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Úvod

• Úpadek podniku je zejména 

ekonomická kategorie, 

jeho příčiny je nutné hledat primárně v jeho 

ekonomické situaci a jejím vývoji. Insolvenční řízení je 

pak třeba vnímat jako procesní postup řešení 

primárně ekonomického problému.
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Definice úpadku - §3 InsZ

(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má

a) více věřitelů a

b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a

c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo

b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo

c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí, nebo

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

(3) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. 

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

stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování 

jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě 

majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

(4) O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude 

schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Dlužník vyvrátí domněnku své platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2) Insolvenčního zákona jakmile v 

insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má 

insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené (doložené)                

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 38/2010, ze dne 1. 3. 2012
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Ekonomická podstata úpadku

• Systémová platební neschopnost

– Nedostatečná tvorba zisku a cash flow – nedostatečné marže na provozní 
úrovni, mnohdy nutný zásah do samé ekonomické podstaty podniku

– Chyby v řízení pracovního kapitálu – zejména jeho nepeněžní složky – řízení 
inkasa pohledávek, splatnosti závazků a v oblasti zásob

– Vysoké nároky na obsluhu dluhu – sice upokojivé výsledky na provozní úrovni, 
podnik ale negeneruje dostatek prostředků na obsluhu dlouhodobého dluhu

• Předlužení představuje zásadní nerovnováhu v kapitálové struktuře

– Financování dlouhodobého majetku krátkodobým kapitálem

– Skutečná zadluženost (bez akcionářských půjček, vč. leasingu a 
ostatních mimobilančních závazků)

• Zjištění úpadku (zjištění již nastalého ekonomického stavu dlužníka)

– Identifikace systémové platební neschopnosti

– Identifikace skutečného předlužení
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Současný stav

• V současnosti v soudním rozhodování, obchodním životě i v 

právní praxi panuje značná nejistota v otázce, kdy se již 

korporace nachází v úpadku. Chybí shoda na tom, jak 

posoudit konkrétní situaci, zejména pokud je mezi věřiteli a 
dlužníkem o existenci úpadku spor. 

• Domníváme se, že současný stav, kdy otázku, zda se dlužník 

nachází v úpadku, posuzují insolvenční soudy pouze na 

základě relativně omezené judikatury vyšších soudů, je 

neudržitelný a pro českou ekonomiku škodlivý. 
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Aktuální prostředí v ČR

• Oprávněné návrhy

– Relativně pozdní dlužnické návrhy

– Informační asymetrie u věřitelů

– Nejednoznačná ekonomická kritéria platební neschopnosti

– Spoléhání na nemožnost soudu posoudit aktuální ekonomický 

stav

– Přetrvávající dispoziční oprávnění dlužníka

• Neopodstatněné (šikanózní návrhy)

– Snahy o zneužití insolvenčního řízení k řešení bilaterálních sporů

– Snahy o poškození či vyřazení konkurenta

– Snahy o netržní převzetí majetku
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Problémy při rozhodování 

o úpadku

• Irelevantní obrana dlužníků, která musí být posuzována

– Zbytečné prodlužování doby do rozhodnutí o úpadku

– Hrozba dalších ztrát pro věřitele

– Přetrvávání neproduktivních podniků

– Neefektivní vázanost aktiv v neproduktivním podniku

• Pomalá identifikace bezdůvodného návrhu

– Reputační ohrožení fungujícího subjektu – nutnost obhajoby před obchodními 
partnery

– Omezení obchodních aktivit – zákonná omezení nakládání s majetkem

– Ekonomické ohrožení fungujícího subjektu – nemožnost získat úvěr, snížení 
konkurenceschopnosti  vlivem zák. omezení

• Retrospektivní posuzování úpadku

– Odporovatelné úkony dlužníka

– Nároky z titulu odpovědnosti
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Účel standardizace při posuzování 

úpadku

• Zrychlení zjištění úpadku při opodstatněných návrzích

• Předvídatelnost pro napadené subjekty a rychlé odmítnutí při 

neopodstatněných návrzích

• Zvýšení jistoty pro insolvenční správce při retrospektivním posuzování 

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

• Metodický návod pro soudy při posuzování ekonomické situace 

(obdoba auditu zahajovací rozvahy při fúzi)

• Předvídatelnost pro statutární orgány a jejich motivace k včasnému 

jednání a současně vyloučení druhého extrému spočívající v návrhu 

„ze strachu“



Inspirace v Německu 

Vyšší důraz na ekonomický stav podniku

• Mezera krytí – Rozdíl mezi stavem peněžních prostředků a jejich 

ekvivalentů a splatných závazků

• Finanční stav – Zjištění existence mezery krytí a její velikosti

– Mezera krytí neexistuje, podnik disponuje dostatkem hotovosti a je 

solventní

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

je stižen systémovou neschopností hradit své závazky

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

krytí v krátkém období

– Úhrady a inkasa stávajících závazků a pohledávek

– Schopnost další tvorby zisku a cash flow

• Uzavření mezery krytí – Základ pro zjištění platební neschopnosti



Ekonomické aspekty platební 

neschopnosti

• Produkční schopnost (dlouhodobá schopnost/neschopnost vytvářet 

dostatečné marže)

– Přidaná hodnota a její marže

– EBITDA a její marže

• Nároky na pracovní kapitál

– Nároky na zásoby

– Zhoršení inkasa pohledávek a jejich bonity

– Zhoršení schopnosti získat přiměřenou dobu splatnosti 

obchodních závazků

• Vysoké nároky na obsluhu cizích zdrojů

– „Přepálené“ investice (nízká efektivnost investic)

– Špatné rozložení splátek cizích dlouhodobých zdrojů 



Inspirace v Německu 

Postup vyhodnocení platební neschopnosti

PLATEBNÍ ZADRHNUTÍ

NE

Existuje mezera krytí?

Uzavření mezery krytí 

do 3 týdnů?

Mezera krytí po 3 

týdnech větší než10%

PLATEBNÍ 

NESCHOPNOST

Podnik je solventní

(platební schopnost)

ANO

NE

Uzavření mezery do 3 

měsíců?

ANO

NE ANO

NE

ANO



Domněnka platební neschopnosti –

prostor pro ekonomické aspekty

• Vyvrácení domněnky platební neschopnosti – § 3, odst. 2) InsZ -
osvědčení nebo prokázání schopnosti uhradit všechny splatné 
závazky (29 NSČR 38/2010)

– Finanční stav – důkaz o aktuální finanční situaci – zjištění mezery 
krytí

– Finanční výhled – důkaz o schopnosti nebo neschopnosti uhradit 
závazky (v přiměřené době) – uzavření mezery krytí

• Neexistence mezery krytí = vyvrácení domněnky (podnik je solventní 
a platebně schopný)

• Pozitivní finanční výhled (schopnost uzavření mezery krytí) = základ 
vyvrácení domněnky

• Negativní finanční výhled nebo absence výhledu = domněnka 
vyvrácena nebyla



Ekonomické aspekty předlužení

• Ekonomická podstata předlužení

– V podniku nejsou obsaženy hodnoty dostačující k plnému 

uspokojení věřitelů

– Hodnota podniku brutto je nižší než závazky

• Základní indikace předlužení – stav a vývoj vlastního kapitálu

– Záporný vlastní kapitál

– Klesající hodnota vlastního kapitálu v čase blížící se nule

• Základní ekonomické faktory posouzení předlužení

– Going concern a schopnost efektivního využití aktiv

– Výnosová hodnota aktiv, je-li prognóza going concern pozitivní

– Likvidační hodnota aktiv, je-li prognóza going concern negativní



Ekonomické posouzení předlužení

• Hodnota VK při dodržení účetních standardů

• Prognóza going concern

• Volba metody ocenění majetku

– Likvidační hodnota (absence going concern)

– Výnosová hodnota (existence going concern)

• Stanovení hodnoty aktiv dle prognózy going concern

• Stanovení hodnoty závazků

– Bilanční závazky

– Mimobilanční závazky, zejména závazky z leasingu

– Závazky vůči společníkům a ve skupině dle jejich skutečného 
ekonomického obsahu

• Porovnání hodnoty závazků a hodnoty aktiv



Klíčové důvody posuzování 

ekonomické podstaty úpadku

• Eliminace případů zdánlivé absence formálních znaků a přítomnosti 

ekonomické podstaty úpadku

– Riziko snížení hodnoty majetkové podstaty

– Přetrvávající dispoziční oprávnění dlužníka

– Přetrvávání nefunkčních podniků v ekonomice

• Eliminace případů naplnění formálních znaků a absence 

ekonomické podstaty úpadku

– Riziko „zničení“ ekonomicky schopného podniku

– Riziko průchodu nedůvodných (šikanózních) návrhů

– Eliminace zneužití institutu insolvenčního řízení k řešení 

bilaterálních sporů



Zdánlivá absence formálních znaků a 

přítomnost ekonomické podstaty úpadku

• Účelová vázanost finančních prostředků

– Vázanost části hotovosti (např. bankovní záruky)

– Blokace finančních prostředků z titulu ručení za závazky třetích 

osob

• Vysoká úroveň mimobilančních závazků

– Závazky z leasingu nevykazované v bilanci

– Dosud neuplatněné závazky z ručení

• Vysoká substanční hodnota a nízká skutečná hodnota aktiv

– Vysoká hodnota jednoúčelových investic (těžko alternativně 

využitelných a tedy zpeněžitelných)

– Přítomnost nehmotných aktiv vázaných na going concern

(obchodní značky, atd.)



Naplnění formálních znaků a 

absence ekonomické podstaty úpadku

• Dočasný výpadek inkasa

– Zpoždění inkasa pohledávek jinak bonitních odběratelů

– Výpadek vratky DPH

• Přechodný výpadek produkce

– Exogenní vlivy (klimatické vlivy, vyšší moc, atd.)

– Zpožděné dodávky základních vstupů

• Nízká substanční hodnota a vysoká výnosová hodnota

– Vysoké náklady na vybudování zákaznické sítě

– Vysoké iniciační marketingové náklady
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DĚKUJEME ZA POZORNOST. DOTAZY?
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