků. Díky tomu vznikla řada různých návrhů, jak
zamezit šikanózním návrhům.†
Jedním z podstatných rysů těchto návrhů je myšlenka „předběžného řízení“, která je
prosazována primárně Hospodářskou komorou České republiky. Ze stejného zdroje pocházejí
mnohé další návrhy, například desetiletý mandát soudce (který by poté tento mandát
obhajoval), hmotná odpovědnost soudců a insolvenčních správců, přenesení kárných
rozhodnutí na nově vzniklou Nejvyšší radu soudnictví, zavedení pevného mechanismu nápadu
případů insolvenčním správcům, omezení limitů záloh pro insolvenční správce na padesát
tisíc korun měsíčně, schvalování všech transakcí nad milion korun věřitelským výborem atd.
(MFD 2014)
Diskuse se stávajícími vizemi novelizace
Zmiňované návrhy jsou v podstatě do jednoho velmi problematické a poněkud překvapivě
(vzhledem k tomu, z jakých zájmových kruhů pocházejí), nerespektují řadu skutečností
souvisejících s hospodářským uspořádáním. Protože však mají nemalou podporu jak
veřejnosti, tak i v politických kruzích, je vhodné vést s nimi polemiku i přesto, že nejsou
postaveny na vědecké bázi.‡
Pouze okrajově se zmiňme o návrhu omezení mandátu soudců na deset let. Jde o vysoce
problematickou představu, která se dotýká přímo Ústavy. Za prvé není jasné, proč by kvůli
insolvenčním řízením měly být řešeny mandáty všech soudců v České republice. Pokud autoři
*

Tyto předpoklady platí alespoň teoreticky. V praxi je situace podstatně horší. Například řada zápisů z jednání
věřitelských výborů nedává skutečný a pravdivý obraz o jejich průběhu a závěrech, bývají mnohdy zmatené a
nekonkrétní, někdy jsou dokumenty umisťovány do insolvenčního rejstříku nekvalitně naskenované,
výjimečně některé dokumenty chybí. Podstatnější však je, že celý systém insolvenčního rejstříku je
nepřehledný a v podstatě v něm nejde efektivně vyhledávat. Například nalezení konkrétní přihlášky
pohledávky v případě, že se přihlásí například padesát věřitelů s větším počtem pohledávek, je vysoce časově
náročný úkol. Objevit v insolvenčním řízení, v němž proběhlo významné množství kroků, některou konkrétní
událost bez znalosti jejího poměrně přesného data, je sice jednodušší, ale také velmi časově náročné. K této
problematice například Smrčka a Schönfeld (2014, str. 5 – 11). To ovšem znamená, že i když je de iure
zajištěna plná dostupnost informací, ve skutečnosti tím nebyly eliminovány transakční náklady těch věřitelů,
kteří chtějí zodpovědně sledovat řízení. Dále pak platí, že také z hlediska veřejné kontroly je většina benefitů
transparentnosti minimálně problematizována.
†
Tyto návrhy směřují proti celému spektru šikanózních návrhů, jak je o nich pojednáno v úvodu stati. Snad až na
případy, kdy dlužníci šikanují věřitele podáváním zmatečných podání na sebe sama – pochopitelně můžeme
brát za signifikantní, že se těmito případy (které jsou nesporně velmi časté) Hospodářská komora nezabývá.
‡
To znamená, že nejsou podloženy žádným standardizovaným výzkumem, nejsou výsledkem klasického
analytického postupu, který by měl parametry odpovídající vědecké práci a podobně. Jistě – jde primárně o
tvorbu podkladů pro politické rozhodnutí, takže je možná nevhodné požadovat dodržování vědeckých
standardů, avšak v insolvenčním zákoně jde o změny, které se dotýkají celého hospodářského prostředí a bylo
by vhodné činit je na základě jeho důvěrné znalosti – čímž není myšlena empirická znalost jednoho nebo
několika problematických insolvenčních řízení.
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návrhů vidí problém v insolvenčních řízeních, bylo by vhodné vzít v potaz, že insolvenčních
soudců je kolem stovky, celkový počet soudců v České republice je asi 4 tisíce. I kdyby
opravdu existovala tak zásadní nespokojenost s prací insolvenčních soudců, bylo by
nerozumné destabilizovat kvůli asi stovce soudců celý soudní systém.*
Co se hmotné odpovědnosti insolvenčních správců týká, je volání po tomto institutu
překvapivé, neboť samozřejmě existuje a správce ručí za případné škody způsobené jeho
neodbornou činností celým svým majetkem. Otázka tedy spíše zní, zda náš současný systém
umí případnou škodu definovat a je schopen prokázat dostatečně jasně její zavinění. V tomto
směru je situace velmi problematická, a pokud by k tomu něco pomohlo, tak by to byla mimo
jiné povinnost vést celý spis on-line elektronicky, tedy ve větší důslednosti kontrolovatelným
způsobem, než nyní. Co se týká hmotné odpovědnosti soudců, opravdu jen velmi těžko si lze
takový krok představit. Vliv, jaký by to mělo na celý soudní systém, by byl nekonečně
devastující.
Vrátíme-li se k návrhům týkajícím se skutečně insolvenčních řízení, pak klíčovým bodem
všech diskusí je okamžik zveřejnění insolvenčního návrhu a tedy okamžik zahájení
insolvenčního řízení. Přesněji řečeno platí, že „Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh;
zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.“ (§ 97 odst. 1 IZ)
S tímto ustanovením pak úzce souvisí další, totiž: „Zahájení insolvenčního řízení oznámí
insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel
insolvenční návrh. Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do
skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech
pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení
úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.“ (§ 101 odst. 1 IZ)
V principu jsou tak zveřejněny i návrhy, které nejsou opodstatněné z hlediska zákona nebo
obsahují nepravdivé údaje. Potom je při splnění alespoň jedné z těchto podmínek lze nazvat
šikanózními. V podstatě jediným případem, kdy soud k návrhu nepřihlíží, je takový stav, kdy
návrh není opatřen ověřeným podpisem nebo elektronickým podpisem navrhovatele. Ve
všech ostatních případech je řízení zahájeno a tato informace je zveřejněna.
Zahájení řízení má některé dopady na dlužníka.† Řeší je série § 109 až 114 IZ a podle
zkušeností s insolvenčními řízeními lze tvrdit, že rozhodujícím ustanovením je § 111 IZ, který
v odst. 1 říká: „Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od

*

†

Věc je ale ještě daleko složitější. Kdyby byl opravdu mandát soudce zkrácen na deset let s nutností jeho
obnovení, pak by to bylo v podstatě nemožné u všech soudců, kteří by byli jmenováni před účinností popsané
změny. Ti jsou a byli by i do budoucna nositeli neomezeného mandátu soudce, Změna takového mandátu na
desetiletý by byla retroaktivní a tedy jednoznačně neústavní. Dále není ani naznačeno, kdo by o prodloužení
mandátu rozhodoval. Jak známo, v současnosti jmenuje soudce prezident republiky na základě návrhu
ministra spravedlnosti. Nominanti musí splnit dosti náročné podmínky studijní a podmínky dostatečné praxe.
Z nich pak prezident jmenuje soudce. V logice věci by pak měl o prodloužení mandátu znovu rozhodovat
prezident. Jinde v návrzích je řeč o Nejvyšší radě soudnictví složené z uznávaných osobností, ale ta je
zamýšlena k jiným účelům. Jestliže by tedy o prodloužení mandátu rozhodoval prezident, získal by nad
soudnictvím značnou moc – má sice i nyní možnost nejmenovat některé z těch, kteří jsou navrženi na soudce,
ale této možnosti může využívat pouze omezeně. Pokud by ale získal novou pravomoc, totiž neprodloužit
mandát, znamenalo by to bezprecedentní získání moci v soudní oblasti. Nynější soudce je od okamžiku
jmenování nezávislý, mimo jiné proto, že je neodvolatelný (pokud nespáchá trestný čin a podobně). Zde by
možnost neprodloužit mandát získal prezident a tím by získal opravdu významný vliv a do jisté míry by
soudnictví „ovládl“.
Používáme zde pojem dlužník, neboť jde o označení používané insolvenčním zákonem. Avšak s vědomím, že
v případě řady návrhů podaných na základě podvodných údajů jde spíše o poškozený podnikatelský subjekt,
který ve skutečnosti nemusí být vůbec subjektem dlužnickým.
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okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s
majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné
změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné
zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn
plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.“
Pokud se podíváme na toto ustanovení z hlediska hospodářské praxe, lze ho označit za
nutné – pokud by samotné zahájení řízení nemělo za důsledek hlubší ochranu aktiv před jejich
vyvedením mimo dosah věřitelů, ztrácí zákon smysl jako celek. (Neboť cílem zákona je
uspokojení věřitelů, nikoliv ochrana dlužníka.) Na druhé straně u šikanózních návrhů lze
zabránit dlužníkovi tímto postupem v uskutečnění řady aktivit – například v uskutečnění fúze,
přijetí významného úvěru, uzavření leasingové smlouvy velkého rozsahu a v řadě dalších
kroků. Neboť § 111 odst. 3 uvádí: „Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními
stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči
věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas
insolvenčního soudu.“
Autorovi této práce není znám případ, kde by byl insolvenční návrh motivován výše
popsaným cílem (například uskutečnění fúze nebo přijetí významného úvěru, uskutečnění
velké investice), je však pravděpodobné, že k tomu v určitém omezeném množství případů
dochází. Lze totiž předpokládat, že postižené firmy v dané souvislosti tyto informace
nezveřejňují. Je to naprosto logické. Jakýkoliv ekonomický subjekt by tak dal najevo svou
zranitelnost a musel by nutně předpokládat, že tato informace bude spíše návodem i pro další
konkurenty, než že by dlužníka mohla jakkoliv ochránit před dopady dané situace.*
Neexistuje způsob, jak informace o počtu šikanózních návrhů získat. Dokonce i důvodová
zpráva k tak zvané antišikanózní novele insolvenčního zákona (Zákon číslo 334/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů) neobsahuje ani jediné číslo, které by popisovalo počet případů nebo
jejich relativní četnost a již vůbec nehovoří o poměrech jednotlivých případů šikanózních
návrhů. To však znamená, že o počtu insolvenčních návrhů, kterými jsou šikanováni
konkurenti s cílem poškodit je v jejich ekonomickém rozvoji, se tedy můžeme pouze velmi
nejasně dohadovat.
Avšak ze statistických zkoumání vědeckého týmu Výzkum insolvence, který s podporou
TAČR pracuje na Vysoké škole ekonomické v Praze, vyplývá, že existuje určitý dosti
významný počet insolvenčních řízení, kde lze tuto motivaci předpokládat.

*

Zjednodušeně jde o stejný důvod, proč se policie mnohdy brání zveřejňovat informace o výhrůžkách
bombovým útokem. Když se taková zpráva objeví v médiích, pak velmi často platí, že to přinese zvýšený
výskyt obdobných výhrůžek. Podobně existuje tak zvaný Werther effect – vlny sebevražd následujících po
sebevraždě mediálně známé osobnosti. (Záškodná, Pavlica 2010, str. 213-214) Pojmenování tohoto jevu
vychází z novely či krátkého románu JohannaWolfganga von Goethe „Utrpení mladého Werthera“ (1774).
Hrdina knihy v jejím závěru spáchá sebevraždu. Po prvním vydání textu následovala v německy mluvících
oblastech opravdu vlna sebevražd mladých lidí, kteří se s Wertherem ztotožnili.
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Tab. 1: Způsoby rozhodnutí v insolvenčních řízeních (počty a procenta
z prozkoumaného vzorku)

Kladné rozhodnutí o úpadku
Návrh odmítnut pro vady podle § 128
Návrh zamítnut podle § 143 (nebyly splněny zákonem stanovené předpoklady)
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek majetku dlužníka)
Řízení zastaveno dle § 108 (nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení)
Řízení zastaveno podle § 129 a § 130 – zpětvzetí návrhu
Řízení zastaveno podle § 107 (o téže věci probíhalo jiné řízení)
Jiné*
Celkový součet

Počet
1750
485
79
600
149
121
9
29
3222

[%]
54,3
15,1
2,5
18,6
4,6
3,8
0,3
0,9
100,0

Zdroj: www.vyzkuminsolvence.cz, (http://vyzkuminsolvence.cz/databaze-vyzkumu/5-vlna/souhrnne-vysledky-2-az-5-vlny-statistickychsetreni-datove-soubory.html)

Těchto 3222 insolvenčních řízení představuje zhruba 20 procent ze všech řízení, která
v době výzkumu byla nějakým způsobem pravomocně ukončená (ať již s vyhlášeným
úpadkem nebo bez úpadku). Pokud shrneme § 128 a 128a, máme zde potenciálně asi 500
řízení, která mohla být šikanózní. To by mělo znamenat, že takových řízení se v letech 2008
až 2014 vyskytlo zhruba 2500. Nicméně z dílčí analýzy vzorku případů zkoumaných při
přípravě výše uvedené tabulky vyplývá, že drtivá většina případů, kde je návrh odmítnut
podle § 128, není ve skutečnosti šikanózního typu.
Ze studia cca 100 případů uvedených v tabulce v kolonce „návrh odmítnut pro vady podle
§ 128“ vyplývá, že maximálně dva až tři tyto návrhy lze označit za šikanózní v tom smyslu
slova, že šlo o pokus poškodit zájmy dlužníka, jeho postavení na trhu nebo – a to je zvláště
důležité – zhatit jeho účast ve veřejných soutěžích. Minimálně stejné množství případů bylo
zcela opačných a šlo v nich o pokus zastavit nebo zpomalit proces individuálního vymáhání
pohledávky prostřednictvím exekučního řízení. Tento postup jsme již několikrát letmo
zmínili, nicméně ani zde není jasné, o jak častou praxi vlastně jde.†

*

Položka „Jiné“ obsahuje případy, ve kterých bylo vyneseno rozhodnutí s přihlédnutím k více možnostem a dále
také případy, které spadají pod § 128a IZ – tento paragraf nebyl v dotazníku v dané době zohledněn.
†
Klasický je případ KSLB 76 INS 27621/2013-A-7. (http://kraken.slv.cz/KSLB76INS27621/2013) V něm
Krajský soud v Ústí nad Labem (pobočka v Liberci) rozhodl (samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou) v
insolvenční věci dlužníka EKOTHERM, veřejná obchodní společnost, o vydání předběžného opatření, kterým
umožnil exekutorovi (Mgr. Jan Jindra, Exekutorský úřad Semily) provádět již nařízenou exekuci, a to „do
nabytí právní moci rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka s tím omezením, že dojde-li ke zpeněžení
těchto nemovitostí exekutorem v době, kdy běží insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad
Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. 76 INS 27621/2013, bude výtěžek zpeněžení těchto nemovitostí
bezodkladně vydán insolvenčnímu správci.“ Exekutor Jan Jindra dosáhl tohoto předběžného opatření i proto,
že dlužník na sebe podal pět prakticky stejných a vždy vadných insolvenčních návrhů, díky čemuž se mu
dařilo mařit již ohlášené dražby jeho nemovitého majetku v katastru obce Zlatá Olešnice. Zmíněné předběžné
opatření představuje průlom do praxe, kdy soudy v podstatě tolerovaly podobné jednání nebo ho trestaly
pouze pokutou (o jejíž vymahatelnosti lze pochybovat). V odůvodnění rozhodnutí je významná pasáž
odvolávající se na důvodovou zprávu k zákonu číslo 334/2012 Sb.

62

Vedle § 128 a 128a můžeme předpokládat rysy šikanózních návrhů také tam, kde byly
použity § 107 a § 108, praxe však ukazuje, že pravděpodobně ještě v menší míře, než u § 128
a § 128a.*
Zdá se však, lepší data v danou chvíli nejsou k dispozici, že skutečných šikanózních
návrhů je relativně malé množství – asi šest procent z těch, kde soudy rozhodují podle § 128 a
případně 128a IZ a ještě nižší podíl u ostatních případů braných v potaz. To by značilo, že
nejde ani o jedno procento z celku insolvenčních řízení, spíše o ještě nižší podíl. Přičemž zde
hovoříme o těch případech, kde cílem je poškodit ekonomické zájmy dlužníka – například
zamezit jeho dalším strategickým krokům (což je však pouze teoretický koncept, neboť
takový případ zaznamenán nebyl), nebo omezit jeho ekonomické aktivity (například zamezit
účasti ve veřejné soutěži), nebo naopak šikanovat věřitele znemožněním dalšího průběhu
exekuce na majetek dlužníka. Pokud očistíme výše uvedenou analýzu statistických dat od
poslední možnosti (šikana vůči věřiteli), která není předmětem této práce, dostáváme se na
četnost nižší než půl procenta z celku insolvenčních případů.†
Jde tedy pravděpodobně řádově o desítky případů, což samo o sobě zpochybňuje vhodnost
toho, abychom se na celý insolvenční systém (jinak poměrně funkční) dívali jako na obecně
problematický mechanismus. Jinými slovy řečeno je otázkou, zda tváří v tvář desítkám
případů je vhodné uvažovat o tak zásadních změnách insolvenčního zákona, jakou by
představovala změna v pojetí transparentnosti insolvenčního řízení nebo změna v podobě
zavedení „předinsolvenčního řízení“ tak, jak jsou navrhovány v letech 2014 a 2015. Ve
skutečnosti se to nejeví praktické.
Možnosti pozitivních změn IZ
Jestliže se nezdá být vhodným řešením zásah do samotné podstaty insolvenčního zákona,
je otázkou, jaké změny by byly z ekonomického hlediska lepší. V této souvislosti je možné
vést úvahy několika směry.
Především je nutné položit si otázku, jakými postupy je vlastně šikany dosahováno.
V České republice je relativně známý případ společností Trevos, Hormen a Halla,‡ na které
byly podány souběžně insolvenční návrhy a to zcela kriminálním způsobem. Tyto návrhy byly
dokonce opakovány. Kriminálnost jednání je zřejmá, navrhovatelem byla v jedné linii návrhů
společnost, jejíž jednatel má místo trvalého bydliště na obvodním úřadě, objevily se i případy
zneužití funkční společnosti, která však akt podání návrhu ve skutečnosti neučinila, příslušné
dokumenty byly totiž padělané.§ Cílem bylo znemožnit napadeným obchodním společnostem

*

Celkově je ale nutné přiznat, že ke stanovení skutečného počtu šikanózních návrhů, by bylo nutné uskutečnit
důkladnější a rozsáhlejší analýzy insolvenčních řízení a to především většího vzorku těchto řízení.
†
Pouze připomeňme, že šikanózních variant existuje více (například zločinné spolčení věřitele nebo naopak
dlužníka s insolvenčním správcem nebo dokonce s insolvenčním soudcem a dosažení prodeje majetku
dlužníka předem vybraným osobám či podnikatelským subjektům). Avšak zdá se, že takové případy jsou
velmi vzácné. To neznamená, že by nebyly hodné pozornosti, naopak. Nicméně pokud je chceme řešit, pak
zjevně nemá cenu uskutečnit nějaká plošná opatření napříč celým insolvenčním systémem, neboť
mimořádnost výskytu takových případů ukazuje spíše na neschopnost systému detekovat a postihovat
kriminální jednání a tedy jenom málo vypovídá o celém systému. Navíc je třeba připomenou, že zákonem
nelze efektivně zakázat kriminální postupy v tom smyslu, že by je bylo možné legislativně potlačit. Princip
kriminálního chování je založen právě na vědomém nerespektování zákona. Vhodně to lze připodobit na
případu vraždy. Ta je také zakázaná, avšak nikoliv vymýcená.
‡
Tento případ byl zpracován i v médiích: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/290082-v-cesku-pusobiinsolvencni-mafie-tvrdi-svaz-prumyslu/
§
Ve věci vystupovali neexistující právní zástupci vybavení falešnými plnými mocemi k zastupování.
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účast ve veřejných soutěžích.* Tohoto cíle bylo v některých případech také dosaženo. To
znamená, že smyslem insolvenčního návrhu bylo poškodit podnikatelský subjekt a v rámci
nějaké konkrétní soutěže otevřít prostor pro jiného účastníka.
Pro takovéto případy se zdá být naprosto nesmyslné vytvářet uvnitř insolvenčního zákona
složité konstrukty. Přímočařeji je možné vyřešit tento problém jednoduchou novelizací
zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V tomto zákoně v § 53 odst. 1 jsou
definovány základní kvalifikační předpoklady soutěžitele, písmeno d) tohoto paragrafu pak o
soutěžiteli říká, že musí být takový, „vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech
neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,…“ Zákon tedy hovoří poměrně dosti jasně
a vylučuje z účasti pouze takové zájemce, kteří jsou podle mínění soudu v úpadku. Avšak
jakékoliv zneužitelné nejistotě by bylo možné efektivně zabránit snadným vložením věty
vedlejší na závěr § 53 odst. 1, písm. d) ve znění: „…, za nesplnění základních kvalifikačních
předpokladů není podle tohoto zákona považováno pouhé zahájení insolvenčního řízení podle
insolvenčního zákona,…“†
Poměrně často je diskutováno také zavádění stále vyšších pokut za insolvenční návrhy
šikanózního typu. Velmi krátce lze konstatovat, že to možná dovede k vyšší opatrnosti některé
podnikatelské subjekty, které budou více zvažovat, zda využijí potenciál insolvenčního
návrhu jako ekvivalent individuálního vymáhání.‡ Kriminálnímu jednání výše popsaného typu
ale v žádném případě nemohou pokuty zabránit – již pouze z toho důvodu, že pokutu není ani
po kom vymáhat a pokud existuje osoba, kterou lze označit za viníka, pak to je naprosto
nemajetný jedinec. Samozřejmě by však významně pomohlo, pokud by se orgánům činným
v trestním řízení podařilo alespoň v některých případech prokázat souvislost mezi kriminální
činností a jejím skutečným zadavatelem, tedy podnikatelským subjektem, k jehož prospěchu
je vykonáno nečestné jednání.
Existuje řada dalších možností, jak učinit šikanózní návrhy složitější a méně účinné.
Jedním z nich je důsledné trvání na tom, aby návrh byl podán věcně a místně příslušnému
soudu (§ 7a a 7b IZ). V současnosti platí, že v případě doručení návrhu kterémukoliv
insolvenčnímu soudu v zemi (čili kterémukoliv věcně příslušnému soudu) tento návrh
*

†

‡

Zatím pouze poznamenejme, že samotné zahájení insolvenčního řízení není podle zákona o veřejných
zakázkách důvodem, proč by se dlužník nemohl účastnit soutěže. Avšak jak bude ještě specifikováno později,
v řadě propozic je místo vyhlášení úpadku a uvalení konkurzu, což jsou důvody zákonné, iniciativně počítáno
již se samotným návrhem. I když na první pohled může jít o snahu zadavatele vyhnout se problémům, ve
skutečnosti je každá taková podmínka velmi podezřelá a je důležitým signálem, že zadavatel mohl postupovat
v komplotu s další skupinou, která pak zbytečné podmínky soutěže využila k eliminaci jednoho
z potenciálních soutěžitelů. Lze předpokládat, že pravděpodobně za podobnými praktikami stojí jiní zájemci o
zakázku, v podstatě je to ale nemožné prokázat a pachatele či objednatele šikanózního návrhu trestně stíhat.
Popsaný postup by však bylo vhodné doprovodit také důsledným trestně právním konáním příslušných
institucí, přičemž je otázkou, zda vzhledem k závažnosti situace a významu insolvenčních řízení není na místě
zvážit třebas jen dočasné vytvoření specializovaných útvarů, které by se zabývaly touto nespornou trestnou
činností spojenou s oblastí insolvenčních řízení. Jde o to, že problematika je vysoce odborná a není možné
požadovat po kriminalistech – třebas vyčleněných pro potírání hospodářské kriminality – aby se orientovali
dostatečně kvalitně v takto specifické oblasti.
Tento problém již byl zmíněn. Dlužník pod tlakem insolvenčního řízení mnohdy zaplatí i závazek, který
zpochybňuje – například z důvodu nízké kvality odvedeného díla. Otázkou vysoce individuální je, kde se
normální snaha o vymožení pohledávky mění v šikanózní postup. Podstatné však je, že v těchto případech
pohledávka za dlužníkem skutečně existuje, vychází z nějakých smluvních vztahů a věřitel jedná na svoje
jméno, tedy je možné ho sankcionovat či jinak postihovat.
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zveřejní podle výše popsaných pravidel a následně ho podstoupí soudu místně i věcně
příslušnému. Což znamená, že návrh je zveřejněn minimálně několik dnů bez toho, že by se
jím soud vůbec zabýval. Pokud kriminálně zaměřený navrhovatel z insolvenčního rejstříku
zjistí, že věc byla podstoupena, může podat odvolání a i když toto odvolání bude naprosto
nulitní argumentačně i z hlediska práva, následuje jeho postoupení a další zdlouhavé
procedury. Jestliže smyslem šikanózního návrhu je zveřejnění insolvenčního návrhu (který je
– naneštěstí – často mediálně, ale i obchodními partnery, považován za „insolvenční stav“),
účelu je tak snadno dosaženo po relativně dlouhou dobu. Nabízí se tedy možnost tyto návrhy
podané mimo místní příslušnost nezveřejňovat až do doby, kdy jsou postoupeny opravdu
místně i věcně příslušnému soudu. Takové opatření by bylo legislativně velmi snadné.
Dalším krokem – legislativně pouze o málo složitějším – by byla změna mechanismu
podávání insolvenčního návrhu tak, aby bylo nutné ho doručit soudu vždy prostřednictvím
datové schránky (v případě podnikatelských subjektů – právnických osob), nebo
prostřednictvím zřízených podávacích míst v rámci podatelen insolvenčních (krajských)
soudů.* Připusťme, že návrh podávaný advokátem a přitom doručený poštou je skutečnost
podezřelá sama o sobě a technická vyspělost naší společnosti umožňuje těmto postupům
efektivně bránit. Může zde existovat námitka překážky v případech návrhů ze strany
zaměstnanců, kterým je dlužena mzda. Avšak jde zjevně o překážku relativně malichernou ve
srovnání s dosaženým užitkem.

Závěr
Ukazuje se, že představa fundamentální revize insolvenčního zákona s cílem omezit
šikanózní návrhy, kdy by došlo k omezení veřejnosti a transparentnosti insolvenčního řízení,
není vhodná. Odklad zveřejnění insolvenčního návrhu „na dobu poté, co bude kvalifikovaně
posouzen z hlediska jeho správnosti“ by vytvářel časový prostor, ve kterém by vzrostla
informační asymetrie mezi dlužníkem a většinou věřitelů (všech, kromě navrhovatele –
přičemž navrhovatel by mohl být s dlužníkem „domluven“). Tento časový úsek by mohl být
relativně značný, což by nesporně mohlo vytvářet nový prostor pro spekulace, případně i
korupci a také období, ve kterém by dlužník mohl uskutečňovat změny ve struktuře svých
aktiv a to s fatálními následky na vymahatelnost pohledávek ostatních věřitelů (výtěžnost
insolvenčního řízení). Jak dokazují závěry rozsáhlých analýz uskutečněných již zmíněným
týmem Výzkum insolvence s podporou TAČR, již nyní je tato výtěžnost velmi nízká.
(například Smrčka, Hnilica, Plaček 2014) Jakékoliv legislativní kroky, které by výtěžnost
insolvenčních řízení (to stejné platí o řízeních exekučních) dále snižovaly, mohou mít fatální
hospodářské následky. Na druhé straně je existence šikanózních návrhů (i když není co do
skutečného množství nijak extrémní) znepokojujícím jevem, kterému je nutné bránit všemi
rozumnými prostředky. Tato práce nabízí několik relativně snadných legislativních kroků
směřujících proti části podobných návrhů a je třeba ji brát jako dílčí příspěvek k problematice.
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Některá data o výzkumu skutečných výsledků
insolvenčních řízení 
Certain data on research of real results of insolvency
proceedings
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ABSTRAKT
Práce vychází z rozsáhlých výzkumů insolvenčních řízení, které uskutečnil výzkumný tým
pracující na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zkoumání více než tří tisíc případů
insolvenčních řízení odhaluje především některé ekonomické aspekty výsledků. Zvláštní
pozornost proto studie věnuje otázkám výnosu věřitelů z insolvenčních řízení a také jejich
nákladům. Analytická část se dále zabývá řadou vzájemných vztahů mezi jednotlivými
parametry insolvenčních řízení. Klíčovou ambicí studie je však seznámit širokou odbornou
veřejnost s projektem sběru statistických dat o insolvenčních řízeních a naznačit možnosti,
které tato činnost otevírá.
Klíčová slova: Insolvenční řízení, konkurz, transakční náklady, úpadek, výnos pro věřitele.
ABSTRACT
The work stems from comprehensive surveys of insolvency proceedings which have been
carried out by a research team working at the University of Economics in Prague. Research of
over three hundred cases of insolvency proceedings has, first and foremost, uncovered certain
economic aspects of results. For this reason, the study devotes special attention to creditors’
yields from insolvency proceedings and also their expenses. The analytical part also focuses
on numerous reciprocal relationships between individual parameters of insolvency
proceedings. A key ambition of the study, however, is to acquaint the broad professional
public with the project of collection of statistical data on insolvency proceedings and outline
the possibilities which this activity opens.
Key words: Bankruptcy, insolvency proceedings, transaction costs, creditor yields.
JEL classification: G30, G33

Insolvenční data
Soustavný výzkum insolvenčního prostředí probíhá na Vysoké škole ekonomické již
několik let, přičemž součástí tohoto rozsáhlého výzkumu je také sběr statistických dat o
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insolvenčních řízeních. Tato data pokrývají oblast, která jinak není informačně pokryta
v podstatě vůbec, totiž oblast skutečných výsledků insolvenčních řízení ze strany věřitelů.
Hlavní oblastí zájmu tak jsou reálné výsledky insolvenčních řízení, především výnos pro
věřitele a náklady řízení. Jde o oblasti, které nejsou oficiálními statistikami pokrývány vůbec
a například důvodová zpráva k takzvané revizní novele insolvenčního zákona připouští, že ani
statistický systém používaný v dané době Ministerstvem spravedlnosti České republiky není
schopen získat tato data.
Dalšími tématy jsou pak například uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a
pohledávek postavených jim na roveň a také řada aspektů z průběhu insolvenčních řízení.
Sledovány jsou mimo jiné časové termíny řízení, mechanismus přihlašování pohledávek,
délka a počet incidenčních řízení a tak dále.
Metodologie výzkumu
Ve výzkumu jsou zkoumána data z těch insolvenčních řízení, která:
-

byla vedena s podnikatelskými subjekty, ať již právnickými nebo fyzickými osobami,

-

byla započata podáním insolvenčního návrhu po 1. lednu 2008, tedy po datu účinnosti
zákona číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řízení (insolvenční zákon),

-

byla pravomocně ukončena do termínu sběru dat, přičemž tento termín byl v různých
vlnách výzkumů různý, neboť výzkumy jsou pořádány od roku 2012, celkově lze říci,
že v dané době pokrývá statistický vzorek období 2008 až 2014,

-

se vyznačují tím, že úpadek dlužníka (pokud byl vyhlášen) byl řešen konkurzem (v
dané době nebyl dotazník, který byl při výzkumu používán, uzpůsoben pro případy
reorganizací – těch je však v českém prostředí tak malé množství, že statisticky tvoří
zcela marginální část insolvenčních řízení, navíc část vysoce specifickou a statistika o
nich bude muset tuto specifičnost vždy respektovat (agregovaná data za konkurzy a
reorganizace v principu ztrácejí nebo přesněji vůbec nemají smysl).

Základní výsledky výzkumů
V následujících pasážích uvedeme základní výsledky výzkumů insolvenčních případů tak,
jak byly postupně získány z jednotlivých vln a postupně agregovány do souhrnných dat. Ta
obsahují údaje za 3222 insolvenčních řízení, která odpovídají výše uvedeným
metodologickým podmínkám. V dané době představuje těchto 3222 případů zhruba dvacet
procent z celkového počtu insolvenčních řízení odpovídajících definovaným podmínkám. Ze
statistického hlediska jde o vzorek vysoce dostačující – avšak nutno připomenout, že
v případě insolvenčních řízení jde o specifickou oblast, která může být významným způsobem
ovlivněna i jenom několika málo řízeními. To znamená, že vždy s další prozkoumanou
skupinou insolvenčních řízení dochází mnohdy k významnému upřesnění výsledků – není ale
pravděpodobné, že by v některé z hlavních oblastí nastal zcela zásadní posun proti
současnému trendu při upřesňování výsledků.
Zřejmě hlavní informací, kterou nám získávaná data poskytují, jsou údaje o obvyklém
uspokojení věřitelů při insolvenčních řízeních. V této rovině není možné označit získané údaje
za optimistické nebo pozitivní, neboť uspokojení věřitelů se pohybuje na velmi nízké úrovni a
to tak nízké, že zvláště v případě věřitelů zajištěných musíme konstatovat překvapivost
získaných údajů.
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Obr. 1: Uspokojení věřitelů

Zdroj: www.vyzkuminsolvence.cz, vlastní výpočty, pravá osa jsou procenta (hodnota 0,1=10%)

Tab. 1: Uspokojení pohledávek u řízení s úpadkem
Uspokojení věřitelů Uspokojení věřitelů
(Kč)
(%)
5 460 355 666
1 374 102 260
25,17
23 323 997 511
1 061 457 245
4,55

Pohledávky (Kč)
Zajištěných
Nezajištěných
Uspokojení pohledávek
za podstatou
Uspokojení pohledávek
postavených na roveň

975 934 352

744 924 692

76,33

689 270 494

313 297 834

45,45

Zdroj: www.vyzkuminsolvence.cz, vlastní výpočty

Údaje v Tab. 1 a v Obrázku 1 jsou v principu identické. Společně dávají tato vyjádření
dobrou představu nejen o uspokojení věřitelů v insolvenčních řízeních, ale také, což je možná
ještě podstatnější, také o národohospodářském významu insolvenčních řízení. Jak jsme
zmínili, prozkoumáno bylo v podkladových výzkumech celkem 3222 případů, přičemž tento
počet představuje asi dvacet procent všech insolvenčních řízení odpovídajících parametrům.
Pokud bychom tedy přijali v podstatě oprávněnou představu, že skutečnost je pětkrát vyšší
než zde uvedená čísla, mohli bychom formulovat některé závěry.
Prvním je ten, že v insolvenčních řízeních, která byla započata již podle stávajícího
insolvenčního zákona a byla ukončena do zhruba konce roku 2014, požadovali zajištění
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věřitelé celkem 27,3 miliardy korun, jejich uspokojení ale dosáhlo pouhých 6,85 miliardy
korun. Nezajištění věřitelé požadovali 116,6 miliardy korun, přičemž jejich plnění
z insolvenčních řízení dosáhlo pouze 5,3 miliardy korun. Jelikož pohledávky za majetkovou
podstatou můžeme při určitém zjednodušení považovat za náklady insolvenčního řízení, pak
tyto náklady dosáhly celkově během let 2008 až 2014 (avšak pouze se započtením
ukončených případů) 3,75 miliardy korun.
Ukazuje se tedy, že insolvenční řízení jsou děje, které mají zcela jistě svůj
makroekonomický význam a přesahují zcela nesporně rovinu vztahů mezi dlužníkem a jeho
věřiteli. Tím není řečeno, že by snad mělo docházet k podceňování významu insolvenčních
řízení, většinou jsou však chápána do značné míry jako právní problém – tyto propočty
ukazují velmi přesvědčivě, že primárně jde o otázku ekonomickou. Požadované pohledávky
dosahují ve sledovaném vzorku po přepočtu na celek bezmála 150 miliard korun a to v období
sedmi let.
Tab. 2: Počet případů s vyhlášením úpadku a bez vyhlášení úpadku

ANO
NE
Celkem

Řízení s úpadkem vs. řízení bez úpadku
Počet rozhodnutí
1750
1472
3222

[%]
54,31
45,69
100,00

Zdroj: www.vyzkuminsolvence.cz, vlastní výpočty

Zde se sluší poznamenat, že výše uvedené propočty o celkovém objemu prostředků, které
byly řešeny jako pohledávky v insolvenčních případech zahájených po lednu 2008 a
dokončených jakýmkoliv způsobem (avšak pravomocně) před koncem roku 2014, se logicky
týkají vlastně pouze oněch 1750 případů, ve kterých došlo ke kladnému rozhodnutí o úpadku
dlužníka. Tím však není řečeno, že ve zbylých 1472 případech by dlužník v úpadku nebyl,
v řadě z nich nemělo ani smysl zahajovat skutečné insolvenční kroky a postup směřující
k uspokojení věřitelů, neboť bylo zjevné, že není k dispozici žádný relevantní majetek
dlužníka, tedy naděje na uspokojení je mizivá. V takových případech jistě existovaly
pohledávky věřitelů, pravděpodobně i v řadě případů nikoliv marginální, avšak jejich výši
neznáme, protože nedošlo k jejich přihlášení. Z čehož plyne určitá úprava výše uvedeného
závěru o objemu prostředků „prošlých“ insolvenčními řízeními – ve skutečnosti jsou tyto
prostředky pravděpodobně významným způsobem vyšší, avšak protože jde o případy, kdy
nelze doufat v jakékoliv uspokojení věřitelů, nemá význam takové případy vůbec řešit.
Nejsme tedy ani schopni odhadnout, jaké skutečné ztráty utrpěli věřitelé v těch případech, kde
nedojde k vyhlášení úpadku.
Z vědeckého hlediska patří k poměrně zajímavým informacím také struktura pohledávek
tak, jak je zjištěna v jednotlivých insolvenčních řízeních. Jde o to, že existují řízení, ve
kterých se vyskytují pouze nezajištěné pohledávky a tedy nezajištění věřitelé, přičemž těchto
případů je sice co do počtu řízení většina, objem majetku v nich řešený však je nižší než by
odpovídalo počtu těchto insolvenčních řízení. Důvod je zjevný – pokud se u dlužníka
vyskytují pouze nezajištění věřitelé, jde s velkou pravděpodobností spíše o menší ekonomický
subjekt, tedy závazky takového dlužníka jsou nižší než závazky dlužníka, který eviduje i
zajištěné věřitele.
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Tab. 3: Struktura případů s vyhlášením úpadku dlužníka
Typy pohledávek
Jenom nezajištěné
Jenom zajištěné
Oba typy
Celkem

Počet
1225
36
549
1810

%

Objem (Kč)
Nezajištěné
8 155 850 441
156 227 343
5 923 065 080
14 549 210 314
6 079 292 422
22 705 060 755

Zajištěné

68
2
30
100%

Zdroj: www.vyzkuminsolvence.cz, vlastní výpočty

Za do jisté míry specifickou oblast musíme jistě považovat v pravdě výjimečné případy
insolvenčních řízení, ve kterých se přihlásili jenom zajištění věřitelé. Podle očekávání je pak
ekonomicky nejvýznamnější skupinou ta, kde se v insolvenčním řízení vyskytují jak zajištění,
tak nezajištění věřitelé.
Tab. 4: Průměrný počet a medián pohledávek v různých řízeních
Vše

Nenulové
hodnoty

Celkový počet řízení
Celkový počet pohledávek
Průměrný počet pohledávek
Medián
Celková výše pohledávek (Kč)
Průměrná výše pohledávky (Kč)
Medián
Celkový počet řízení
Celkový počet pohledávek
Průměrný počet pohledávek
Medián
Celková výše pohledávek
Průměrná výše pohledávky
Medián

Zajištěné
1749
4898
2,8
0
5 444 440 863
1 111 564
443
4898
11,1
2
5 460 355 666
1 114 813
1 970 072

Nezajištěné
1749
63613
36,4
16
23 323 997 511
366 655
2 385 493
1637
63492
38,8
17
23 323 997 511
367 353
2 657 316

Zdroj: www.vyzkuminsolvence.cz, vlastní výpočty

Údaje o průměrné výši pohledávky a mediánu pohledávek v různých kategoriích
insolvenčních řízení ukazují zajímavé informace o rozložení insolvenčních řízení – například
vysoký průměr počtu pohledávek a přitom velmi nízký medián u stejného ukazatele naznačují
rozložení variant směrem k nižšímu množství řízení s vysokým počtem přihlášených
pohledávek. Což je zajímavé zvláště v části s nenulovými hodnotami (tedy u těch řízení, kde
jsou oba typy pohledávek), kde medián případů (2 zajištěné a 17 nezajištěných pohledávek)
vytváří velmi zajímavou dvojici s průměrným stavem (11 zajištěných pohledávek a skoro 39
nezajištěných). Zatímco údaj o 39 nezajištěných pohledávkách nepřekvapí, průměr jedenácti
zajištěných pohledávek na jedno řízení je šokující – zjevně je ale způsobem poměrně malým
množstvím případů, kde se vyskytuje opravdu značné množství zajištěných pohledávek
najednou.
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Závěr
V rámci krátkého seznámení s problematikou výzkumu insolvenčních případů jsme
představily alespoň některé typy výstupů, které poskytují data z těchto výzkumů.
Významnými poznatky jsou především informace o nízké úrovni uspokojení, kterého se
dostává věřitelům všech typů, zároveň je nutné vyzdvihnout skutečnost vysokého významu
insolvenčních řízení z hlediska celé ekonomiky, který je dokázán celkovými odhadovanými
objemy majetku, jenž je v rámci insolvenčních řízení administrován.

Literatura
[1] www.vyzkuminsolvence.cz
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Některá specifika rozhodování krajských soudů
v insolvenčních řízeních 
Certain specific aspects of regional court rulings in insolvency
proceedings
Luboš Smrčka* – Jiří Hnilica**
ABSTRAKT
Studie se zabývá specifickými znaky rozhodovacích procesů insolvenčních soudů zvláště
v období od podání insolvenčního návrhu do rozhodnutí o úpadku nebo do jiného rozhodnutí,
které je umožněno zákonem číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon). Práce vychází z rozsáhlých statistických zkoumání uskutečněných
s podporou Technologické agentury České republiky na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Soudy jsou srovnávány primárně na základě jejich rozhodovací praxe, sekundárně na základě
doby potřebné pro rozhodovací procesy. Na základě analýzy zjištěných dat je konstatována
značná nejednotnost způsobu, jakým soudy rozhodují, podobně jsou zjištěny i značné rozdíly
v čase, který soudy pro svoje rozhodnutí spotřebují.
Klíčová slova: Insolvenční soud, insolvenční zákon, šikanózní návrh, úpadek.
ABSTRACT
The study focuses on specific characteristics of insolvency court ruling processes, especially
as of the time when an insolvency proposal is filed until a ruling on bankruptcy or other ruling
enabled by Act No. 182/2006 Coll. on bankruptcy and its settlement methods (Insolvency
Act) is passed. The work stems from comprehensive statistical surveys realized with the
support of the Technological Agency of the Czech Republic at the University of Economics in
Prague. Courts are compared primarily on the basis of their ruling practice, secondarily on the
basis of the time required for ruling processes. Marked inconsistency of the manner in which
courts rule is observed on the basis of analyses of ascertained data; similarly, marked
differences in time consumed by courts for their rulings have also been found.
Key words: Bankruptcy, bullying proposal, Insolvency Act, insolvency court.
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Rozhodovací procesy v insolvenčních řízeních
V České republice je ročně řešeno kolem 5570 insolvenčních návrhů podaných na
podnikatelské subjekty (fyzické i právnické osoby včetně živnostníků – obvykle označováno
jako firmy).* To znamená, že krajské soudy (místně a věcně příslušné k projednávání
insolvenčních návrhů), jsou pod relativně silným tlakem nápadu činnosti spojené
s insolvenční problematikou, přičemž hlavní složkou agendy jsou ve skutečnosti návrhy na
fyzické osoby, kterých je řádově více. To ukazuje Tab. 1.
Tab. 1:Insolvenční návrh v České republice, rok 2014, počátek 2015
Insolvenční návrhy ČR*

Měsíc Celkem Firmy
1
2486
259
2
3004
292
3
3329
340
4
3311
346
5
2804
291
6
2898
290
7
3110
335
8
2618
248
9
2885
285
10
2998
284
11
2768
282
12
2929
311
celkem 35140 3563

2014
2015
Fyzické osoby vč.
Fyzické osoby vč.
nepodnikajících
nepodnikajících
Celkem Firmy
živnostníků
živnostníků
2227
2353
264
2095
2712
2831
261
2570
2989
2965
2513
2608
2775
2370
2600
2714
2486
2618
31577
5184
525
4665

Zdroj: Creditreform, http://www.creditreform.cz/novinky-downloads/vyvoj-insolvenci-v-cr.html

Jak je z Tab. 1 vidět na první pohled, agenda fyzických osob je oproti podnikatelským
subjektům zhruba devíti až desetinásobná. U jednotlivých krajských soudů bychom přitom

*

Jde o průměrnou hodnotu, mezi lety 2008 až 2014 včetně, za tuto dobu obdržely soudy celkem 38 967
takových návrhů (v jednotlivých letech to bylo: 3418, 5255, 5559, 6753, 8398, 6021 a 3563). Tato statistika
společnosti
Creditreform
(http://www.creditreform.cz/fileadmin/user_upload/CRInternational/local_documents/cz/Presseartikel/Insolvence_2014.pdf ) je problematická v jedné věci – totiž
poslední dva roky jsou čísla o firmách bez tak zvaných nepodnikajících živnostníků, což jsou řízení vedená
s cílem dosáhnout oddlužení, avšak jde o bývalé podnikatele, kteří již svoji činnost neprovozují a argumentují
tím, že většina jejich závazků nevznikla z podnikání. Umístění této specifické skupiny se totiž i dříve v čase
měnilo s tím, jakou většinovou praxi soudy zaujímaly, totiž zda byly ochotné diskutovat možnost oddlužení
v těchto případech, nebo zda vyžadovaly řešení prostřednictvím konkurzu. Jde o tradiční problém vymezení
podnikající a nepodnikající osoby tam, kde fyzická osoba má dluhy vzniklé v průběhu času a to jak z titulu
podnikání, tak i formou například spotřebitelských úvěrů. Původní chápání bylo striktní v duchu dikce zákona
(§389 odst. 1, písm. b) IZ umožňuje oddlužení jenom těm fyzickým osobám, které „nemají dluhy
z podnikání“. Nicméně náhled na tuto otázku se v čase proměňuje, což reflektovala také tak zvaná „revizní
novela“ IZ účinná od 1. 1. 2014. Ta otevřela větší prostor pro využití postupu oddlužení i v případě
podnikatelů – především díky §389.
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našli jisté rozdíly, které však není třeba považovat za významné. Faktem ovšem je, že otázka
osobních bankrotů (ale i úpadků firemních) je v určitém rozporu s tím, jak je obvykle
koncipována velikost krajských soudů.* Většina agendy totiž (s výjimkou problematiky
hlavního města) v soudnictví souvisí s počtem obyvatel regionu nebo oblasti, která spadá pod
konkrétní soud. Případ insolvenčních řízení je však složitější, neboť rozdíly v nápadu případů
jsou zde enormní. Statistická data společnosti Czech Credit Bureau citovaná v odborné
literatuře například uvádějí: „V roce 2014 bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno ve
Středočeském (2 662 bankrotů), v Moravskoslezském (2 335 bankrotů) a v Ústeckém (2 276
bankrotů) kraji, nejméně to bylo v kraji Vysočina (478 bankrotů), v Pardubickém (665
bankrotů) a Libereckém kraji (757 bankrotů). Nejvíce osobních bankrotů na 10 000 obyvatel
připadlo na Karlovarský kraj (téměř 34 bankrotů), Ústecký kraj (necelých 28 bankrotů) a ve
Středočeském kraji (20 bankrotů). Nejméně jich bylo v kraji Vysočina (9,4 bankrotů) a
v Praze (9,9 bankrotů). Meziročně se počet osobních bankrotů snížil v osmi krajích, nejvíce to
bylo v kraji Pardubickém (- 30 %). Nejrychleji se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil
v Praze (+ 23 %) a ve Středočeském kraji (+ 10 %).“ (Kameníčková, 2015)
Z předchozího je vidět, jak neobyčejně vysoká je volatilita těchto dat, když rozdíly
v krajích jsou při přepočtu na obyvatele násobné (mezi nejnižším nápadem a nejvyšším
nápadem u osobních bankrotů je vztah cca 1 ku 3,5). Aniž by bylo nutné tuto situaci dále
zkoumat, lze poznamenat, že jde o stav zcela jistě vytvářející značný tlak na soudní systém.
V citaci zmíněné prudké kolísání počtu nových případů na deset tisíc obyvatel je podobně
znepokojující – za prvé ho neumíme vysvětlit, což v ekonomické problematice vždy vytváří
značnou míru rizika, za druhé vytváří složitou situaci v oblasti plánování soudních kapacit.
Zde se nabízí námět k dalšímu výzkumu, který by v budoucnosti mohl významným
způsobem pomoci při práci vlády a příslušných institucí státu, totiž analýza insolvenčních
řízení vzhledem ke krajům soudním i správním na straně jedné, zároveň analýza informací o
probíhajících exekučních řízeních ve stejném regionálním rozložení na straně druhé a analýza
řady ekonomických údajů (mzdy, nezaměstnanost, produkce, činnost obchodních společností)
na straně třetí. Insolvenční řízení a exekuční řízení jsou jako dva základní mechanismy
vymáhání pohledávek (kolektivní a individuální vymáhání) vzájemnými substituty, alespoň
do jisté míry. Jejich využívání by mělo mít ekonomickou logiku ve vztahu k životní úrovni
v rovině nepodnikajících fyzických osob i podnikatelských subjektů všeho typu.
Nicméně dosud jsme prokázali, že zvláště některé soudy jsou pod enormním tlakem
nápadu insolvenční problematiky, přičemž tento tlak je vytvářen jak případy relativně
jednoduchými (návrhy na oddlužení), tak i případy složitějšími (návrhy směřující na
podnikatelské subjekty nebo insolvenční návrhy vůči osobám stojícím na pomezí
podnikatelské a nepodnikatelské oblasti). V dalších částech studie se budeme zabývat soudní
praxí v jednotlivých regionech podle soudních krajů a jejich odlišností, přičemž zkoumat
budeme segment obvykle nejvíce náročných případů,† to je případů podnikatelských subjektů.

*

Zde je vhodné upozornit, že řada vyšších územně-správních celků (krajů) nemá svůj vlastní krajský soud, ale
buď je jejich oblast rozdělena mezi dva či více jiných soudů, nebo je v příslušném krajském městě zřízena
pobočka jiného krajského soudu – to se týká například Liberce, kde je pobočka Krajského soudu Ústí nad
Labem, také Olomouce s pobočkou Krajského soudu v Ostravě či Pardubic s pobočkou Krajského soudu
v Hradci Králové. Krajský soud v Brně má pobočky dokonce dvě – v Jihlavě a ve Zlíně. Ale například
Krajský soud v Plzni má v Karlových Varech pouze zřízenou podatelnu. Z uvedeného plyne, že v řadě
případů je dosti obtížné řešit vztahy mezi statistikami týkajícími se správních krajů a soudních krajů, protože
soudní kraje jsou strukturovanější a většina z nich je konfrontována s podstatně méně homogenním územím
oproti krajům správním. Naštěstí zmíněné prameny respektují problematiku správních krajů.
†
Z hlediska odborného i z hlediska administrativního.
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Dosud jsme došli k závěru, že řada soudů je ve svých rozhodovacích procesech pod značným
tlakem celkového nápadu nových insolvenčních návrhů (přičemž jako jeho příčinu je třeba
brát všechny insolvenční návrhy). Avšak kraje s největším napětím se v čase mění a navíc
v některých případech jde o tlak více vycházející z enormní „hustoty“ výskytu insolvenční
situace vzhledem k počtu obyvatel (případně registrovaných podnikatelských subjektů) než
z absolutních čísel.

Problematika předúpadkové fáze řízení
Jak známo, insolvenční řízení je zahajováno na návrh, přičemž návrh může podat dlužník i
věřitel (v případě podnikatelských subjektů to platí včetně případných návrhů na způsob
řešení úpadku). Zároveň berme za prokázané, že právě insolvenční řízení je specifickým
dějem, kterého lze zneužívat k řadě cílů, jež můžeme nazvat nečestnými nebo vymykajícími
se z obvyklého standardu vzájemného chování tržních subjektů. To je aspekt dále zvyšující
důležitost předúpadkové fáze řízení. (Schönfeld et al., 2014; Smrčka et al., 2015)
Neboť jak bychom mohli definovat úlohu soudu v této fázi? Na straně jedné má celé
řízení směřovat k maximálnímu uspokojení pohledávek věřitelů tak, jak jsou zařazovány
zákonem* do jednotlivých kategorií. Charakteristickou podmínkou úspěchu takové snahy je
primárně rychlost řízení. Za druhé je zde nutnost osvědčit úpadek dlužníka, tedy zjistit zda
situace dlužníka opravdu odpovídá některé ze dvou definic úpadku (bez dalšího odkazujeme
na §3 IZ). V rámci této snahy by měly být urychleně odhaleny tak zvané šikanózní návrhy,
tedy takové insolvenční návrhy, u kterých lze prokázat nebo alespoň důvodně předpokládat
nečestné úmysly navrhovatele (přičemž nečestné úmysly může mít nejen věřitel, ale
pochopitelně také dlužník). To vše v situaci, kdy je soud striktně úkolován zveřejněním
došlého návrhu (a zahájením řízení) bez odkladu (§101 IZ), přičemž z daných lhůt je zřejmé,
že před zveřejněním návrhu není možné očekávat, že by soud jakkoliv zkoumal došlý návrh –
snad kromě jediné formální náležitosti, totiž faktu samotné existence dlužníka. Všechny
ostatní úkony následují až po zveřejnění návrhu, tedy po zahájení insolvenčního řízení.†
Zároveň, což je u insolvenčního řízení velmi důležité, má samotné zahájení řízení některé
důsledky primárně pro dlužníka, ale také velmi podstatné dopady na věřitele. Tuto
problematiku řeší především §109 až §111 IZ, když rozhodující dopady na dlužníka jsou
pojednány v §111, kde zásadní je odst. 1, který omezuje nakládání s majetkem dlužníka.
Dopady na věřitele jsou obvykle bagatelizovány, ve skutečnosti však je můžeme označit za
velmi významné, především se jedná o §109 odst. 1 písm. c), který (spolu s dalšími)
formuluje přednost kolektivního vymáhání před vymáháním individuálním.
Z uvedeného plyne, že co se týká dlužníků i věřitelů postupujících v poctivém úmyslu,
jejich zájmem je vždy zásadní zkrácení předúpadkové fáze řízení. Lze významným způsobem
naznačit, že takoví účastníci řízení, kteří v něm nepostupují se snahou o maximální rychlost,
což platí zvláště v předúpadkové fázi, pravděpodobně nesledují (neexistuje-li další významná
okolnost) poctivý zájem.

Dostupná data o insolvenčních řízeních
I v odborném tisku bylo mnohokráte konstatováno, že co se týká dostupnosti a validity
informací o insolvenčních řízeních, jde o problematickou otázku, neboť k dispozici jsou velmi

*

Myšlen je vždy zákon číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), pokud bude
v textu zmiňován jiný legislativní předpis, bude tato skutečnost zmíněna.
†
A to i úkony umožněné §128a IZ.
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omezené celkové informace. (Smrčka et al., 2014a; Smrčka et al., 2014b) Nicméně co se týká
dat postihujících právě řízení před úpadkem, jsou dostupné i určité statistiky pocházející
z oficiálních zdrojů, v daném případě zveřejněné Ministerstvem spravedlnosti České
republiky. Část z nich byla zveřejněna v rámci důvodových zpráv k některým novelám
insolvenčního zákona – zvláště pak k tak zvané protišikanózní novele a k revizní novele.*
Vedle toho budeme významným způsobem vycházet v dalších úvahách zvláště ze statistik,
které shromáždil tým zabývající se výzkumem insolvenční praxe na pražské Vysoké škole
ekonomické, který pracuje s podporou Technologické agentury České republiky.
Tab. 2: Rozhodování soudů v předúpadkové fázi insolvenčních řízení

Vyhlášen úpadek dlužníka
Nevyhlášen úpadek dlužníka (z toho:)
Návrh odmítnut pro vady podle § 128
Návrh zamítnut podle § 143 (nebyly splněny zákonem
stanovené předpoklady)
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek majetku
dlužníka)
Řízení zastaveno dle § 108 (nezaplacení zálohy na
náklady insolvenčního řízení)
Řízení zastaveno podle § 129 a § 130 (zpětvzetí návrhu)
Řízení zastaveno podle § 107 (o téže věci probíhalo jiné
řízení)
Jiné†
Celkový součet

Počet rozhodnutí
1750
1472

[%]
54,31
45,69

3222
485

100,00
32,95
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5,37

600

40,76

149
121

10,12
8,22

9
29
1472

0,61
1,97
100,00

Zdroj: http://vyzkuminsolvence.cz/databaze-vyzkumu/5-vlna/souhrnne-vysledky-2-az-5-vlny-statistickychsetreni-datove-soubory.html

*

Antišikanózní novelou insolvenčního zákona je nazýván zákon číslo 334/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 182/2006 Sb. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Revizní novela je
neformální název zažitý pro zákon číslo 294/2013 Sb.
†
Položka „Jiné“ obsahuje případy, ve kterých bylo vyneseno rozhodnutí s přihlédnutím k více možnostem a dále
také případy, které spadají pod § 128a IZ – tento paragraf nebyl v dotazníku v dané době zohledněn. Zmíněný
paragraf je součástí soustavných snah omezit tak zvané šikanózní návrhy a snížit jejich počet na nějakou
přijatelnější úroveň (ve skutečnosti však nemáme žádné hodnověrné informace, kolik šikanózních návrhů se
v reálné praxi vyskytuje). Samotný § 128a IZ řeší situaci, kdy má být návrh soudem odmítnutí pro zjevnou
bezdůvodnost a mezi důvody takového okamžitého odmítnutí mimo jiné uvádí: situaci, kdy je insolvenční
návrh podaný věřitelem zjevně bezdůvodný; podle zákona tak učiní neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co
byl insolvenční návrh podán. Za zjevně bezdůvodný návrh je považován takový, který navrhovatel dokládá
oprávnění jej podat pohledávkou, ke které se pro účely rozhodnutí o úpadku nepřihlíží, nebo jde o insolvenční
návrh podaný opětovně a insolvenční navrhovatel při jeho podání nedoloží, že splnil povinnosti uložené mu
případně předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu, nebo jeho podáním insolvenční navrhovatel zjevně
sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka. Bude zajímavé sledovat v budoucnosti, jaké množství
insolvenčních návrhů bude odmítnuto právě na základě tohoto relativně nového ustanovení.
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Jak vidíme z Tab. 2, k tomu, že není vyhlášen úpadek dlužníka, dochází poměrně často,
s mírnou nadsázkou lze říci, že zhruba v polovině všech insolvenčních řízení.
Celorepubliková statistika však vykazuje překvapivé rozdíly regionální.
Tab. 3: Řízení s úpadkem vs. řízení bez úpadku dle soudu
Počet rozhodnutí
253
246
7
122
119
3
258
149
109
284
273
11
133
128
5
124
112
12
439
199
240
1607
522
1085
3220*

Krajský soud v Brně
ANO
NE
Krajský soud v Českých Budějovicích
ANO
NE
Krajský soud v Hradci Králové
ANO
NE
Krajský soud v Ostravě
ANO
NE
Krajský soud v Plzni
ANO
NE
Krajský soud v Praze
ANO
NE
Krajský soud v Ústí nad Labem
ANO
NE
Městský soud v Praze
ANO
NE
Celkem

[%]
97,2
2,8
97,5
2,5
57,8
42,2
96,1
3,9
96,2
3,8
90,3
9,7
45,3
54,7
32,5
67,5

Zdroj: http://vyzkuminsolvence.cz/databaze-vyzkumu/5-vlna/souhrnne-vysledky-2-az-5-vlny-statistickychsetreni-datove-soubory.html

Dramatické rozdíly dělí soudy do tří kategorií. V první najdeme Městský soud v Praze,
který do dalšího jednání pustil ve zkoumaném vzorku případů jenom třetinu insolvenčních
řízení. Do druhé skupiny můžeme zařadit Krajský soud v Ústí nad Labem a Krajský soud
v Hradci Králové, kde je praxe zjednodušeně řečeno nastavená na vyhlášení úpadku
v polovině případů. A ostatní soudy pak tvoří třetí skupinu s dominancí takových
insolvenčních řízení, ve kterých je vyhlášen úpadek dlužníka.

*

Chybějící dva případy byly řešeny u Vrchních soudů – jeden v Praze a druhý v Olomouci a z hlediska statistiky
jsou spíše matoucí.
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Vysvětlení této praxe je zřejmě v samotném přístupu soudů. V podstatě lze vyloučit, že by
v prostředí České republiky, které je přes všechny například i zde zmíněné rozdíly, v principu
prostředím velmi homogenním, mohla být tak výrazně odlišná rozhodovací praxe daná
skutečným stavem dlužníků a rozdílností jejich situace. Navíc sama třebas zjevná neexistence
majetku dlužníka (§ 144) již v podobném období, v jakém je účinný § 128a, není sama o sobě
důvodem pro zamítnutí návrhu. Soud musí minimálně vyzvat navrhovatele ke složení
dostatečné zálohy na náklady řízení a teprve pokud to není učiněno, soud postupuje podle §
108 v součinnosti s § 144.
Z těchto důvodů můžeme očekávat od případů řešených v současnosti jinak strukturované
výsledky, než jak je vidíme v Tab. 2 a Tab. 3.
Tab. 4: Řízení bez úpadku podle soudů - důvody

Krajský soud v Brně
Návrh odmítnut pro vady podle § 128
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek
majetku dlužníka)
Řízení zastaveno podle § 129 a § 130 – zpětvzetí
návrhu
Krajský soud v Českých Budějovicích
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek
majetku dlužníka)
Jiné
Krajský soud v Hradci Králové
Návrh odmítnut pro vady podle § 128
Návrh zamítnut podle § 143 (nebyly splněny
zákonem stanovené předpoklady)
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek
majetku dlužníka)
Řízení zastaveno dle § 108 (nezaplacení zálohy
na náklady insolvenčního řízení)
Řízení zastaveno podle § 129 a § 130 – zpětvzetí
návrhu
Řízení zastaveno podle § 107 (o téže věci
probíhalo jiné řízení)
Jiné
Krajský soud v Ostravě
Návrh odmítnut pro vady podle § 128
Návrh zamítnut podle § 143 (nebyly splněny
zákonem stanovené předpoklady)
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek
majetku dlužníka)
Řízení zastaveno dle § 108 (nezaplacení zálohy
na náklady insolvenčního řízení)
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Počet rozhodnutí
7
2
4

[%]
0,48
0,14
0,27

1

0,07

3
1

0,20
0,07

2
109
12
6

0,14
7,40
0,82
0,41

56

3,80

13

0,88

19

1,29

2

0,14

1
11
3
1

0,07
0,75
0,20
0,07

6

0,41

1

0,07

Krajský soud v Plzni
Návrh odmítnut pro vady podle § 128
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek
majetku dlužníka)
Jiné
Krajský soud v Praze
Návrh odmítnut pro vady podle § 128
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek
majetku dlužníka)
Řízení zastaveno dle § 108 (nezaplacení zálohy
na náklady insolvenčního řízení)
Řízení zastaveno podle § 129 a § 130 – zpětvzetí
návrhu
Krajský soud v Ústí nad Labem
Návrh odmítnut pro vady podle § 128
Návrh zamítnut podle § 143 (nebyly splněny
zákonem stanovené předpoklady)
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek
majetku dlužníka)
Řízení zastaveno dle § 108 (nezaplacení zálohy
na náklady insolvenčního řízení)
Řízení zastaveno podle § 129 a § 130 – zpětvzetí
návrhu
Řízení zastaveno podle § 107 (o téže věci
probíhalo jiné řízení)
Jiné
Městský soud v Praze
Návrh odmítnut pro vady podle § 128
Návrh zamítnut podle § 143 (nebyly splněny
zákonem stanovené předpoklady)
Návrh zamítnut podle § 144 (pro nedostatek
majetku dlužníka)
Řízení zastaveno dle § 108 (nezaplacení zálohy
na náklady insolvenčního řízení)
Řízení zastaveno podle § 129 a § 130 – zpětvzetí
návrhu
Řízení zastaveno podle § 107 (o téže věci
probíhalo jiné řízení)
Jiné
Celkový součet

5
3
1

0,34
0,20
0,07

1
12
5
4

0,07
0,82
0,34
0,27

2

0,14

1

0,07

240
77
6

16,30
5,23
0,41

91

6,18

36

2,45

20

1,36

1

0,07

9
1085
383
66

0,61
73,71
26,02
4,48

437

29,69

97

6,59

80

5,43

6

0,41

16
1472

1,09
100,00

Zdroj: http://vyzkuminsolvence.cz/databaze-vyzkumu/5-vlna/souhrnne-vysledky-2-az-5-vlny-statistickychsetreni-datove-soubory.html

Tab. 4 ukazuje rozložení důvodů, proč nebyl vyhlášen úpadek dlužníka, u jednotlivých
soudů tak, jak vyplývají z praxe v daném regionu. Do jisté míry zde ještě více vystupuje
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zjevná výjimečnost Městského soudu v Praze a jeho rozhodovací praxe. (více Smrčka et al.,
2014c)

Problém času u předúpadkové fáze řízení
Problém času je obecně jedním z hlavních úhelných kamenů insolvenčního zákona všude
na světě – nebo alespoň ve vyspělých zemích a těch ekonomikách, které se snaží o racionální
uspořádání tržních vztahů či alespoň nepopírají soukromé vlastnictví. Zároveň lze říci, že
otázka délky řízení je jednou z těch, jejichž řešení zásadně ovlivňuje celkovou úspěšnost
insolvenčních řízení.
Jak již bylo výše jednou poznamenáno, délka řízení je podstatný atribut insolvenčního
řízení. Zatímco ve fázi po úpadku (zvláště v případě, kdy je jako způsob řešení úpadku
vybrána reorganizace, ale mnohdy i při konkurzu) si lze představit situace, kdy je pro věřitele
i celkový výsledek řízení čas méně podstatný a lepší je postupovat pomaleji avšak důkladně,
ve fázi před vyhlášením úpadku se zdá být situace jednoznačná. Až na naprosto výjimečné
případy, které si snad lze alespoň teoreticky představit, je prakticky nemožné, že by
prodlužování řízení mohlo něčemu napomoci (znovu je třeba poznamenat: při sledování
poctivého záměru).
V této souvislosti je pak pro věřitele (a ostatně i pro dlužníky) podstatné, s jakou rychlostí
jsou soudy schopny řešit jednotlivé insolvenční případy. Orientaci dává Tab. 5.
Tab. 5: Délka řízení podle soudů
Průměrná délka (bez
úpadku, dny)
Popisky řádků
226 (6)
Krajský soud v Brně
202 (5)
Krajský soud v Čes. Budějovicích
124 (2)
Krajský soud v Hradci Králové
518 (8)
Krajský soud v Ostravě
244 (7)
Krajský soud v Plzni
114 (1)
Krajský soud v Praze
172 (4)
Krajský soud v Ústí nad Labem
159 (3)
Městský soud v Praze
162
Celkový průměr

Průměrná délka (s úpadkem do
pravomocného ukončení, dny)
763 (6)
755 (5)
852 (7)
649 (2)
905 (8)
730 (4)
660 (3)
635 (1)
711

Zdroj: http://vyzkuminsolvence.cz/databaze-vyzkumu/5-vlna/souhrnne-vysledky-2-az-5-vlny-statistickychsetreni-datove-soubory.html

Z této tabulky není jasná jakákoliv vzájemná závislost mezi rychlostí řízení podle
krajských soudů při variantě bez úpadku a s úpadkem. Můžeme sice dovozovat, že Městský
soud v Praze a Krajský soud v Ústí nad Labem patří k nejrychlejším v obou srovnávacích
rovinách, zatímco Krajský soud v Hradci Králové pouze ve fázi před úpadkem, ale to
nesporně není dostatečný důvod k výraznější interpretaci. Faktem však je, že ty soudy, které
vykazují významné množství insolvenčních řízení ukončených bez úpadku, patří v tomto
srovnání také k nejrychlejším.
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Závěr
Aniž bychom v dané souvislosti chtěli z předložených faktů vyvozovat nějaké větší
závěry, lze podotknout jeden, který můžeme v souvislosti s daty z Tab. 1 a některými dalšími
informacemi uvedeným ve studii považovat za velmi pravděpodobný. Soudy v Praze
(Městský soud) a také v Ústí nad Labem a do jisté míry i v Hradci Králové můžeme
považovat za ty, které jsou pod významným tlakem insolvenčních návrhů vzhledem k počtu
obyvatel oblastí, které pod tyto soudy spadají. Neplatí to sice zcela stoprocentně, zvláště
složitá je situace v případě Krajského soudu v Hradci Králové, ale pokud bychom se spokojili
s trendovým důkazem, ten k dispozici je. Pak bychom s velkou pravděpodobností mohli vést
další polemiku o hypotéze, podle které mají tendenci k tomu uzavírat insolvenční řízení bez
úpadku právě soudy, které patří k těm, o nichž je možné hovořit jako o dlouhodobě
přetížených.
Na straně druhé je však stejně zřejmé, že tímto způsobem není možné vysvětlit celou
problematiku nastíněnou ve studii, tedy všechny silné rozdíly v rozhodovací praxi, které se
zde objevují. Tedy nutně musí hrát velký vliv, v podstatě rozhodující, samotný úzus
jednotlivých krajských soudů a jejich vnitřní dohoda o posuzování různých situací spojených
s faktem insolvenčních návrhů. Tedy můžeme říci určitá „citlivost“ soudu na různé okolnosti
návrhů – ať již formální nebo obsahové. To považujme za podstatnou informaci, neboť jí lze
interpretovat jako prvek vnášející další nejistotu do již tak velmi rizikového prostředí
insolvenčních řízení. Rozdílnost rozhodovací praxe soud může a nutně i musí vést k tomu, že
podnikatelské subjekty (primárně věřitelské) s nadregionální působností se ve své praxi
setkávají se značně odlišnými přístupy moci soudní k výkonu soudní praxe.
Přičemž lze konstatovat, že právě moc soudní by měla spíše směřovat k tomu, aby byla
maximálně předvídatelná a konzistentní.
V otázce času jsme nedospěli k jednoznačnému názoru na to, nakolik má tendence soudů
uzavírat insolvenční řízení pro formální nedostatky nebo z jiných sledovaných důvodů vliv na
celkové výsledky řízení. Faktem je, že „razantní“ soudy, které ukončují řadu řízení předčasně
a mnohdy například proti vůli účastníků řízení, dosahují většinou lepších výsledků i ve
srovnání řízení s úpadkem.
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Procesní řízení a insolvence
The Process Management and Insolvency
Vladimír Štípek*
ABSTRAKT
Procesní řízení tvoří moderní směr řízení, který je stále více uplatňován také v malých a
středních podnicích. Zavádění procesního managementu může zlepšit rozhodování, přinést
zvýšení konkurenceschopnosti, snížit náklady, zvýšit kvalitu uspokojení zákazníků a čelit
hrozbě insolvence. Využití procesního managementu v těchto podnicích má určitá omezení.
Zajištění jistoty a spravedlivého přístupu k podnikání, zejména pro malé podniky, je mnohem
obtížnější. Požadavky praxe malých a středních podniků vyžadují v procesním řízení, včetně
insolvenčního řízení, komplexní řešení. Insolvenční zákon představuje naději pro malé a
střední podniky.
Klíčová slova: Procesní řízení, malé a střední podniky, insolvence.
ABSTRACT
The process management creates modern direction of management, which is more and more
applied also in small and medium enterprises. Implementation of process management can
improve decision-making, increase competitiveness, reduce cost, higher quality of costumer
satisfaction and face up to threat of insolvency. Using principles of process management in
these subjects has certain limitations. To provide certainty and fairness for business,
especially small enterprises, is more difficult. Requirements of practice of small and medium
enterprises need in the process management, including of insolvency proceedings,
comprehensive solution. Insolvency law are hoping for small and medium.
Key words: Process management, small and medium enterprises, insolvency.
JEL classification: G30

Úvod
Uplatňování procesního řízení v malých a středních má svá specifika, k nimž patří
především velikost podniku, počet pracovníků, způsob komunikace, přístup k informacím a
v neposlední řadě finanční možnosti. Zejména malé podniky jsou zranitelnější v případě
vzniku krizových situací, k nimž patří například druhotná platební neschopnost či šikanózní
návrhy nesolidních partnerů. Přes všechna omezení je procesní řízení v malých a středních
podnicích perspektivní, procesy je nutno přesně definovat a vymezit vazby mezi nimi. V okolí
podniků dochází neustále ke změnám a jsou stále rychlejší. Právní prostředí musí být na tuto
skutečnost připraveno a pružně reagovat na vzniklé problémy. Článek je koncipován
z hlediska pohledu podnikatele, který nemá právnické vzdělání a od právníků očekává kvalitní
řešení možných problémů, včetně insolvence.
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Metodika
V článku bylo využito výsledků dlouhodobého zkoumání již realizovaných výzkumných
projektů. Jednalo se o projekt Národního programu výzkumu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a „Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a
středního podnikání“a o projekt výzkumu Grantové agentury Jihočeské univerzity „Procesní
management a možnosti jeho zavedení v malých a středních podnicích“ (autor článku byl
spoluřešitelem projektů). V rámci výzkumu bylo využito jednak primárních dat, získaných
řízenými rozhovory, jednak dat sekundárních z finančních výkazů zkoumaných subjektů.
K dalším pramenům patřilo studium publikací s tématikou insolvence Kislingerová
(2013), obecně známých informací o této problematice, sledování denního tisku a vlastní
výzkum autora na základě řízených rozhovorů s vedením vybraných firem. K stěžejním
pramenům patřily publikace Kislingerová (2010), Stejskalová, I. – Rolínek, L. et al.. (2008),
Rolínek a kolektiv (2012), dále pak Štípek (2007), Štípek (2013), Štípek (2014), Vládní návrh
insolvenčního zákona (2013), MF Dnes (2015).
Výzkumný vzorek představoval 187 malých a středních podniků se sídlem v Jihočeském
kraji v roce zpracování výzkumu, tj. v roce 2012. Sledování a výzkum části vybraných
subjektů dále pokračuje a je důležitým podkladem pro zkoumání problémů zejména malých
podnikatelů s tématikou insolvence. Autor se v článku zabývá vybranými informacemi výše
zmíněného výzkumu se zaměřením na finanční procesy.

Výsledky a diskuse
Procesní řízení se stále více stává uznávaným způsobem organizování podniků a postupně
nahrazuje systém útvarového řízení. Umožňuje lépe uspokojit požadavky zákazníků, pružněji
na ně reagovat, zvyšovat kvalitu produkce, snižovat náklady a realizovat zisk. Podnikové
procesy jsou stejně významné jako ostatní činitele podniku a schopnost jejich zvládnutí se
stává nejen konkurenční výhodou, ale přímo potřebou.
Uplatnění procesního řízení zejména malých podniků má svá specifika, zejména
v přístupu vedení ke spolupracovníkům, způsobu interní komunikace či v převaze
operativního řízení oproti strategickému. Manažeři se zejména z časových důvodů nevěnují
vlastnímu vzdělávání v této oblasti a nemají relevantní informace o procesním řízení, čímž
mohou přivést řízený subjekt do problémů, k nimž patří insolvence.
Kislingerová (2013) vysvětluje termín insolvence jako platební neschopnost, kdy dlužník
není schopen dostát svým závazkům vůči věřiteli. Pokud dojde k insolvenci, většinou se
společnost dostává do úpadku. Formálně z hlediska insolvenčního práva může jít i o stav, kdy
pasiva převyšují aktiva podniku a podnik je předlužený. V daném případě je uvažováno spíše
s krátkodobými pasivy vůči likvidním aktivům, takže pokud tento stav nastane, potom podnik
nebývá schopen plnit své závazky včas a v plné výši, čímž dojde ke skutečné insolvenci.
Následkem je úpadek, který lze řešit dohodou s věřiteli, případně soudně formou
insolvenčního procesu.
V případě dalšího rozvoje podniku je nutno procesy formalizovat, definovat je, stejně jako
všechny aktivity, které v podniku probíhají. K vymezení termínu „malý a střední podnik“ byly
použity materiály Evropské unie. Ve zkoumaném souboru převažovali soukromí podnikatelé
(77%), v ostatních případech se jednalo o obchodní společnosti, společenství vlastníků,
družstva apod.
Dotazník, sestavený výzkumným týmem, měl tři části. První část obsahovala základní
informace k identifikaci zkoumané firmy, druhá část se týkala cíle a strategie firmy,
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příležitostí a hrozeb, třetí část byla zaměřena na jednotlivé podnikové procesy, jejich
charakteristiky a hodnotící ukazatele (Rolínek a kol., 2012).
Výzkum byl zaměřen na následující podnikové procesy:





proces marketing,
proces řízení lidských zdrojů,
proces finanční řízení,
proces výroba.

Téma článku vyžaduje zaměření pozornosti na proces „finanční řízení“. V rámci
zkoumání tohoto procesu byly sledovány následující dílčí procesy:







finanční plánování (tvorba plánu, stanovení bodu zvratu),
finanční řízení (zisk, cash flow, tržby, kontrola nákladů, hodnota podniku, kontrola
zadluženosti, zajištění platební schopnosti apod.),
řízení výnosnosti a nákladů (mzdové náklady, náklady na materiál, na energie, na služby,
na úroky, daňové zatížení apod.),
řízení platební schopnosti (doba obratu závazků, závazky po splatnosti, krátkodobé
závazky, krátkodobé úvěry, likvidita, stav peněžních prostředků),
řízení dluhu (podíl cizích zdrojů, podíl bankovních úvěrů, poměr úroků k příjmům apod.),
řízení dlouhodobého majetku (obrat dlouhodobého majetku, odepsanost, efektivita
investic).

Respondenti (vedoucí pracovníci vybraných malých a středních podniků) subjektivně
posuzovali procesy finančního řízení z hlediska současného stavu a možných trendů.
Výsledky vybraných ukazatelů jsou uvedeny v tabulce 1 (kromě ukazatelů, uvedených
v tabulce 1, byly ve výsledcích výzkumu hodnoceny tržby a kontrola nákladů).
Tab. 1: Vybrané ukazatele – hodnocení respondentů (výňatek)
Vybrané ukazatele
Zisk

Zadluženost

Platební schopnost

Současný stav (v %)
Velmi dobrý
9
Dobrý
49
Průměrný
30
Špatný
11
Velmi špatný
1
Velmi dobrý
20
Dobrý
43
Průměrný
33
Špatný
4
Velmi špatný
0
Velmi dobrý
25
Dobrý
51
Průměrný
19
Špatný
5
Velmi špatný
0

Trend (v %)
Rychle rostoucí
Rostoucí
Stagnující
Klesající
Rychle klesající
Rychle rostoucí
Rostoucí
Stagnující
Klesající
Rychle klesající
Rychle rostoucí
Rostoucí
Stagnující
Klesající
Rychle klesající

Zdroj: Rolínek a kolektiv (2012), vlastní úprava
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15
43
42
13
0
0
35
45
20
0
1
48
45
5
0

Tabulka 2 uvádí výsledky zjišťování frekvence sledování ukazatelů zadluženosti a platební
schopnosti.
Tab. 2: Způsob sledování ukazatelů zadluženosti a platební schopnosti
Četnost zjišťování/
Týdně

Měsíčně

Ročně

Průběžně Nahodile

Sledovaný ukazatel

Není
sledováno

Zadluženost

4%

12%

4%

18%

1%

61%

Platební schopnost

7%

9%

0%

24%

1%

60%

Zdroj: Rolínek a kolektiv (2012), vlastní úprava

Výzkum ukázal, že procesní řízení s dobře definovanými procesy, zejména v oblasti
finančního řízení, představuje „systém včasného varování“, který pomůže včas odhalit
problémy v hospodaření firmy. Zarážejícím faktem je vysoké procento nesledování či pouze
nahodilé sledování zadluženosti a platební schopnosti, které je velkým rizikem pro
podnikatelský subjekt. Průběžné sledování stavu pohledávek, závazků a dalších ukazatelů
v malých a středních podnicích je životně důležité pro přežití firmy v turbulentním prostředí.
Vymáhání pohledávek právní cestou je stále dlouhodobý proces a firma, i když je v právu a
naděje na dosažení úspěchu je vysoká, může v průběhu řízení zaniknout. V průběhu výzkumu
nebyly shledány ve výzkumném vzorku subjekty, které by se dostaly do úpadku, i když se
některé z nich potýkaly s finančními problémy.
Procesy spjaté s insolvenčním řízením je nutno zrychlit, zefektivnit a zajistit jejich
transparentnost. Na dlužníka musí být vyvíjen tlak, aby dostál svým závazkům, nutno však
rozlišovat mezi případy, kdy dojde k nepříznivému vývoji v okolí podniku a kdy má subjekt
snahu zadlužení vyřešit na jedné straně a případy, kdy jde o záměrné vyhýbání se uhrazení
závazků na straně druhé. Šikanózní insolventní návrhy nejsou ojedinělým jevem, např.
neseriózní osoba podala žalobu na prosperující a nezadlužený podnik velmi primitivním
způsobem, bez řádných náležitostí, a přesto se jí podařilo na dlouhou dobu vyřadit dotčenou
firmu z podnikatelské činnosti a způsobit jí značné ztráty. Výmluvné jsou také titulky článku
MF Dnes (27. 3. 2015): „Krach Legiosu: věřitelé jsou na majitele firmy pořád krátcí“.
„Zkrachovalý podnikatelský subjekt obepíná síť neprůhledných firem, jde o složitou a spory
provázenou insolvenci, kdy šance na peníze věřitelů a výnosy z insolvenčního řízení je
mizivá“.

Závěr
Z dosavadních zkoumání mj. vyplývá, že procesní řízení v malých a středních podnicích
nejenže je možné, ale stává se nutností a konkurenční výhodou. Definování podnikových
procesů a jejich vzájemných vazeb je předpokladem dalšího úspěšného vývoje. Procesní
řízení vytváří základ pro vymezení a sledování procesu finančního řízení, jehož zvládnutí je
považováno za jeden ze stěžejních předpokladů úspěšného řízení podniku. Výzkum ukázal, že
proces finančního řízení je značně nezávislý na oboru podnikání, které se řídí stejnými nebo
obdobnými předpisy, finanční procesy jsou z tohoto důvodu tvořeny podobně. Poměrně
častým jevem v podnikání v České republice je neplacení za převzaté dodávky zboží a služeb,
čímž dochází k druhotné platební neschopnosti prodávajícího subjektu, který své závazky
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dosud bez problémů plnil. Domáhání se práva soudní cestou je nákladné, zdlouhavé a často
bezvýsledné. Pohled a někdy i zájmy právníků se liší od zájmů podnikatelů bez právnického
vzdělání. Orientace insolvenčního zákona na ochranu poctivých podnikatelů je cílem.
Vzájemná důvěra v podnikatelském prostředí je neodmyslitelnou součástí úspěšného
ekonomického i sociálního rozvoje. Celý systém, jehož součástí je insolvenční zákon, musí
zabezpečovat příznivé a spolehlivé zázemí pro řádné podnikatele, zejména v oblasti malého a
středního podnikání.
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Úspěšná reorganizace nebo z bláta do louže? Několik
kritických postřehů k reorganizaci v rámci Kapitoly
11 konkurzního zákona USA
A Successful Reorganization or Between a Rock and a
Hard Place? A Few Critical Remarks to Chapter 11
Reorganizations
Jan Švoma*
ABSTRAKT
Materiál pracuje s firmami ve finančních těžkostech a zaměřuje se zejména na soudní
reorganizace v rámci insolvenčního procesu. Kapitola 11 konkurzního zákona USA se
považuje za představitele časem ověřené legislativy pro úspěšné korporátní reorganizace.
Tento text předkládá několik kritických poznámek shromážděných za poslední roky.
Klíčová slova: Konkurs, reorganizace, restrukturalizace, Kapitola 11
ABSTRACT
The following text deals with financially distressed firms, the focus being on their
reorganization within the bankruptcy. Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code is
often considered a proxy for a time-tested legislation for successful corporate reorganizations.
The text presents some critical remarks on the issue that have been collected over the last
couple of years.
Key words: Bankruptcy, reorganization, restructuring, Chapter 11
JEL classification: G30

Úvod – Proč je stále užitečné nahlížet do zahraničí
„Nesplácím úvěr? Přece žádný problém. Zajdu do banky a požádám o restrukturalizaci.“
Co to věřiteli udělá, vytáhnout z tiskárny dvě stránky dodatku k úvěrové smlouvě, která se od
předchozí liší prakticky o jednu jedinou číslovku označující datum konečné splátky (popř.
několika číslovek při splátkových kalendářích)?
Je-li věřitel zdravě motivován ekonomickými cíli své firmy, ukáže dlužníku dveře, tedy
pokud tento kromě odkladu splatnosti úvěru nehodlá jednat o adekvátní protihodnotě pro
věřitele v podobě majetku sloužícího k dodatečnému zajištění úvěru a dalších, obvykle
restriktivních podmínkách včetně restrukturalizačního poplatku a zvýšené úvěrové marže.
Pokud k takovéto „workoutové“ bilaterální dohodě mezi dlužníkem a věřitelem nedojde, ať již
z důvodu nízké nabízené protihodnoty, příliš pokročilého stádia rozpadu ekonomiky dlužnické
entity nebo v důsledku množství heterogenních věřitelů, následuje obvykle insolvenční návrh
(podaný stranou předluženého dlužníka nebo věřitele) a obě firmy se sejdou znovu u soudu a
seznámí se s mnoha dalšími milými lidmi, v interakci s nimiž rozehrají partii, o kolik peněz
*

Ing. Jan Švoma, MBA, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra strategie,
jan.svoma@seznam.cz.
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který z nich nakonec přijde. Přesahuje-li dlužnická firma určitou kritickou velikost a má-li
výrobní/obchodní aktivity, které jí dávají za určitých podmínek v budoucnu šanci přežít, zkusí
to s restrukturalizací znova, nyní ovšem za výrazně náročnějších podmínek pod dohledem
soudu a věřitelů.
Reorganizace byla v českém právním řádu uzákoněna až od 1. ledna 2008, kdy nabyl
účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a
nahradil tak dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který s reorganizací
v explicitní formě, tak jak je definovaná dnes, neuvažoval. „Reorganizace je způsobem
řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou
činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především
ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi
dlužníkem a jeho věřiteli.“
Jednou z nejdůležitějších inspirací pro firemní reorganizaci byla konkursní úprava
Spojených států, konkrétně její 11. kapitola (Chapter 11). Sdílení zkušeností s fungováním
pokročilejších legislativ s dlouhou historií rozšiřuje obzor a vede k zamyšlení nad klady/
zápory právních úprav, jejich prosazování v praxi a k anticipaci budoucích trendů. Na
konferenci ve Filadelfii v říjnu 2013 (Complex Financial Restructuring Program), pořádané
organizací American Bankruptcy Institute, se autor práce při diskusích s účastníky setkával s
názorem, že stále méně případů končí reorganizací, hlavně z důvodu vysokých nákladů na
právníky a poradce, které neúměrně vzrůstají s protahováním procesu (za přetrvávající
nedůvěry v management firmy, která ji do bankrotní situace přivedla); stále více případů je
řešeno mimosoudně či rychlejším prodejem firem či aktiv. Viz tabulka níže. Toto je
v kontrastu s deklarovanou potřebou dávat firmám šanci k dalšímu životu, rozšířenou
v Evropě včetně naší země.
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Tab. 1: Počet a částka návrhů, kapitola 11 a kapitola 7 u veřejně obchodovatelných
společností

Zdroj: Výzkum BankruptcyData, 4/2/2014

Materiál nejprve obecně shrne základní přístupy k restrukturalizaci firem (neřeší
problematiku osobních bankrotů) ve Spojených státech, jak z hlediska předmětu
restrukturalizace (dluhu, aktiv, kapitálu a nároků zaměstnanců), tak z hlediska její formy, tedy
v její podobě mimosoudní i pod dohledem soudu. Dále se bude zabývat převážně její soudní
podobou (kapitola 11), přiblíží základní schéma procesu, jeho dynamiku a kritické názory.

Co je možno restrukturalizovat
Jakkoliv je v prvním plánu patrná hlavně restrukturalizace dluhu (prodloužení splátkového
kalendáře, odpuštění části dluhu, kapitalizace pohledávek - tedy konverze dluhu do vlastního
jmění), často je nezbytné restrukturalizovat i ostatní části podniku, kapitálem vlastníků
počínaje a závazky vůči zaměstnancům konče.
1. Restrukturalizace aktiv a kapitálu/vlastního jmění
Začněme s kapitálem - jak firmy restrukturalizují své smlouvy s akcionáři. Takováto
restrukturalizace efektivně znamená nové rozřezání kapitálové porce firemního koláče.
(Gilson, 1010). Kapitál je nejvíce juniorní nárok ve firemní struktuře pasiv, v pořadí stojící za
bankovními úvěry, závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům a daňovým úřadům (tzv.
„stakeholders“, zainteresované strany v podnikání firmy, tedy od vlastníků, přes dodavatele,
odběratele, úvěrující instituce, stát vybírající daně až k zaměstnancům). Restrukturalizace
kapitálu znamená změnu, jak budou firemní reziduální hotovostní toky (to, co zbude po
uspokojení zainteresovaných stran s vyšší prioritou) rozdělovány mezi akcionáře s cílem
zvýšit tržní hodnotu akciového kapitálu. Dochází k faktickému či virtuálnímu rozštěpení
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firmy („stock break-up“) a tudíž významné změně vlastnické struktury. Vlastnictví akcií má
dopady na restrukturalizaci firemních aktiv i provozu.
Rozštěpení firmy musí řešit relokaci režijních nákladů mezi matkou a dcerou/dcerami
(lidské zdroje, právní oddělení, centrální nákup, finance), férové rozdělení manažerských
kapacit, vzájemné obchodní vztahy mezi novými entitami a problematiku úvěrů (problematika
bankovních kovenantů a nutný souhlas věřitelů ke zmíněným typům rozštěpení, různé
úvěrové riziko nově vzniklých entit a z toho vyplývající náklady financování, riziko napadení
prodeje za nevýhodně nízkou cenu). Není účelem tohoto text chodit do detailů, avšak materiál
o reorganizaci nemůže restrukturalizaci aktiv vlastního jmění ignorovat.
2. Restrukturalizace nároků zaměstnanců
Totéž platí i pro restrukturalizaci zaměstnaneckých nároků. Ostatně vysoké nároky na
financování pracovní síly v konjunkci se silným postavením odborových organizací mělo
v určitých oborech za důsledek zhoršení hospodaření podniků až do té míry, že požádaly o
možnost reorganizace v bankrotním módu kapitoly 11, která umožňovala snížení platů a
benefitů zaměstnanců, se kterými odbory v rámci normálního provozu nesouhlasily. Jedná se
o restrukturalizace zaměstnaneckých smluv. Zaměstnanci jsou klíčovým aktivem firem a
jejich propouštění popř. redukce výplat má negativní dopad na pracovní morálku a tedy i
výkon firmy. Zaměstnanci také nemohou prodávat své pohledávky za firmou. Na rozdíl od
ostatních „stakeohlderů“ (zainteresovaných stran), jejich příjem je méně diverzifikovaný a
vysoký podíl jejich majetkových poměrů závisí právě na úspěchu jejich zaměstnavatelské
firmy.
Jak mohou firmy snižovat náklady na práci? Z definice, tyto jsou tvořeny průměrnou
hodinovou sazbou násobenou průměrným počtem odpracovaných hodin na zaměstnance krát
počet zaměstnanců. Lze tedy redukovat hodinové mzdy a benefity, délku pracovního týdne;
většina firem řeší pracovní náklady propouštěním zaměstnanců i v souvislosti se zavíráním
neproduktivních provozů. Propuštění bývá doprovázeno redisignem pracovních procesů
firmy. Management přitom řeší nepříjemné otázky, kolik zaměstnanců je třeba propustit, jaké
zaměstnance (výroba/administrativa), výši a kritéria odstupného, jak informovat investory a
média.
3. Restrukturalizace závazků a dluhů
Restrukturalizace závazků, čili dluhových kontraktů, je hlavním tématem materiálu, a
proto se text bude nadále zaobírat již jenom tímto typem. Není-li firma schopna splácet své
závazky, má několik možností a při volbě optimální z nich je třeba uvažovat mnoho aspektů:
kromě ekonomických i právní, daňové, účetní a v neposlední řadě behaviorální včetně
negociačních schopností s věřiteli, které zpravidla probíhají ve vypjaté atmosféře inherentního
konfliktu mezi stranami (při porcování koláče bývá výnosem jednoho hráče ztráta druhého).
V rámci reorganizace je cílem vedení firmy přesvědčit věřitele, aby vyměnili své stávající
pohledávky za dlužnickou firmou za balík nových pohledávek či nároků. Klíčové je, jakou
část původní pohledávky obdrží jednotlivé třídy věřitelů (nezajištění dodavatelé a držitelé
obligací, zajištěné bankovní úvěry) a v jaké formě (hotovost, nový dluh, nové akcie). Mezi
jednotlivými třídami věřitelů jsou nezbytné konflikty. Seniorního dobře zajištěného věřitele
zpravidla nezajímá, bude-li firma dále fungovat; na rozdíl od juniorního věřitele (například
nesplacené faktury za dodavateli), jenž doufá v pokračování obchodních vztahů s dlužníkem.
Konflikty vznikají mezi původními bankovním a obchodními věřiteli, kteří financovali
běžnou obchodní činnost a mezi spekulativními věřiteli, kteří koupili firemní dluh jen za
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účelem generace zisku jeho prodejem za vyšší cenu, kteří nemají zájem dělat s dlužníkem
byznys po úspěšně provedené restrukturalizaci.
Řešení problematiky je možno soudně i mimosoudně; v druhém případě se používá termín
workout („working-out a solution“, nic společného s tělocvikem), kdy se dlužník a věřitelé
pokouší nalézt řešení mimo konkurzní proces (Goughan, 2011). Dlužník se snaží prodloužit
splátkový kalendář („extension“), a/nebo přesvědčit dlužníka k akceptaci nižší hodnoty
uspokojení dluhu („composition“). Dlužník se snaží přesvědčit věřitele, že mimosoudní
dohoda je pro všechny strany výhodnější, než v rámci formálního konkurzního řízení,
zejména
z důvodů
vyšší
flexibility
řešení,
větší
rychlosti
spočívající
v procesní/administrativní jednoduchosti doprovázené nižšími náklady. Workoutová řešení se
vyhýbají veřejnému zájmu a nezpůsobují problémy s pokračováním provozu firmy (znejistění
dodavatelů/odběratelů a zaměstnanců.) Oproti tzv. prepackaged bankruptcy (podrobněji dále
v textu) se workout liší tím, že dlužník již porušil podmínky úvěrových dohod – nebo ještě ne,
ale riziko porušení v blízké budoucnosti je vysoké. Workoutová řešení mají podle statistik ca
50 % pravděpodobnost, že skončí ve formálním konkurzu. Toto bývá důsledkem průtahů v
jednání, kdy mnoho heterogenních věřitelů není schopno dohody. Věřitelé se často zdráhají
vyměnit část dluhů za vlastní jmění v dlužnické firmě, kdy ovšem neznají, na rozdíl od
manažerů/vlastníků, tak přesně jeho hodnotu (asymetrické informace) a tedy nemají důvěru
k ocenění hodnoty vlastního jmění, které by obdrželi výměnou za jejich dluhové pohledávky
(debt/equity swap). Věřitelé často ani filozoficky nechtějí být vlastníky či spoluvlastníky
firem. Tyto problematické záležitosti se ale znovu mohou dostat na pořad diskuse při
formalizované kapitole 11, kdy se v důsledku komplexních úlev pozice dlužníka zlepší.
Dále se budeme soustředit na restrukturalizace pod dohledem soudu. Nejčastějším
rozhodnutím managementu je vstup do kapitoly 11 amerického konkurzního zákona, tzv.
dobrovolný návrh. Alternativně mohou insolvenční návrh podat věřitelé, tzv. nedobrovolný
návrh (které však v USA nejsou časté).
Obr. 1: Volby managementu
Firma ve finančních problémech

Mimosoudní řešení/Workout

Insolvenční řízení

Reorganizace
(Kapitola 11)

Likvidace
(Kapitola 7)

Reorganizace

Likvidace

 Redukce/odložení dluhových
splátek

 Redukce/odložení dluhových
splátek

 Prodej aktiv nebo infuze kapitálu

 Prodej aktiv nebo infuze kapitálu

Zdroj: Gilson (2010)
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Takový dlužník má status DIP („debtor- in- posession“, tedy dlužník „vlastnící“ podnik).
Návrh na kapitolu 11 okamžitě spouští automatické zastavení („automatic stay“), které
znemožňuje věřitelům vymáhat oprávněné nároky proti aktivům dlužnické firmy. Zajištění
věřitelé se nemohou zmocnit majetku zastaveného v jejich prospěch. „Stay“ zajistí, aby se
firma nerozpadla prostřednictvím úkazu „run“ na firmu, kdy ji věřitelé nekoordinovaně
mohou roztrhat na kusy; naopak dopřeje vedení potřebný čas a klid na přípravu
reorganizačního plánu. Tento stav trvá až do chvíle, kdy dlužník opustí konkurz se
schváleným reorganizačním plánem. Plán musí být schválen při hlasování, avšak nikoliv
nutně všemi třídami věřitelů: v tomto případě se jedná o nekonsensuální reorganizační plán,
když jedna či více poškozených tříd hlasují proti přijetí plánu - tzv. „cramdown“ neboli
vnucení plánu nesouhlasícím věřitelům za určitých podmínek (nesmí nespravedlivě
diskriminovat - plán je spravedlivý, pokud se zásadně neodchyluje pravidla absolutní
priority).
Kromě dostatku času k přípravě reorganizačního plánu kapitola 11 nabízí dlužníkům další
cenné výhody. Umožňuje financování v konkurzu („debtor-in-posession financing“), které
zajišťuje novým věřitelům superprioritu při vypořádání a tedy umožňuje levnější financování.
Umožňuje zrušit nevýhodné kontrakty, např. dodavatelské, nájemní („executory contracts“),
urychluje prodej aktiv. Dlužník po dobu fungování v rámci kapitoly 11 nemusí platit úroky,
což významně šetří hotovost pro budoucí kapitálové investice.
Reorganizační plán může mít následující základní typologie:
1. Samostatné konverze dluhu to vlastního jmění („stand-alone debt-to-equity
conversion“)
Věřitelé se v podstatě vypořádají „v naturáliích“. Vytvoří se nová kapitálová struktura,
která obsahuje nový dluh (debt) a nové vlastní jmění (equity). Tyto se vymění za starý dluh,
který se následně zruší. Nakonec se nová kapitálová struktura přiřadí k aktivům Výsledná
bilance má tedy menší podíl dluhového financování, firma je méně „zapákovaná“ („less
leveraged“) než v předkonkurzní situaci.
Obr. 2: Stand-alone Debt-to-Equity Conversion

Aktiva

Starý
dluh

Nový
dluh

X

Nové
vl.jm.

Zdroj: Gilson (2010)

2. Nový financovaný plán (New Money/Funded Plan)
Přístup modifikuje výše uvedenou konverzi s investicí nových externích finančních
zdrojů, ať již ve formě dluhu nebo vlastního jmění. Toto financování je zcela nové a nemá
žádný vztah k předkonkursním pohledávkám. Nová hotovost je určena k posílení provozu
firmy a/nebo k nezbytným investicím. Část nových peněz může být také použita pro
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vyplacení části nezajištěných věřitelů, jejichž pohledávky vznikly před konkurzem, aby byli
motivováni reorganizační plán schválit.
Obr. 3: New Money/Funded Plan
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3. Prodej firmy
Tento přístup je podobný tradičnímu převzetí. Firma prodává aktiva nabyvateli - třetí
straně - za hotovost. Prodej aktiv může být v rámci reorganizačního plánu (a jako takový
musí být schválen věřiteli) nebo může být proveden dle sekce 363 zákona, kdy může být
schválen jen konkursním soudcem (bez nutnosti schválení věřiteli). V každém případě výnosy
z prodeje patří dlužníkovi a rozdělí se věřitelům v rámci reorganizačního plánu.
Obr. 4: Prodej firmy
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95

Jsou možné i kombinace těchto třech základních principů, např. management může
navrhnout odprodej části firemních aktiv za hotovost, emitovat nový kapitál pro nového
investora popřípadě si opatřit nové externí financování a pak relokovat nový dluh, nové
vlastní jmění a hotovost předkonkursním věřitelům.
Důležitý pojem je pravidlo absolutní priority, podle kterého by žádný věřitel neměl mít
nárok obdržet platbu, pokud nebyli uspokojeni seniornější pohledávky, které před ním měly
přednost. Distribuce věřitelům pod kapitolou 11 se ovšem ne vždy tohoto pravidla doslovně
drží - naopak, jeho porušování v určitém rozsahu je běžné. Výše postavení věřitelé bývají
ochotni k ústupkům z tohoto pravidla proto, že šetří čas a nákladné ocenění v rámci boje
s juniorními věřiteli a usnadňuje rychlejší přijetí reorganizačního plánu. Čas jsou peníze.
Tab. 2: Hierarchie pohledávek od seniorních k juniorním dle Kapitoly 11
1. Zajištěné pohledávky
2. Superprioritní pohledávky (DIP-financování)
3. Prioritní pohledávky
a. Administrativní náklady (právní a konsultační poplatky)
b. Mzdy, platy, provize
c. Nároky zaměstnaneckých benefitů
d. Pohledávky firem, které skladují/produkují obilí a ryby
e. Vklady spotřebitelů
f. Alimenty a podpora dětí
g. Daňové nároky
h. Nezajištěné pohledávky vůči federálnímu fondu pojištění vkladů
4. Obecně nezajištěné pohledávky
5. Preferenční akcie
6. Kmenové akcie
Zdroj: Gaughan (2011)

Restrukturalizace podle kapitoly 11 a kritické komentáře
V této sekci nejprve se nastíní geneze vývoje konkursní legislativy Spojených států a pak
přejdeme ke kritickým tématům. Již otcové-zakladatelé považovali za prozřetelné mít
jednotný systém konkursních zákonů (Salerno, 2010). První federální konkursní zákon byl
přijat již v r. 1800. Zákony od r. 1998 (Bankruptcy Act) se začaly lišit od zbytku světa tím, že
se rozešly trestně- postihovou formou konkursního zákonodárství vycházející z přesvědčení,
že dlužník ve vězení má menší možnost splatit dluh, než dlužník generující výnosy
z pokračujícího podnikání. Moderní úprava se datuje od komplexní úpravy z r. 1987
s občasnými revizemi, tu ve prospěch dlužníků, tu i věřitelů. Bankruptcy Amendments and
Federal Judgeship Act pod tlakem odborů výrazně ztížil okamžité rušení pracovních smluv při
vstupu do konkursu, v r. 1994 (Bankruptcy Reform Act) zvýšil pravomoci konkurzních
soudů, nejdůležitější je pro-věřitelská úprava Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer
Protection Act z r. 2005, která zkrátila možnost protahování exklusivní doby pro podání
reorganizačního plánu dlužníkem, omezení opakovaných návrhů, omezení možnosti
vypovídat nájemní smlouvy, zavedení povinnosti platit i za zboží dodané 20 dní před podáním
návrhu, omezení bonusů pro udržení klíčových zaměstnanců. Reorganizace podle Kapitoly
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11 má mnoho pozitivního, avšak nezapomínejme ani na negativní stránky procesu, které se
často přehlížejí.
1. Managemnt v pozici DIP stále řídí firmu
Převážná část kritických postojů vychází z logického konceptu pochybností, proč dávat
další šanci vedení firmy, které ji převedlo do konkurzní situace. (LoPucky, 2001). Tím, že
soud neustanoví správce, umožňuje manažerům, ponechat si peníze, které z firmy „vytáhli“;
navíc rozdělovat retenční bonusy a prodávat aktiva podle sekce 363 Zákona - než se namáhat
věřitele přesvědčit o proveditelnosti restrukturalizačního plánu. Věřitelé, jimž by firma měla
prakticky patřit, mají nad chováním dlužníka velmi omezenou kontrolu.
2. Taktické návrhy motivované zástupnými cíli
Některé firmy na sebe podávají konkurzní návrhy se žádostí o restrukturalizaci dle
kapitoly 11 z jiných důvodů, než jsou ekonomické těžkosti: snaží se vybřednout z právních
sporů, ukončit nevýhodné pracovní smlouvy zaměstnanců, zrušit nevýhodné kontrakty a
získat dodatečné levné reorganizační financování.
3. Nestejné příležitosti pro všechny
Společnosti, které dosahují menšího obratu, nemají stejné příležitosti jako větší firmy,
které mohou snadněji reorganizovat dle kapitoly 11 (Goughan, 2011). Například firmy
s ročním obratem min. USD 100 milionu mají dvakrát větší šanci přežít reorganizační proces
než firmy s obratem 25 milionu. Vysoké náklady na restrukturalizační poradenství rozpouštějí
menší firmy v malém obratu, souvisejícím faktorem je malá hloubka vlastního managementu,
profesionální kapacity specialistů firmy, kteří se mohou restrukturalizací výlučně zabývat.
4. Relativně nižší uspokojení v důsledku porušování seniority věřitelů
Pravidlo „Absolute priority rule“ se při kapitole 11 dodržuje spíše výjimečně. Seniorní
věřitelé (obvykle s většími nominálními hodnotami pohledávek) jsou často nuceni činit
ústupky vůči juniorním nezajištěním věřitelům, včetně managementu a akcionářů dlužníka,
kteří by v případě likvidace byly uspokojeni až po nich. Ústupky jsou motivovány snahou
urychlit proces a ušetřit náklady na spory stran oceňování majetku.
5. Vysoké náklady
Management firmy je často ve svých plánech příliš optimistický, avšak neschopný věřitele
přesvědčit o udržitelnosti pokračování firmy v rámci reorganizačního plánu. Ačkoliv
statisticky výnosy z reorganizační kapitoly 11 převyšují likvidační kapitolu 7, většina případů,
které se hlásí do kapitoly 11, se stejně překlopí do likvidační kapitoly 7 (kde je nominován
správce, který prodává majetek dlužníka, přičemž management dlužníka je odstřihnut od vlivu
na firmu). Časté případy konverze kapitoly 11 na kapitolu 7 trvají až 5x delší dobu (Lubben
2000). V průměru samostatně kapitola 11 trvá něco přes 1 rok a kapitola 7 do 2 let, zatímco
konvertované případy trvají 5-6 let. Náklady, které musí hradit věřitelé, se blíží ca 3 - 6%
aktiv reorganizované firmy. Z makroekonomického pohledu příliš dlouho vázaná aktiva by se
při rychlém prodeji v ekonomice lépe uplatnila. Extrémní délka konvertovaných případů
podporuje argumenty pro převzetí iniciativy z rukou dlužníků.
Obdobnou problematikou jsou opakovaně podávané návrhy na kapitolu 11, pokud dlužník
není schopen plnit podmínky reorganizačního plánu, respektive jeho výchozí parametry jsou
nasazeny příliš optimisticky. Ironicky se tyto návraty nazývají kapitola 22, je-li vstup do
reorganizace navrhován touž firmou podruhé (2x11), popřípadě kapitola 33 atd. Profesor
LoPucky se touto problematikou zabývá v souvislosti s vysokým počtem opakovaných
případů kapitoly 11 zejména v jurisdikci soudu ve státě Delaware. Dlužník se totiž může
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prakticky přihlásit u soudu v jakémkoliv státě, má-li tam centrálu, hlavní aktiva, obchodní
místo či je-li tam registrován. V minulosti z těchto důvodů byl oblíbeným místem soud
jižního okrsku New Yorku, v 90. letech jej však předstihl soud ve státě Delaware (LoPucki a
Kalin, 2001). Tvrdí, že zejména v tomto státě soudci schvalují reorganizační plány, aniž
důkladně prověřují jejich proveditelnost, aby získali více firem, které podají návrhy u soudu
ve státě Delaware s příznivým dopadem na inkaso soudních poplatků. Kapitolu 22 pokládá za
smlouvu s ďáblem a jako hlavní hříchy uvádí vysokou výši měsíčních poplatků od
konkurzních profesionálů, benevolentní schvalování pre-packeges (neboli předběžné dohody,
kdy je reorganizační plán již připravený a prodiskutovaný věřiteli a zbývá jen jeho posvěcení
soudem). Na druhé straně diskuse jsou argumenty, že množství případů u soudu ve státě
Delaware je odměnou za jejich rychlost a profesionalitu, navíc umožněné korporátní
legislativou tohoto státu, jež je velmi příznivá pro firmy, které tam mají často místo registrace
(Ayotte a Skeel 2006). V Delaware jsou navíc přihlašovány komplikovanější případy, které
mají z definice větší riziko neúspěchu. Na rozdíl od LoPuckyho se přimlouvá k rychlejšímu a
méně nákladnému přístupu předpřipravených bankrotů, které zejména u menších a
jednodušších případů je efektivnější. Soutěž mezi soudy je podle něj správná, podporuje
kvalitní a rychlé služby.
6. Různé zájmy supích investorů
Za poslední patnáct let narostl počet investorů do rizikových pohledávek v souvislosti
s činností části hedge fundů, tzv. korporátních supů („corporate vultures“). Tito investoři jako
pasivní pozorovatelé sledují vývoj zhoršujících se firem, jako kroužící supi nad gazelou, které
dochází síly při úniku před gepardem (Moyer, 2005), kteří mohou, ale nemusí mít nutně
identické cíle s firmou či jejími věřiteli, tedy její ozdravění dlužnické firmy. Leckdy jejich
zaťatý zoban ze skomírající firmy vyklofne zbytek života.
Jaký má smysl investovat do firem, které bojují o přežití? Při pasivním přístupu nakupují
na trhu dluh firmy, od seniorních obligaci až podřízeným obligacím (podle rizikového
apetitu), který se v důsledku riziky firmy obchoduje za nízkou hodnotu v důsledku stádního
chování vystrašených věřitelů.
Shortování* pozic před konkurzem přispívá k dalšímu snižovaní hodnoty finančních
instrumentů. Cílem ji zisk (obvykle minimálně 40% zisková marže) - tedy prodat takto levně
zakoupený dluh za vyšší cenu, projde-li firma úspěšně reorganizací. Kořistí těchto firem
bývají velké, veřejně obchodované společnosti s velkou základnou aktiv (Carson, 1998).
Aktivní přístup spočívá v zasahování do vyjednávání o reorganizačním plánu, např.
organizování blokovacích minorit. Někdy obstrukcí přinutí ostatní věřitele, aby je vykoupili
(za vyšší cenu, než za kterou si sami dluh v období v eskalovaného strachu ostatních věřitelů
pořídili), aby přestali škodit. Někdy v případě vlastnictví vysokého počtu obligací konverzí do
aktiv prakticky levně ovládnou zadluženou firmu. Jejich podnikání se považuje za
akceptovatelné po právní stránce (hrají tvrdě, ale ještě v rámci zákona) i ekonomicky
(dodávají do systému likviditu a drží vysoký stupeň rizika). Vyčítají se jim však etické
problémy: jednak profitování na neštěstí druhých firem („grave dancers“ - tanečníci na
hrobech) a jednak jejich agresivní jednání (spory, obstrukční taktika, konfliktní jednání včetně
uvádění stran v omyl a blafování). Tyto společnosti mívají výhodu ve své
specializované kvalifikaci podložené zkušenostmi v obdobných případech, zatímco pro
*

Shortování, short-selling- prodej cenných papírů, které prodávající nevlastní. Investor si např. půjčí akcie od
jiného hráče na trhu (prostřednictvím makléře) a prodá je na trhu. Prodeje v masivnějším měřítku obvykle
dále stlačují cenu akcií v důsledku převahy nabídky nad poptávkou. Pokud jim strategie vyjde, po snížení
ceny nakoupí akcie za nižší cenu (dosáhnou zisk) a cenné papíry vrátí jejich vlastníkovi.
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management firmy prožívá často svou první restrukturalizaci, a ve své neskrupulózní motivaci
za dosažením zisku („greed si good“).

Závěr - Soudní reorganizace není samospasitelná
Firemní reorganizace podle kapitoly 11 bývá vesměs zmiňována v pozitivním světle; tento
text přibližuje i pohled na její temnější tvář. Většina zjištění je podložena výzkumem, přičemž
některé oblasti další výzkum předpokládají, například stran negativního působení supích
investorů. Obtížně získatelná jsou i data od věřitelů, které restrukturalizují v rámci konceptu
workout (bankovní tajemství, neochota komentovat tvorbu opravných položek s dopadem na
výsledovku věřitele).
Konkursní problematika je velmi dynamická. V době, kdy se do legislativy většiny zemí
prosazují tendence chránit dlužníka a dát mu druhou šanci, v samotné pravlasti
benevolentního přístupu k dlužníkům se kyvadlo preferencí začíná naklánět na prověřitelskou stranu.
Pro-dlužnicky přítulné reorganizace 1) často vyvolávají mediální aplaus oceňující snahu o
zachování pracovních míst/výrobků/značek/firem a 2) zmenšují riziko nepříjemných
otevřených konfliktů mezi stranami dlužníků a věřitelů, popřípadě mezi věřiteli navzájem.
Otázkou je, zdali ad 1) nevede ve svém konečném efektu k vyšším nákladům všech
zainteresovaných stran (z mikro-pohledu financování ztrát, vysoké poplatkové náklady i
náklady refinancování, poskytnutí času vyvádění aktiv ze zadlužených firem, a z makropohledu neproduktivní využívání aktiv, pokud dlužník později skončí likvidačním
konkursem) a ad 2) vyhýbání se razantním řešením není projevem „ne-odvahy“ příslušných
rozhodovacích míst, která ve svém důsledku rezultuje v identifikaci později realizovaných, ale
vyšších ztrát. Zde je určitě velký prostor k dalšímu výzkumu.
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