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Věřitelská reorganizace – úskalí a řešení
Creditor driven reorganization – risks and solutions
Juraj Alexander*
ABSTRAKT
Reorganizace, jako způsob řešení dlužníkova úpadku dle českého insolvenčního zákona,
může být pro věřitele výhodná i v případě, že dlužník nejedná způsobem směřujícím k
naplnění jejího účelu. V takovém případě mohou věřitelé převzít iniciativu a provést dlužníka
reorganizací sami. Za tím účelem však musí zajistit odpovědné řízení dlužníkova podniku,
schopnost sestavit kvalitní reorganizační plán a též připravit se na ukončení řešení případu z
pohledu jejich vlastního ekonomického angažmá. Jedním z řešení je kapitalizace pohledávek
a následný prodej již stabilizovaného dlužníka investorovi. Článek popisuje úskalí takového
procesu a několik základních parametrů na základě realizovaných transakcí.
Klíčová slova: Věřitelská reorganizace; dispoziční oprávnění; přednostní právo sestavit
reorganizační plán; kapitalizace pohledávek; debt-equity swap; krizový
management;
ABSTRACT
Reorganization, as a method of resolution of insolvency according to the Czech Insolvency
Act, may be advantageous for the creditors even if the debtor does not act towards the
fulfillment of its purpose. In such case, the creditors may take over the initiative and guide the
debtor through the reorganizations themselves. For such purpose, they need to ensure
adequate management of the debtor's business, the ability to structure an appropriate
reorganization plan and also prepare a future exit from the case from the point of view of their
own interests. One of the solutions is a debt-to-equity swap and a subsequent sale of the
stabilized business (legal entity) to an investor. The article describes the risks of such a
process and certain key parameters on the basis of real world transactions.
Key words: Creditor-driven reorganization; disposition rights; exclusivity period for
submission of the reorganization plan; debt-equity swap; crisis management.
JEL classification: G30
Cílem tohoto článku je popsat koncept reorganizace (velkého korporátního dlužníka)
vedené věřiteli a některé předpoklady možnosti úspěchu takového procesu. I když článek
přímo neodkazuje na specifický případ, jednotlivé úvahy jsou založeny na zkušenostech z
konkrétních insolvenčních řízení, v nichž autor zastupoval věřitele.
Institut reorganizace je postaven na myšlence, že dlužník, resp. jeho vedení, má nejlepší
motivaci reorganizaci iniciativně vést a přesvědčovat věřitele o tom, že reorganizace
umožňuje lepší řešení dlužníkova úpadku než konkurs. Skutečnost je však často jiná, 1 a
*
1

Mgr. Juraj Alexander, LL.M., externí lektor na IES FSV UK, advokát Dentons Europe CS LLP.
Srov. např. návrh novely insolvenčního zákona, poslanecký tisk č. 929 (VI. volební období), dostupná na
http://www.psp.cz, naposledy navštíveno 5.4.2013 (dále jen "Novela"), bod 194 a důvodová zpráva, str. 72-73
("Zkušenosti z tržní praxe však tuto úvahu nepotvrzují a je na místě umožnit věřitelům vyměnit management
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věřitelé, mnohdy finanční instituce, které dlužníkovi poskytly úvěry nebo jiné financování,
mohou být nuceni iniciativu převzít. I v takové situaci může totiž existovat řada důvodů, proč
je pro věřitele výhodnější řešení úpadku dlužníka reorganizací než konkursem. Tyto výhody
mohou, v závislosti od konkrétní situace dlužníka, spočívat ať už v oblasti daňové pozice
(zachování daňových ztrát, vysoké zůstatkové hodnoty aktiv, osvobození příjmů v
reorganizaci), věřejnoprávních vztahů (zachování různých povolení), certifikace výrobků,
smluvních vztahů, flexibility v rámci strukturování finální transakce a též struktury
insolvenčního řízení, kdy konkurs může vést k inherentním konfliktům, které lze v
reorganizaci řešit.2
Věřitelská reorganizace může mít řadu forem, podobně jako reorganizace dlužnická. V
tomto příspěvku si dovolím zaměřit se zejména na formu převzetí dlužníka věřiteli
prostřednictvím kapitalizace jejich pohledávek do základního kapitálu dlužníka, která
poskytuje obzvláště robustní možnosti pro řešení úpadku dlužníka. Tento postup umožňuje
rychlou stabilizaci podniku dlužníka a následně výhodnou pozici pro hledání finálního
investora pro dlužníka.

Dispoziční oprávnění a krizový management
Podobně, jako při poskytnutí úvěru nebo jiného plnění bez okamžité úhrady, je
předpokladem úspěšné reorganizace důvěra v management dlužníka na straně věřitelů (odtud
slovo "věřitel"). Tato důvěra je úpadkem často narušena. První fáze insolvenčního řízení a
jeho instituty (zřízení věřitelského výboru, insolvenční správce, specializovaní poradci,
jednání před soudem) dávají managementu příležitost tuto důvěru znovu získat, zejména
sebereflexí a otevřeností vůči věřitelům. Pokud management tuto příležitost nevyužije,
předkládá zcela nereálné a fakticky nepodložené návrhy reorganizace, odmítá přijmout
odpovědnost a popřípadě nereflektuje transparentně zjevné konflikty zájmů, dlužnická
reorganizace je zpravidla nereálná.
V takové situaci je pro úspěšné řešení úpadku nutné dosazení krizového managementu,
který může věřitelům garantovat efektivitu dalšího provozu podniku dlužníka, a to i pro
případ prodeje podniku v konkursu, ledaže je výjimečně likvidační prodej aktiv bez provozu
výhodnější. Není-li dohoda s dlužníkem možná, v reorganizaci lze krizový management
etablovat prostřednictvím institutu převedení dispozičních oprávnění na insolvenčního
správce.3 Soud tak rozhodne "v zájmu věřitelů zejména, když jsou pochybnosti o poctivém
jednání nebo odborné způsobilosti" managementu dlužníka, a to zejména na návrh
věřitelského výboru či insolvenčního správce.4 Výše popsaná typizovaná pasivita a
netransparentní jednání ze strany managementu vůči věřitelům dle několika soudních
rozhodnutí tyto předpoklady naplňuje, i když míra, kterou musí dosáhnout, je k diskusi.
Nicméně, ztratí-li management důvěru věřitelů natolik, že věřitelský výbor podá návrh na

2

3

4

dlužníka alespoň tehdy, provádí-li se reorganizace na základě návrhu na povolení reorganizace podaného
věřitelem, jakož i tehdy, nemá-li dlužník přednostní právo sestavit reorganizační plán.").
Například konflikt, který má klíčový věřitel poskytující dlužníkovi leasingové financování, při řízení prodeje
dlužníkova podniku (z pozice člena věřitelského výboru) v konkursu. Uspokojení tohoto věřitele závisí
zejména na budoucích leasingových splátkách, které bude kupující podniku hradit. Nicméně, čím jsou tyto
splátky vyšší, tím bude kupující ochoten zaplatit méně za podnik.
Dle Novelou navrhované úpravy § 333 odst. 2 InsZ bude moct věřitelský výbor jmenovat či odvolat členy
statutárního a dozorčího orgánu dlužníka vždy, pokud dlužník nebude mít přednostní právo sestavit
reorganizační plán anebo když bude povolena reorganizace na návrh věřitele.
Srov. § 332 odst. 1 InsZ a např. usnesení Krajského soudu v Ostravě z 7.10.2011, č.j. KSOS 36 INS
8817/2011–B-29 (ve věci MSV Metal Studénka, a.s.).
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zbavení dispozičních oprávnění, a věřitelé jsou reálně připraveni převzít iniciativu a
odpovědnost za provedení reorganizace, je takový postup zpravidla na místě. To pochopitelně
neplatí v situaci, kdy věřitelský výbor není representativní, konsensus v něm je nestabilní,
anebo jde o zjevný pokus tento institut zneužít. Nepřípustnost odvolání proti rozhodnutí o
odnětí dispozičních oprávnění zatím neprošla testem ústavní konformity u Ústavního soudu,
nicméně Vrchní soud v Olomouci neshledal rozpor s Ústavou.5
Po odnětí dispozičních oprávnění je nutné, aby řízení podniku dlužníka převzal krizový
management, s nimž uzavře pracovní smlouvy insolvenční správce s dispozičními
oprávněními jednající na účet dlužníka. Věřitelský výbor bude mít větší možnosti dohlížet na
řízení podniku a podpořit jeho provozní restrukturalizaci, která bude zpravidla nutná.

Přednostní právo k sestavení reorganizačního plánu
V případě pasivity dlužníka, resp. absence smysluplných návrhů ve vztahu k obsahu
reorganizačního plánu z jeho strany, jsou věřitelé, chtějí-li využít výhody reorganizace,
nuceni převzít iniciativu ve vztahu k sestavení reorganizačního plánu. Za tím účelem je nutné
odebrat dlužníkovi přednostní právo k sestavení reorganizačního plánu, o čemž může vždy
rozhodnout schůze věřitelů, která rozhoduje o způsobu řešení úpadku, a to prostou většinou
hlasů.6 Není-li v době konání schůze věřitelů zřejmé, že dlužník nebude spolupracovat, lze
přednostní právo sestavit reorganizační plán odebrat dlužníkovi i na jiné schůzi věřitelů,
eventuálně může o odebrání tohoto práva rozhodnout soud v případě, kdy dlužník jedná v
rozporu s insolvenčním zákonem.7 Insolvenční soud stanoví podmínky, za nichž mohou
předložit reorganizační plán jiné osoby, tj. věřitelé, přičemž není neobvyklé, že soud vyzve k
předložení plánu pouze toho věřitele, který deklaruje připravenost plán sestavit.8 To je
výhodné zejména v případě, kdy hrozí, že budou předkládány reorganizační plány (zejména
minoritními věřiteli) s úmyslem destabilizovat řízení nebo jinak ovlivnit jeho průběh, a novela
v tomto směru odstraňuje nejasnosti o tom, zda je takový postup přípustný.9
Sestavení reorganizačního plánu věřitelem, i pokud jde o majoritního věřitele schopného
zajistit podporu jeho návrhům ze strany ostatních věřitelů, je s ohledem na potřebu znalosti
dlužníkova podniku značně problematické. Předkladatel musí zajistit, aby údaje obsažené v
reorganizačním pláně "věrně zobrazovaly ekonomické a právní možnosti dlužníka."10 V

5

Srov. usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 23.12.2011, č.j. 1 VSOL 733/2011-B-52 (ve věci MSV Metal
Studénka, a.s.).
6
Srov. § 339 odst. 3 InsZ. Srov. však výrok II. usnesení Krajského soudu v Praze z 24.2.2011, č.j. KSPH 41 INS
11480/2010-B-1, kde soud umožnil předložení plánu dalším osobám aniž by byl dlužník zbaven přednostního
práva.
7
Srov. § 339 odst. 4 InsZ ("Vyjdou-li najevo skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dlužník v sestavování
reorganizačního plánu řádně nepokračuje, že postupuje způsobem, kterým může reorganizaci zmařit, nebo že
zajištěným věřitelům neplatí úroky podle § 171 odst. 4...")
8
Srov. § 339 odst. 6 InsZ a též usnesení Městského soudu v Praze z 15.3.2012, č.j. MSPH 79 INS 6021/2011-B306 (ve věci ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.).
9
Novela zde odstraňuje nejasnost ohledně toho, zda je tento postup přípustný. Srov. bod 197 Novely (změnu §
339 odst. 6 InsZ v tom směru, že schůze věřitelů může rozhodnout o tom, kdo bude mít přednostní právo,
popřípadě jej má věřitel, který podal návrh na povolení reorganizace). Srov. např. usnesení Krajského soudu v
Praze z 20.1.2012 a z 25.1.2012, sp.zn. KSPH 41 INS 11480/2010, č.l. B-257 a B-263 (ve věci ČKD Kutná
Hora, a.s.), kterým byly schváleny zprávy k dvěma konkurenčním reorganizačním plánům téhož dlužníka.
10
Srov. § 340 odst. 3 InsZ a též bod 18 přílohy č. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční
řízení, dle které musí zpráva o reorganizačním plánu obsahovat prohlášení předkladatele o tom, že jsou údaje
v něm správné a že "odhady budoucího vývoje byly provedeny s řádnou péčí a v dobré víře ve správnost
těchto odhadů".
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případě nekooperujícího managementu dlužníka je proto sestavení věřitelského
reorganizačního plánu možné pouze po dosazení krizového manažera se silným mandátem,
který je schopen prostřednictvím insolvenčního správce, popřípadě i na půdě věřitelského
výboru, poskytnout předkládajícímu věřiteli součinnost a informace o podniku dlužníka
potřebné k sestavení plánu. Důležité je, aby předkládající věřitel byl schopen zajistit
dostatečnou podporu svému plánu, o němž, i když o tom panují jisté pochybnosti, nepochybně
hlasovat může.11

Kapitalizace pohledávek (debt/equity swap)
Jedním z reorganizačních opatření, kterým lze ozdravit kapitálovou strukturu
předluženého dlužníka, může být konverze pohledávek věřitelů do podílů na základním
kapitálu dlužníka při zachování rozumného dluhového zatížení dlužníka, které je tento
schopen unést. Výhodou tohoto postupu je skutečnost, že podnik dlužníka může být rychle
stabilizován v režii krizového managementu a věřitelé mohou být uspokojeni následně, z
volných peněžních toků dlužníka a též z prodeje nově nabytých podílů budoucímu
investorovi. Investor se podstatně lépe hledá v uvolněném a velké části rizika zbaveném
prostředí schváleného reorganizačního plánu, než v poměrně napjatém prostředí přípravy
plánu pod časovým tlakem na jeho předložení v zákonné lhůtě.
V případě věřitelské reorganizace bude cílem vznik nového 100% podílu na dlužníkovi,
který bude možné převést na investora. Kapitalizující věřitelé nebudou mít zpravidla zájem
podnik dlužníka řídit (a tedy tvořit s dlužníkem koncern), ale pouze zajistit, že podnik
odpovědně řídí krizový management. Nový podíl na dlužníkovi tak může být umístěn ve
svěřenské struktuře, z níž obdrží věřitelé výnos po prodeji investorovi a kapitalizaci provede
pouze za tímto účelem zřízený nový subjekt. Je nutné zohlednit i regulatorní požadavky na
finanční instituce.12
V reorganizačním plánu se za tím účelem zruší stávající podíly dlužníka a nahradí novým
podílem. Pro eliminaci rizika zpochybňování platnosti zrušení stávajících podílů se využije
kombinovaný postup, kdy se nejdříve sníží základní kapitál dlužníka na minimální zákonnou
výši, následně se základní kapitál zvýší upsáním nových akcií nebo podílů peněžitými vklady
a původní podíly se zruší bez náhrady.13 Nové akcie upíšou věřitelé kapitalizovaných
pohledávek, přičemž emisní kurs (vklad) bude splacen započtením proti kapitalizovaným
pohledávkám věřitelů. Zápis operace do obchodního rejstříku proběhne najednou na základě
návrhu ze strany nového statutárního orgánu (krizového managementu) jmenovaného první
valnou hromadou po účinnosti reorganizačního plánu.14
Konverze pohledávek do 100% podílu na dlužníkovi a následný prodej tohoto podílu, z
něhož budou profitovat pouze někteří věřitelé, může samozřejmě vyvolávat pochybnosti, a to
zejména z toho pohledu, zda tito finanční věřitelé neprofitují na úkor ostatních věřitelů
nabytím podílů na dlužníkovi s reorganizačním plánem razantně sníženými dluhy (zvláštně
11

Srov. § 53 InsZ ("...nesmí žádný z věřitelů hlasovat ve vlastní věci..."). Reorganizační plán předložený
věřitelem není věcí tohoto věřitele, ale věcí dlužníka – hlasovat tedy nemohou osoby spřízněné s dlužníkem
(srov. však bod 27 Novely, který toto omezení odstraňuje).
12
Srov. § 17 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.
13
Tento postup byl využitý v reorganizačních plánech dlužníků ČKD Kutná hora, a.s., SCB Foundry, a.s. i MSV
Metal Studénka, a.s., a to i přes to, že Richter, T. Insolvenční právo, 1. Vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer,
2008, s. 416, připouští snížení základního kapitálu na nulu.
14
Srov. § 353 odst. 2 InsZ, § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 ObchZ. Není zřejmé, zda je k návrhu na zápis zvýšení
základního kapitálu do obchodního rejstříku nutné přikládat i potvrzení auditora o existenci kapitalizovaných
pohledávek.
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pak v případě, kdy tito věřitelé sestavují reorganizační plán). V souladu s principy
insolvenčního řízení musí být poměr hodnoty nabytých podílů, zjištěný dle znaleckého
posudku nebo jinak, k uspokojení ostatních věřitelů přiměřený (ale ne nutně stejný).15
Kapitalizující věřitel nese zpravidla riziko spojené s juniorním postavením odpovídajícím
podílu na základním kapitálu (tj. zejména riziko, že se splnění reorganizačního plánu
nevydaří).16 Proto nejde o porušení principů insolvenčního řízení ani pokud následný prodej
těchto podílů přinese dotčeným věřitelům vyšší, než očekávaný, výnos.17

Náklady reorganizace – poradci
Sestavení reorganizačního plánu s sebou nese poměrně vysoké náklady, zejména na
poradenské služby (včetně právních), které obvykle dosahují řádu jednotek procent celkové
hodnoty aktiv či závazků dlužníka. V případě, že plán sestavuje dlužník, hradí tyto náklady z
majetkové podstaty, tedy z majetku, který ekonomicky patří věřitelům. Pokud však sestavuje
plán věřitel, insolvenční zákon nedovoluje hradit náklady věřitele z majetkové podstaty. Jde
totiž o náklady věřitele související s jeho účastí v insolvenčním řízením a nejde o náklady,
které lze přiradit k funkci věřitelského výboru, a tedy hradit z majetkové podstaty se
souhlasem soudu.18
Náklady na poradenské služby, včetně poradců dlužníka, přitom, na rozdíl od dalších
přímých nákladů na provoz dlužníkova podniku, vyžadují důkladné zdůvodnění legitimity
jejich hrazení z majetkové podstaty. To platí zejména proto, že hodnotu těchto služeb je velice
těžké stanovit a též proto, že náklady na poradenské služby by se z majetkové podstaty měly
hradit pouze, pokud je účelem činnosti poradců přispět k vyššímu uspokojení věřitelů. Proto
je nutné v této oblasti požadovat transparentnost .
Náklady na přípravu reorganizačního plánu vzniklé věřiteli, který má dle původní
smlouvy uzavřené s dlužníkem nárok na jejich náhradu (tedy typicky banky), pak mohou být
uhrazeny na základě výslovného ustanovení reorganizačního plánu jako pohledávky, které se
v insolvenčním řízení jinak neuspokojují.19 Je však vhodné, aby tyto náklady byly
prozkoumány věřitelským výborem a insolvenčním správcem, a jejich hrazení zveřejněno v
insolvenčním rejstříku.

Konec reorganizace
Jedním z judikaturou nedořešených problémů je otázka, kdy může dojít ke skončení
reorganizace. Zákon pouze stanoví, že splnění reorganizačního plánu anebo jeho podstatných

15

Srov. § 348 InsZ, dle kterého mezi podmínky schválení reorganizačního plánu nepatří, aby plnění poskytnuté
věřitelům zařazeným do různých skupin mělo stejnou hodnotu.
16
Pokud by dotčený věřitel toto riziko nenesl, tj. věděl by, že nově nabytý podíl bude schopen prodat za určitou
částku převyšující ocenění (např. dle uzavřené smlouvy), mohlo by jít o porušení zásady insolvenčního řízení
dle § 5 písm. d) InsZ ("...zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční
řízení...").
17
Srov. § 5 písm. a) InsZ.
18
Srov. § 170 písm. f) InsZ a § 60 odst. 3 InsZ. Nicméně, prověření ekonomického stavu podnika dlužníka lze
považovat za úkol, který spadá do působnosti věřitelského výboru, a proto lze uvažovat o tom, že tuto část
přípravy reorganizačního plánu by provedli poradci věřitelského výboru na náklad majetkové podstaty. Srov.
contra usnesení Krajského soudu v Ostravě z 24.10.2011, č.j. KSOS 36 INS 8817/2011-B-33 (ve věci MSV
Metal Studénka a.s.).
19
Srov. § 359 InsZ. K diskusi je, zda by tyto náklady bylo možné uhradit i věřiteli, který na jejich náhradu nemá
nárok dle před-insolvenční smlouvy s dlužníkem.
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částí vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, kterým reorganizace končí.20 Co se
však rozumí podstatnými částmi reorganizačního plánu zákon nestanoví, přičemž zejména v
případě plnění pohledávek věřitelů z volných peněžních toků dlužníka po účinnosti
reorganizačního plánu se jeví jako optimální, aby dlužník nesetrvával v reorganizaci déle, než
je nutné pro dovršení stabilizace jeho podniku. Zároveň však je vhodné, pro zachování
struktury kontroly a řízení dlužníka (viz část IV. výše), aby dlužník zůstal v insolvenčním
řízení až do nalezení investora. Tím se zejména eliminuje riziko ohrožení postavení
původních finančních věřitelů dlužníka v případném dalším insolvenčním řízení, když i v
případě kvalitně sestavené struktury držení nových podílů na kapitálu dlužníka může hrozit,
že jako osoby dlužníkovi blízké, popř. tvořící s ním koncern, nebudou připuštěni do
věřitelských orgánů.21 Nevydaří-li se stabilizace dlužníkova podnikání dle reorganizačního
plánu, nadále trvající reorganizace umožňuje změnu reorganizačního plánu, popřípadě
přeměnu reorganizace v konkurs, při zachování původního rozdělení rolí v insolvenčním
řízení. Proto je vhodné v reorganizačním plánu definovat, co se rozumí splněním jeho
podstatných částí.
Důležitým krokem k ukončení reorganizace je též vyřešení incidenčních sporů, popřípadě
zajištění plnění pro žalobce v případě úspěchu. Pokud jde o klíčové spory z pohledu dlužníka,
může to být problematické, nicméně méně významné spory mohou probíhat nadále i po
skončení reorganizace. 22

Závěr
Věřitelská reorganizace vedoucí ke stabilizaci podniku dlužníka pod kontrolou věřitelů,
bez okamžitého hledání nového investora, představuje nový typ transakce, která může
podstatně zvýšit potenciál pro zachování produkční hodnoty dlužníkových aktiv v
insolvenčních řízeních. Možnost vyššího uspokojení věřitelů a též rychlejšího a méně
dramatického průběhu insolvenčního řízení zvyšuje potenciál insolvenčního řízení pro
efektivní alokaci aktiv, které se v insolvenci z různých důvodů ocitají. Na druhé straně musí
být tyto transakce, skýtající obdobný potenciál pro zneužití jako veškeré insolvenční procesy,
provedeny transparentně, s náležitou péčí, bez snahy dosáhnout neoprávněné výhody a pouze,
jsou-li vytvořeny podmínky pro jejich úspěšné završení.
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Institut Ekonomických Studií
Fakulta Sociálních Věd University Karlovy v Praze
Dentons Europe CS LLP
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20

Srov. § 364 InsZ.
Srov. § 59 odst. 2 InsZ a usnesení KS v Brně z 26.4.2010, č.j. KSBR 39 INS 398/2010-B-127, str. 10 (ve věci
Oděvní podnik, a.s.), zrušené nálezem Ústavního soudu z 22.11.2010 sp. zn. IV. ÚS 1834/10.
22
Dle Novelou navrhovaného § 159 odst. 4 InsZ (srov. bod 82 Novely) lze v incidenčních sporech pokračovat
po rozhodnutí, jimž soud vezme na vědomí splnění reorganizačního plánu. Ustanovení výslovně neodkazuje
na rozhodnutí o vzetí na vědomí splnění podstatných částí reorganizačního plánu, což může činit jisté obtíže,
nicméně dle mého názoru nebude přijatelný natolik doslovný výklad, že po splnění pouze podstatných částí
reorganizačního plánu nelze v incidenčních sporech pokračovat.
21
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Efektívnosť manažmentu pri reforme daňovej
správy Slovenskej republiky
The effectiveness of Management in the reform of the Tax
administration of the Slovak republic
Ján Dobrovič* - Radovan Dobrovič** - Svetlana Dobrovičová***
ABSTRAKT
V rámci výskumu danej problematiky som vychádzal z existujúcich funkčných organizačných
štruktúr a systémov daňových správ nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Poľsku, Česku a
Slovinsku, pričom základným predpokladom skúmania bolo zvýšenie efektivity systému ako
celku. Na základe analýzy trendov predpokladáme, že pripravovaná reforma daňovej a colnej
správy, výrazne prispeje k zvýšeniu efektivity systému a v konečnom dôsledku aj k
pozitívnemu vnímaniu daní, ako spoločensky nepopulárnych povinností.
Kľúčové slová: dane, daňová reforma, daňová správa, efektívnosť, konkurencieschopnosť

ABSTRACT
Research into the given subject proceeded from exploration of the existing organisational
structures and systems of tax administration in operation not only in Slovakia, but also in
Hungary, Poland, the Czech Republic and Slovenia and followed an underlying assumption
that effectiveness of the entire system is to be improved. Based on the trend analysis we
assume that the tax and customs administration reform prepared shall remarkably help to
improve the effectiveness of the system and ultimately raise acceptance of taxes in their
quality of duties unpopular with the public.
Key words: taxes, tax reform, tax administration, efficiency, competitiveness

Úvod
Manažment daňovej správy na Slovensku sa riadi princípmi zavedenými po roku 1989. Aj
napriek snahe posledných rokov o znižovanie počtu zamestnancov, systém daňovej správy na
Slovensku možno považovať za neefektívny v zmysle zvyšovania konkurencieschopnosti
štátu. Všeobecnou tendenciou súčasnosti je sťažovať sa na nepružný, neochotný byrokratický
aparát, čo prináša neochotu plniť daňovú povinnosť zo strany občanov a čoraz striktnejšie
opatrenia zo strany štátu. Tento stav v konečnom dôsledku vedie k spomínanému znižovaniu
konkurencieschopnosti štátu a znižovaniu jeho dôveryhodnosti v očiach občanov.

*

Ing. Ján Dobrovič, PhD.- odb.asist. Fakulta manažmentu Prešov
Ing. Radovan Dobrovič - doktorand Slovenskej Technickej univerzity
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Ing. Svetlana Dobrovičová - doktorand Slovenskej akadémie vied SR
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Trendy v manažmente daňovej správy v SR
Za východisko nastupujúcich trendov v daňovej správy SR považujeme Programové
vyhlásenie vlády23 zo dňa 4.11. 2002, ktoré v časti „Ekonomická politika“ stanovuje v oblasti
správy daní nasledujúce ciele: zjednodušiť daňovú legislatívu, novelizovať časti daňových
zákonov, ktoré umožňujú nejednoznačný výklad, zjednodušiť sankčný systém v daňovej
oblasti, znížiť priame dane, presunúť daňové zaťaženie z priamych daní na nepriame dane,
prehodnotiť uplatňovanie sadzieb majetkových daní, zjednotenie sadzieb dane z príjmu,
analyzovať možnosti zavedenia rovnej dane, posilniť vlastné daňové príjmy obcí, stanoviť
vlastné daňové príjmy VÚC, zabezpečiť prísny, priamy, spravodlivý, efektívny výber daní a
znižovať sadzby, obmedziť daňové úniky, vytvoriť nový systém horizontálneho finančného
vyrovnávania.
Slovenská republika sa nielen poslednou reformou daňovej správy v roku 2004,
zavedením rovnej daňovej sadzby, začlenila medzi progresívne štáty Európskej únie
a výrazne posilnila svoju atraktivitu a konkurencie schopnosť.
Z pohľadu úrovní riadenia daní v rámci SR možno súčasný stav definovať ako oficiálne
dvojstupňové riadenie, avšak prenesením niektorých kompetencií DR SR na pracoviská DR
(ďalej len „PDR“) sa v skutočnosti jedná o trojstupňové riadenie, ktorého opodstatnenosť stojí
na potrebe efektívneho riadenia 102 daňových úradov, ktoré nie je možné zabezpečiť
z jedného centra. Takáto organizácia daňovej správy nie je optimálna z nasledujúcich
dôvodov:
-

vykonávanie hlavných procesov je rozdrobené podľa územného princípu s tým, že každý
DÚ (malý, stredný aj veľký) vykonáva všetky procesy súvisiace so správou a kontrolou
daní a daňovou exekúciou, a teda nie je možné dosiahnuť optimalizáciu výkonu týchto
procesov ani nákladov na ich výkon z pohľadu daňovej správy ako celku 24,

-

systém rozmiestňovania daňových úradov je málo flexibilný, pretože neumožňuje
prispôsobovať rozmiestnenie základných organizačných útvarov potrebám daňových
subjektov,

-

PDR sú v súčasnom systéme riadenia administratívnou úrovňou riadenia, pričom už
dlhodobo sa prejavuje v ich práci potreba koncentrovania vykonávania niektorých
procesov (napr. účtovníctvo, mzdy), ktoré sú medzi DR SR a PDR zbytočne rozdelené
a zvyšujú administratívnu a komunikačnú náročnosť,

-

v práci zamestnancov PDR sa objavujú problémy charakteristické pre tie organizácie,
ktoré aplikujú popri líniovom riadení aj iné úrovne a typy riadenia (napr. projektové,
odborno-metodické a pod.). Ide napríklad o zadávanie úloh odbornými riadiacimi
pracovníkmi DRSR, ktoré môžu časovo kolidovať s úlohami zadávanými líniovo
nadriadenými zamestnancami PDR.

Na základe vyššie uvedeného, koncepcia pripravovanej reformy má na zreteli princíp
spravodlivosti, neutrálnosti, jednoduchosti a jednoznačnosti, účinnosti a vylúčenia
duplicitného zdanenia. Analýzy Inštitútu finančnej politiky z rokov 2001 – 2004 poukazujú na
dôvody pre jasnú potrebu reformy:
-

23
24

zložitosť daňového práva – nezrozumiteľnosť,

http://www-8.vlada.gov.sk/index.php?ID=918 – Programové vyhlásenie vlády 2002
RAŠNER, J., RAJNOHA, R.: Nástroje riadenia efektívnosti podnikových procesov, Zvolen : TU vo Zvolene,
2007.
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-

veľa výnimiek, oslobodení, úľav spejúcich k spoločenskej neefektívnosti, keď výroba
a spotreba nie je ovplyvňovaná ponukou a dopytom, ale aj daňovými zvýhodneniami,

-

variabilita určovania daňového základu, umožňuje optimalizáciu u daňovníka, čo zvyšuje
administratívne náklady a znižuje možnosti kontroly.

Z pohľadu manažmentu a organizácie daňovej správy môžeme za ďalšie dôvody
pokladať:
-

zložitosť organizačnej štruktúry – duplicita funkcií a právomocí na centrálnej
a regionálnej úrovni,

-

nákladný administratívny aparát DS,

-

netransparentné projektové riadenie, znížená možnosť kontroly procesov,

-

neochota daňovníkov dane platiť.

Zámerom Vlády SR deklarovanom v spomenutom Programovom vyhlásení vlády SR je
vykonať reformu daňovej správy tak, aby táto bola efektívnejšia, s cieľom metodicky pomôcť
subjektom s dobrou daňovou disciplínou a odhaľovať subjekty, ktoré sa plateniu daní
vyhýbajú. Cieľom je vytvoriť podmienky pre efektívnu koordináciu orgánov verejnej správy,
garantovať prístup občanov prostredníctvom internetu a zabezpečiť prepojenie informačných
systémov orgánov verejnej správy. Prioritnou úlohou MF SR je taktiež reforma colnej správy
s víziou zjednotenia procesov výberu daní, ciel a odvodov. Reforma by sa mala uskutočniť
teda v dvoch fázach: prvá zjednotí daňovú a colnú správu, v druhej sa pristúpi k zjednoteniu
daní, ciel a poistných odvodov.

Daňová reforma a jej očakávania – vybrané výsledky výskumu
-

Časový horizont realizácie prieskumu: 25/09/11 - 31/09/12

-

Geografické rozloženie: Prešov a okolie, Košice a okolie, Banská Bystrica - mesto,
Bratislava - mesto

-

Vekové zloženie respondentov: 18 - 60 rokov

-

Zamestnanie: úradníci, podnikatelia, študenti, príp. neuvedené

-

Reprezentatívna vzorka:1 500

-

Počet zozbieraných vyplnených dotazníkov: 2187
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Obr. 1: Rozloženie respondentov podľa geografického hľadiska

Zdroj: vlastné spracovanie

Obr. 2: Výsledky dosiahnuté vo výskume
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe spracovaných dotazníkov

Z celkového počtu vyplnených dotazníkov som vybral 1500 pre vytvorenie
reprezentatívnej vzorky tak, aby bola dodržaná homogénnosť. Výsledky na obrázku 2
poukazujú na nespokojnosť s celkovým daňovým a colným systémom v SR, pričom
najkritickejším bodom sú náklady na pracovné sily zaoberajúce sa daňovou a colnou agendou
ako aj časové náklady na spracovanie tejto agendy.
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Vychádzajúc z očakávaných prínosov daňovej reformy uvedených v dokumente
„Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a
poistných odvodov“ vypracovanom sekciou stratégie Ministerstva financií SR, by
pripravovaná reforma priniesla zlepšenie vnímania všetkých stanovených kritérií, a s
najväčšou pravdepodobnosťou by súčasný stav nespokojnosti svojím postupným zavedením
zmenila k lepšiemu.

Záver
Vyššie uvedeným procesom daňovej reformy sa Slovensko približuje k efektívnemu
daňovému systému, čo bude znamenať zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti nášho
štátu v rámci štátov EÚ. Dopady navrhovaných zmien možno rozdeliť do dvoch základných
kategórií. Prvú kategóriu tvoria prínosy reformy daňovej a colnej správy, ktoré majú najmä
charakter úspor nákladov, času, rastu pridanej hodnoty a účinnosti práce a pod. Druhú
kategóriu reprezentujú výdavky vynaložené na jednotlivé ciele reformy daňovej a colnej
správy. Obe z uvedených kategórií sa ďalej členia na dopady na subjekt, teda používateľa
a dopady na verejnú správu. Výdavky a prínosy reformy majú buď jednorazový, časovo
obmedzený alebo trvalý charakter. Z finančného hľadiska majú najväčší význam dopady
s trvalým resp. opakujúcim účinkom.
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Firemní sektor ČR: Zániky firem v odvětvích
ekonomiky v letech 2008-2012#
Corporate Sector of the Czech Republic: Termination of the
companies in economic branches during 2008-2012
Drahomíra Dubská*
ABSTRAKT
Analýza sektoru nefinančních podniků (firem) v České republice sleduje vývoj jejich zániků
v letech 2008-2012 podle odvětví, v nichž nefinanční podnik působí. Relativně krátká časová
řada omezuje analytické možnosti po změně klasifikace činností, podle nichž jsou firmy
řazeny do odvětví (ztráta konzistence časové řady zániků, sledovaných podle odvětví, po
náhradě klasifikace OKEČ klasifikací CZ-NACE od roku 2008). Přesto však analýza let
2008-2012 zahrnuje zajímavé období: konec dlouhé a silné konjunktury české ekonomiky,
krizový rok 2009, opatrný výstup z krize v letech 2010 a 2011 a opětovný pád do recese
v roce 2012. Zániky firem v odvětvích jsou v této analýze sledovány v podílech k jejich
celkovým zánikům v ekonomice, v poměru k počtu firem v jednotlivých odvětvích,
v meziroční dynamice a formou grafické analýzy také vztah mezi výstupy daných odvětví a
počty zániků firem. Výsledky ukazují vliv recese v roce 2012 na extrémní meziroční růst
zániků firem v české ekonomice.
Klíčová slova: nefinanční podniky, odvětví, formy zániků firem

ABSTRACT
Analysis of non-financial corporations (companies) in the Czech Republic monitors
developments their terminations (bankruptcies) during 2008 to 2012 according to the
branches which non-financial corporation operates in. Relatively short time series reflects the
limited analytical possibilities which are given by change in the classification of activities
according which companies are classified into branches. Replacement of the previous
classification for new CZ-NACE since 2008 meant the loss of consistency. However, analysis
of the years 2008-2012 includes interesting period: end of a long and strong boom of the
Czech economy, the crisis year 2009, a cautious exit from the crisis in 2010 and 2011 and refall into recession in 2012. Terminations of companies in the branches of the economy in this
analysis are monitored in proportions to their total terminations in the economy, in proportion
to the number of firms in each sector, according of annual dynamics and also as a graphical
analysis of the relationship between the outputs of the branches and the number of termination
companies, as well. The results show the impact of the recession in 2012 on an extreme
growth of terminations of companies in the Czech economy.

#

Příspěvek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Vývoj transakčních nákladů českých
ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí
zdokonalení legislativy, možností zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti
rodin registrovaného u Technologické agentury ČR pod evidenčním číslem TA CR TD010093
*
Ing. Drahomíra Dubská, CSc. – Český statistický úřad
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Úvod
Analýza je soustředěna na vývoj počtu zániků nefinančních podniků působících
v produkčních odvětvích české ekonomiky a s nimi spojenými odvětvími služeb. Jde o
soukromé a veřejné podniky a korporace.

Metodická východiska
Odvětvový pohled na počty zanikajících firem v institucionálním sektoru nefinančních
podniků na území České republiky je z pohledu délky použitelné časové řady komplikován
skutečností, že došlo ke změně klasifikací. Zatímco do konce roku 2007 byly činnosti firem
v odvětvích klasifikovány podle OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností), od
roku 2008 podle CZ-NACE. Proto je v této analýze použita jen časová řada let 2008-2012. Je
k dispozici ve zvolené struktuře podle odvětví a dosažitelná z výběrů z databáze Registru
ekonomických subjektů (RES) tvořeného a zpracovaného Českým statistickým úřadem.
Protože ČSÚ není místem sledujícím primárně stav firmy ve fázi insolvence a tyto
informace ani v dohledné době nebudeé soustřeďovat, dostává se zanikající firma do registru
národní oficiální statistiky až v případě, kdy je oznámena nějaká forma zániku. Pak je již
statistika k dispozici, pomocí číselníku definuje způsoby zániku (tento číselník pracuje
s celkem dvanácti variantami možného zániku právnických a fyzických osob)1.
V jednotlivých odvětvích při výběru firem (nefinanční podniky, institucionální sektor 11)
jsou zániky s dělením podle jejich forem uvedeny v této analýze pro rok 2012, za právnické
osoby, a to podle těchto forem zániku:
Zrušení právnické osoby likvidací
Zrušení právnické osoby bez likvidace
 Zrušení právnické osoby bez likvidace s jedním nástupcem
 Zrušení právnické osoby bez likvidace s více nástupci

Nefinanční podniky v Registru ekonomických subjektů ČR (RES)
Institucionální sektor Nefinanční podniky (v dalším textu tohoto příspěvku jen „firemní
sektor“nebo firmy) participoval k 31.12.2011 na celkových počtech ekonomických subjektů
v ČR necelou pětinou (19,3 %). Jeho podíl v čase roste (15 % v roce 2005). Koncem roku
2011 bylo v ČR registrováno přes půl milionu (520,7 tis.) nefinančních podniků. Dominující
podíl na celkovém počtu oficiálně registrovaných ekonomických subjektů na konci roku 2011
(2 703,4 tis.) však mají podnikatelé sektoru domácností (tj. fyzické osoby), při mírném

1

Číselník 572 definuje tyto formy zániku právnických a fyzických osob: 00 Nezjištěno, 01 Zrušení právnických
osob likvidací, 02 Zrušení právnické osoby bez likvidace s jedním nástupcem, 03 Zrušení právnické osoby
bez likvidace s více nástupci, 04 Zrušení právnické osoby bez likvidace bez nástupců, 05 Oznámení fyzické
osoby o ukončení činnosti, 06 Rozhodnutí fyzické osoby o odejmutí oprávnění k činnosti pro fyzickou sobu,
07 Úmrtím fyzické osoby, 08 Odstěhování z okresu, 09 Rozhodnutí z důvodu nepřeregistrace, 10
Neoprávněné vydáni ICO, 11 Ukončení registrace duplicitního ICO
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poklesu podílu (na 76 % v roce 2011 proti 79 % v roce 2005). Konjunktura zpravidla
„odčerpává“ tyto podnikatele zpět do zaměstnaneckého poměru a naopak, období recese bývá
v podmínkách ČR zpravidla v tomto směru spojeno s jejich „únikem do podnikání“.2
Struktura nefinančních podniků v RES podle produkčních odvětví a s nimi
spojených odvětví služeb (CZ-NACE A až N)
Vzhledem k tomu, že z podstaty věci se zániky firmy soustřeďují především do
ekonomických odvětví spojených s produkcí a do služeb mající charakter obsluhy
produkčních odvětví, vyčleňme ze spektra nefinančních podniků skupinu, která nezahrnuje
veřejné služby a zbytek klasifikace CZ-NACE.3 Analyzovaný soubor pak bude mít podobu
skupiny klasifikace CZ-NACE A až N. Představuje 95 % sektoru nefinančních podniků a
v tab. 1 je řazen odvětvově podle počtu firem. Naprostá převaha počtu firem v odvětví
obchodu je dlouhodobá. Celkově jsou pohyby v pořadí odvětví v čase relativně málo patrné.
Tab. 1: Počty nefinančních podniků v produkčních odvětvích a s nimi spojených
odvětvích služeb (CZ-NACE A až N) v roce 2011
Odvětví CZ -NACE A až N (bez veřejných služeb)
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Počty
173 759

L Činnosti v oblasti nemovitostí

74 291

F Stavebnictví

64 217

C Zpracovatelský průmysl

53 966

M Profesní, vědecké a technické činnosti

50 942

I Ubytování, stravování a pohostinství

17 091

N Administrativní a podpůrné činnosti

15 679

A Zemědělství, lesnictví a rybářství

15 029

J Informační a komunikační činnosti

12 351

H Doprava a skladování

10 602

E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpady a
sanacemi

3 327

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu

1 534

B Těžba a dobývání

409

Celkem

493 197
Zdroj: ČSÚ, vlastní propočty

2

3

Více ve studii Dubská, D. Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010. ČSÚ, Praha 2013. ISBN
978-80-250-2347-1.
O-Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení; P-Vzdělávání; Q-Zdravotní a sociální péče; RKulturní, zábavní a rekreační činnosti; S-Ostatní činnosti; T-Činnosti domácností jako zaměstnavatelů;
činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu; U-Činnosti
exteritoriálních organizací a orgánů.
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Zániky firem (nefinančních podniků)
Počínaje rokem 2011 dynamika zániků nefinančních podniků 4 v ČR sílí. Také počty
zániků se skokově zvedly zejména v roce 2012 (graf 1). Jestliže výstup z krize znamenal
v roce 2010 faktickou stagnaci počtu zaniklých nefinančních podniků (+1 %), opětovná ztráta
tempa výkonnosti české ekonomiky v roce 2011 zvýšila počty zániků firem meziročně o
téměř pětinu a recese roku 2012 pak přinesla zatím dosud nejvyšší roční počet zaniklých
firem (11 834). To značilo meziroční nárůst zániků firem o téměř třetinu.
Obr. 1: Počty zaniklých nefinančních podniků v produkčních odvětvích a s nimi
spojených odvětvích služeb (CZ-NACE A až N) a jejich tempo v letech 20082012
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Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty

Vliv ekonomického zpomalení a recese však postihuje v zánicích stále více především
firmy (nefinanční podniky), které nemají statut právnické osoby (v letech 2011 a 2012 velmi
výrazně). Je to patrné z podílu zaniklých právnických osob v období 2008-2012 na celkových
zánicích nefinančních podniků ve sledované skupině CZ-NACE A až N. V prvních třech
letech uvedeného období tvořily totiž zániky právnických osob zhruba tři čtvrtiny úhrnného
počtu zániků nefinančních podniků (s nepatrným poklesem ze 77 % v roce 2008 na 74 %
v roce 2010). Poté však jejich podíl prudce klesl na dvě třetiny (64 % v roce 2011) a dále na
necelou polovinu (49,6 % v roce 2012). „Odolnost“ právnických osob je tak v nepříznivé fázi
ekonomického cyklu významně vyšší než u ostatních forem společností (lze předpokládat
především zranitelnost velmi početných společností s ručením omezeným).
Diferencovaný vývoj dynamiky zániků firem v odvětvích
Rozkolísaný vývoj byl u zániků firem patrný prakticky ve všech odvětvích během let
2009-2012 (graf 2). Rychleji oproti dynamice zániků ve firemním sektoru „padaly“ firmy v
celkem čtyřech ekonomických odvětvích. Zatímco za roky 2009-2012 dosahovala meziroční
dynamika zániků firem v ČR v průměru 18 % meziročně (s akcelerací na +19 % v roce 2011 a
plných +33 % v roce 2012), v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství zanikaly firmy
4

Odvětově CZ-NACE A až N.
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v průměru o 60 % ročně a v roce 2012 bylo zániků dokonce dvakrát tolik co v roce 2011
(+106 %).
Nad průměrným meziročním tempem zániku firem v letech 2009-2012 za celou českou
ekonomiku se ocitly jejich pády také ve stavebnictví (+33 %) vlivem extrémně nepříznivého
roku 2012, kdy zaniklo 2225 stavebních firem, zatímco v roce 2009 to bylo 745 stavebních
firem. O téměř třetinu více nefinančních podniků mizelo v průměru každoročně rovněž
v odvětví Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
(+30 %), opět s akcelerací v roce 2012 (meziročně +77 %).
Rok 2012 naopak nepostihl tak výrazně odvětví dopravy a zásobování, kde byla sice
průměrná dynamika zániků za období 2009-2012 také vysoká (+24 %), ale nejvyšší právě
v krizovém roce 2009 (+48 %). V roce 2012 zaniklo proti roku 2011 o 13 % dopravních a
zásobovacích firem. Tato situace zřejmě souvisí se silným propadem zahraniční poptávky po
dopravních službách ze strany exportérů a také poklesem zájmu o logistické služby za krize.

Admin. a podp. činnosti

Prof., věd. a tech. činnosti

Činnosti v oblasti nemovitostí

ICT

Ubytování a strav.

Doprava a skladování
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Zásobování vodou, odpady

Výroba a rozvod el., plynu,
tepla

Zprac.průmysl

Těžba a dobývání

Zemědělství, les., ryb.

Celkem

Obr. 2: Dynamika zániků podle odvětví (y/y v %)
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Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty

Recesi roku 2012 však pocítil výrazněji i zpracovatelský průmysl – zatímco za roky 20092012 rostl zániky firem ročně v průměru o 23 %, v roce 2012 o 41 %.
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Obr. 3: Počty zaniklých firem v odvětvích
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Zdroj: ČSÚ, výběry z RES

Podíly odvětví na celkových počtech zániků firem
I když početně výrazně nejsilnější (tab. 1), podíl firem z odvětví obchodu na celkových
zánicích nefinančních podniků v průběhu let klesal (graf 4).
Obecně je patrný pokles podílů odvětví služeb na zánicích firem v ČR a jejich stagnace v
průmyslu s výjimkou zpracovatelů, kde má podíl zániků firem na celkových zánicích rostoucí
tendenci. Trend vzhůru je i v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, ale jeho podíl
vzhledem k nízkému počtu firem zůstává stále relativně nízký. Výrazný růst podílů zaniklých
firem na celkových zánicích vykazuje stavebnictví (skokově v roce 2012). Poklesy produkce
zde trvají už čtyři roky vlivem nedostatku zejména velkých staveb, které byly v předchozím
období financovány z veřejných zdrojů a vlivem fiskálních restrikcí došlo k jejich pozastavení
či odložení.
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Obr. 4: Podíly zániků v odvětvích na celkovém počtu zániků firem (v %)
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Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty

Zániky uvnitř odvětví (podíly zániků na počtech firem v odvětvích)
Při pohledu na počty zániků (v řádech stovek a tisíců) a na počty nefinančních podniků
v odvětvích české ekonomiky (v deseti- až statisíců) je zřejmé, že zanikající firmy se podílejí
procentuelně na úhrnné „demografii“ firem jen nepatrně (tab. 2). Tato relace však v čase roste
(z 0,6 % v letech 2009 a 2010 na 0,8 % v roce 2012). Výrazně vyšší je u administrativních a
podpůrných činností, v odvětví těžby a dobývání, v hospodaření s vodou a ve stavebnictví.
Obchod, ač početně silný se zániky v počtu tisíců firem, však v relaci k počtu subjektů
v tomto odvětví, registruje zániky jen na úrovni průměru za ČR.
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Tab. 2: Podíly zaniklých firem v odvětví na celkovém počtu firem v odvětví (v %)
2009

2010

2011

2012

Zemědělství, lesnictví, rybářství

0,3%

0,2%

0,4%

0,7%

Těžba a dobývání

4,8%

2,5%

2,5%

1,9%

Zpracovatelský průmysl

0,5%

0,5%

0,6%

0,9%

Výroba a rozvod el., plynu, tepla

1,1%

0,3%

0,3%

0,3%

Zásobování vodou; odpady

0,7%

0,6%

0,7%

1,3%

Stavebnictví

0,5%

0,5%

0,7%

1,2%

Obchod

0,7%

0,7%

0,8%

0,8%

Doprava a skladování

0,4%

0,3%

0,5%

0,6%

Ubytování a stravování

0,3%

0,3%

0,4%

0,4%

Informační a komunikační činnosti

0,5%

0,5%

0,4%

0,6%

Činnosti v oblasti nemovitostí

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Prof., věd. a technické činnosti

0,5%

0,5%

0,5%

0,7%

Administr. a podpůrné činnosti

3,2%

3,1%

3,2%

3,4%

Celkem

0,6%

0,6%

0,7%

0,8%

Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty

Formy zániků
Ze způsobů zániku firem podle číselníku zachycovaných v RES a týkajících se
právnických osob (více v Metodických východiscích, pozn. pod čarou 1) sledujme jednak
zánik likvidací, jednak bez likvidace s dělením na jednoho nástupce a více nástupců. Výběr
byl prováděn také v parametru „nezjištěno“. Zbytek z celkového počtu zániku právnických
osob po zohlednění výše definovaných forem zániků připadá na zrušení právnické osoby bez
likvidace bez nástupců.
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Tab. 3: Počty zaniklých právnických osob sektoru nefinančních podniků v roce 2012
podle způsobů zániku (nefinanční podniky v odvětvích CZ NACE A až N)
Firemní sektor
celkem
(nefinanční
podniky v
odvětvích CZ
NACE A až N)

z toho
právnické
osoby
celkem

Celkem

11834

A

z toho zaniklé právnické osoby
bez likvidace
likvidací

s jedním
nástupcem

s více
nástupci

nezjištěno

5867

3777

568

8

40

802

125

69

9

1

0

B

9

8

5

2

0

0

C

1640

708

368

71

3

2

D

18

16

4

12

0

0

E

92

32

17

5

0

0

F

2225

459

287

31

1

3

G

3679

2143

1420

129

1

23

H

261

148

81

8

0

0

I

298

208

122

12

0

3

J

211

163

99

23

0

0

K

0

0

0

0

0

0

L

1368

1051

769

205

2

3

M

919

672

447

51

0

5

N

312

134

89

10

0

1

Zdroj: ČSÚ, výběry z RES, vlastní propočty

Z tabulky je patrný fakt, že v roce 2012 připadala na právnické osoby jen necelá polovina
(49,6 %) počtu zániků nefinančních podniků v ČR, z nich pak necelé dvě třetiny (64 %)
zaniklo likvidací. Zániky právnických osob bez likvidace tvořily jen zhruba desetinu (9,7 %)
z počtu zániků této formy společností. Je však třeba mít na paměti, že stále operujeme
s kategorií „počty“ zániků, nikoli s hodnotou majetku firem. Je zřejmé, že velikost
právnických osob (počty zaměstnaných, majetek) je zpravidla vyšší než u např. společností
s ručením omezeným.

Dynamika zániků a vazba na výkon ekonomiky
Korelaci mezi vývojem hrubé přidané hodnoty (HPH) a vývojem počtu zániků firem není
možné statisticky korektně provést z důvodu příliš krátké časové řady (po změně klasifikace
odvětví z OKEČ na CZ-NACE). Porovnání je tedy provedeno za jednotlivá odvětví pouhou
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grafickou analýzou (pro přesnější srovnání je měřítko na osách y u jednotlivých grafů za
odvětví sjednoceno, aby byl i graficky zřejmý rozdíl mezi počty zaniklých firem v odvětvích).
U extrémního nárůstu zániků v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství v posledních dvou
letech sledovaného období nelze bohužel bez jemnějšího výběru z RES identifikovat podíly
subodvětví a tím i příčiny takovéhoto vývoje.
Z grafu 6 je evidentní, že roky 2011 a 2012 se stagnací a posléze poklesem hrubé přidané
hodnoty vytvořené v české ekonomice zvýšily výrazně počty zaniklých firem. Dokonce i u
právnických osob s identifikovanou větší odolností vůči tomuto vývoji, byly počty zániků
v roce 2011 i 2012 - při meziročním tempu hrubé přidané hodnoty +1 %, resp. -0,5 %
v běžných cenách – vyšší než v krizovém roce 2009, kdy se hrubá přidaná hodnota v české
ekonomice snížila o 2,6 % (reálně dokonce o 5,2 %, ve zpracovatelském průmyslu o 15,4 %).
Zatímco v roce 2009 zaniklo 5 536 právnických osob (z celkem 7445 nefinančních podniků),
v roce 2011 jich bylo 5732 (z celkem 8 957 firem). V roce 2012 skončilo zánikem už 5 867
právnických osob, když celkový počet zaniklých nefinančních podniků činil 11 834.

Obr. 5: Meziroční změny hrubé přidané hodnoty v odvětvích ve srovnání s dynamikou
zániků firem daného odvětví, resp. skupin odvětví (y/y v %, CZ NACE A až N)
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Zdroj: ČSÚ, národní účty, výběry z RES, vlastní propočty

Obr. 6: Meziroční změny hrubé přidané hodnoty v ekonomice ČR ve srovnání
s dynamikou zániků firem odvětví, resp. skupin odvětví (y/y v %, CZ NACE A až
N)
35%
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Zdroj: ČSÚ, národní účty, výběry z RES, vlastní propočty
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2012

Vazba mezi výkonem ekonomiky jako celku a počty v ní zanikajících firem vykazuje
nepřímou závislost (graf 6). V některých odvětvích však není tato souvislost jednoznačná
(graf 5).

Závěr
Odvětví ekonomiky reagují různým způsobem na fáze ekonomické cyklu, tedy i na
hospodářské poklesy, v nichž řada firem (nefinančních podniků) zaniká - obecně z důvodu
nedostatečné poptávky, ztrát v hospodaření, řízení rizik. V roce 2012 došlo zatím
k největšímu meziročnímu nárůstu zániků firem, kdy recese zvýšila jejich počty meziročně o
třetinu (+32,1 %). Ani v krizovém roce 2009 nebyl růst zániků firem takto vysoký (tehdy
meziročně stouply o pětinu, tj. +19,8 %).
Za roky 2008-2012 se počet zániků firem zdvojnásobil (z 6 213 na 11 834). V odvětví
zemědělství, lesnictví a rybářství byl vyšší 5,3krát, ve stavebnictví třikrát, v odvětví
zásobování a vodou a hospodaření s odpady 2,6krát a ve zpracovatelském průmyslu 2,2krát.
Nejvíce firem zaniká v odvětví obchodu a oprav, ovšem v relaci k vysokému počtu firem
v tomto odvětví je podíl zániků zhruba stejný jako na úrovni celého firemního sektoru
definovaného jako nefinanční podniky CZ-NACE A až N, tedy úhrnu produkčních odvětví a
s nimi spojených služeb (tj. bez služeb veřejného charakteru). I přes klesající podíl zániků
firem z odvětví obchodu však participuje toto odvětví na celkovém počtu zániků nefinančních
podniků téměř třetinou (31,1 % v roce 2012), stavebnictví po skokovém nárůstu v roce 2012
už téměř pětinou (19,8 %) a zpracovatelský průmysl ze 14 %.
Průměrné tempo zániků firem v ekonomice v letech 2009-2012 (meziročně +18 %)
převýšilo odvětví zemědělství, lesnictví, rybářství (+68 %), stavebnictví (+33 %), odvětví
zásobování vodou a hospodaření s odpady (+30 %), doprava a skladování (+24 %).
Prakticky u všech odvětví dochází ke snížení váhy právnických osob na celkových
počtech zániků firem.
Co se vazby na výkon ekonomiky týká, grafická analýza období 2009-2012 ukázala
v úhrnu za nefinanční podniky ČR růst počtu zániků v roce hospodářského zpomalení (2011),
zejména však v roce recese (2012), kdy počty zaniklých firem převýšily počty zániků v roce
krize (2009). Poslední recese tak, ač v propadu ekonomiky mělčí než v roce 2009, postihla
firemní sektor České republiky podstatně tvrdším způsobem.
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Analýza přístupu podniků k řízení likvidity v období
krize
Analysis of Corporate Liquidity Management during Crisis
Michal Felcman*
ABSTRAKT
Analýza přístupu podniků ke komplexnímu řízení likvidity podává přehled o změně významu
řízení likvidity před, během a po krizi, a to na jak na úrovni podniků v České republice, tak i
podniků působících v zahraničí. Řízením likvidity chápe činnosti oddělení treasury v oblasti
cash managementu a dále podnikové řízení pracovního kapitálu. Analýza se zaměřuje na
vývoj a vnímání řízení likvidity v před a po-krizovém období, a dále identifikuje současný
stav řízení likvidity v podnicích a shrnuje oblasti pro zlepšení.
Klíčová slova: likvidita, cash management, pracovní kapitál
ABSTRACT
The paper provides an analysis of corporate liquidity management; it describes changes in
importance of liquidity management before, during and after crisis. This analysis has been
prepared with focus on the situation in the Czech Republic as well as situation on the global
level. The liquidity management covers the activities of treasury department in the area of
cash management and also working capital management. The analysis deploys development
and perceiving of liquidity management before and after crisis and further it describes current
status of liquidity management in the companies and the areas for improvement.
Key words: Liquidity, Cash Management, Working Capital Management
JEL classification: G31, G01
Analýza přístupu podniků k řízení likvidity podává přehled o přístupech, které podniky
použily k řízení likvidity. Cílem je poskytnout přehled o vývoji přístupu podniků k řízení
likvidity před, v průběhu a po celosvětové hospodářské krizi z let 2008-2009.
Analýza je provedena na základě veřejně dostupných zdrojů, a to zejména na základě
šetření předních světových poradenských společností, konkrétně společností Deloitte, Ernst &
Young, PricewatrhouseCoopers, či banky J.P.Morgan.
Díky analýze těchto studií je možno studovat přístup podniků k řízení likvidity na
globální, celosvětové úrovni a následně pokračovat s analýzou studií zaměřených přímo na
podniky působící v České republice. Dalším přínosem použití těchto studií je rozsah
zjišťování, který právě využití studií nezávislých společností s mezinárodní působností
přináší. Analýza tak může porovnávat přístup českých podniků s přístupem podniků
v zahraničí, a to v průběhu několika let. Mimo to, výhodou použitého způsobu analýzy je i
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velký počtu analyzovaných podniků, který přináší objektivnější výsledky než v případě
provádění dotazníkového šetření prováděného ve vlastní režii.
Cílem studie je potvrdit či vyvrátit předpoklad, že komplexní řízení likvidity nebylo
primárním zájmem odpovědných pracovníků v předkrizovém období, a že právě v období
krize se komplexní řízení likvidity stalo stěžejní činností odpovědných pracovníků podniku.
Proto pod pojmem komplexní řízení likvidity chápeme veškeré činnosti podniku směřující
k zajištění likvidních prostředků a dále k jejich efektivnímu řízení a nakládání s nimi –
zejména plánování a řízení cash flow a pracovního kapitálu.

Vývoj přístupu k řízení likvidity na mezinárodní úrovni
Analýza řízení likvidity na mezinárodní úrovni je založena zejména na studii Glogal Cash
Management Survey banky J.P.Morgan, která je připravována každý rok. Díky tomu je
možno posoudit postupnou změnu přístupu k řízení likvidity podniků po celém světě, pro
účely této analýzy budou zkoumána data v období 2006 – 2011.
Dalšími vstupy pro tuto analýzu jsou studie PricewaterhouseCoopers Global Treasury
Survey z roku 2010 a European Treasury Survey z roku 2006. Díky časovému rozmezí mezi
oběma studiemi je i zde možno porovnat rozdíly v přístupu k řízení likvidity před a během
krizového období.
Přístup k řízení likvidity je porovnáván z dvou hledisek – z pohledu podnikového oddělení
treasury a z pohledu řízení pracovního kapitálu jakožto dvou částí řízení likvidity. Oddělení
treasury má v kompetenci zejména řízení cash flow a tedy i všechny ostatní aktivity k řízení
cash flow náležející – zejména prognózování cash flow a kontrolu plánu se skutečností. Proto
se první část analýzy zaměřuje právě na oddělení treasury a změny jeho přístupu k řízení
likvidity včetně posouzení pohledu vlastníků na činnost treasury. Analýza změnu významu
řízení pracovního kapitálu před, během a po krizi.
Řízení likvidity z pohledu podnikového oddělení treasury
Studie J.P.Morgan Asset Management je zaměřena na průzkum v oblasti podnikového
treasury a to prostřednictvím dotazování cca 400 subjektů po celém světě. Většinu tvoří
podniky z USA, UK a Německa, např. v roce 2009 tvořily zástupci těchto zemí cca 60 %
respondentů. Zbývající část náleží subjektům působícím v ostatních světových zemí, např.
Číně, Indii, Kanadě, Austrálii a dalších.
Pro oblast studia vývoje řízení likvidity je stěžejní sekce číslo 3 této studie. V této sekci
odpovídali zástupci organizací v průběhu let 2006-2008 na otázku, která je nejdůležitější
činnost oddělení treasury. V roce 2009 došlo k mírné úpravě dotazu a respondenti měli
označit tři nejdůležitější činnosti oddělení treasury. Mezi možnosti odpovědí patřilo
prognózování cash flow, cash management, informační management a systémy, kontrola, risk
management, investice hotovosti a účetnictví & audit. Odpovědi v jednotlivých letech jsou
shrnuty do následující tabulky.
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Tab. 1: Vývoj nejdůležitějších činností oddělení treasury
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Cash management

45%

53%

56%

62%

88%

78%

Prognózování cash flow

25%

16%

17%

72%

63%

46%

Kontrola

15%

7%

9%

35%

43%

31%

Risk management

15%

15%

5%

34%

34%

42%

Investování hotovosti

10%

7%

11%

31%

50%

35%

Informační management a systémy

4%

2%

1%

40%

12%

10%

Účetnictví a audit

2%

3%

2%

11%

9%

11%

-

-

-

-

-

38%

Úvěrování a financování podniku

Zdroj: J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT, J.P.Morgan Global Cash Management Survey 2007-2010

Z tabulky je evidentní, že klíčovou činností treasury oddělení je cash management a
prognózování cash flow, a to po celé období 2006-2011. Významná změna jednotlivých
hodnot v roce 2009 je ovlivněna právě navýšením počtu možných činností z jedné na tři. Pro
vhodnější způsob představení dat se tak jeví graf, který zobrazí trendy za jednotlivé oblasti.
Obr. 1: Vývoj nejdůležitějších činností oddělení
treasury

Obr. 2: Vývoj důležitosti cash managementu a
prognózování cash flow

Zdroj: J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT, J.P.Morgan
Global Cash Management Survey 2007-2010

Zdroj: J.P.MORGAN ASSET MANAGEMENT, J.P.Morgan
Global Cash Management Survey 2007-2010

Přestože je rok 2009 ovlivněn změnou metodiky, neměla tato skutečnost vliv na cash
management. V letech 2008 a 2009, kdy došlo ke změně metodiky, narostla důležitost cash
managementu pouze o 6 %, tedy nejmenší nárůst ze všech sledovaných. Cash management
byl vždy označen jako klíčová činnost a v průběhu 2006-2010 její důležitost vrostla ze 45 %
na 88 %, aby pak v roce 2011 poklesla na 78 %. Tudíž, organizace s nástupem krize věnovaly
větší pozornost cash managementu, a to téměř dvojnásobně. Pokles roku 2011 lze vysvětlit
jako reakci na ústup krize a zaměření oddělení treasury na ostatní činnosti.
Prognózování cash flow zaznamenalo pokles v 2006-2008, a to z 25 % na 17 %
respondentů, kteří jej označili za hlavní činnost oddělení. S nástupem krize v roce 2009, a
pravděpodobně částečně i v důsledku změny metodiky, došlo k růstu důležitosti prognózování
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cash flow. Celých 72 % respondentů toto položku označilo jako jednu ze tří nejdůležitějších
činnosti oddělení treasury. V roce 2009, tedy v krizí nejvíce postiženém roce, se
prognózování cash flow stalo hlavní náplní činností a předčilo tak i cash management o 10
procentních bodů. S odezněním krize dochází i poklesu zájmu o prognózování cash flow a
v roce 2010 klesá procento organizací, které jej zařazují mezi 3 klíčové činnosti treasury na
63 % a v roce 2011 dále na 46 %.
Přibližně jedna třetina organizací řadí mezi tři nejdůležitější činnosti treasury v období
2009-2011 činnosti jako jsou kontrola, risk management a také investování volné hotovosti.
V roce 2011 se k nim přidává i nová možnost odpovědi, a to oblast financování podniku.
Významnou složkou činností oddělení treasury v roce 2010 se stalo i investování přebytečné
hotovosti, což označila polovina organizací jako jednu ze tří hlavních činností oddělení
treasury. Důvodem může být cíl podniků držet maximální množství likvidních prostředků a
s tím spojená nutnost najít vhodný způsob pro jejich krátkodobé zhodnocení.
Souhrnem, z průzkumů J.P.Morgan vyplývá, že podniky s nástupem krize zvýšily
významně svůj zájem o cash management a zejména pak prognózování cash flow, což se stalo
hlavním objektem zájmu v krizí nejvíce postiženém roce 2009. S ústupem krize se zájem
odklání od cash managementu a prognózování cash flow do oblasti risk managementu,
kontroly a úvěrování jakož i do oblasti investování volné hotovosti.
Dalším průzkumem, který má zobrazit přístup k řízení likvidity před, v průběhu a po krizi
je 2010 Global Treasruy Survey společnosti PricewaterhouseCoopers, který je založen na
dotazníkovém šetření 585 respondentů z 26 zemí po celém světě. Tato studie je analyzována
s ohledem na podobnou studii PricewaterhouseCoopers – European Treasury Survey, která
byla provedena již v roce 2006 na vzorku 166 společností z 13 evropských zemí.
Stejně jako v případě studie J.P.Morgan, jedním z klíčových zájmů bylo identifikovat
hlavní činnosti oddělení treasury. Společnost PricewaterhouseCoopers se dotazovala na
činnosti oddělení tresury, které mají pro podnik nevyšší přidanou hodnotu. Tato otázka byla
jak ve studii z roku 2006, tak i v následující studii provedené v roce 2010.
Obr. 3: Činnosti treasury v nejvyšší přidanou hodnotou v roce 2006

Zdroj: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Measuring Value from Treasury, European Treasury Survey 2006

V roce 2006 respondenti identifikovali bankovní vztahy a dlouhodobé financování jako
aktivity nejvíce přidávající hodnotu ze strany treasury. Následuje cash management, risk
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management a další. Řízení pracovního kapitálu, jako jedna z hlavních součástí řízení
likvidity je až na 7. pozici, řízení kreditního rizika (credit rating) dokonce až na 10. pozici.
Předpokládáme-li, že hlavním bodem zájmu treasury oddělení budou právě aktivity, které
nejvíce přinášejí hodnotu podniku, pak lze předpokládat, že treasury manažeři se v roce 2006
zaměřili právě nejvíce na vztahy s bankami a dlouhodobé financování na úkor cash
managementu, řízení pracovního kapitálu či prognózování cash flow.
Obr. 4: Činnosti treasury v nejvyšší přidanou hodnotou v roce 2010

Zdroj: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Can the crisis make treasury stronger?, Global Treasury Survey 2010

Situace se však s nástupem krize změnila a v roce 2010 jsou nejpřínosnější činnosti
treasury naprosto jiné, než tomu bylo v roce 2006. Cash management se posouvá na druhou
pozici aktivit treasury, hned za financování, které je tak nejdůležitější činností oddělení
treasury. Řízení likvidity je v roce 2010 čtvrtou nejdůležitější činností. Nicméně znepokojivé
zůstává, že plánování cash flow je na 8. pozici. V roce 2006 treasury manažeři vnímali cash
flow plánování a řízení likvidity spíše jako méně přínosné činnosti a plánovali se zaměřit na
vztahy s bankami, dlouhodobé financování a na běžný cash management. Krize však
zdůraznila nutnost zajištění financování a řízení likvidity avšak plánování cash flow zůstalo
za aktivitami jako je IT/IS či risk management.
Studie PricewaterhouseCoopers z 2006 přináší i zobrazení rozdílu v tom, jaké činnosti
jsou vnímané jako klíčové z pohledu treasury manažerů a jaké z pohledu akcionářů, resp.
vlastníků.
Obr. 5: Relativní důležitost činností treasury z pohledu treasury a akcionářů

Zdroj: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Measuring Value from Treasury, European Treasury Survey 2006
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Dle studie PricewaterhouseCoopers je zřejmé, že rozdíly mezi tím, co je důležité
z pohledu akcionářů a co z pohledu oddělení treasury jsou velmi výrazné. Zatímco treasury
manažeři vidí svůj hlavní přínos v jednání s bankami, v dlouhodobém financování, podpoře
fůzí a akvizic a pojištění, z pohledu akcionářů je jejich hlavní přínos v zaměření se na řízení
pracovního kapitálu, risk management, podporu ostatních oddělení a dále na řízení kapitálové
struktury podniku a cash managementu. Toto porovnání jasně znázorňuje skutečnost, že
treasury manažeři se raději zaměřují na aktivity směřující je do oblasti top managementu než
na běžné každodenní řízení likvidity, kde by je rádi viděli vlastníci a akcionáři.
Studie Global Treasury Survey z roku 2010 identifikovala i oblasti, ve které vidí
respondenti největší příležitost pro rozvoj a zlepšení. Mezi hlavní oblasti ke zlepšení označili
prognózování cash flow, rozvíjení vztahů s bankami, řízení pracovního kapitálu a revize a
zlepšení směrnic v oblasti risk managementu.
Obr. 6: Oblasti s příležitostmi pro rozvoj a zlepšení

Zdroj: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Can the crisis make treasury stronger?, Global Treasury Survey 2010

Výsledky této studie tak potvrzují, že v předkrizovém období 2006 se pracovníci treasury
zaobírali činnostmi jako dlouhodobé financování podniku a komunikace s bankami a až poté
cash managementem. Řízení pracovního kapitálu následovali až s velkým odstupem. Tyto
činnosti prováděli v rozporu s přáním akcionářů či vlastníků, kteří by činnosti oddělení
treasury raději viděli v oblasti pracovního kapitálu či risk managementu. V průběhu krize se
do popředí dostaly činnosti jako je zajištění financování, řízení likvidity a opět cash
management. Avšak i v tomto období bylo plánování cash flow považováno za méně
přínosnou aktivitu. Důvody lze hledat ve skutečnosti, že plánování cash flow bylo
identifikováno, jako přední oblast kde podniky vidí příležitost pro zlepšení a rozvoj.
Pracovníci podniku tak pravděpodobně nedisponovali dostatkem znalostí či zkušeností
k efektivnímu plánování cash flow.
Řízení pracovního kapitálu
Řadíme-li řízení pracovního
pak je na místě se zaměřit na
kapitálu před, během a po
PricewaterhouseCoopers Global

kapitálu jako jedenu z hlavních komponent řízení likvidity,
to, jakou důležitost přikládaly podniky řízení pracovního
krizi. Odpověď na tuto otázku opět podává studie
Treasury Survey z roku 2010. Tato studie stanovuje před34

krizové období do července 2007, krizové období v průběhu od srpna 2007 do prosince 2009,
a post-krizové období od roku 2010. Toto rozdělení je založeno na vývoji 5-ti ročního Credit
Default Swapu amerických bank, S&P Commodity Indexu, 3 měsíčních hodnot Euribor, a
vývoje kurzů USD/EUR a GBP/EUR.
Ze studie PricewaterhouseCoopers vyplývá, že před krizí pouze cca 35 % respondentů
vnímalo řízení pracovního kapitálu jako velmi důležité, dalších cca 50 % jako důležité a
zbývajících 15 % respondentů je klasifikovalo jako málo důležité. Avšak s nástupem krize a
nedostatkem likvidních prostředků se situace razantně změnila. Efektivní řízení pracovního
kapitálu může podniku vyvázat nemalé množství finančních prostředků ze všech složek
pracovního kapitálu – zásob, pohledávek a závazků. Proto během krize vnímalo již celých cca
70 % respondentů řízení pracovního kapitálu jako velmi důležité, jako středně důležité pak
cca 25 % a jako málo důležité už pouze cca 5 %.
Obr. 7: Důležitost řízení pracovního kapitálu

Zdroj: PRICEWATERHOUSECOOPERS, Can the crisis make treasury stronger?, Global Treasury Survey 2010

Ze studie je tak zřejmé, že s nástupem krize se důležitost řízení pracovního kapitálu, jako
složky řízení likvidity více jak zdvojnásobila. Dalším zjištěním je i skutečnost, že
s odezněním krize se hodnocení důležitosti řízení pracovního kapitálu nezměnilo a jeho řízení
je vnímáno stejně důležitě jako v období krize.

Vývoj přístupu ke komplexnímu řízení likvidity v České republice
Po zhodnocení vývoje přístupu podniků k řízení likvidity na celosvětové úrovně se
můžeme blíže zaměřit na analýzu studií zaměřující se pouze na podniky sídlící v České
republice. Za hlavní vstupy pro tuto analýzu jsou použity Treasury průzkum 2008 společnosti
Ernst&Young provedený ve spolupráci s Českou Asociací Treasury a dále zjišťování
společnosti Deloitte prezentované v červnu 2010 na Treasury Management Fóru 2010
pořádaného Českou Asociací Treasury. Obě uvedené analýzy se zaměřují výhradně na
podniky působící na českém trhu.
Treasury průzkum provedený společnostmi Ernst&Young a Českou Asociací Treasury je
založen na odpovědích 23 členů České Asociace Treasury. Respondenti reprezentují podniky
napříč všemi obratovými skupinami. Přibližně polovinu tvoří podniky s obratem pod 3 mld.
korun, čtvrtinu respondentů představují podniky s obratem mezi 3 a 10 mld. korun a zbývající
část reprezentují podniky nad 10 mld. korun obratu. Z pohledu vlastnické struktury, 59 %
respondentů je tvořeno tuzemskými společnostmi, 41 % představují pobočky nadnárodních
společností.
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Z tohoto výzkumu vyplývá, že v roce 2008 existovala politika řízení likvidity pouze ve
dvou třetinách dotazovaných společností. Nicméně, velká část společností cash flow plánuje,
konkrétně 96 % organizací uvedlo, že provádělo plánování cash flow. Na roční bázi plánovalo
91 % podniků, 96 % podniků na měsíční bázi, 91 % na týdenní bázi a 74 % podnik; pak
provádělo plánování dokonce na denní bázi. Nejčastější periodou plánování tak je měsíční
báze, dále roční a týdenní a nejméně často se plánuje na denní bázi.
Obr. 8: Podíl podniků plánující cash flow

Obr. 9: Spokojenost s plánováním cash flow

Zdroj: ERNST & YOUNG, ČESKÁ ASOCIACE TREASURY,
Shrnutí výsledků průzkumu Treasury 2008

Zdroj: ERNST & YOUNG, ČESKÁ ASOCIACE TREASURY,
Shrnutí výsledků průzkumu Treasury 2008

Spokojenost s dlouhodobějším plánováním cash flow byla poměrně nízká, s měsíční
předpovědí bylo spokojeno 73 % respondentů, kteří cash flow plánovali, s roční pak už pouze
48 %. Naproti tomu krátkodobé plánování cash flow považuje za uspokojivé 88 %
respondentů v případě denního plánování, a 86 % respondentů v případě týdenního plánování
cash flow.
Otázkou je, na jakém podkladě podniky rozhodly, že jsou či nejsou spokojeni
s plánováním cash flow. Třetina podniků totiž nesleduje průměrný denní rozdíl mezi
skutečným a plánovaným cash flow. A v případě, že jej sleduje, tak rozdíl mezi skutečností a
plánem se u 19 % podniků nachází pod 5 %, u 31 % mezi 6-10 %, u 31 % mezi 11- 20 % a
zbývajících 13 % podniků, které sledovaly přesnost plánování cash flow, vykázalo rozdíly
v plánování nad 20 %. Považujeme-li 10% odchylku jako hranici přesného a efektivního
plánování, pak polovina podniků nebyla schopna plánovat přesně.
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Obr. 10: Podíl podniků sledujících přesnost
plánování cash flow

Obr. 11: Odchylka mezi skutečností a plánem
cash flow

Zdroj: ERNST & YOUNG, ČESKÁ ASOCIACE TREASURY,
Shrnutí výsledků průzkumu Treasury 2008

Zdroj: ERNST & YOUNG, ČESKÁ ASOCIACE TREASURY,
Shrnutí výsledků průzkumu Treasury 2008

Z průzkumu Ernst&Young a České Asociace Treasury tak vyplývá, že třetina českých
podniků v roce 2008 neměla zavedenou politiku řízení likvidity. Přesto 96 % z nich plánovalo
cash flow, nejčastěji na měsíční úrovni (96 %), týdenní (91 %) a roční úrovni (91 %).
Nicméně, třetina podniků nesledovala přesnost plánování a polovina podniků, které přesnost
sledovaly, vykázala chybu v plánování větší než 10 %.
Další studií, která se zabývala likviditou českých podniků v období krize je studie
společnosti Deloitte, která byla proveden počátkem roku 2010. Osloveno bylo top 200
českých podniků a dále vybrané společnosti, které se ocitly v úpadkovém řízení. Výsledky
studie byly prezentované na Czech Treasury Fóru dne 15. června 2010.
Závěry této studie v oblasti plánování cash flow potvrzují závěry vyplývající ze studie
Ernst&Young z roku 2008, a to že majoritní podíl podniků v ČR plánuje cash flow. Dle studie
Deloitte se jedná od 94 % dotazovaných podniků, z čehož 4 % podniků plánuje cash flow
pouze na týden, 13 % pak na dva týdny. Dalších 23 % podniků plánuje cash flow na celý
měsíc. V souhrnu tedy 40 % podniků plánuje cash flow podrobně na jeden měsíc. Dalších
25 % plánuje na 2 měsíce a zbývajících 31 % plánuje cash flow podrobně na více jak 2
měsíce.
Obr. 12: Podíl podniků plánující cash flow

Obr. 13: Podíl podniků plánující cash flow dle
období

Zdroj: BEE, P., POLCAR, L., Insolvence v ČR/SR a možnosti
jejího řešení: Průzkum trhu a praktické zkušenosti, prezentace
společnosti OHL ŽS, a.s. a Deloitte Advisory s.r.o.,Treasury
Management Fórum, 15. června 2010

Zdroj: BEE, P., POLCAR, L., Insolvence v ČR/SR a možnosti
jejího řešení: Průzkum trhu a praktické zkušenosti, prezentace
společnosti OHL ŽS, a.s. a Deloitte Advisory s.r.o.,Treasury
Management Fórum, 15. června 2010
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Z pohledu řízení pracovního kapitálu z průzkumu vyplývá, že 56 % podniků v průběhu
krize změnilo zavedené postupy pro inkaso pohledávek. Řízení pohledávek je součásti řízení
pracovního kapitálu a tudíž nepřekvapí, že 50 % přijalo nebo plánuje přijmout změny v řízení
pracovního kapitálu jako jedno z hlavních restrukturalizačních opatření, hned po snížení
provozních nákladů (81 %), omezení investic (58 %), redukce počtu zaměstnanců (58 %).
Obr. 14: Změna postupů

Obr. 15: Přijatá/plánovaná restrukturalizační opatření

vymáhání pohledávek

Zdroj: BEE, P., POLCAR, L., Insolvence
v ČR/SR a možnosti jejího řešení: Průzkum
trhu a praktické zkušenosti, prezentace
společnosti OHL ŽS, a.s. a Deloitte Advisory
s.r.o.,Treasury Management Fórum, 15.
června 2010

Zdroj: BEE, P., POLCAR, L., Insolvence v ČR/SR a možnosti jejího řešení:
Průzkum trhu a praktické zkušenosti, prezentace společnosti OHL ŽS, a.s. a
Deloitte Advisory s.r.o.,Treasury Management Fórum, 15. června 2010

Z průzkumu Deloitte vyplývá, že většina českých podniků (94 %) plánuje cash flow,
necelá polovina však na méně než 1 měsíc (40 %) a 31 % podniků pak plánuje na období delší
než 2 měsíce. Polovina podniků pak přijala či přijme změnu řízení pracovního kapitálu jako
jedno z hlavních restrukturalizačních opatření. V rámci toho, už 56 % podniků změnilo
přístup k vymáhání pohledávek během krize.

Závěry analýzy přístupu podniků ke komplexnímu řízení likvidity
Analýza přístupu podniků k řízení likvidity v období před, během a po krizi je založena na
studiích renomovaných společností, jejichž analýzou byla zobrazena změna přístupu k řízení
likvidity, a to jak na mezinárodní úrovni, tak i na úrovni podniků působících v České
republice.
S ohledem na výše zmíněné studie lze konstatovat, že v předkrizovém období nebylo
řízení likvidity (tj. řízení cash flow a pracovního kapitálu) klíčovým zájmem podniků.
Přednostněji se pracovníci treasury věnovali vztahům s bankami a zajišťování dlouhodobých
finančních zdrojů a až následně se zaměřovali na cash management a s dalším odstupem pak
na plánování cash flow či řízení pracovního kapitálu. S nástupem krize se však situace
změnila a stěžejní činností se stalo zajištění likvidity – zajištění financování, řízení cash flow
a zajištění likvidity. S ústupem krize se pak dostali do popředí i činnosti v oblasti risk
managementu a investování přebytečné hotovosti. Přesto i do budoucna je dle podniků
největší prostor pro zlepšení právě v plánování cash flow.
Přínosem krize bylo zvýšení důležitosti oddělení treasury v rámci podnikového řízení.
Také řízení pracovního kapitálu se stalo dvojnásobně důležitější činností v průběhu krize a
stejný status si udrželo i po odeznění krize.
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V případě českých podniků, valná většina z nich se v průběhu krize zaměřila na řízení a
plánování cash flow. Nicméně celá polovina podniků plánovala cash flow na období ne delší
než 2 měsíce, 30 % jich přesnost prognózování neměřilo a celá polovina podniků, které
odchylku měřily ji vykázaly větší jak 10 %.
Z této analýzy tak vyplývá, že s nástupem krize se podniky více zaměřily na řízení
likvidity a plánování cash flow, nicméně podniky neměly jednotnou koncepci na jaké období
cash flow plánovat ani metodiku pro zjišťování přesnosti plánů.
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Několik poznámek k problematice incidenčních
sporů v insolvenčních řízeních
A few notes to the issue of incidental disputes in insolvency
proceedings
Jiří Hnilica* – Petr Ševčík **
ABSTRAKT
Práce se zabývá otázkou incidenčních sporů vedených v rámci insolvenčních řízení. Vychází
z hypotézy, že incidenční spory jako jedna ze základních součástí insolvenčního řízení mají
značný vliv na jeho délku i na kvalitu rozhodovacích procesů a celkovou efektivitu řízení.
Práce nejprve objasňuje základní okolnosti a vztahy těchto sporů, jejich právní zakotvení a
další významné skutečnosti. Na základě výsledků detailního šetření vzorku několika stovek
insolvenčních řízení pak zjišťuje počet incidenčních sporů, které jsou obvykle vedeny v rámci
insolvenčního řízení. Zde práce kompiluje výsledky vlastního výzkumu s dostupnými
statistickými daty. Díky analýze údajů získaných ze statistického vyhodnocení zmíněného
vzorku insolvenčních řízení je pak také odhadován objem majetku, o kterém je v těchto
sporech rozhodováno.
Klíčová slova: Incidenční spory; Insolvenční řízení; Insolvenční zákon.
ABSTRACT
The paper deals with the question of incidental disputes held during insolvency proceedings.
It works with the hypothesis that incidental disputes as a key part of insolvency proceedings
have enormous influence on the length of the proceedings, the quality of decision-making
processes and the overall effectiveness. Firstly, the paper clarifies fundamental circumstances
and relations regarding the disputes, their legal framework and other important facts. Based
on the results of a detailed analysis of a sample comprising several hundreds of insolvency
proceedings, it finds out the number of incidental disputes usually held as part of insolvency
proceedings. The paper combines the authors’ own research results with available statistics.
After analysing the data obtained from statistical evaluation of the abovementioned sample of
insolvency proceedings, the authors estimate the volume of assets involved in the disputes.
Key words: Incidental disputes; Insolvency proceedings; Insolvency Act.
JEL classification: G33, G34
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Obecné poznámky k otázce incidenčních sporů
Incidenční spory jsou přirozenou součástí insolvenčních řízení, což vyplývá ze samotného
principu těchto postupů a z jejich účelu. Pokud chápeme období defaultu a následného úpadku
podniku dlužníka z hlediska motivací, pak právě v incidenčních sporech se tento moment
objevuje velmi výrazně. Věřitel má snahu uplatnit v insolvenčním řízení maximum svých
pohledávek a to i sporných. Vedle toho platný insolvenční zákon (stejně jako všechny
obdobné předpisy v zahraničí) rozlišuje mezi jednotlivými skupinami věřitelů. Dává jim také
různá práva a různé možnosti ovlivňování procesu, což vede v řadě případů k tomu, že někteří
věřitelé mají potřebu změnit své postavení nebo zaujmout postavení i v jiné skupině, než ve
které se nacházejí. Navíc musíme počítat s tím, že insolvenční řízení jako každý postup, při
kterém dochází k přerozdělování majetku, logicky láká jako příležitost část tohoto majetek
získat, třebas na základě podvodného jednání. A konečně je snaha uplatnit nebo popřít některé
pohledávky logická z pohledu řady věřitelů, neboť zařazení vlastních pohledávek do skupiny
oprávněných čekatelů na díl z majetku dlužníka zvyšuje potenciální výnos stejně, jako
vyřazení pohledávek cizích ze stejné skupiny. Z pohledu insolvenčních a dříve konkurzních
správců je zase logické, když se snaží zahrnout do majetku dlužníka i položky, které jsou
sporné nebo nejisté – insolvenční správce má značný zájem na zpeněžení co největšího
majetku, neboť tak se může významným způsobem zvýšit jeho odměna (Richter 2009).
Tím je v podstatě řečeno, že insolvenční řízení jako řízení „posledního soudu“, je
v podstatě celé zásadním a konečným soubojem o majetek a incidenční spory jsou pouze
jednou z forem tohoto procesu. Stranami sporu o majetek přitom nejsou na straně jedné
věřitelé a na straně druhé dlužník, jak si často mylně představuje veřejnost a mnohdy i řada
teoretiků, ale daleko spíše jsou stranami těchto sporů věřitelé navzájem nebo skupiny věřitelů
navzájem a také insolvenční správce, přičemž pozice dlužníka je většinou (nikoliv však vždy)
v podstatě bezvýznamná.
Ve skutečnosti jsou ale incidenční spory také jedním z aspektů, který výrazně ovlivňuje
délku insolvenčního řízení. V době účinnosti zákona o konkurzu a vyrovnání se incidenční
spory odehrávaly mimo insolvenční soud a byly řešeny odděleně od samotného insolvenčního
řízení. Z dnešního pohledu je již těžko zjistit, nakolik se tyto spory promítaly do délky
tehdejších řízení, pravděpodobně byl ale jejich dopad značný. Jelikož v podstatě není možné
uskutečnit insolvenční řízení v době kratší, než trvá nejdelší incidenční spor vedený v rámci
tohoto řízení, pak při průměrné délce obchodních sporů na přelomu devadesátých let a našeho
století více než 24 měsíců, musely tyto spory nutně protahovat i samotné konkurzy.
Klasickým příkladem řízení, které bylo zásadně prodlouženo incidenčním sporem, je
dvanáct let trvající souboj o polovinu Paláce Lucerna mezi Dagmar Havlovou a konkurzním
správcem společnosti Chemapol Reality Jaromírem Henešem. Ten se táhnul od roku 2000 do
roku 2012 – konkurzní správce ho nakonec prohrál, polovina Paláce Lucerna nemůže být
zapsána do konkurzní podstaty Chemapol Reality a věřitelé této společnosti přišli během
uplynulých dvanácti let o jistě velmi vysoké prostředky vynaložené na tento soudní spor.
I když jsou ale incidenční spory zjevně jedním z velmi významných aspektů
insolvenčních řízení, nemáme o jejich průběhu příliš znalostí. (Schönfeld, Smrčka 2012)
Podobně jako v případě dalších součástí insolvenčních řízení, je statistika týkající se
incidenčních sporů velmi kusá a nevypovídá příliš o skutečném dění.

Dostupná data o incidenčních sporech
Jak již bylo uvedeno, máme o počtech a významnosti incidenčních žalob pouze velmi
kusé informace. Z oficiálních zdrojů například víme, že v roce 2012 bylo podáno celkem
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3 891 incidenčních žalob, což je v podstatě nepatrné množství vzhledem k faktu, že ve
stejném roce bylo přihlášeno celkem 192 242 pohledávek (Ministerstvo spravedlnosti 2013).
Takže i kdyby se všechny incidenční žaloby týkaly právě pohledávek, projednávána tímto
způsobem by byla pouze 2,02 procenta všech přihlášených pohledávek, což nevypadá nijak
dramaticky. Navíc mnoho incidenčních sporů s pohledávkami vůbec nemusí souviset1.
Tab. 1: Počty incidenčních sporů, počty přihlášených pohledávek
Rok Incidenční spory Přihlášené pohledávky Spory/Pohledávky (%)
249
24 654
1,01
2008
1 323
65 483
2,02
2009
2 576
92 084
2,79
2010
3 455
121 869
2,84
2011
3 891
192 242
2,02
2012
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR, www.insolvencni-zakon.justice.cz/downloads/statistiky

U tohoto údaje o počtu incidenčních žalob (3 891 v roce 2012) nám chybí řada dalších
údajů, které by bylo velmi dobré vědět kvůli posouzení toho, nakolik jsou tyto spory
omezující pro rychlé řešení insolvenčních řízení a nakolik ovlivňují náklady věřitelů spojené
s insolvenčními řízeními, popřípadě nakolik snižují efektivitu těchto řízení. Především
nevíme, jaký objem majetku je předmětem těchto sporů a pouze velmi okrajově můžeme tušit,
kolik z těchto sporů je vyvoláno potřebou některé ze stran sporu zdržovat celý proces
insolvenčního řízení, což je jinak potřeba dosti obvyklá a častá. Zde stojí za poznámku, že
výrazně přispělo ke zrychlení insolvenčních řízení rozhodnutí vtělené do insolvenčního
zákona a tedy rozhodnutí účinné od ledna roku 2008, totiž že incidenční spory jsou vedeny
v rámci insolvenčního řízení a rozhoduje je tedy stejný soud, u jakého je insolvenční řízení
vedeno. To je oproti dřívějšímu stavu velké zjednodušení a napomáhá to plynulosti celého
procesu.
Avšak insolvenční zákon zároveň odstranil řadu dřívějších možností jak blokovat
například průběh konkurzu nebo jak oddalovat některé konkrétní kroky podnikané v rámci
konkurzu. Jelikož mnoho těchto administrativně - formálních možností bylo eliminováno,
zvýšil se pravděpodobně tlak na zneužívání problematiky incidenčních sporů. Pravdivost
tohoto předpokladu však není možné ověřit na základě těch údajů, které máme k dispozici
z oficiálních statistik. Nicméně tabulka 1 ukazuje, že i když incidenčních sporů přibývá a to
každoročně, nemůžeme říci, že by rostl jejich podíl na celkovém počtu přihlášených
pohledávek.
Samozřejmě se ale vzhledem k růstu počtu těchto sporů mezi lety 2008 a 2012 (z 249
podaných žalob v roce 2008 na 3 891 v roce 2012, tedy téměř 16krát) musíme zamyslet, jak
dlouho budou soudy schopny zpracovávat tento díl práce, než to začne reálně ovlivňovat
jejich schopnost řešit efektivně insolvenční řízení.
1

Incidenční spory jsou v obecném pojetí většinou pokládány za spory o pravost pohledávek, ale mnohdy jsou
podstatně složitější a mohou se týkat i zcela jiných problematik. V pravém smyslu slova je totiž incidenční
spor každý soudní spor vedený v rámci insolvenčního řízení. Jeho náležitosti popisují paragrafy 159 až 164
insolvenčního zákona (Kotoučová 2010, str. 349-358). Spory o pravost, výši nebo pořadí pohledávek jsou
pouze jedním z mnoha jejich témat a to vedle například sporů o vyloučení věci, práva pohledávky nebo jiné
majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle paragrafu 225 odst. 5 InsZ.
Incidenčním sporem je také spor o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinnosti
insolvenčním správcem.
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Výzkum vzorku insolvenčních řízení
Během roku 2012 a na počátku roku 2013 jsme uskutečnili statistické zkoumání
významného vzorku insolvenčních řízení vedených s obchodními společnostmi a podnikateli,
jehož cílem bylo získat hlubší a detailnější znalosti o skutečném průběhu těchto procesů.
Podobně totiž, jako můžeme za nedostatečné označit naše informace o průběhu insolvenčních
řízení ve vztahu k otázkám incidenčních sporů, panuje podobný stav i v řadě dalších oblastí –
namátkou můžeme zmínit například problematiku výnosu pro věřitele nebo nákladů věřitelů
spojených s insolvenčním řízením. Toto zkoumání bylo primárně zaměřeno na jinou
problematiku, avšak vyplynula z něj nová data právě i o otázkách incidenčních sporů.
Výzkum byl uskutečněn na vzorku více než sedmi stovek řízení, která byla započata po 1.
lednu 2008, tedy se již řídila insolvenčním zákonem, zároveň do října 2012 tato řízení dospěla
buď do fáze schválené závěrečné zprávy insolvenčního správce nebo byla jiným způsobem
formálně ukončena (paragraf 142 InsZ.). Z této definice plyne, že v řadě těchto řízení ani
nemohlo dojít na zahájení incidenčních sporů ‚například tehdy, byl-li návrh odmítnut nebo
bylo řízení zastaveno pro nedostatek podmínky řízení, návrh byl zamítnut nebo byl zamítnut
pro nedostatek majetku dlužníka (Kotoučová 2010, str. 291). Z uvedeného vzorku tak byl
získán dílčí vzorek 187 řízení, kde byl prohlášen úpadek dlužníka a tento úpadek byl řešen
buď konkurzem (179 případů) nebo nepatrným konkurzem (8 případů). Teprve zde přicházejí
ke slovu incidenční žaloby. Tyto případy jsou rozloženy v čase tak, že do původního vzorku
byla přijímána všechna řízení tak nebo onak ukončená (výše popsaným způsobem, přičemž
v případě schválení závěrečné zprávy insolvenčního správce nemusí jít nutně o ukončení
formální, ale pouze faktické, tam kde bylo konáno podle paragrafu 142 InsZ. jde o ukončení
formální i faktické). Jak vyplývá z řečeného, tento vzorek je odpovídající z hlediska časového
– v jeho rámci jsou zastoupeny adekvátně všechny řízení bez ohledu na to, kdy byla zahájena.
Adekvátně přitom v dané souvislosti znamená, že větší je podíl řízení zahájených dříve a to
z toho prostého důvodu, že je zde i větší pravděpodobnost, že tato řízení jsou již ukončena
některým ze způsobů, kterým byl definován vzorek. Z hlediska četnosti výskytu jednotlivých
vyústění insolvenčních řízení byla objektivita zajištěna principem zpracování každého
desátého případu tak, jak po sobě případy následují podle data podání insolvenčního návrhu.
Vzhledem k velikosti vzorku, který tvořil v původním počtu téměř deset procent všech řízení
a po technické redukci se zmenšil na 7,77 procenta všech případů odpovídajících definici
vzorku, můžeme předpokládat, že požadavek korektnosti vzorku podle četnosti výskytu byl
splněn.
Oproti výše uvedeným statistikám Ministerstva spravedlnosti je tento vzorek zásadně
odlišný v tom, že eliminuje případy, kdy je incidenční žaloba vedena v rámci řízení
s úpadcem – fyzickou osobou. V tomto směru jde o velmi zajímavou konfrontaci, když
významné nárůsty uváděné v oficiálních datech mohou souviset především s dramatickým
růstem počtu řízení směřujících k oddlužení.
Některá zjištění týkající se incidenčních sporů
Pokud bychom nyní přešli k informaci o získaných datech, pak jejich hlavní část je
obsažena v tabulce 2. Jak vidíme, v případě nepatrných konkurzů nemusíme se otázkou
incidenčních sporů nijak dramaticky zabývat – jejich počet je s velkou pravděpodobností
velmi nízký. I když fakt, že vychází zhruba jedna popřená pohledávka na každý nepatrný
konkurz, naznačuje, že neexistence incidenčního sporu v nepatrných konkurzech zachycených
ve vzorku zkoumaných insolvenčních řízení ještě neznamená, že takové spory nejsou. Jejich
výskyt ale bude s velkou pravděpodobností velmi malý.
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Tab. 2: Některé údaje o vedených incidenčních sporech
Konkurzy
Počet vedených incidenčních sporů
Objem incidenčních sporů v Kč
Průměrný incidenční spor
Průměrný objem popřených pohledávek
Průměrný počet popřených pohledávek

23
136 316 755
5 926 815
1 383 672
0,983

Nepatrné
konkurzy
0
0
0
659 071
0,875

Celkem
23
136 316 755
5 926 815
n.a.
n.a.

Zdroj: Zdroj dat (literatura, internetová stránka, popř. + vlastní výpočty)

Určitým překvapením ale může být, že ve vzorku 179 konkurzů bylo objeveno celkem 23
incidenčních sporů – teoreticky tak dochází k incidenčnímu sporu v každém osmém
konkurzu. Pokud tento výsledek porovnáme s údaji v tabulce 1, pak jde u našeho vzorku
omezeného na případy obchodních společností a podnikatelů o daleko častější výskyt než jaký
nacházíme u celku všech případů insolvenčních řízení. Jinými slovy jsou incidenční spory
nepoměrně častější u konkurzů obchodních společností a podnikatelů než například u případů
úpadku fyzických osob. Ostatně pokud se podíváme na objem incidenčních sporů v našem
vzorku, pak vůbec nejde o malou sumu a průměrný incidenční spor je veden o sumu téměř
šesti milionů korun.

Závěr
První data, která nám zpřístupnil výzkum relativně rozsáhlého vzorku insolvenčních řízení
ukazují, že incidenční spory jsou neprávem opomíjenou problematikou insolvenčních řízení a
pokud bychom v budoucnosti měli uskutečnit takové změny insolvenční legislativy, které by
umožnily efektivnější práci celého systému, pak otázka incidenčních sporů nemůže zůstat
stranou.
Avšak nynější informace o skutečném průběhu insolvenčních řízení nejsou dostatečné k tomu,
abychom mohli vytvářet nějaké silnější závěry o tom, nakolik incidenční spory opravdu
prodlužují insolvenční řízení a nakolik zvyšují náklady věřitelů spojené s těmito řízeními.
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Odhad vývoje insolvencí v České republice v letech
2013 a 2014, výhled na další období
Estimated development of insolvency in the Czech Republic in the
years 2013 and 2014, future prospects
Eva Kislingerová*
ABSTRAKT
Práce si klade za úkol analyzovat některá v současnosti známá data o vývoji insolvenčních
řízení v České republice a dále také analyzovat jejich vzájemné vztahy – jedná se především o
údaje o počtu vyhlášených konkurzních řízení za kalendářní rok a o počtu podaných
insolvenčních návrhů za kalendářní rok. Tato čísla jsou dávána do souvislosti s některými
makroekonomickými indikátory, především s vývojem hrubého domácího produktu a se
změnou objemu úvěrů poskytnutých bankovním sektorem podnikům nefinanční sféry. Cílem
práce je pak na základě zjištěných vzájemných vazeb mezi časovými řadami zmíněných údajů
vypracovat odhad vývoje počtu insolvenčních řízení a vyhlášených konkurzů v České
republice v příštích letech. Vytvoření takového odhadu umožňuje kvantifikovat rizika dalšího
růstu počtu případů a nebezpečí, které z toho plynou pro celý insolvenční systém.
Klíčová slova: Default, Insolvence; Konkurz; Náklady věřitele.
ABSTRACT
The paper analyses some currently available data on the number of insolvency proceedings in
the Czech Republic and also compares their relation, concerning namely the number of
declared bankruptcies in a calendar year and the number of filings for insolvency in a calendar
year. These figures are brought into a relation with selected macroeconomic indicators,
particularly the development of GDP and the changes in the volume of bank loans provided to
non-financial businesses. Based on the ascertained relations among time series contaning the
abovementioned data, the paper aims to estimate the development of the number of
insolvency proceedings and the number of companies declared bankrupt in the Czech
Republic in the upcoming years. Such estimate makes it possible to quantify the risk of
further growth in the number of bankruptcy cases, together with the consequent dangers to the
whole insolvency system.
Key words: Default, Insolvency; Bankruptcy; Creditor’s costs.
JEL classification: G33, G34
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010093.
Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.; Vysoká škola ekonomická v Praze, vedoucí katedry podnikové ekonomiky
Fakulty podnikohospodářské.
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Cíle a metody práce
Vývoj insolvencí podnikatelských subjektů i soukromých osob se v letech 2009 až 2012
stal významným indikátorem hospodářské situace v České republice. Oba tyto ukazatele
nesporně vypovídají mnoho o vnitřních pohybech v celém hospodářském prostoru. Ve
skutečnosti však v dané době nejsme zcela schopni interpretovat získávaná data. Jde o to, že
naše znalosti insolvenčních procesů a toho, jak tyto procesy zasahují do celkového dění
v ekonomice, nejsou dostatečné.
Tato práce přichází v první rovině se shrnutím našich znalostí o vývoji insolvenčních
procesů. Zde navazuje na některé studie z poslední doby, které se velmi kriticky staví ke
kvalitě statistických informací o insolvenčních procesech probíhajících v České republice
(Kislingerová 2012, Schönfeld – Smrčka 2012). Pokud bychom měli závěry těchto prací
shrnout, pak velmi krátce můžeme říci, že současná data o insolvenčních procesech tak, jak je
máme na začátku druhého desetiletí 21. století k dispozici, naprosto nedostatečně informují o
dění kolem insolvenčních řízení. Máme sice dosti přesnou představu, kolik těchto procesů je
započato, víme do jisté míry, kolik z nich dále probíhá v následujících fázích po rozhodnutí o
úpadku, nevíme ale, jaké jsou skutečné výsledky těchto řízení v tom smyslu, nakolik jsou
například uspokojeni věřitelé zajištění i nezajištění, jaké jsou náklady věřitelů na tyto procesy,
jaký objem majetku vlastně procesem insolvenčních řízení prochází a podobně. Mezinárodní
statistiky, které v tomto směru uvádějí některá data, byly podrobeny kritické analýze a
shledány zcela nedostatečnými a především prokazatelně nepřesnými.
Zatímco tedy o skutečných výsledcích insolvenčních procesů víme v současné době velmi
málo, máme relativně rozsáhlé informace o tom, jak se vyvíjí počet insolvenčních návrhů a
počet vyhlášených konkurzních řízení a také například počet povolených oddlužení. Můžeme
proto sledovat vývoj těchto informací a klást ho do vztahů s vývojem některých dalších
indikátorů vývoje české ekonomiky. K tomu, aby podobné snahy měly i další využití je však
vhodné disponovat též kvalifikovanými odhady vývoje insolvencí v dalších obdobích. Cílem
této práce je vytvořit takové odhady pro rok 2013 a následující období, především pro rok
2014 a rámcově i pro roky 2015 a 2016.
Metodicky tato práce vychází ze základního vztahu mezi vývojem hrubého domácího
produktu a vývojem počtu vyhlášených konkurzů s tím, že není postupováno s použitím
prosté analogie. Je totiž přihlíženo i k dalším okolnostem, jako jsou například změny
legislativy nebo korekce odhadovaných dat podle znalosti celkového počtu subjektů, kterým
obecně hrozí default a následný stav insolvence vrcholící vyhlášením úpadku. V této
souvislosti se práce zabývá také vyhodnocením některých dynamických změn z minulosti,
které měly svůj původ v jiných důvodech než pouze ve vývoji HDP. Vedle vztahu mezi
konkurzy a HDP je pro větší objektivitu vytvořených časových řad využita korekce pomocí
dalších ukazatelů, kterými je především počet podaných insolvenčních návrhů na straně jedné
a vývoj úvěrů poskytnutých bankami podnikům nefinančního sektoru.
Co se týká dat o předpokládaném vývoji domácího produktu, používá práce predikce
Ministerstva financí České republiky a České národní banky. Tam, kde je postupováno jinak,
je tento fakt zdůrazněn přímo v textu.

Vývoj počtu konkurzů v posledních letech
V souladu s teoretickými východisky došlo v letech 2009 až 2012 v České republice
k dynamickému růstu počtu insolvenčních podání, přičemž v rovině absolutních čísel se
naprosto dominantními stala podání týkající se fyzických osob. Jde o vývoj - jak již bylo
řečeno – naprosto logický, který přímo souvisí se zhoršující se hospodářskou situací. Ukázalo
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se také, že i samotná ekonomická stagnace nebo mírný růst jsou výrazným akcelerátorem
insolvencí v ekonomice, zvláště pokud následují po období recese. Jinými slovy můžeme s
klidným svědomím prohlásit, že se naplnily teoretické předpoklady, podle kterých se počet
insolvenčních řízení v ekonomice řídí hospodářským cyklem, ale s různou specifickou dobou
zpoždění vůči tomuto cyklu a zároveň s tím, že krátkodobá oživení nebo stagnace mezi
obdobími recese nemusí být nutně impulsem pro zmírnění vývoje v oblasti insolvencí.
Tab. 1: Prohlášené konkurzy (počet), nezaměstnanost (míra na konci období v %),
HDP (meziroční změna v %), objem bankovních úvěrů nefinančním
podnikům (meziroční změna v %)
Rok

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet konkurzů

808 1251 2022 2000 2491 2473 2155 1728 1411 1236 1245 1115 1141 1553 1601 1778 1899

Nezaměstnanost

3,3

7,5

9,4

8,8

8,9

9,8 10,3

9,5

8,9

7,7

6,0

6,0

9,2

9,6

8,6

HDP

4,5 -0,9 -0,2

1,7

4,2

3,1

2,1

3,8

4,7

6,8

7,0

5,7

3,1 -4,5

2,5

1,9 -1,2

6,1 -5,0 -5,4 -6,4 -24,4 -14,7

2,1

5,5 13,2 14,7 21,0 11,9 -8,7 -1,8

Úvěry (změna)

11,7

4,9

5,1

9,4

0,6

Zdroj: Creditreform, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Český statistický úřad, vlastní výpočty na základě
dat České národní banky, http://web.creditreform.cz/cs/content/press/information/Insolvenzen_2012.pdf
http://portal.mpsv.cz/sz/stat , http://notes.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/statistiky,

V tabulce 1 jsou zachycena především data týkající se situace podnikové sféry, údaj o
počtu konkurzů v sobě zahrnuje informace o situaci obchodních společností a podnikatelů
(fyzických osob). Jak vidíme při sledování linie počtu vyhlášených konkurzů a souběžné linie
údajů o vývoji hrubého domácího produktu, růst počtu konkurzů přetrvával v devadesátých
letech a na počátku našeho století i v době, kdy již ekonomika začala růst a to dokonce
poměrně dynamicky. Není důvod neočekávat podobný vývoj také v následujících letech – i
když charakteristiky specifické české krize let 1997 a 1998 jsou ve srovnání s globální krizí
2008 až 2011 a následující specifickou českou krizí roku 2012 naprosto odlišné. Ve
skutečnosti totiž nebudou odlišnosti tak podstatné, při pohledu na důsledky nás totiž příliš
nezajímají důvody krize. I když jsou tedy důvody vývoje na konci devadesátých let minulého
století a na přelomu první a druhé dekády našeho století naprosto odlišné, výsledek
promítnutý do počtu insolvenčních podání a vyhlášených konkurzů bude s velkou
pravděpodobností stejný.
V této souvislosti je samozřejmě potřebné sledovat i jiné parametry ekonomického vývoje
a zajímavý je především vývoj objemu úvěrů poskytnutých ze strany českých bank
nefinančním podnikům, které najdeme v Tabulce 1 v řádku úvěry (změna). Nelze
nepostřehnout, že pokud objem úvěrů v ekonomice klesá, počet konkurzů roste a naopak.
Tento vztah samozřejmě neplatí naprosto bez výjimky, nicméně pokud přijmeme představu o
určitém zpoždění vývoje počtu konkurzů za vývojem objemu úvěrů poskytnutých
nefinančním podnikům, pak se jejich vztah jeví jako naprosto zřetelný a můžeme pro
budoucnost předpokládat vývoj ve vzájemném vztahu podobném, jaký jsme viděli v letech
1996 až 2012.

Otázka počtu insolvenčních návrhů
Ve skutečnosti jsou ale data o vyhlášených konkurzech pouze jednou stranou mince. Je
třeba sledovat také otázku podaných insolvenčních návrhů, které jsou ze strany soudů
z různých důvodů neřešeny – přesněji jsou řešeny zamítnutím. Ve skutečnosti totiž naprostá
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většina podání, kde soud buď ani nevyhlásí úpadek dlužníka, nebo ho vyhlásí, ale v zápětí
řízení zastaví, nekončí kvůli schopnosti dlužníka dále plnit své ekonomické funkce, ale zcela
z opačného důvodu. Obvykle je totiž zjištěno, že dlužník nemá žádný majetek a to ani takový,
který by pokryl alespoň náklady insolvenčního řízení.
Z toho důvodu je poněkud ošidné sledovat pouze údaje o vývoji samotných skutečně
prohlášených konkurzů, ale je vhodné pozorovat také data o vývoji insolvenčních podání,
protože tento údaj vystihuje do značné míry reálný stav insolvenčních situací v domácích
podnicích daleko reálněji než skutečně vyhlášené konkurzy.
Tab. 2: Insolvenční návrhy v ČR, srovnání s HDP, vývojem úvěrů nefinančním
podnikům (meziroční změna v %), vyhlášenými konkurzy a povolenými
oddluženími
Návrhy
(meziroční
změna %)
n.a.

HDP
(%)

Úvěry
(%)

Vyhlášené
Konkurzy

2008

Obchodní
společnosti
(návrhy)
3 418

3,1

11,9

2009

5 255

53,7

-4,5

2010

5 559

5,8

2011

6 753

2012

8 398

Rok

Spotřebitelé
(návrhy)

Povolená
oddlužení

Celkem
(návrhy)

1 141

Konkurzy
(meziroční
změna %)
2,3

1 936

628

5 354

-8,7

1 553

36,1

4 237

2 145

9 492

2,5

-1,8

1 601

3,1

10 559

5 829

16 118

21,5

1,9

5,1

1 778

11,1

17 600

10 620

24 353

24,4

-1,2

0,6

1 899

6,8

23 830

17 993

32 228

Zdroj: insolvenční rejstřík, Creditreform,
http://web.creditreform.cz/cs/content/press/information/Insolvenzen_2012.pdf

Vzhledem k účinnosti insolvenčního zákona od ledna 2008 jsou bohužel předchozí data
nevhodná pro srovnávání a v podstatě ani nejsou v potřebné struktuře k dispozici. Jestliže se
ale podíváme na sloupec insolvenčních návrhů směřujících na obchodní společnosti a na
sloupec vývoje hrubého domácího produktu, pak vidíme zřetelnou souvislost. S každým
poklesem dynamiky růstu nebo s každým poklesem skutečným se naopak zvyšuje dynamika
vývoje počtu insolvenčních návrhů. V podstatě podobný vztah vidíme i mezi položkami
insolvenčních návrhů na obchodní společnosti a vývojem úvěrů poskytnutých bankami
nefinančním podnikům.
Není divu, celkem logicky je vidět, že existuje jasný vztah mezi vývojem úvěrů a vývojem
hrubého domácího produktu, přičemž přesnější zkoumání obou řad nabízí některé zajímavé
myšlenky. Především se zdá, že by bylo vhodné chápat údaje o hrubém domácím produktu a
o vývoji úvěrů v jejich vzájemném vztahu. Můžeme vyslovit hypotézu, že dynamika úvěrů
v době poklesu ekonomiky výrazně předbíhá snižování hospodářské aktivity, tedy má
prokrizový charakter, avšak naopak v době stagnace nebo chabého růstu je zde znovu
tendence vývoj předbíhat, takže úvěry podporují oživení ekonomiky. Data z let 2008 až 2012
tuto hypotézu podporují, proto s ní v dalších úvahách budeme pracovat. Nicméně ve
skutečnosti je tento vztah jistě podstatně složitější a hrají zde značnou roli i jiné vlivy –
například nastavení sazeb centrální banky, aktuální inflační vývoj (změna v objemu úvěrů
inflaci nezohledňuje) a tak dále.

Předpověď vývoje na roky 2013 až 2016
Pro vypracování předpovědi týkající se pravděpodobného počtu podaných insolvenčních
návrhů a vyhlášených konkurzů v letech 2013 až 2016 potřebujeme v našem výše popsaném
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modelu především vycházet z predikcí vývoje hrubého domácího produktu a objemu úvěrů
poskytnutých nefinančním podnikům. Rozhodující proto pro nás je, jaká čísla v těchto
parametrech můžeme v následujících letech očekávat.
Tab. 3: Předpovědi vývoje HDP, objemu poskytnutých úvěrů a předpovědi počtu
podaných insolvenčních návrhů a počtu skutečně vyhlášených konkurzů v letech
2013 až 2016

HDP (y/y, %, stálé ceny)
Úvěry (y/y, %, běžné ceny)
Podané ins. Návrhy
Podané ins. návrhy (y/y, %)
Vyhlášené konkurzy
Vyhlášené konkurzy (y/y, %)

2011
1,9
5,1
6 753
21,5
1 778
11,1

2012
2013
2014
-1,3
0,1
1,4
0,6
4,1
4,7
8 398 10 078 11 589
24,4
20,0
15,0
1 899 2 184 2 468
6,8
15,0
13,0

2015
2016
2,4
2,6
5,2
6,1
13 328 14 660
15,0
10,0
2 739 2 958
11,0
8,0

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky: Makroekonomická predikce 1Q/2013
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Makroekonomicka-predikce_2013-Q1_Tabulky-grafy-C1.pdf,
Insolvenční rejstřík, Creditreform,
http://web.creditreform.cz/cs/content/press/information/Insolvenzen_2012.pdf, vlastní výpočty - roky 2013 a
2014 ve většině položek kromě HDP, roky 2015 až 2016 zcela, HDP - rok 2011 skutečnost, rok 2012 předběžný
údaj.

Co se hrubého domácího produktu týká, používáme poslední data Ministerstva financí
České republiky (MF 2013), přičemž považujeme tato čísla za poměrně optimistická a to
především pro roky 2013 a 20141. V případě HDP za rok 2012 je použit údaj Českého
statistického úřadu z března 2013 (ČSÚ 2013). Odhad vývoje úvěrů poskytnutých podnikům
v nefinanční sféře neexistuje – pro rok 2013 vycházíme z dat dostupných v Národním
měnovém přehledu, který vydává pravidelně Česká národní banka (ČNB 2013a). Další data
jsou odhadnuta.
V oblasti úvěrů předpokládáme v roce 2013 pouze minimální růst, což ostatně naznačuje i
vývoj v lednu a únoru 2013 – celkové zvýšení objemu úvěrů dosáhlo totiž 2,6 procenta a to
především díky lednovému pohybu. Pro zbytek roku 2013 lze očekávat pouze velmi mírné
zvyšování objemu úvěrů s tím, že v prosinci 2013 dosáhne celkový objem poskytnutých úvěrů
objemu asi jednoho bilionu korun, což bude znamenat meziroční růst o 40 miliard, což je asi
4,1 procenta. V dalších letech předpokládáme v eurozóně pokračování měnových a
hospodářských turbulencí, což pravděpodobně povede k tomu, že bankovní sektor bude i
nadále opatrný v poskytování úvěrů. Na trhu navíc během těchto let přibude nabídka státních

1

Prognóza České národní banky z konce února 2013 pracuje pro rok 2013 s poklesem reálného hrubého
domácího produktu o 0,3 procenta a v roce 2014 naopak s růstem o 2,1 procenta (ČNB 2013b). To znamená,
že obě prognózy se shodují v trendu aktuálního poklesu (stagnace) a následného růstu (jehož velikost je
logicky ovlivněna mimo jiné také mírou očekávaného poklesu v roce 2013. Nesporně je ale zcela obhajitelné
stanovisko, podle kterého po poklesu v roce 2013 v řádu deseti procenta (0,1 až 0,5 procenta), bude v roce
2014 následovat spíše „kladná stagnace“ v pásmu kolem 1,5 procenta. Z mnoha důvodů, které zde není možné
přesněji analyzovat, se tato varianta zdá dosti pravděpodobná. Pouze na okraj je možné poznamenat, že
v prvních měsících roku 2013 došlo po více než deseti letech poprvé k poklesu celkového objemu úvěrů
poskytnutých ze strany bankovních domů českým domácnostem, což je signál, který nijak nenaznačuje změnu
ve spotřebitelském chování domácností. Takže velmi pravděpodobně není možné očekávat nějaký pozitivní
vývoj domácí poptávky. Při práci s predikcemi hrubého domácího produktu je však stále mít na paměti řadu
specifických vlastností, které má tento agregátní údaj a také specifičnost české ekonomiky (Spěváček 2005)
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dluhopisů kryjících rozpočtové schodky v minimálním objemu vyšším než 400 miliard korun,
přičemž tato vládní poptávka po kapitálu nabídne bankám pohodlné umístění likvidity a
nebude je nutit k novému riziku. Zároveň není nutné očekávat nějakou výraznější inflaci,
v roce 2013 můžeme hovořit o růstu spotřebitelských cen mírně nad hranicí dvou procent,
v roce 2014 spíše mírně pod touto hranicí a ani v letech 2015 a 2016 není důvod předpokládat
nějaký podstatnější inflační skok a proto pracujeme s predikcí, podle které bude inflace
oscilovat kolem hladiny dvou procent ročně. Což pochopitelně platí v případě, že bude
zachována stávající strategie vlády a především stávající strategie České národní banky.
Pokud se tento předpoklad naplní, pak očekáváme v oblasti úvěrů poskytovaných
nefinančním podnikům růst jejich objemu ve zhruba dvojnásobném až trojnásobném tempu
oproti inflaci. To znamená v průměru o čtyři až šest procent ročně. Přitom v prvních letech
sledovaného období pracujeme s nižším růstem, v závěru období pak spíše s růstem
rychlejším.
Predikce vývoje podaných insolvenčních návrhů
Nyní můžeme přistoupit k pracím potřebným k tomu, abychom vytvořili odhady vývoje
počtu podaných insolvenčních návrhů a počtu v budoucnosti vyhlašovaných konkurzů.
Vycházíme přitom z několika skutečností, které se projevily během roku 2012 a také na
počátku roku 2013.
Především se ukázalo, že tak zvaná antišikanózní novela insolvenčního zákona2, která
vstoupila v účinnost ke konci roku 2012, neovlivnila nijak výrazně počet podaných
insolvenčních návrhů směřujících vůči obchodním společnostem a podnikatelům. Autoři této
novely vycházeli z předpokladu, že významné množství insolvenčních návrhů podávaných u
insolvenčních soudů nemá jako svůj cíl opravdu dosáhnout prohlášení úpadku a nalezení
způsobu jeho řešení, ale spíše vynutit od dlužníka platbu nebo dlužníka donutit k jinému
vstřícnému jednání. U určitého množství podání pak mělo jít čistě o formu pomsty nebo
nekalého obchodního jednání, protože samo podání návrhu je zveřejněno v insolvenčním
rejstříku a má své další důsledky. Novela umožňuje postihovat šikanu uskutečněnou
prostřednictvím podávání insolvenčních návrhů a to velmi citelnými majetkovými újmami
vůči tomu, kdo by se takového chování dopustil. Nicméně počet podaných insolvenčních
návrhů nejen že neklesl, ale v prvních měsících roku 2013 dokonce významným způsobem
vzrostl3.
Druhým východiskem pro analýzy časových řad podaných insolvenčních návrhů je
poznání, že růst počtu návrhů je naopak od minulých let v podstatě srovnatelný s dynamikou
růstu počtu opravdu vyhlášených konkurzů4. Ještě relativně nedávno rostl počet podaných

2

3

4

Zákon číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, obvykle nazývaný zkráceně insolvenční zákon,
používané zkratky jsou InsZ nebo InZ.
Lze to prokázat na dostupných datech (Creditreform 2013a, Creditreform 2013b). Meziroční růst počtu
insolvenčních návrhů na podniky a podnikatelské osoby byl za rok 2012 vůči roku 2011 celkem 24,4
procenta. Pokud bychom brali v potaz pouze měsíce, ve kterých již platila antišikanózní novela insolvenčního
zákona (konec roku 2012 a první měsíce roku 2013), a porovnali bychom je se stavem stejného období 2011 a
ledna s únorem 2012, pak dostaneme růst počtu insolvenčních podání 22,8 procenta. To znamená, že účinnost
antišikanózní novely nepřinesla žádný výrazný pokles počtu podaných insolvenčních návrhů. Z toho však
naprosto nutně plyne, že význam šikanózních návrhů v insolvenčních řízeních je pravděpodobně značně
přeceňován.
Co se týká přesných čísel, pak je k dispozici tato statistika společnosti Creditreform (Creditreform 2013a).
V lednu a únoru roku 2012 bylo vyhlášeno celkem 290 konkurzů na podnikatelské subjekty, z toho bylo 77
konkurzů podnikatelů – fyzických osob. Ve stejném období roku 2013 tento počet vzrostl na 380 vyhlášených
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návrhů daleko dynamičtěji, nežli počet skutečně prohlášených konkurzů. Nyní můžeme bez
obav prohlásit, že i když je tento rozdíl v absolutních číslech značný, rychlost růstu obou
ukazatelů se sblížila a v některých obdobích přibývá skutečně vyhlášených konkurzů výrazně
rychleji než podaných insolvenčních návrhů. To je podstatné východisko k dalším úvahám.
V následujících letech bude zcela jistě docházet ke zpomalování růstu počtu podaných
insolvenčních návrhů na obchodní společnosti a na podnikatele a to z několika důvodů.
Prvním je fakt, že s velkou pravděpodobností se hospodářství postupně vrátí k růstu, i když
nepůjde o růst nijak rychlý – pro roky 2014 až 2016 předpokládáme reálný růst v intervalu
kolem dvou procent meziročně, což bude znamenat asi 4 procenta v běžných cenách (pro
srovnání s vývojem úvěrů podnikům nefinančního sektoru). Za druhé značný počet
krachujících společností znamená určité „čištění“ hospodářského prostředí. Vzhledem k tomu,
že počet registrovaných obchodních společností a živností roste nyní jen velmi pomalu, není
důvod očekávat, že by se množství exitů z ekonomiky mělo v následujících letech nějak
zásadně zvyšovat.
Pohled na tabulku 3 ukazuje linii odhadu, která počítá v roce 2013 v podstatě se
zachováním takové dynamiky, kterou ukazují roky předešlé. Pro další období je pak načrtnuto
postupné snižování míry meziročních růstů u podávaných insolvenčních návrhů. Odhad pro
rok 2013 počítá především s tím, že ekonomická aktivita zůstane v daném období chabá a
banky nebudou mít ochotu poskytovat vyšší objem úvěrů, navíc ani nebude příliš výrazná
poptávka po úvěrech. Podniky budou i nadále pokračovat ve strategii vyššího využívání
kapacit, kterou lze pozorovat na základě statistických dat již v uplynulých dvou až třech
letech. Proto odloží investiční záměry na pozdější období, kdy již bude možné předpokládat
stabilnější situaci. Nemůžeme zapomenout ani na změny probíhající v legislativním prostředí,
kde jsou postupně dále zaváděna opatření, která mimo jiné například znamenají zvýšení
nákladů na pracovní sílu (viz opatření Zákoníků práce o povinných lékařských prohlídkách).
Existují a v politické rovině jsou diskutovány i další varianty zvyšování daní a podobně. To
vše vede k velké opatrnosti na straně podniků5. Přesto se pozdější klidnější vývoj sledovaných
ukazatelů (v letech 2014 až 2016) jeví jako nejpravděpodobnější vzhledem k tomu, že přece
jenom dojde k určitému oživení ekonomiky a s tím bude spojena o něco větší aktivita bank na
poli úvěrů nefinančním podnikům6.
Predikce vývoje skutečně vyhlášených konkurzů
Co se týká skutečně vyhlášených konkurzů, náš odhad vychází ze stejných předpokladů
jako u podaných insolvenčních návrhů. Ve skutečnosti je však obtížné určit především jaký
poměr bude mezi celkem návrhů a tou částí, kde soud nalezne důvody a hlavně pak vhodnou

5

6

konkurzů na podnikatelské subjekty, z nichž ve 114ti případech šlo o podnikatele. Jestliže bychom růst chtěli
vyjádřit procentuálně, pak celkový růst je více než 31 procent, růst u podnikatelů pak 48 procent a u
obchodních společností 24,9 procenta. Mezi roky 2011 a 2012 však vzrostl počet konkurzů pouze o 6,8
procenta, takže tehdy byl rozpor mezi podanými návrhy a vyhlášenými konkurzy velmi výrazný.
Lze podotknout, že zatímco návrhy směřující v posledních letech ke zvýšení daňové zátěže a zvýšení nákladů
práce nacházely politickou podporu a byly legislativně zakotveny, některé záměry na podporu investic jsou
naopak předmětem velmi ostré diskuse a jejich prosazení není pravděpodobné – to se týká například návrhů
na zrychlení odpisů.
Musíme připustit, že by na základě historických dat (viz tabulka 1) bylo možné vést kritiku této hypotézy,
protože po krizi v letech 1997 a 1998 klesala úvěrová angažovanost bank v nefinančním sektoru i v letech,
kdy již hospodářství masivně rostlo. Avšak tato čísla jsou velmi specifická a souvisí také s předprivatizačním
čištěním bilance velkých bank a s tím, jak finanční ústavy mohly některé špatné úvěry odstranit ze svých
bilancí. Tento stav se v současnosti v žádném ohledu nerecykluje, proto je korektní předpokládat s oživením i
růst objemu bankovních úvěrů.
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situaci k tomu, aby bylo možné věc řešit konkurzem nebo ve spíše velmi výjimečných
případech reorganizací (Smrčka 2010)7. V českém hospodářském prostředí došlo totiž k tomu,
co bylo předpovídáno již dříve (Richter 2008) a co se v letech 2012 a 2013 stává cílem
zásadní kritiky – podniky dlužníků vstupují do insolvenčního řízení zcela vyprázdněny a bez
takových aktiv, která by mohla efektivně sloužit k uspokojení pohledávek věřitelů. Ve
skutečnosti je totiž naprosto největší množství případů insolvenčních návrhů ze strany soudu
zamítnuto kvůli zjevné neexistenci majetku dlužníka. Tento stav nás nutí řešit do jisté míry
„filosofický problém insolvence“ – totiž to, zda a jak máme tyto případy začleňovat do
statistik insolvenčních řízení8.
Jak je vidět v tabulce 3, pro případ skutečně vyhlášených úpadků a přijatých způsobů jeho
řešení konkurzem (jednoznačně většinové řešení) jsme zvolili variantu postupného lineárního
poklesu dynamiky těchto případů. Tento model sice neodpovídá zkušenostem z minula, kdy
se data o počtu skutečně vyhlášených konkurzů meziročně mění velmi dramaticky (což
ukazuje příslušný sloupec v tabulce 2), avšak na straně druhé vychází z předpokladu, že
ekonomická situace se v následujících letech bude stabilizovat a celkové prostředí v zemi se
stane klidnějším. Na to by měl reagovat i údaj o počtu vyhlášených konkurzů. Model přitom
primárně pracuje s představou, že se dynamika růstu počtu podaných insolvenčních návrhů a
počtu skutečně vyhlášených konkurzů bude dále sbližovat.
Variantní možnost vývoje – diskuse závěrů
Model předložený v tabulce 3 předpokládá určité kontinuální pokračování dosavadního
vývoje – ač tento vývoj v minulosti můžeme označit spíše za diskontinuální s výraznými
zvraty, které je nutno vysvětlovat řadou vnějších okolností. Proto je potřebné kromě hlavní
predikce obsažené v tabulce 3 předložit i variantní verzi, která je založena na rychlejším
uklidnění situace a to především v letech 2015 a 2016.

7

8

Otázku reorganizací podniku dlužníka zde ponecháváme stranou pro naprostou marginálnost výskytu využití
sanační metody řešení úpadku v českém hospodářském prostředí. Více také (Smrčka, Schönfeld, Ševčík
2012).
Na tomto místě není prostor pro tuto debatu, jde ale o velmi zajímavou otázku. Pokud bychom totiž úspěšnost
insolvenčních řízení počítali pouze podle těch případů, kde dojde k vyhlášení úpadku dlužníka a je
rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku, tedy je zahájen například konkurz, dostaneme v řadě parametrů
naprosto odlišná čísla než tehdy, když budeme vycházet ze všech případů podaných insolvenčních návrhů.
Tehdy nám totiž do statistik pronikne rozhodující masa případů, které mají dva charakteristické znaky: za
prvé nedojde k naprosto žádnému uspokojení věřitelů a to ani zajištěných ani nezajištěných, za druhé tyto
případy trvají pouhé týdny nebo dokonce dny a v některých případech doslova pouze desítky hodin. První vliv
výrazně srazí již tak velmi nízké údaje o výtěžnosti insolvenčních řízení. Druhý pak podstatně zkrátí dobu, po
kterou insolvenční řízení trvají. Lze obhájit oba postupy, tedy jak sledování pouze těch řízení, kde je určen
způsob řešení úpadku dlužníka, tak i sledování všech případů insolvenčních návrhů a řízení. Popravdě
nejužitečnější bude sledovat obě tyto možné linie, protože se v podstatě velmi přesně doplňují a teprve
společně vytvářejí dostatečně plastický obraz o skutečných dějích.
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Tab. 4: Variantní předpovědi vývoje HDP, objemu poskytnutých úvěrů a předpovědi
počtu podaných insolvenčních návrhů a počtu skutečně vyhlášených konkurzů
v letech 2013 až 2016

HDP (y/y, %, stálé ceny)
Úvěry (y/y, %, běžné ceny)
Podané ins. návrhy
Podané ins. návrhy (y/y, %)
Vyhlášené konkurzy
Vyhlášené konkurzy (y/y, %)

2011
1,9
5,1
6 753
21,5
1 778
11,1

2012
-1,3
0,6
8 398
24,4
1 899
6,8

2013
2014
0,1
1,4
4,1
4,7
9 910 11 099
18,0
12,0
2 089 2 256
10,0
8,0

2015
2016
2,4
2,6
5,2
6,1
11 654 11 071
5,0
-5,0
2 279 2 096
1,0
-8,0

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky: Makroekonomická predikce 1Q/2013
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Makroekonomicka-predikce_2013-Q1_Tabulky-grafy-C1.pdf,
Insolvenční rejstřík, Creditreform,
http://web.creditreform.cz/cs/content/press/information/Insolvenzen_2012.pdf, vlastní výpočty - roky 2013 a
2014 ve většině položek kromě HDP, roky 2015 až 2016 zcela, HDP - rok 2011 skutečnost, rok 2012 předběžný
údaj.

Zde ponecháváme v platnosti odhady vývoje hrubého domácího produktu i objemu úvěrů
bankovního sektoru nefinančním podnikům, odlišnost je však v interpretaci toho, jak bude
celé hospodářské oživení ovlivňovat míru defaultu v podnikové a podnikatelské sféře. V této
optimistické variantě vychází predikce z toho, že oživení, ke kterému dojde v letech 2015 a
2016 (samozřejmě v případě, že nezasáhnou nějaké zásadní vnější vlivy, například rozpad
eurozóny a podobně), se projeví v relativně významném poklesu defaultu u podniků a
podnikatelských subjektů obecně.
Oprávněnost tohoto předpokladu je nižší než u varianty z tabulky 3, kterou bychom
nejspíše mohli nazvat variantou realistickou. K tomu vede zkušenost z konce devadesátých let
a z prvních roků našeho století, kdy po specifické krizi české ekonomiky (1997 až 1998)
následovalo období dosti vysokých počtů vyhlášených konkurzů. Tento vývoj je
dokumentován v tabulce 1. Mezi lety 1996 a 1998 se zvýšil počet ročně vyhlašovaných
konkurzů z 808 na 2022, tedy o 150 procent. I když v roce 1999 již začala vykazovat
ekonomika růst a to nejprve 1,7 a pak dokonce 4,2 procenta (rok 2000), počet vyhlášených
konkurzů i nadále rostl až na 2491 případů v roce 2000, což znamená dalších 23,2 procenta.
Teprve v roce 2001 nastal velmi mírný pokles tohoto ukazatele (2473 případů), který se pak
postupně zrychloval až do nejnižší hladiny 1115 případů v roce 2007. Na tomto příkladě
můžeme postavit hypotézu, že skutečně vyhlášených konkurzů přibývá i v pokrizovém
období, kdy již ekonomika přešla do fáze stagnace nebo růstu. Jak je vidno, tak podnikový
default však má v takových situacích určité zpoždění. To je hypotéza, která hovoří proti
variantě vývoje shrnuté v tabulce 4. Výše uvedenému příkladu z přelomu tisíciletí však přesně
odpovídá model popsaný v tabulce 3.9

9

Bylo by zajímavé mít více informací také o regionálním a případně oborovém rozložení defaultu podniků a
následujících dějů. Zde máme některá data týkající se regionálního rozvrstvení a také známe počty
insolvenčních podání podle odvětví (například Čámská 2012), ale nevíme v podstatě nic o regionálním a
oborovém rozložení skutečně vyhlášených konkurzů.
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Závěry a doporučení
Každopádně jak v optimistické, tak zvláště v realistické variantě vidíme před sebou pro
roky 2013 až 2016, popřípadě pro roky 2013 až 2015, další poměrně výrazný růst jak
insolvenčních podání tak i počtu vyhlášených konkurzů.
Pokud bychom chtěli analyzovat, co takový vývoj bude znamenat pro celý soudní systém
a pro účastníky insolvenčních řízení, pak v první rovině vidíme zcela jasně výrazný růst
objemu práce celého insolvenčního systému. Pokud bychom dále pracovali s variantou
realističtější, pak musíme předpokládat mezi roky 2012 až 2016 růst počtu podaných
insolvenčních návrhů (na obchodní společnosti a podnikatelské subjekty) o 74,6 procenta,
v případě vyhlášených konkurzů pak 55,8 procenta. To ve skutečnosti znamená obrovské
množství nové práce a především novou značnou administrativní zátěž soudního systému.
Jeho průchodnost je již nyní dosti chabá – i když řada insolvenčních řízení je zúřadována
opravdu rychle - ale podstatně vyšší zatížení v příštích letech by mohlo vést k dalšímu
zpomalení celého systému, což ve skutečnosti znamená také jeho nižší efektivitu. Neexistují
sice důkladné statistiky, ale je velmi pravděpodobné, že reálně stále přibývá rozpracovaných
případů a již od účinnosti nového insolvenčního zákona existuje převis nově prohlášených
konkurzů nad případy pravomocně ukončenými. To ale hrozí postupným úplným zahlcením
soudů. Přitom mnoho z těch případů, které jsou řešeny i několik let, končí zrušením konkurzu
pro nedostatek majetku dlužníka. Již nyní se podle některých pozorování zdá, že ke
skutečnému rozdělování zpeněžených aktiv dlužníka mezi věřitele dochází pouze u méně než
45 procent případů, kdy byl vyhlášen konkurz dlužníka. Takže většina insolvenčních řízení se
koná zbytečně a neplní svůj základní účel, totiž zajištění zpeněžení aktiv dlužníka a
uspokojení věřitelů podle práva10.
Využitím zjištěných vzájemných vztahů mezi vývojem hrubého domácího produktu a také
vývojem poskytnutého dluhu podnikům nefinanční sféry se podařilo vytvořit odhad vývoje
počtu podaných insolvenčních návrhů na podnikatelské subjekty a vývoje počtu vyhlášených
konkurzů. Byly formulovány dvě varianty vývoje, které byly pojmenovány realistická a
optimistická, přičemž v obou případech je nutné očekávat další významný růst zatížení celého
insolvenčního systému, což v dané souvislosti značí především další výrazné zatížení
insolvenčních soudů. Obě varianty se v tomto smyslu slova liší v podstatě pouze mírou tohoto
nového nápadu případů.
Z výsledků našeho zkoumání je možné vyvodit závěr, že jednou z nutností následujícího
období je hledat takové změny v insolvenčním zákonu a v souvisejících předpisech, které by
umožnily snížení administrativní zátěže soudního systému a celkové zrychlení insolvenčních
řízení. Jinak hrozí reálně situace dalšího prodloužení obvyklé doby insolvenčních řízení a tím
snížení výtěžnosti těchto řízení pro věřitele.

10

Pro přesnost: základním problémem je, že dlužník v době vyhlášení úpadku již žádná aktiva nemá, nebo
alespoň nedisponuje takovými aktivy, u kterých by bylo reálné předpokládat jejich zpeněžení způsobem, jaký
by mohl vést k alespoň částečnému uspokojení věřitelů.
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Oddlužení a jeho sociální důsledek pro dlužníka
Debt relief and its social consequences for the debtor
Marie Paseková* – Dagmar Bařinová**– Zuzana Crhová***
ABSTRAKT
Článek se zabývá řešením osobních bankrotů a jeho sociálními důsledky pro dlužníka.
Sledovaní dlužníci mají nedostatečnou finanční gramotnost a neustále si půjčovali peníze,
aniž by si uvědomili, že budou muset peníze vrátit i včetně úroku. Z provedeného výzkumu
vyplývá, že největší zadluženou kategorií jsou pracující důchodci, ale také představují
nespolehlivějšího dlužníka.
Klíčová slova: Osobní bankrot, oddlužení; dlužník, dluh.
ABSTRACT
The article deals with the solution of personal bankruptcies and social consequences for the
debtor. Observing borrowers have insufficient financial literacy and constantly borrowed
money, without realizing that they will have to return the money even including interest.
From the undertaken survey it follows that most absolutely indebted category are working
pensioners, and also represents the most reliable debtor from the angle of satisfying creditors.
Key words: Personal bankruptcy; Debt relief; Debtor, Debt.
JEL classification: G30

Úvod
Osobním bankrotem rozumíme úpadek u fyzické osoby, nepodnikatele. Úpadek obecně
nastává v okamžiku, kdy je fyzická osoba v platební neschopnosti nebo je-li předlužena.
Podstatným znakem osobního bankrotu je existence více věřitelů daného dlužníka. Platební
neschopnost dlužníka se projevuje existencí závazků, které jsou více než 30 dní po splatnosti
a které dlužník není schopen splatit. Do stavu předlužení se dlužník dostane v případě, kdy je
souhrn jeho závazků vyšší než hodnota jeho majetku. Předlužení není důvodem pro podání
návrhu na oddlužení fyzických osob, které nepodnikají.
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Osobní bankrot lze dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který je
obecně známý jako insolvenční zákon, řešit oddlužením. Tento způsob představuje druhou
šanci dlužníkům, díky níž se mohou osvobodit od dluhů. V současnosti se jedná o
nejužívanější způsob řešení úpadku nepodnikající fyzické osoby. O oddlužení může požádat
pouze sám dlužník, který není podnikatelem, a dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti.
Vzhledem k současnému stavu zadlužení českých domácností, které v posledních letech
neustále stoupá (ČNB), což lze pozorovat na následujícím grafu, lze předpokládat, že
dosavadní trend růstu počtu podaných insolvenčních návrhů bude i nadále pokračovat. Tento
vývoj podporuje také stávající restriktivní fiskální politika vlády.
Obr. 1: Celkové zadlužení domácností (v mil. Kč) v letech 2006 - 2012

Zdroj: ČNB, ARAD – systém časových řad

Literární rešerše
V ekonomické teorii jsou bankroty spojovány se dvěma aspekty, a to mikro a makro
aspekty, jak uvádějí Korol a Korodi (2010). Z makroekonomického pohledu jsou úpadky
v podstatě kladným rysem volného trhu, jelikož tak dochází k eliminaci neefektivních firem.
Z mikroekonomického pohledu jsou však úpadky spojovány s řadou negativních efektů, a to
jak ekonomických, tak i sociálních. Bankrot firmy negativně ovlivní zejména vlastníky této
firmy, věřitele a banky, kteří firmě poskytli finanční prostředky, spolupracující společnosti,
jež ztrácejí své partnery a samozřejmě také zaměstnance, kteří přicházejí o práci.
Mikroekonomické aspekty potom logicky ovlivňují makroekonomické prostředí zemí, které
se s úpadky potýkají ve velké míře. Příkladem může být růst nezaměstnanosti.
Zákony a procedury pojednávající o osobních bankrotech i bankrotech společností lze podle
di Martina (2005) považovat za základní část právního prostředí tržních společností. Pokud
budeme uvažovat o ideální a efektivní společnosti, pak lze teoreticky předpokládat, že
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neprosperující a neefektivní podniky budou z trhu odstraněny téměř okamžitě, a to bez
jakýchkoli nákladů. Avšak v reálném světě jsou řízení vedoucí k odchodu neefektivních
společností spíše zdlouhavá a velmi nákladná jak pro dlužníka, tak pro jeho věřitele a také pro
celý ekonomický systém. Přitom obecným účelem efektivních zákonů je minimalizovat
náklady spojené s probíhajícím řízením.
Příčiny vzniku osobních bankrotů jsou pak dohledatelné také v psychologických či socioekonomických aspektech. Dle trojice autorů Stumm, O´Creevy a Funham (2012), kteří tuto
problematiku zkoumali ve Velké Británii, lze psychologické aspekty vnímání finanční situace
a vůbec nakládání s penězi, které může vést až k bankrotu, rozdělit na tři základní skupiny.
V prvé řadě zmiňují zejména finanční schopnost, pod kterou si můžeme představit celkové
povědomí spotřebitelů o finančních záležitostech, jejich schopnost řídit a kontrolovat finance.
Jako hlavní oblasti finančních schopností jsou označovány adekvátní řízení dostupných
zdrojů, udržování určitého osobního statusu, plánování a informování se o současné
ekonomické situaci. Druhou skupinu představuje postoj k penězům vyjadřující spotřebitelovy
pocity a názory. Většinou je ovlivnitelný současnou situací či nahodilými událostmi. Postoj
k penězům bývá členěn do čtyř kategorií. Jednak peníze tvoří pomyslný bezpečnostní polštář
či rezervu pro případ nečekaných výdajů, což vede k šetření na horší časy. Peníze také mohou
být chápany jako symbol moci a kontroly. Penězi se chtějí lidé odlišit a dát tak najevo své
postavení. Peníze jsou rovněž spojovány s projevem lásky a štědrosti. Poslední kategorií je
pocit svobody a nezávislosti, který lidem peníze dávají, a mohou představovat i možnost
úniku z každodenní reality. Poslední skupinou psychologických aspektů majících vliv na
finanční situaci rodin a jednotlivců jsou socio-ekonomické aspekty. Řadíme sem zejména
úroveň příjmů a dosažené vzdělání. Dle výzkumů ve Velké Británii i v USA bylo zjištěno, že
právě lidé ze sociálně slabších vrstev mají větší sklony k bankrotu, a to zejména z důvodu, že
disponují mnohem nižšími finančními rezervami než lidé z ostatních sociálních vrstev.

Metodologie výzkumu
Bylo provedeno šetření u 114 osob v osobním bankrotu v Moravskoslezském kraji. Jedná
se o lokalitu, kde je výskyt oddlužení jeden z nejvyšších v ČR1. To je způsobeno zejména
složením obyvatelstva, které se v minulých desetiletích stěhovalo do tohoto kraje za prací.
Převažující část dlužníků dosáhlo pouze základního vzdělání nebo jsou vyučeni. Pouze jeden
dlužník ve sledovaném vzorku měl vysokoškolské vzdělání.
U každé z těchto osob byly sledovány mj. následující údaje: věk, pohlaví, sociální zařazení
z hlediska zdroje příjmu, průměrná výše příjmu, celková dlužná částka a relativní míra
uspokojení nároku věřitelů. Pro další zpracování byl zaveden údaj „Relativní výše dluhu“
jako podíl „Celkové dlužné částky“ a „Průměrné výše příjmu“.

Výsledky
Struktura osob v oddlužení podle sociálního zařazení z hlediska zdroje příjmu je uvedena
na obrázku č. 2.

1

Zdroj: statistisky Ministerstva spravedlnosti zveřejněné na webu: http://www.justice.cz
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Obr. 2: Relativní zastoupení osob v oddlužení podle sociálního zařazení z hlediska
zdroje příjmu.

Zdroj: Vlastní výpočty

Podle sociálního zařazení z hlediska zdroje příjmu je nejpočetnější skupinou dlužníků skupina
zaměstnanců nepobírajících důchod. Toto složení osob v oddlužení se pravděpodobně liší od
struktury osob v oddlužení v České republice. Ve sledovaném vzorku je zřejmě zvýšený podíl
důchodců v důsledku skutečnosti, že horníci odcházejí do důchodu v cca 55 letech za
předpokladu splnění odpracovaných směn v dole.
Průměrné hodnoty celkové dlužné částky, relativní výše dluhu a relativní míry uspokojení
nároku věřitelů uvedeny ve skupinách osob v oddlužení podle sociálního zařazení z hlediska
zdroje příjmu jsou zobrazeny v obrázcích Obr. 3 až 5.
Obr. 3: Průměrná celková dlužná částka ve skupinách podle sociálního zařazení
z hlediska zdroje příjmu

Zdroj: Vlastní výpočty
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Nejvíce absolutně zadluženou kategorií jsou pracující důchodci. V této kategorii jsou také
zejména „mladí důchodci“, kteří odcházejí do důchodu dříve než v 60 letech a pak i nadále
pracují např. v ochranné službě, stavebnictví, službách apod. a v této kategorii jsou také
zařazení bývalí horníci a policisté kteří, po ukončení pracovního poměru (horníci z důvodu
zdravotních) pobírají pravidelnou rentu. Jednou z typických příčin zadlužení pracujících
důchodců je jejich snaha pomáhat svým dospělým dětem. Častou další příčinou zadlužení
důchodců obecně jsou nákupy na dluh na předváděcích akcích.
Obr. 4: Průměrná relativní výše dluhu ve skupinách podle sociálního zařazení
z hlediska zdroje příjmu

Zdroj: Vlastní výpočty

Při relativizaci dluhu výší příjmu se jeví jako nejvíce zadlužení zaměstnanci. To je
pravděpodobně dáno skutečností, že zaměstnaný člověk přeceňuje svou schopnost splácet
dluh. Z uvedených souvislostí je dále možno vyvozovat, že zaměstnaní důchodci mají v rámci
sledovaných kategorií nejvyšší příjmy.
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Obr. 5: Průměrná relativní míra uspokojení nároku věřitelů ve skupinách podle
sociálního zařazení z hlediska zdroje příjmu

Zdroj: Vlastní výpočty

Kategorie pracujících důchodců také představuje nejspolehlivějšího dlužníka z hlediska
uspokojení věřitelů. Kategorie důchodců bez dalšího příjmu má nejnižší dluhy a současně
představuje nejméně spolehlivého dlužníka.

Závěr
Ve sledovaném vzorku převažují muži, zaměstnanci uhelných dolů, s vysokými příjmy,
ale se základním vzděláním nebo vyučením. Jejich finanční gramotnost, která má vliv na
zadlužení, není na dostatečné úrovni. Často si neuvědomují rizika plynoucí z půjčování peněz
a neřeší dobu budoucí – splácení půjček, ale jen přítomnost. V této souvislosti je zřejmé, že
finanční gramotnost dlužníků vykazuje určité rezervy. Posílení finanční gramotnosti je jedna z
možností, jak předcházet dalším neuváženým zadlužením.
Region Karvinsko patří spolu s dalšími regiony, jako je Litvínovsko, Mostecko na severu
Čech k oblastem s nejvyšší zadlužeností. Mají podobnou strukturu nabídky pracovních míst
související s těžbou uhlí. Naopak menší míra zadlužení je na jihu České republiky, kde
historicky převládá zemědělská výroba a lehký průmysl.
Důvody zadlužení u lidí důchodového věku jsou jiné než u mladších lidí. Mají sice životní
zkušenosti, a přesto někdy jednají velmi nezodpovědně. Vlivem stáří jsou méně odolní vůči
cílenému tlaku a mají nižší schopnost kritického vyhodnocení v zátěžových situacích. Jsou
tak například často vmanipulováni do situací, kdy provedou neuvážený nákup na
předváděcích akcích.
Z vyhodnocení výzkumu vyplývá, že dlužníci si půjčky brali bez předchozí řádné úvahy,
tedy aniž by vyhodnotili, zda budou schopni půjčené peníze spolu s úroky vrátit.
Zásadním problémem je vznik dluhové pasti, kdy se dlužník snaží řešit aktuální
nedostatek peněz uzavíráním dalších úvěrových smluv a to obvykle pod tlakem a za
nevýhodných podmínek resp. se dostávají do situace, že banky již jim nejsou ochotny dále
půjčovat, protože přestali splňovat jejich podmínky, tak se obracejí na finanční společnosti,
které nespadají pod dohled ČNB. Podmínky pro půjčování finančních prostředků těchto
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společností jsou značně nevýhodné a poplatky za zprostředkování úvěru a úroky přesahují
velmi často i několikrát vypůjčenou částku.
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Insolvenční řízení v zemích hlavních exportních
partnerů České republiky
Insolvency Proceedings in Countries of the Main Czech Export
Partners
Marie Paseková* – Zuzana Crhová**
ABSTRAKT
Článek je zaměřen na problematiku insolvenčního práva dvou nejvýznamnějších exportních
partnerů České republiky. Úvod textu obsahuje přehled zemí, se kterými Česká republika
převážně obchoduje, přičemž je blíže poukázáno na dva největší partnery, a to na Spolkovou
republiku Německo a na Slovenskou republiku. Vzhledem k současné nepříznivé ekonomické
situaci lze předpokládat, že se čeští exportéři mohou dostat do stavu, kdy se jejich zahraniční
odběratel stane nesolventní, přičemž vzešlé negativní důsledky budou muset být řešeny právní
cestou, a to v domovském státu obchodního partnera. Text proto v další částí nastiňuje
přehled insolvenčního práva jak v rámci Evropské unie jako celku, tak právě ve dvou výše
uvedených odběratelských zemích. Pohled na insolvenční právo je zde zaměřen především na
úpravu postavení třech základních subjektů, a to osoby správce, dlužníka a věřitele.
Klíčová slova: dlužník; věřitel; insolvenční správce.
ABSTRACT
The paper is focused on insolvency law of two most important export partners of the Czech
Republic. Introduction of the text contains an overview of countries which Czech Republic
mainly trades with, while closer pointed to the two main partners, the Federal Republic of
Germany and the Slovak Republic. Considering the current unfavourable economic situation,
it can be assumed that the Czech exporters can get into a state where their foreign customer
becomes insolvent. These negative consequences will have to be resolved by legal means in
the home country of the business partner. Therefore next part of the text outlines a summary
of insolvency law, both within the European Union as a whole and in the two abovementioned customer countries. View of the bankruptcy law is mainly focused on regulation of
the position of three basic entities - administrator, debtor and creditor.
Key words: Debtor; Creditor; Insolvency administrator.
JEL classification: G30
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Úvod
Česká republika od svého vzniku obchoduje převážně se zeměmi s vyspělou ekonomikou.
Podíl na souhrnném obratu obchodu s těmito zeměmi tvořil v roce 2011 80,7 %. Mezi
vyspělými zeměmi, se kterými Česká republika obchoduje, dominují země Evropské unie.
Objem obchodu s těmito zeměmi činil v roce 2011 73,7 % celkového obchodu. Druhou
nejsilnější pozici mezi zeměmi, se kterými ČR obchoduje, zaujímají evropské země s
přechodovou ekonomikou (SNS, Rusko a Ukrajina). Ostatní země, kam řadíme např. Čínu,
obsadily v obchodu s Českou republikou třetí místo, když s těmito tvořil vzájemný obchod 6,7
% celkového zahraničního obchodu. Na poslední místo se opět zařadily rozvojové země se
vzájemným obratem 5,5 % z celkového zahraničního obchodu (CzechTrade, 2012).
Obr. 1: Hlavní zahraničně obchodní partneři ČR v roce 2011 dle vývozu

Zdroj: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade (2012)

Jak vyplývá z předchozího grafu, největším českým odběratelem je dlouhodobě Spolková
republika Německo, který se na celkovém obratu zahraničního obchodu podílí z 30 %. Do
Německa jsou nejvíce vyváženy silniční vozidla, kancelářské stroje a zařízení
k automatickému zpracování dat, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, zařízení pro
telekomunikaci a záznam a reprodukci zvuku (CzechTrade, 2012).
Druhým největším odběratelem je potom Slovensko, kde byl dokonce v roce 2011, stejně
jako v předchozím roce, zaznamenán nárůst zahraničního obchodu. Export na Slovensko činil
v roce 2011 8,9 %, import 5,7 %. Na základě obratu zahraničního obchodu zaujímá Slovensko
druhé místo. Nejsilnější skupinu vývozu tvoří stroje a dopravní prostředky, silniční vozidla a
elektrická zařízení (CzechTrade,2012).

Insolvenční právo v Evropské unii
Česká republika obchoduje ze tří čtvrtin se zeměmi Evropské unie. V dnešní turbulentní
době je však potřeba kalkulovat i s možností nenadálé ztráty solventnosti obchodního partnera
- odběratele z tohoto regionu. Pro takový případ je tedy vhodné znát právní úpravu řešící tuto
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problematiku, a to jak na celoevropské bázi, tak i v domovské zemi konkrétního odběratele.
Rada Evropské unie vydala v roce 2000 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém
řízení, jehož základním cílem je předejít převodu aktiv či soudních řízení z jedné země EU do
druhé, čímž by došlo k výhodnějšímu postavení dlužníka a znevýhodnění věřitele, tzv. forum
shopping (Europa, 2011).
Toto nařízení se týká těch kolektivních úpadkových řízení, která jsou řešena částečným
nebo úplným zabavením majetku dlužníka jmenovaným správcem podstaty. Správce
představuje osoba či subjekt, který je povinen spravovat majetek, jenž byl dlužníkovi
zabaven, případně tento majetek prodat. Dlužníkem může být jak fyzická, tak právnická
osoba, obchodník i jednotlivec. Úpadek pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků
či podniků kolektivního investování však tímto nařízením řešen není (Europa, 2011).
Nařízení rady ES definuje hlavní a vedlejší řízení, které je řešeno soudem, tedy soudním
orgánem či jiným příslušným subjektem oprávněným k zahájení úpadkového řízení. Hlavní
řízení probíhá v té zemi EU, kde má dlužník své hlavní sídlo a odkud spravuje své zájmy. Lze
jej snadno zjistit třetími osobami. U právnických osob se jedná o sídlo společnosti, fyzické
osoby jsou určeny místem zaměstnání nebo obvyklým bydlištěm. Vedlejší řízení potom bude
zahájeno v další zemi EU, a to v případě, že zde má dlužník svou provozovnu. O zahájení
vedlejšího řízení je třeba požádat na základě právních předpisů země, ve které by řízení mělo
být zahájeno. Nařízení nezakazuje zahájit toto řízení ještě před řízením hlavním, a to
v případě, kdy to vyžadují místní věřitelé, nebo nelze zahájit řízení v zemi, kde jsou
soustředěny dlužníkovy zájmy. Jestliže následně dojde k zahájení hlavního řízení, stává se
toto řízení řízením vedlejším (Europa, 2011).
Podmínky pro zahájení, vedení a ukončení insolvenčního řízení jsou určeny právem země
EU, kde je úpadkové řízení zahájeno. Dále definuje pojmy dlužník, majetek, upravuje
pravomoci dlužníka i správce podstaty, účinky řízení na smlouvy, jednotlivé věřitele a jejich
nároky apod. Právní předpisy země EU, kde je insolvenční řízení zahájeno upravují také
práva na nemovitý majetek, řídí se jimi i pracovní smlouvy a vztahy a také práva a povinnosti
stran, které se účastní platebních systémů a systémů vypořádání nebo finančního trhu
(Europa, 2011).
Na území EU jsou pak zaručena práva třetích osob, stejně jako práva věřitelů na podání
žádosti o započtení pohledávek nebo práva prodávajících na základě výhrady vlastnictví,
která nejsou zahájením řízení nijak dotčena (Europa, 2011).
Jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení v jakékoli ze zemí EU, je toto řízení
okamžitě uznáno ve všech ostatních zemích. Výjimkou by byl případ, kdy by uznání řízení
znamenalo rozpor s veřejnou politikou dané země nebo rozsudku omezujícího osobní
svobody nebo poštovní tajemství. Věřitel ze zemí EU, který byl z části či zcela uspokojen
z majetku dlužníka, je povinen tento majetek, kromě věcných práv nebo výhrady vlastnictví,
vrátit správci podstaty. Následně je vypracován konsolidovaný seznam, kterým je zajištěno
poměrné uspokojení všech věřitelů. Omezení věřitele je možné pouze, pokud s ním věřitel
vysloví souhlas. Správce podstaty může působit i v ostatních zemích EU v souladu se
předpisy země, kde je řízení zahájeno, avšak musí dodržovat předpisy země, ve které působí.
Mezi jeho pravomoci patří možnost přemístit majetek dlužníka nebo podávat žaloby pro
neplatnost právního úkonu, kdy byl majetek přemístěn ze země hlavního řízení po jeho
zahájení, což by znevýhodnilo věřitele. Výjimkou jsou věcná práva třetích osob a výhrada
vlastností (Europa, 2011).
Nařízení o úpadkovém řízení se nepoužije v Dánsku, ve Spojeném království, jestliže je
neslučitelné se stávajícími ujednáními v rámci Britského společenství národů a ani v žádné
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zemi EU, pokud je ve věcech úpadku neslučitelné se závazky vyplývajícími z mezinárodní
smlouvy uzavřené tímto státem s jednou nebo více třetími zeměmi před platností tohoto
nařízení (Europa, 2011).

Německé insolvenční právo
Insolvenční právo má v Německu podstatně delší historii než v České republice. Základní
vlastnost německého práva vystihuje Kupec (2011): „Dnešní německé insolvenční právo
nesleduje při úpadku podniku pouze zajištění oprávněných pohledávek věřitelů, ale
zdůrazňuje také důležitost zachování hodnoty podniku a pracovních míst při pokračování
podnikatelské činnosti podniku, který se nachází v úpadku.“
V Německu je insolvenční řízení upraveno Insolvenčním zákonem (Insolvenzordnung).
Jeho hlavním cílem je poskytnou oporu pro realizaci aktivit dlužníka a poměrně tak uspokojit
všechny nezajištěné věřitele.
Úpadek dlužníka nastává dle tohoto zákona ve třech případech. První variantou je
dlužníkova platební neschopnost, což znamená, že je dlužník neschopen uhradit své závazky
po splatnosti. Druhým případem dlužníkova úpadku je jeho předlužení, ovšem to může nastat
jen u dlužníka - právnické osoby, kdy aktiva dlužníka nepokrývají jeho závazky. A konečně
může být dlužník v úpadku i při hrozící platební neschopnosti, jestliže by mohlo v budoucnu
dojít k případu, že nebude schopen hradit své závazky. Jestliže management podniku
identifikuje signály značící úpadek podniku je povinen zahájit insolvenční řízení. Za tento
krok nese osobní zodpovědnost (Wilhelm et al, 2012).
Po podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení je zahájeno tzv. předběžné insolvenční
řízení, v jehož průběhu je třeba zjistit, jestli jsou splněny podmínky pro vyhlášení úpadku
společnosti. V případě, že jsou podmínky insolvence naplněny a společnost disponuje aktivy
ve výši postačující alespoň k úhradě nákladů řízení, je zahájeno řízení po úpadku. Úpadek
společnosti lze řešit několika způsoby. Jistě nejznámější variantou je realizace aktiv a
následné rozdělení výnosů. Dále může docházet k uspokojování věřitelů při zachování
činnosti dlužníka v průběhu formálního insolvenčního řízení. Poslední variantou je sestavení
tzv. insolvenčního plánu, který lze pokud možno provádět samosprávně. Řešení úpadku
dlužníka pomocí insolvenčního plánu má za cíl zachování podniku dlužníka jako going
concern v případě, že jsou dlužníkova aktiva ohodnocena jako schopná restrukturalizace.
Insolvenční plán je možno sestavit přímo dlužníkem ještě před podáním návrhu na
insolvenční řízení nebo je sestaven po zahájení řízení opět dlužníkem, případně insolvenčním
správcem. Věřitelé nemohou tento plán sestavit, ale mohou tím pověřit správce. V rámci
insolvenčního plánu je třeba rozdělit věřitele do skupin, jako jsou zaměstnanci, odběratelé,
zajištění věřitelé atd. Při hlasování o přijetí insolvenčního plánu, musí být tento přijat všemi
skupinami. I přes odmítnutí plánu některou ze skupin věřitelů, může být insolvenční plán
přijat soudem. Insolvenční zákon dovoluje vstoupit do insolvenčního řízení samosprávně. V
tom případě, je to právě management dlužníka, který zůstává stále v čele podniku a je
oprávněn nakládat s aktivy. Soudem je potom určen poručník (trustee), na kterého přecházejí
některé z povinností insolvenčního správce. Samosprávné insolvenční řízení nařídí soud při
vyhlášení úpadku, jestliže o něj dlužník požádá a soud neshledá žádné okolnosti, kdy by mohl
být poškozen věřitel. Nejvhodnější je o tento způsob řízení zažádat zároveň s podáním
insolvenčního návrhu, přičemž je vhodné doložit souhlasnou vůli hlavních věřitelů. V
případě, kdy je úpadek dlužníka řešen samosprávně insolvenčním plánem, je možné zažádat o
ochranné řízení, kdy je restrukturalizace prováděna pod ochranou soudu. Tato varianta je
přípustná pouze při hrozícím úpadku dlužníka nebo předlužení. Dlužníkovi je tak dána až
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tříměsíční lhůta pro vypracování insolvenčního plánu a určení předběžného poručníka
(Wilhelm et al, 2012).
V průběhu insolvenčního řízení je klíčovou osobou insolvenční správce. Jelikož je celé
insolvenční řízení rozděleno do dvou částí, rozlišujeme i dva druhy insolvenčních správců,
předběžného a insolvenčního správce po vyhlášení úpadku. Hlavním úkolem předběžného
insolvenčního správce je zajištění dlužníkových aktiv a připravení zprávy pro soud. Tato
zpráva obsahuje jednak důvody, pro které by mělo být zahájeno insolvenční řízení,
zhodnocení, zdali by úpadek dlužníka měl být řešen reorganizací a také informaci o tom, jestli
dlužníkova aktiva postačují alespoň k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Role
insolvenčního správce v této fázi řízení může být soudem určena jako slabá nebo silná. Pokud
se insolvenční správce zhostí pouze slabé role, dlužník zůstává i nadále ve vedení podniku a
vlastníkem aktiv. Správce potom schvaluje dlužníkovi kroky. Předběžný insolvenční správce
se silnou pozicí je naopak pověřen řízením i spravováním dlužníkových aktiv. Pokračuje
v obchodní činnosti dlužníka a s jistými omezeními i prodává zboží a přebírá úhradu
dlužníkových pohledávek. Soud také může dlužníkův majetek spravovat sám, bez určení
předběžného insolvenčního správce. Jakmile je vyhlášen úpadek dlužníka, určí soud dalšího
insolvenčního správce. Ve většině případů je jím zvolen stejný správce, který zastával i funkci
předběžného správce. Správce v tuto chvíli přebírá plnou kontrolu nad podnikem a
management tak ztrácí právo podnik řídit a přesunovat aktiva. Správce určí, která aktiva
náleží podniku a která nikoli – určí konkurzní podstatu, ze které potom uspokojí nároky
věřitelů. Dále je povinen platit mzdy zaměstnanců dlužníka, připravit přehled aktiv, realizace
aktiv tvořící konkurzní podstatu (Halladay, Jark, 2012).
Role dlužníka je v průběhu insolvenčního řízení značně omezena. Dlužník zůstává i
nadále vlastníkem podniku, avšak ztrácí právo ho řídit a nakládat s ním. Zahájení
insolvenčního řízení však pro dlužníka znamená i řadu povinností. Těmi jsou zejména
součinnost s insolvenčním správcem a informační povinnost (Halladay, Jark, 2012).
Věřitelé jsou v rámci insolvenčního řízení seskupeni do tzv. věřitelského výboru. I tento
může být zvolen jak předběžný, tak po vyhlášení úpadku v návaznosti na fázi insolvenčního
řízení, ve které se dlužník nachází. Předběžný věřitelský výbor je ustanoven soudem po
podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, jestliže jsou splněny dvě ze tří následujících
podmínek: a) suma aktiv činí více než 4,840,000 EUR, b) čistý obrat činil za posledních 12
měsíců více než 9,680,000 EUR, c) společnost zaměstnává více než 50 zaměstnanců
průměrně za rok. Jestliže podmínky pro ustanovení předběžného insolvenčního správce
nejsou splněny, bude tento přesto jmenován v případě, kdy o to zažádá sám dlužník
s konkrétním návrhem osoby, která bude tuto funkci zastávat. Věřitelský výbor je oprávněn
určit insolvenčního správce. Hlavním orgánem celého insolvenčního řízení je potom schůze
věřitelů, jejímž úkolem je tváří v tvář insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci i
dlužníkovi prosazovat práva věřitelů. Zastává tedy důležitou pozici při určení směru celého
insolvenčního řízení. V průběhu schůze věřitelů dochází k volbě členů věřitelského výboru,
rozhodnutí o dalším vývoji insolvenčního řízení (může pověřit insolvenčního správce
vypracováním insolvenčního plánu), volí jiného insolvenčního správce, případně může
stávajícího insolvenčního správce zamítnout. V průběhu řízení po úpadku je opět ustanoven
věřitelský výbor, jehož členové by měli být reprezentanti všech skupin věřitelů, včetně
dlužníkových zaměstnanců. Věřitelský výbor má v Německu tak zásadní vliv na průběh
insolvenčního řízení, že se jeho členy mohou stát i různé finanční instituce. Jeho úkolem je
především sledování činnosti insolvenčního správce, k čemuž je oprávněn vyžadovat
dokumentaci, informace, účetnictví a způsoby, jakými je vedeno celé řízení (Halladay, Jark,
2012).
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Slovenské insolvenční právo
Současné slovenské insolvenční právo se řídí zákonem č. 348/2011 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii. Podobně jako české insolvenční právo muselo i toto projít svým mnohdy
krkolomným vývojem datujícím se od roku 1993, tedy od rozdělení ČSFR. I přes mnohé
odlišnosti obou současných právních úprav, můžeme konstatovat, že se obě snaží reagovat na
aktuální ekonomický vývoj jak ve vlastním státě, tak i v celoevropském měřítku. V obou
zemích lze rovněž pozorovat velmi podobné (neblahé) tendence ve vývoji počtu řešených
úpadků právnických osob. Lze zde také vysledovat úsilí o přiblížení se západním právním
úpravám této problematiky, v nichž převažuje snaha o zachování podniku, před jeho faktickou
likvidací. Tento jev je zejména patrný ve stále rostoucím počtu povolených reorganizací.
Podobnost právních úprav obou států lze rovněž vysledovat i z definic pojmů úpadek a
platební neschopnost a předlužení. Podle výše uvedeného zákona je dlužník v úpadku, pokud
je platebně neschopný anebo předlužený. Platebně neschopný je ten, kdo není schopen plnit
alespoň dva peněžité závazky 30 dní po lhůtě splatnosti více než jednomu věřiteli. Předlužený
je pak ten, kdo je povinný vést účetnictví podle zvláštního předpisu a má víc než jednoho
věřitele a hodnota jeho splatných závazků přesahuje hodnotu jeho majetku (Richter, 2005).
Slovenské insolvenční právo dává právnickým osobám dvě možnosti řešení úpadku. Jedná
se o konkurz a reorganizaci (slovensky reštrukturalizácii). Výsledkem prvního z nich je
klasické zpeněžení zbylého majetku úpadce a následné uspokojení věřitelů z jeho výtěžku.
Naproti tomu cílem reorganizace je uspokojení nároku věřitelů z výtěžku další
(restrukturalizované) činnosti úpadce (Jakubec, Kardoš, 2012).
Základním pilířem slovenského insolvenčního řízení je postava správce, přičemž nelze
opomíjet jeho přísně regulovaný výběr. Zejména v případě reorganizace je jeho úloha klíčová,
jelikož dlužník může podávat reorganizační návrh pouze v případě, že byl vypracován
posudek pověřeným správcem. Právě zde se nejvíce projevují striktní požadavky na osobu
(kvalifikaci) správce, neboť ten musí vedle svých právnických znalostí v posudku prokázat
znalosti ekonomických indikátorů a praktické obchodní dovednosti. Výsledkem jeho snažení
je tedy doporučení či nedoporučení reorganizace. Stanoviskem správce se následně řídí soud,
který reorganizaci povolí nebo zamítne, respektive při nedoporučení správcem ji ani povolit
nemůže. Jedná se tedy o poněkud zvláštní funkci správce, který tvoří jakýsi nezbytný
předstupeň soudnímu řízení o povolení reorganizace. Zde je možno sledovat jistou (a zřejmě
opodstatněnou) opatrnost slovenských zákonodárců, kteří nechtějí dát do rukou nesoudního
subjektu absolutní pravomoc v rozhodovávání o reorganizaci tak, jak je to obvyklé v
některých evropských státech, které mají s insolvenčním právem a zejména reorganizací
mnohem větší a dlouhodobější zkušenosti (Richter, 2005).
Postavení věřitele ve slovenské úpravě insolvenčního práva je spojeno s množstvím
zásadních rozhodovacích pravomocí. Tyto jsou vloženy přímo do rukou jednotlivých věřitelů
nebo jejich kolektivnímu rozhodování při schůzi věřitelů a také při zprostředkovaném
rozhodování věřitelským výborem. Podstatou silného postavení věřitele je především fakt, že
právě věřitel může nejlépe rozhodnout, jak naložit s majetkem dlužníka. Důkazem
širokosáhlých rozhodovacích pravomocí věřitelů může být i to, že v případě konkurzu mají
věřitelé např. právo odvolat soudně jmenovaného správce hned na první schůzi, resp. jej
nahradit správcem jiným. V případě reorganizace lze opět sledovat opatrnost zákonodárce,
když věřitelům možnost vyměnit správce odpírá. Navíc ti mohou navrhnout reorganizaci jen
při souhlasu a součinnosti dlužníka (Richter, 2005).
Pozice dlužníka je pak jednoznačně podmíněna typem řešení úpadku. Konkurzní řízení
ukládá dlužníkovi povinnost podat insolvenční návrh. Nesplnění této povinnosti je chápáno
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jako porušení ochrany věřitele a je zákonem sankcionováno. V případě, kdy právnická osoba dlužník nedokáže splatit svoje dluhy a management společnosti o tomto stavů ví, je povinen
podat návrh na vyhlášení konkurzu, příp. návrh na povolení reorganizace. Tuto povinnost lze
chápat jako povinnost včasného zahájení insolvenčního řízení. Pokud člen představenstva
nezahájí konkurzní řízení do 30 dnů od okamžiku, kdy se ze své funkce ve společnosti mohl
dozvědět o jejím úpadku, je společnost dále zodpovědná věřitelům za škodu, která jim
v důsledku takového jednání vznikla. Nezbytnou povinností dlužníka v konkurzním řízení je
rovněž součinnost se správcem při shromažďování majetku a kompletaci závazků. V případě
reorganizace se přiznává dlužníkovi iniciativnější postavení, které je ale velmi výrazně
podřízeno jurisdikci správce. Dlužníkovi zůstává především omezená pravomoc nakládat
s majetkem a dále vést podnik. Tato se navíc vztahuje jen na období mezi zahájením
reorganizačního řízení a případným povolením reorganizace. Zásadní rozhodovací pravomoc
je pak soustředěna v rukou správce (Jakubec, Kardoš, 2012).
Je nutno také zmínit, že v případě, kdy je na stejného dlužníka zahájeno konkurzní i
reorganizační řízení, je upřednostněna reorganizace (do doby zastavení reorganizačního řízení
nebo povolení reorganizace) před konkurzem. Zákon rovněž umožňuje soudu přerušit
konkurzní řízení na dobu 60 dnů, pokud dlužník prokáže, že jím pověřený správce připravuje
reorganizační posudek (Jakubec, Kardoš, 2012).

Závěr
Předchozí text se věnoval insolvenčnímu právu nejprve z hlediska evropsko-unijní
kodifikace a dále nastínil pohled na tuto problematiku v zemích dvou největších exportních
partnerů České republiky.
Unijní právní úprava vznikla především za účelem zabránění převodu aktiv ze země
konání insolvenčního řízení. Při řešení insolvencí v celoevropském měřítku se tak stává první
institucí, která zabraňuje zvýhodnění dlužníka na úkor věřitele. Konkrétní podmínky průběhu
insolvenčního řízení jsou pak ponechány na jednotlivých právních úpravách členských států.
Co se týče německé právní úpravy, je logické, že jako země, která se dlouhá léta
nepotýkala s plánovaným hospodářstvím, má mnohem více zkušeností s řešením úpadku než
země střední a východní Evropy. O tom svědčí i propracovanost a preciznost německého
insolvenčního práva, zejména pak v oblasti restrukturalizace. Dominantním znakem této
právní úpravy je rovněž maximální snaha přenést řešení úpadku, zvláště pak formou
restrukturalizace, do mimo soudní sféry a oprostit jej od zbytečné institucionálnosti a
formálnosti.
Pokud shrneme náhled na slovenskou úpravu insolvenčního práva, lze konstatovat, že zde
začínáme nalézat vedle snah o zrychlení celého procesu i prvky jisté liberalizace a
neformálnosti, zrcadlící se v pokusech o přesun určitých pravomocí do rukou nesoudních
subjektů, avšak zásadní rozhodování je pak stále ponecháno moci soudní. Zjevná je rovněž
tendence (v rámci možností) zvětšovat prostor pro řešení úpadku nelikvidační cestou a
přiblížit se tak západoevropským státům, které mají s touto problematikou dlouhodobější
zkušenosti.
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Proces vymáhání nedobytných pohledávek z pohledu
českých věřitelů v malých a středních podnicích
Processing of bad debts recovery from the perspestive of creditors
in the Czech SMEs
Marie Paseková* – Zuzana Crhová**– Eva Kuderová***
ABSTRAKT
Cílem článku je popsat zkušenosti českých věřitelů malých a středních podniků s řešením
nedobytných pohledávek pomocí insolvenčního řízení. Jejich zkušenosti byly zjišťovány
pomocí dotazníkového šetření. Pohledávky po splatnosti eviduje téměř polovina všech
dotázaných respondentů. Avšak z nezaplacených pohledávek je řešeno pomocí insolvenčního
řízení pouze 5 % z celkového objemu pohledávek. Ve většině případů se totiž jedná o
pohledávky nižších hodnot, tedy do 50 tis. Kč.
Klíčová slova: Insolvenční řízení; nedobytné pohledávky; malé a střední podniky.
ABSTRACT
The article aims to describe the experiences of Czech creditors of small and medium
enterprises with bad debts by means of insolvency proceedings. Their experiences were
investigated with the aid of questionnaire surveys. Overdue receivables are registered by half
of all respondents. However, only 5 % from the entire volume of receivables are settled by
insolvency proceedings. In most cases, receivables amounting to small sums, i.e. up to CZK
50 thousand, were at issue.
Key words: Insolvency proceeding; bad debts; small and medium-sized enterprises.
JEL classification: G30

Úvod
Problém nedobytných pohledávek musí řešit téměř každá společnost. Insolvenční řízení
nabízí jednu z možností, jak se s tímto problémem vypořádat. Stále se zvyšující množství
insolvenčních řízení, současná ekonomická situace způsobená rozmachem finanční krize a
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z části také určitá novost insolvenčního zákona poskytuje dostatečný prostor ke zkoumání této
problematiky
Úspěšnost či neúspěšnost podniku je ovlivněna také hospodářským prostředím země, ve
které podnik operuje. S nástupem finanční krize se ekonomické prostředí značně zhoršilo.
Makroekonomická data České republiky z „krizových let“ svědčí o jednoznačném poklesu
ukazatele hrubého domácího produktu. Ještě v roce 2007 dosahoval meziroční růst tohoto
ukazatele 5,7 %, v roce 2008 následovalo ještě mírné oslabení s meziročním růstem 3,1% a v
roce 2009 dopadla krize ve své plné síle s propadem - 4,5 % (Eurostat). Celkové ochlazení
ekonomické aktivity země má za následek zvýšení počtu bankrotujících ekonomických
subjektů. Je tedy nasnadě, že zejména v době finanční krize je existence účinného
insolvenčního práva nezbytná. A právě v roce 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, který je znám pod názvem Insolvenční zákon. Ne, že by v
České republice neexistovala právní úprava této problematiky i před rokem 2008, původní
zákon o konkurzu a vyrovnání pouze přestával vyhovovat stávajícím podmínkám českého
podnikatelského prostředí a byl proto nahrazen. A tak byl zaveden nový insolvenční zákon v
době rozmachu finanční krize, což umožnilo jeho otestování přímo v době nejpotřebnější
(Richter, 2011).

Literární rešerše
Finanční krize, která propukla v roce 2008, měla za následek celosvětový ekonomický
pokles, úvěrovou krizi, redukci přeshraničních úvěrů i přímých zahraničních investic. Toto
následně ovlivnilo podniky na celém světě. Dle Cirmizi a dalších (2010) vyplývá z těchto
událostí jednoznačné zvýšení počtu firem v insolvenci. Finanční krize vedla také ke zvýšení
rizika insolvence díky celosvětovému poklesu poptávky po zboží a službách, snížení
dostupnosti externího financování a investic.
Neustále vzrůstající počet podaných insolvenčních návrhů lze sledovat i v České
republice, kde počet insolvenčních návrhů v roce 2012 vzrostl ve srovnání s rokem 2011 o
32%. Hlavní podíl na tomto růstu mají fyzické osoby nepodnikatelé, u kterých je počet
insolvencí o 35% vyšší než v minulém roce. U právnických osob je počet insolvencí
stagnující (Štembera, 2013).
Jak můžeme vidět v následující tabulce, největší koncentrace insolvencí byla v roce 2012
zaznamenána v Moravskoslezském kraji, který si drží prvenství i z loňského roku.
Moravskoslezský kraj je následován krajem Ústeckým a Olomouckým. Oproti roku 2011 lze
spatřovat významný nárůst počtu podaných insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných
firem v daném kraji v kraji Ústeckém, Jihočeském a také Karlovarském.
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Tab. 1: Insolvence dle regionů v letech 2011 a 2012

Zdroj: Vývoj insolvencí v České republice (Štembera, 2013)

Podíváme-li se na počty insolvenčních návrhů z hlediska odvětví, ve kterém upadající
firmy působí, nejvíce firem insolvenci je z oboru velkoobchod, maloobchod a stavebnictví.
Právě odvětví stavebnictví zaznamenává oproti roku 2011 nárůst počtu podaných
insolvenčních návrhů o 50 %. Jestliže však počet podaných insolvenčních návrhů v
jednotlivých odvětvích přepočítáme opět na 1000 registrovaných firem, nejhorší situace
vládne v odvětví těžby, papírenském průmyslu a telekomunikacích (Štembera, 2013).
Prohlášený úpadek může být řešen konkurzem nebo reorganizací. Ačkoliv byl v prosinci
roku 2012 zaznamenán meziroční pokles prohlášených konkurzů a stejně tak pokles oproti
listopadu 2012, roční počet konkurzů stále roste. Celkový počet prohlášených konkurzů byl v
roce 2012 o 6,8 % vyšší než v roce 2011. Tempo nárůstu počtu prohlášených konkurzů však v
čase zpomaluje (Štembera, 2013).
Reorganizace jsou v praxi používány velmi omezeně. Od platnosti insolvenčního zákona
bylo povoleno pouze 72 reorganizací. V roce 2012 to bylo celkem 17 reorganizací.
Průběh insolvenčního řízení, zejména úpadek firmy řešený konkurzem, je provázený
řadou transakcí a tedy i vznikajícími transakčními náklady. Transakční náklady jsou pojmem
objevujícím se zejména v tzv. nové institucionální ekonomii. Pro tu jsou transakce základním
stavebním kamenem. Poprvé je popsal ekonom Ronald Coase, který je laureátem Nobelovy
ceny za ekonomii. Transakční náklady definuje jako náklady využití trhu, když jejich
existence vychází z neefektivního fungování trhu, respektive nedokonalé informovanosti
účastníků trhu. Tedy pokud by trh pracoval efektivně, neexistovaly by ani transakční náklady.
Proto Dahlman definici později upravil a o transakčních nákladech mluví jako o nákladech na
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vyhledání a informace, nákladech na vyjednávání a rozhodování a nákladech na dohled a
prosazení (Voigt, 2008). Boukal (2012) uvádí některé konkrétní příklady transakčních
nákladů. Jsou jimi náklady spojené s uzavíráním smluv, vyhledáváním obchodních partnerů,
prověřování věrohodnosti partnerů, získáváním informací o cenách atd. Mlčoch (2005) potom
přistupuje k transakčním nákladům jako nákladům vznikajícím při provozu ekonomického
systému, které lze při srovnání s fyzikálními systémy přirovnat ke tření neboli frikci.

Metodologie výzkumu
Výzkum vycházel z dotazníkového šetření, v jehož rámci byli osloveni zástupci malých a
středních podniků z České republiky. Dotazníky byly rozeslány elektronickou poštou asi tisíci
potenciálních respondentů. Z České republiky bylo získáno 199 vyplněných dotazníků.
Dotazník obsahoval sedm uzavřených otázek.
1. Zvolte zdroje, které se podílejí na financování společnosti. Možné odpovědi: vlastní
zdroje, bankovní úvěr, rezervy, půjčky a finanční výpomoci od nebankovního sektoru,
vydané dluhopisy a jiné.
2. Kolik má vaše společnost zaměstnanců? Nabídka možností.
3. Evidujete ve svém účetnictví pohledávky po splatnosti, tj. více než 90 dnů? Možné
odpovědi: ano; ne.
4. Podali jste návrh na insolvenční řízení? Možné odpovědi: ano; ne.
5. Jaké procento Vašich pohledávek bylo řešeno v insolvenčním řízení? Nabídka možností.
6. Jaká byla průměrně jejich výtěžnost? Nabídka možností.
7. V jaké výši máte evidovány pohledávky v insolvenčním řízení? Nabídka možností.
Při vyhodnocování dotazníků byly jednak sledovány relativní četnosti odpovědí.

Výsledky
Většina respondentů (70 %) eviduje pohledávky po splatnosti, tj. více, než 90 dnů. U
těchto respondentů bylo dále sledováno, zda podali návrh na insolvenční řízení a zda jim byla
vrácena daň z přidané hodnoty z těchto pohledávek na základě daňového opravného dokladu.
Relativní zastoupení sledovaných skupin respondentů ukazují obrázky Obr. 1 a Obr. 2.
Obr. 1: Relativní zastoupení respondentů podle evidence pohledávek po splatnosti a
podle podání návrhu na insolvenční řízení

Zdroj: Vlastní výpočty
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U 47 respondentů, kteří podali návrh na insolvenční řízení (tj. 24 % z celkového počtu
respondentů v Obr. 1), bylo zkoumáno, jaké procento jejich pohledávek bylo řešeno
v insolvenčním řízení (Obr. 2), jaká byla jejich relativní výtěžnost (Obr. 3) a v jaké výši mají
evidovány pohledávky v inslovenčním řízení (Obr. 3).
Obr. 2: Relativní četnost respondentů v kategoriích podle relativního zastoupení
pohledávek řešených v insolvenčním řízení

Zdroj: Vlastní výpočty

Více než 80 % z těchto 47 respondentů odpovědělo, že v insolvenčním řízení bylo řešeno
pouze do 5 % celkové sumy jejich pohledávek. Návrh na insolvenční řízení nemusí být podán
jen samotným věřitelem. Může jej podat kterýkoliv z dalších dlužníkových věřitelů nebo,
zejména v případě skrytého úpadku, i samotný dlužník. V tomto případě vyhlásí soud lhůtu
pro přihlašování pohledávek všech dalších věřitelů. Jejich úkolem pak je sledovat insolvenční
rejstřík a včas svou pohledávku přihlásit. Jestliže se tak nestane, nebude na jejich pohledávky
brán zřetel. Lze tedy říci, že nízké procento řešení nezaplacených pohledávek nemusí
znamenat, že se dlužník nedostal do insolvence. Věřitel pouze nemusel zahájené řízení
zaznamenat.
Obr. 3: Relativní četnost respondentů v kategoriích podle relativní míry uspokojení
pohledávek řešených v insolvenčním řízení.

Zdroj: Vlastní výpočty
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Předchozí graf znázorňuje relativní výtěžnost pohledávek, které byly řešeny v rámci
insolvenčního řízení. U více než poloviny relevantních respondentů byla relativní výtěžnost
pohledávek pouze do 5 % hodnoty pohledávky. Pouhých 15 % respondentů získalo
v insolvenčním řízení nazpět částku vyšší než 30 % původní pohledávky. Z našeho výzkumu
vyplývá, že nejčastěji se věřitel setká z výtěžností kolem 5 %, což může být způsobeno
výběrem oslovených podniků, které patří spíše k podnikům malým.
Obr. 4: Relativní četnost respondentů v kategoriích podle výše pohledávek v tisících Kč
řešených v insolvenčním řízení

Zdroj: Vlastní výpočty

Největší část respondentů, kteří podali návrh na insolvenční řízení, má pohledávky nižších
hodnot – do 50 tis. Kč. To odráží skutečnost, že většina dotazovaných subjektů je z kategorie
malých až středních firem. Jestliže společnosti obchodují v menších objemech, vznikají jim
tak pohledávky v nižších hodnotách. Tyto firmy se je snaží sledovat a při případných obtížích
je ihned řešit.

Závěr
Insolvenční řízení je v rámci České republiky řešeno zákonem o úpadku a způsobech jeho
řešení. Tento zákon patří k velmi mladým zákonům, nabyl účinnosti teprve v roce 2008.
Vzhledem k současné nepříznivé hospodářské situaci České republiky, ze které plyne i
dramaticky se zvyšující počet návrhů na zahájení insolvenčního řízení, které jsou doručovány
insolvenčním soudům, se insolvenční řízení stává více než aktuálním tématem.
Řešení průběhu insolvenčního řízení můžeme pokládat za naléhavý problém, jelikož čím déle
trvá insolvenční řízení, tím vyšší jsou náklady pro zúčastněné strany a snižuje se také celková
získaná částka.
Z výzkumu provedeného na základě 199 dotazníků vyplývá, že 46 % dotázaných sice eviduje
pohledávky po splatnosti – tedy 90 dní po uplynutí lhůty k jejich zaplacení, avšak návrh na
insolvenční řízení nepodali. Insolvenční řízení tedy není jedinou možností jak řešit nesplacené
pohledávky. Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
umožňuje vytvořit opravnou položku u pohledávky, která bude následně uznána jako daňově
76

uznatelný náklad v případě, kdy je zahájeno soudní, rozhodčí nebo správní řízení. Výsledkem
těchto řízení může být vykonatelný exekuční titul. Ovšem v případě, kdy již bylo zahájeno
exekuční řízení proti dlužníkovi jiným věřitelem, nemusí být ani nařízená exekuce úspěšná.
Navíc, insolvenční řízení má přednost před exekučním řízením a jestliže dlužník ve snaze
ochránit se před náporem věřitelů podá dlužnický insolvenční návrh, je exekuční řízení po
dobu trvání řízení přerušeno. Dosavadní vynaložené náklady pak mohou jít k tíži věřitelů.
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Insolvenční řízení a trestní právo
The bankruptcy proceedings and the criminal law
František Púry*
ABSTRAKT
Příspěvek se zabývá některými souvislostmi mezi trestním právem a insolvenčním
(konkursním) právem v České republice. Autor věnuje pozornost zejména tomu, zda a jaký
vliv má insolvenční (konkursní) právo na trestní odpovědnost a kdy je možné spáchat trestný
čin podáním insolvenčního návrhu. Tyto otázky se autor snaží řešit především na podkladě
aktuální judikatury Nejvyššího soudu České republiky a za použití odborné literatury.
Klíčová slova: Trestní právo; trestní řízení; insolvenční právo; insolvenční řízení; trestný čin;
úpadkový delikt.
ABSTRACT
This contribution engages with some problems of a mutual relationship between the criminal
law and the bankruptcy law in the Czech Republic. The author devotes attention especially to
whether and how the bankruptcy law influences the criminal responsibility and whether
somebody can commit a crime when he files a petition in bankruptcy. The author tries to
answer these issues on basis of the recent judicial decisions of the Supreme Court of the
Czech Republic and by the expert literature.
Key words: Criminal law; criminal proceedings; bankruptcy law; bankruptcy proceedings;
criminal act; bankruptcy delict.

Úvodem
Trestná činnost související s insolvencí a s insolvenčním řízením představuje – obdobně
jako každá jiná trestná činnost – negativní společenský jev, který je zde ovšem spojen, kromě
jiného, i s nemalými náklady zatěžujícími jak dotčené ekonomické subjekty, tak i stát. Ty je
třeba vynakládat jednak k odčinění následků určitých trestných činů, jimž byla způsobena
(majetková) škoda nebo získáno bezdůvodné obohacení, a jednak k uplatňování trestní
represe vůči pachatelům této kriminality. K potírání trestné činnosti v této oblasti jsou dále
nezbytné i vhodné legislativní nástroje v podobě trestního zákoníku a úpadkového práva.
Jak je obecně známo, insolvenční právo a insolvenční řízení jsou v České republice
předmětem samostatné právní úpravy v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále ve zkratce též „InsZ“).
Přestože je zde zřejmá souvislost tohoto tzv. úpadkového práva především s právem
občanským (hmotným i procesním) a obchodním, popřípadě v některých otázkách i s právem
pracovním, insolvenční zákon a insolvenční řízení mají určitý vztah též k trestnímu právu,
případně i k některým jiným odvětvím veřejného práva, zejména pak k právu finančnímu. S
ohledem na své profesní zaměření chci v tomto příspěvku poukázat na některé zajímavé
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souvislosti mezi insolvenčním právem a insolvenčním řízením na straně jedné a trestním
právem na straně druhé a na možnosti trestního postihu v některých případech.

Úpadkové delikty podle trestního zákoníku
Skutkové podstaty úpadkových deliktů
Skutkové podstaty trestných činů, které teorie a praxe trestního práva považuje za tzv.
úpadkové delikty, jsou nyní zařazeny do ustanovení § 222 až § 226 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále ve zkratce „tr. zákoník“). Jde o trestné
činy poškození věřitele (§ 222 tr. zákoníku), zvýhodnění věřitele (§ 223 tr. zákoníku),
způsobení úpadku (§ 224 tr. zákoníku), porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225 tr.
zákoníku) a pletichy v insolvenčním řízení (§ 226 tr. zákoníku), které spočívají buď v přímém
poškození nebo ohrožení majetkových zájmů věřitele v jeho vztahu k dlužníkovi (§ 222 až
§ 224 tr. zákoníku), anebo v negativním ovlivnění průběhu a výsledků insolvenčního řízení
vedeného ohledně majetku dlužníka v úpadku (§ 225 a § 226 tr. zákoníku). Skupinovým
objektem těchto trestných činů, tedy veřejným zájmem, jemuž trestní právo poskytuje ochranu
prostřednictvím citovaných ustanovení, je ochrana majetkových práv věřitelů a v určitém
rozsahu se zde chrání i zájem na odpovídajícím řešení úpadkového stavu dlužníka a na
řádném průběhu insolvenčního řízení (nyní podle insolvenčního zákona nebo částečně ještě
podle zákona o konkursu a vyrovnání). Souvisí s nimi i trestný čin porušení povinnosti učinit
pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 tr. zákoníku, který lze spáchat v insolvenčním
řízení, ale též v některých jiných řízeních, byť i v nich to může být v souvislosti s
uplatňováním nároků pocházejících ze závazkových právních vztahů mezi dlužníky a věřiteli.
Trestné činy páchané v souvislosti s úpadkem a s insolvenčním řízením
Trestná činnost, která má negativní dopad na majetkovou situaci určitého subjektu, tj.
dlužníka a pozdějšího úpadce, resp. nyní dlužníka v úpadku, může být spáchána i relativně
dlouho před tím, než se tento subjekt dostane do úpadku v podobě insolvence či předlužení
(§ 3 InsZ), tj. než nastane situace, kdy přichází v úvahu zahájení insolvenčního řízení
podáním insolvenčního návrhu. V takovém případě může být důsledkem dřívější – zejména
majetkové – trestné činnosti právě to, že se dlužník dostane do úpadku nebo že dokonce musí
být insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka [§ 142 písm. d), § 144 InsZ].
V praxi jde často o trestné činy zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku, podvodu podle § 209 tr.
zákoníku, úvěrového podvodu podle § 211 tr. zákoníku, porušení povinnosti při správě cizího
majetku podle § 220 a § 221 tr. zákoníku, jimiž si pachatelé neoprávněně přisvojují majetek
určitého ekonomického subjektu nebo s ním jinak nehospodárně nakládají, ale též kupříkladu
o trestné činy zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 2 tr.
zákoníku (porušením zákazu konkurence), porušení předpisů o pravidlech hospodářské
soutěže podle § 248 tr. zákoníku nebo zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle
§ 254 tr. zákoníku.
Bezprostředně před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení pak často dochází s
ohledem na nepříznivě se vyvíjející majetkovou situaci dlužníka ke snahám o odčerpání
zbytku majetku použitelného k uspokojení věřitelů na jiné subjekty spřízněné s dlužníkem, a
to jednáním, které má nejčastěji charakter trestného činu poškození věřitele podle § 222 tr.
zákoníku, zvýhodnění věřitele podle § 223 tr. zákoníku nebo porušení povinnosti při správě
cizího majetku podle § 220 tr. zákoníku. Průvodním jevem této činnosti dlužníka mohou být
jeho machinace v účetních a jiných dokladech, jimiž chce zatajit nebo uměle vylepšit svůj
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skutečný majetkový stav, což může naplnit znaky trestného činu zkreslování údajů o stavu
hospodaření a jmění v některé alternativě podle § 254 odst. 1 tr. zákoníku.
Trestný čin lze spáchat i poté, co již byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení
(např. jde-li o pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 tr. zákoníku), a k trestnému činu
může dojít též v dalším průběhu insolvenčního řízení, zejména v podobě maření nebo hrubého
ztěžování výkonu funkce insolvenčního správce, jímž bude ohrožen účel insolvenčního řízení
(§ 225 tr. zákoníku). Trestným činem nyní již není samotné nesplnění povinnosti dlužníka
podat insolvenční návrh podle § 98 InsZ; nepodání insolvenčního návrhu v případech, kdy tak
měl dlužník učinit, však může být projevem jeho snahy o poškození věřitele (§ 222 tr.
zákoníku) nebo o zvýhodnění některého věřitele (§ 223 tr. zákoníku), anebo důsledkem
způsobení úpadku povinného dlužníka (§ 224 tr. zákoníku), jestliže dlužník záměrně oddaluje
řešení svého úpadku a činí tak případně na úkor svých věřitelů. Naopak o některých trestných
činech lze uvažovat i tehdy, pokud byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ač k
tomu nebyl žádný důvod, resp. bylo-li (podvodně) dosaženo vydání rozhodnutí soudu o
úpadku takového dlužníka, který ve skutečnosti není v úpadku (viz níže pod bodem 4.).
Když shrnu předchozí úvahy a pokusím se o jakési systematické rozčlenění, pak tedy lze
uvažovat o spáchání trestného činu v souvislosti se závazkovými právními vztahy mezi
věřiteli a dlužníky a s insolvenčním řízením v následujících případech, v nichž jde především
o tyto trestné činy:
a) trestné činy, zejména majetkové (§ 206, § 209, § 220, § 221, § 224 tr. zákoníku), které
vedou k platební neschopnosti nebo předlužení určitého subjektu jako dlužníka a k
případnému následnému zahájení insolvenčního řízení;
b) trestné činy spáchané na úkor věřitelů, zejména poškození nebo zvýhodnění věřitele
(§ 222, § 223 tr. zákoníku), jejichž důsledkem může být někdy rovněž stav úpadku u
poškozeného věřitele [viz např. § 222 odst. 4 písm. c), § 223 odst. 3 písm. b) tr. zákoníku];
c) trestné činy páchané v průběhu insolvenčního řízení, kde může jít o
ca) podvodné uplatňování neexistujících pohledávek v insolvenčním řízení nebo
nadhodnocování výše existujících pohledávek, popřípadě podvodné získání postavení
zajištěného věřitele (§ 209 tr. zákoníku),
cb) maření nebo hrubé ztěžování výkonu funkce insolvenčního správce a ohrožení
účelu insolvenčního řízení (§ 225 tr. zákoníku),
cc) porušení povinnosti při správě cizího majetku insolvenčním správcem (§ 220,
§ 221 tr. zákoníku),
cd) pletichy v insolvenčním řízení v podobě aktivního či pasivního úplatkářství (§ 226
tr. zákoníku)
ce) porušení povinnosti dlužníka učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227 tr.
zákoníku);
d) trestné činy spáchané zcela nedůvodným (podvodným) zahájením insolvenčního řízení
nebo vydáním nezákonného rozhodnutí o úpadku.
Samozřejmě si lze představit i kombinaci, resp. postupné spáchání více trestných činů v
různých z uvedených stadií a forem, např. nejdříve způsobení úpadku obchodní společnosti
jejím statutárním orgánem, jehož členové spáchají zpronevěru majetku společnosti (§ 206 tr.
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zákoníku) a v následném insolvenčním řízení odmítají poskytnout insolvenčnímu správci
potřebnou součinnost, např. vydat věci zapsané do majetkové podstaty (§ 225 tr. zákoníku).1
Subsidiarita trestní represe
I když tedy trestní zákoník umožňuje sankcionovat celou škálu trestných činů
souvisejících s úpadkem a s insolvenčním řízením (viz výše pod bodem 2.2. a také níže pod
bodem 4.), trestní právo není a nemůže být základním nebo dokonce jediným prostředkem k
vymahatelnosti tzv. úpadkového práva a k vynucování plnění pravidel stanovených
insolvenčním zákonem. V tomto směru se totiž tradičně uplatňuje zásada subsidiarity trestní
represe, kterou nyní výslovně formuluje ustanovení § 12 odst. 2 tr. zákoníku, a z ní
vyplývající pojetí trestního práva jako „ultima ratio“, tj. jako nejzazšího prostředku určeného
k ochraně práv a svobod jen tam, kde prostředky jiných právních odvětví nejsou dostatečné,
jsou neúčinné nebo nevhodné. V trestním zákoníku se uvedená zásada stala významným
hmotněprávním korektivem pro uplatňování trestní odpovědnosti, který by měl do jisté míry
nahradit dřívější tzv. materiální znak trestného činu. Ohledně podstaty, významu, interpretace
a aplikace zásady subsidiarity trestní represe lze odkázat na relativně bohatou odbornou
literaturu.2 Tato zásada by se měla projevit jak v činnosti zákonodárce, který má
kriminalizovat jen nejzávažnější případy a umožnit co nejširší mimotrestní reakci na porušení
práva, tak v činnosti orgánů činných v trestním řízení, které jsou povinny reagovat uplatněním
trestní represe jen na případy společensky škodlivé, v nichž mimotrestní prostředky
nepostačují k ochraně ohrožených či porušených práv. Ponechám stranou otázku, zda a do
jaké míry se zákonodárci podařilo v novém trestním zákoníku respektovat princip trestního
práva jako „ultima ratio“.3 V tomto příspěvku bych se chtěl jen stručně vyjádřit k tomu, které
případy úpadkových deliktů by měly považovat orgány činné v trestním řízení za společensky
škodlivé a kdy nebude postačovat uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Z
hlediska první podmínky by měly být společensky škodlivými ty případy úpadkových deliktů,
v nichž byla ohrožena nebo porušena práva většího počtu věřitelů, pohledávky těchto věřitelů
dosahovaly vyšší hodnoty, pachatel nakládal s rozsáhlejším majetkem dlužníka, pachatel
opakovaně nebo ve více směrech porušil své povinnosti atd. Pochopitelně vždy bude záležet
na konkrétních okolnostech každého případu a určité praktické závěry patrně přinese i nová
judikatura. Složitější je však podle mého názoru formulace závěru, kdy v případě úpadkových
deliktů nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Insolvenční
zákon jako základní mimotrestní právní norma úpadkového práva, která má rozhodující
význam i při posuzování trestní odpovědnosti za úpadkové delikty, totiž neobsahuje žádný
systém mimotrestní odpovědnosti dlužníka, který je v úpadku, nebo jiných účastníků
insolvenčního řízení či dalších osob (např. těch, které jsou povinny vydat věc či jiný majetek
do majetkové podstaty).
Insolvenční zákon sice počítá v některých případech s uplatněním odpovědnosti za škodu
nebo jinou újmu anebo obsahuje instituty neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů jako

1

K tomu viz Púry, F. Některé zvláštnosti trestných činů souvisejících se závazkovými právními vztahy a s
insolvenčním řízením. Trestněprávní revue, 2011, č. 10, s. 279.
2
Viz např. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 87;
Púry, F. Poznámky k pojetí trestního práva jako „ultima ratio“. In Pocta Otovi Novotnému k 80.
narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 252; Nett, A. Ke změnám trestního práva na úseku
hospodářské trestné činnosti a k zásadě ultima ratio. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 77.
3
Ke kritice viz např. Púry, F. Poznámky k pojetí trestního práva jako „ultima ratio“. In Pocta Otovi Novotnému
k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 252; Nett, A. Ke změnám trestního práva na úseku
hospodářské trestné činnosti a k zásadě ultima ratio. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 77.
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určitou sankci za porušení práva. To jsou nepochybně významné mimotrestní důsledky
porušení práva, které lze využít zejména v zájmu a k ochraně věřitelů. Jde např. o
odpovědnost insolvenčního správce za škodu nebo jinou újmu podle § 37 InsZ, o odpovědnost
osob a orgánů za nesplnění povinnosti poskytnout součinnost insolvenčnímu soudu nebo
insolvenčnímu správci podle § 44 odst. 3 InsZ, o odpovědnost členů a náhradníků
věřitelského výboru za škodu nebo jinou újmu při výkonu své funkce podle § 60 odst. 1 InsZ,
o odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou nepodáním návrhu dlužníka na zahájení
insolvenčního řízení podle § 98 InsZ (§ 99 InsZ), o odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou
újmu způsobenou porušením povinností v době trvání moratoria podle § 127 InsZ, o
odpovědnost věřitele jako insolvenčního navrhovatele za škodu nebo jinou újmu podle § 147
InsZ, o odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu při nakládání s majetkovou podstatou
při reorganizaci podle § 330 odst. 3 InsZ atd. Pokud jde o neplatnost a neúčinnost některých
právních úkonů, jimiž mělo dojít ke zkrácení majetku patřícího do majetkové podstaty a
použitelného k uspokojení pohledávek věřitelů, insolvenční zákon obsahuje vlastní zvláštní
úpravu této problematiky (§ 231 až § 243 InsZ), a to včetně neúčinnosti právních úkonů bez
přiměřeného protiplnění (§ 240 InsZ), neúčinnosti zvýhodňujících právních úkonů (§ 241
InsZ) a povinnosti vydat plnění z neúčinných úkonů do majetkové podstaty (§ 237 InsZ).
Nesplnění některých povinností (např. podle § 213 InsZ) lze vynucovat uložením pořádkové
pokuty podle § 53 občanského soudního řádu. Insolvenční zákon někdy stanoví i speciální
sankce, např. v případě přihlášení nadhodnocené pohledávky či pohledávky s nadhodnoceným
zajištěním (§ 178 a § 179 InsZ).
I přes uvedené možnosti ovšem podle mého názoru bude namístě trestní postih
závažnějších případů úpadkových deliktů právě s poukazem na zásadu subsidiarity trestní
represe. Vždyť např. samotné uplatnění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu nejenže
mnohdy nezajistí skutečnou náhradu způsobené škody ani jiné újmy, popřípadě může jít o
záležitost značně zdlouhavou a nejistou, ale zpravidla nepostačí ani z hlediska generální a
individuální prevence. Navíc trestní právo předpokládá souběžné uplatňování trestní
odpovědnosti i odpovědnosti za způsobenou škodu či za bezdůvodné obohacení, protože
trestní řád nadále umožňuje uplatnit v trestním (adhezním) řízení nárok na náhradu škody
způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným
činem podle § 43 odst. 3 tr. řádu a rozhodnout o povinnosti obžalovaného nahradit tuto škodu
podle § 228 tr. řádu. Podobně samotné využití institutů neplatnosti nebo neúčinnosti právního
úkonu, jehož prostřednictvím byl spáchán trestný čin, nemusí garantovat dostatečnou ochranu
a nápravu narušených právních vztahů.4

Význam insolvenčního zákona pro trestní právo
Jak vyplývá i z dosud uvedeného, při posuzování trestnosti úpadkových deliktů je
klíčovou právní normou především insolvenční zákon. Od něj se bude mnohdy dovozovat
protiprávnost některých činů ve smyslu § 13 odst. 1 tr. zákoníku, byť tomu nebude u všech ve
stejné míře. Asi nejužší vztah mezi insolvenčním zákonem a trestním zákoníkem je u
trestných činů porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 225 tr. zákoníku a pletich v
insolvenčním řízení podle § 226 tr. zákoníku, které lze spáchat – jak vyplývá už z jejich
pojmenování – jen v průběhu insolvenčního řízení upraveného a probíhajícího právě podle
insolvenčního zákona. Z obsahu tohoto zákona pak lze dovozovat především práva a
povinnosti účastníků insolvenčního řízení a dalších osob, působnost insolvenčního správce a

4

Tak bylo judikováno např. v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2010, sp. zn. 7 Tdo 88/2010, které bylo
publikované v časopise Trestněprávní revue, 2010, č. 6, s. 185, resp. je dostupné na www.nsoud.cz.
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účel insolvenčního řízení (§ 225 tr. zákoníku), dále zásady a pravidla insolvenčního řízení a
souvislost s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení (§ 226 odst. 1, 2 tr. zákoníku) nebo
postavení pachatele jako věřitele, postavení insolvenčního správce, člena věřitelského výboru
nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení (§ 226 odst. 1, 3 tr. zákoníku). Stejně tak
výkladové ustanovení § 128 odst. 1 tr. zákoníku o tom, koho lze považovat za insolvenčního
správce, se neobejde bez návaznosti na insolvenční zákon, který vymezuje jednotlivé pojmy
(viz též zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů).
Poněkud volnější vztah k insolvenčnímu zákonu lze dovodit u trestného činu zvýhodnění
věřitele podle § 223 tr. zákoníku, protože ten lze sice spáchat i zvýhodňujícími právními
úkony ve smyslu § 241 InsZ, ale může se tak stát bez jakékoli souvislosti se zahájením či
průběhem insolvenčního řízení. Skutková podstata trestného činu zvýhodnění věřitele podle
§ 223 tr. zákoníku totiž nevyžaduje, aby již bylo zahájeno insolvenční řízení týkající se
majetku dlužníka, v němž by byl konstatován úpadek dlužníka, anebo aby již byl podán
některým z věřitelů nebo dlužníkem návrh na zahájení takového řízení (viz přiměřeně
rozhodnutí pod č. 10/2003 Sb. rozh. tr.). Pachatelem tohoto trestného činu pak může být jen
dlužník, který je v úpadku (resp. osoba jednající jménem takového dlužníka ve smyslu § 114
odst. 2 tr. zákoníku). Trestní zákoník ovšem blíže nedefinuje uvedený stav úpadku, proto
bude třeba vycházet z toho, jak takový stav charakterizuje právě insolvenční zákon, který je
základní normou tzv. úpadkového práva (viz § 1 InsZ), když trestný čin zvýhodnění věřitele
podle § 223 tr. zákoníku nepochybně patří mezi úpadkové delikty. Z hlediska trestní
odpovědnosti za tento trestný čin jde tedy o dlužníka, jenž je v úpadku, jestliže je v platební
neschopnosti (§ 3 odst. 1, 2 InsZ) nebo je předlužen (§ 3 odst. 3 InsZ). Argumentace
insolvenčním zákonem se používá rovněž k odůvodnění toho, proč nesmí dlužník v úpadku
zvýhodnit některého z více svých věřitelů. Zvýhodněný věřitel totiž dostává jen to, co by mu
sice jinak po právu patřilo (kdyby zde nebylo úpadku dlužníka), ale protože dlužník není
schopen uspokojit pohledávky všech svých věřitelů, plným uspokojením jednoho věřitele
zkracuje ostatní věřitele. Za takové situace je třeba postupovat podle insolvenčního zákona a
uspokojit pohledávky všech věřitelů jen poměrně a rovnoměrně [viz zejména ustanovení § 1,
§ 5 písm. a), b), § 244 a § 306 odst. 3 InsZ]. Na druhé straně ustanovení § 122 odst. 1 InsZ
výslovně umožňuje, že závazky bezprostředně souvisící se zachováním provozu podniku
vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria (§ 118 InsZ) nebo po něm je
dlužník po dobu trvání moratoria oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými závazky.
Další zvláštnosti vyplývají též z ustanovení § 122 odst. 2 InsZ ohledně smluv na dodávky
energií a surovin, jakož i dalších smluv o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení
moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců.
Asi nejvolnější vztah k insolvenčnímu zákonu má skutková podstata trestného činu
poškození věřitele podle § 222 tr. zákoníku. Tento trestný čin lze rovněž spáchat bez jakékoli
souvislosti s insolvenčním řízením a aniž by byl dlužník v úpadku. V důsledku poškozujících
jednání pachatele pak dokonce může nastat situace, že dlužník nebude již mít žádný majetek a
případný insolvenční návrh bude muset soud zamítnout [§ 142 písm. d) InsZ]. Úkony
pachatele vůči majetku dlužníka, kterými došlo k poškození věřitele, však mohou být za
určitých okolností posouzeny v insolvenčním řízení jako neplatné (§ 231 a násl. InsZ) nebo
neúčinné (§ 235 a násl. InsZ). Další zajímavá souvislost spočívá v tom, že jedním z důsledků
trestného činu poškození věřitele podle § 222 odst. 1 nebo 2 tr. zákoníku je i skutečnost, že
jím byl způsoben úpadek jiného [§ 222 odst. 4 písm. c) tr. zákoníku], zejména tedy úpadek
poškozeného věřitele. Totéž platí v případě zvýhodnění věřitele podle § 223 odst. 3 písm. b)
tr. zákoníku.
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Lze tedy uzavřít, že insolvenční zákon (č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
přinesl ve srovnání s dřívějším zákonem o konkursu a vyrovnání (č. 328/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů) mnohem podrobnější úpravu pravidel insolvenčního řízení a lepší
specifikaci práv a povinností jeho účastníků a dalších osob, jejichž porušení umožňuje
účinněji vyvozovat i trestní odpovědnost za tzv. úpadkové delikty a další související trestné
činy. Tím ovšem nemá být řečeno, že stávající podoba tzv. úpadkového práva v České
republice je po všech stránkách vyhovující a že nemá být novelizovaná.
Z posledních novel insolvenčního zákona, které souvisejí s trestním právem, bych pak už
bez dalšího komentáře zmínil jen následující:
- zákon č. 334/2012 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 11. 2012 a jehož záměrem bylo
reagovat na zjevně bezdůvodné insolvenční návrhy např. tím, že insolvenční soud může
předběžným opatřením stanovit povinnost insolvenčnímu navrhovateli, aby složil jistotu k
zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením
insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu [§ 82 odst. 2 písm. c), § 147 odst.
6 InsZ], nebo odmítnout insolvenční návrh věřitele pro jeho zjevnou bezdůvodnost (§ 128a
InsZ) – viz k tomu též možnosti trestního postihu pod bodem 4. níže;
- zákon č. 45/2013 Sb., který nabývá účinnosti, pokud jde o změny insolvenčního zákona,
dnem 1. 8. 2013 a jehož záměrem je posílit práva osob poškozených trestným činem (včetně
obětí trestné činnosti) i v insolvenčním řízení, a to ve vztahu k jejich pohledávkám na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného
obohacení získaného trestným činem (např. jejich uspokojením podle § 167 odst. 2 InsZ z
věcí, práv, pohledávek nebo jiných majetkových hodnot zajištěných v trestním řízení).

Spáchání trestného činu podáním zcela nedůvodného (podvodného)
insolvenčního návrhu a vydáním nezákonného rozhodnutí o úpadku
Možnosti trestního postihu
Trestní zákoník neobsahuje žádnou zvláštní skutkovou podstatu trestného činu, která by
snad byla speciálně zaměřena k postihu zcela nedůvodně (či dokonce podvodně) zahájeného
insolvenčního řízení podle § 97 InsZ nebo vydání nezákonného rozhodnutí o úpadku podle
§ 136 InsZ, resp. činnosti k tomu směřující. Trestný čin však lze za určitých okolností
spatřovat i v tom, pokud někdo dosáhne zahájení insolvenčního řízení a popřípadě i vydání
rozhodnutí o úpadku bez splnění zákonných podmínek stanovených zejména insolvenčním
zákonem. Odpověď na otázku, o jaký trestný čin by pak mohlo jít, však záleží na tom, která
osoba se přičinila o neoprávněné zahájení insolvenčního řízení nebo o vydání nezákonného
rozhodnutí o úpadku a jakým jednáním toho dosáhla. Proto obecně vzato může jít o soudce
insolvenčního soudu, některého z věřitelů určitého dlužníka anebo i o jinou osobu, která
vůbec není věřitelem dlužníka, jehož úpadek nebo hrozící úpadek je tím předstírán.
Neoprávněné podání insolvenčního návrhu jako projev nekalé soutěže
Podstatu účelového nebo šikanózního insolvenčního návrhu a dosažení nezákonného
rozhodnutí o úpadku pak mohou postihovat ustanovení trestního zákoníku o některých
trestných činech. V úvahu přichází např. trestný čin porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 tr. zákoníku ve formě nekalé soutěže spočívající ve
zlehčování ve smyslu § 248 odst. 1 písm. f) tr. zákoníku a § 50 odst. 1 obchodního zákoníku,
jestliže cílem účelově podaného insolvenčního návrhu a nezákonného vydání rozhodnutí o
úpadku je mimo jiné též uvádění nebo rozšiřování nepravdivých údajů o majetkových
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poměrech některého soutěžitele (např. o jeho platební schopnosti, o množství a výši
nesplácených dluhů atd.). Může se tak stát např. z důvodu, aby dotčeného soutěžitele jiný
soutěžitel (pachatel) jako konkurent tímto způsobem vyřadil z možnosti ucházet se o veřejnou
zakázku [viz § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů]. Jedním ze základních kvalifikačních předpokladů dodavatele,
který se uchází o veřejnou zakázku, totiž je, že vůči jeho 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.
Takovým nekalosoutěžním jednáním musí pachatel způsobit ve větším rozsahu újmu jiným
soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatřit sobě nebo jinému ve větším rozsahu
neoprávněné výhody (jednalo by se např. o vyřazení dodavatele z velmi rozsáhlé a významné
veřejné zakázky spojené s možností dosažení značného zisku).
Spáchání trestného činu soudcem nebo ve vztahu k soudci insolvenčního soudu
Jde zejména o situaci, jestliže soudce insolvenčního soudu úmyslně a v rozporu se
zákonem učiní rozhodnutí o úpadku (§ 136 InsZ), zejména když nebyl osvědčen nebo
prokázán úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, vůči němuž směřuje insolvenční návrh.
Soudce zde má postavení úřední osoby [§ 127 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku], a pokud by byl
veden úmyslem způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu (např. dlužníkovi,
některým věřitelům) anebo opatřit sobě nebo jinému (např. určitému věřiteli) neoprávněný
prospěch a vykonával by svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, překročil svou
pravomoc nebo nesplnil povinnost vyplývající z této pravomoci (např. kdyby bez
dostatečného osvědčení nebo dokazování úpadku učinil rozhodnutí o úpadku v rozporu s
ustanovením § 136 odst. 1 InsZ), spáchal by trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby
podle § 329 tr. zákoníku.
Jiné osoby, např. některý z věřitelů či osoby s ním spřízněné, by pak v takovém případě
mohly jednat jako návodci nebo pomocníci [§ 24 odst. 1 písm. b), c) tr. zákoníku], jestliže v
soudci insolvenčního soudu vzbudily rozhodnutí spáchat uvedený trestný čin nebo mu k tomu
poskytly pomoc, zejména opatřením různých padělaných listin (obchodních smluv, faktur,
výpisů z účtu apod.), znaleckých posudků či jiných podkladů sloužících k nezákonnému
prohlášení konkursu. Přitom návodce a pomocník je stejně trestně postižitelný jako samotný
pachatel trestného činu (§ 24 odst. 2 tr. zákoníku). Pokud by jiná osoba chtěla přimět soudce
insolvenčního soudu k vydání nezákonného rozhodnutí o úpadku tím, že by mu poskytla,
nabídla nebo slíbila úplatek, mohla by se dopustit trestného činu podplacení podle § 332 tr.
zákoníku. Kdyby soudce insolvenčního soudu přijal nebo si dal slíbit takový úplatek, spáchal
by trestný čin přijetí úplatku podle § 331 tr. zákoníku, a to případně i v souběhu s již
zmíněným trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku. Jiná
osoba (např. budoucí insolvenční správce), která by žádala nebo přijala úplatek za to, že bude
svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na soudce insolvenčního soudu, aby vydal
nezákonné rozhodnutí o úpadku, by naplnila znaky skutkové podstaty nepřímého úplatkářství
podle § 333 tr. zákoníku.
Trestní postih padělání a pozměnění veřejné listiny
Kdyby se ovšem určité osoby snažily dosáhnout vydání nezákonného rozhodnutí o úpadku
bez součinnosti se soudcem insolvenčního soudu a aniž by ten věděl o nezákonnosti tohoto
postupu, je třeba uvažovat o jiných trestných činech. Samotné padělání nebo pozměnění
různých písemností, které mají sloužit jako podklad k nezákonnému zahájení insolvenčního
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řízení a vydání rozhodnutí o úpadku, ale nemají povahu veřejné listiny ve smyslu § 131 tr.
zákoníku, např. obchodních smluv, faktur, výpisů z bankovních účtů, dlužních úpisů,
znaleckých posudků, udělených plných mocí atd. (a to ani tehdy, jsou-li podpisy na nich
ověřené), nemůže být trestným činem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 tr.
zákoníku (ke znaleckému posudku viz níže). Tímto trestným činem by naopak mohlo být
padělání a pozměnění jen některých dokumentů, pokud vyhovují definici veřejné listiny podle
§ 131 tr. zákoníku, a to zejména rozsudků nebo usnesení soudů, rozhodnutí správních úřadů,
občanských průkazů, pasů, živnostenských listů a koncesních listin, úředních výpisů z
obchodního rejstříku (nikoli získaných např. z internetu), notářských zápisů, výpisů, opisů a
kopií z katastrálního operátu nebo identifikace parcel vyhotovené katastrálním úřadem,
výpisů a opisů z evidence Rejstříku trestů, technických průkazů motorových vozidel a
osvědčení o těchto průkazech apod.
Veřejnou listinou se ve smyslu § 131 tr. zákoníku rozumí listina vydaná soudem České
republiky, jiným orgánem veřejné moci nebo jiným subjektem k tomu pověřeným či
zmocněným jiným právním předpisem v mezích jeho pravomoci, potvrzující, že jde o nařízení
nebo prohlášení orgánu nebo jiného subjektu, který listinu vydal, anebo osvědčující některou
právně významnou skutečnost. Veřejnou listinou je i listina, kterou prohlašuje za veřejnou
jiný právní předpis. Z tohoto důvodu má charakter veřejné listiny např. i tzv. ověřovací
doložka notáře osvědčující shodu kopie listiny s originálem nebo ověřující podpis na listině
(§ 6, § 72 odst. 2, § 73 a § 74 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších
předpisů), byť samotná listina, kde se nachází taková ověřovací doložka, nemá povahu
veřejné listiny. Proto i padělání nebo pozměnění ověřovací doložky notáře (např. na listině,
která má osvědčovat pohledávku fiktivního věřitele) lze posoudit jako trestný čin padělání a
pozměnění veřejné listiny.
Spáchání trestných činů podvodu a poškození věřitele
Důsledkem nedůvodného a účelově podaného insolvenčního návrhu a nezákonně
vydaného rozhodnutí o úpadku pak může být způsobení škody na majetku toho, kdo se tímto
protiprávním způsobem stal dlužníkem jako účastníkem insolvenčního řízení ve smyslu § 9
písm. b) a § 14 odst. 1 InsZ. Možnost vzniku škody zde vyplývá zejména z těch omezení
podnikání, která jsou spojena se zahájením insolvenčního řízení (§ 111 odst. 1 InsZ), ale též
např. z ustanovení § 140 a § 229 InsZ, která upravují účinky rozhodnutí o úpadku a dispoziční
oprávnění k majetkové podstatě, resp. přechod dispozičních oprávnění na insolvenčního
správce po prohlášení konkursu. Není vyloučeno ani to, že dojde k ušlému zisku způsobenému
poškozením dobrého jména takového „dlužníka v úpadku“ a ztrátou důvěry jeho obchodních
partnerů. Způsobení škody na cizím majetku však samo o sobě není trestným činem. Tím by
se mohlo stát uvedené jednání zejména tehdy, jestliže ten, kdo učinil zcela nedůvodný
insolvenční návrh a dosáhl vydání nezákonného rozhodnutí o úpadku podvodným jednáním
(např. předložením fiktivních dokladů o svých pohledávkách vůči poškozenému „dlužníkovi“,
resp. o jejich přechodu na navrhujícího „věřitele“, nebo o existenci dalších věřitelů a jejich
pohledávek), kterým by uvedl v omyl insolvenčního správce, skutečné věřitele, dlužníka a
popřípadě i insolvenční soud, aby se pachatel ke škodě toho, vůči němuž dosáhl nezákonného
vydání rozhodnutí o úpadku, obohatil třeba tím, že by v součinnosti s insolvenčním správcem
dosáhl snadného rozprodání majetku takového „dlužníka v úpadku“, a to za nízkou cenu
neodpovídající hodnotě majetku. V popsaném způsobu obohacení pachatele na úkor majetku
domnělého „dlužníka v úpadku“ lze spatřovat trestný čin podvodu podle § 209 tr. zákoníku
(soudní praxe ovšem nepřipouští možnost spáchání podvodu tím, že by byl uveden v omyl
soud podáním takové žaloby k soudu, která se opírá o nepravdivá tvrzení – viz rozhodnutí pod
č. 24/2006 Sb. rozh. tr.). Subsidiárně lze uvažovat též o trestném činu poškození věřitele podle
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§ 222 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, pokud uvedeným postupem pachatel jako jiná osoba, která
vůbec není věřitelem dotčeného dlužníka, uplatní k jeho majetku neexistující právo nebo
pohledávku a učiní tak na úkor uspokojení pohledávek skutečných věřitelů takového dlužníka.
O trestném činu podvodu lze uvažovat i v případě uplatňování neexistujících pohledávek v
důvodně zahájeném insolvenčním řízení nebo nadhodnocování výše existujících pohledávek,
anebo při podvodném získání postavení zajištěného věřitele [§ 2 písm. g), § 166, § 167, § 298
a § 299 InsZ]. Možnost spáchání trestného činu podvodu je zde závislá na tom, kdo je
zmíněným jednáním uváděn v omyl nebo čí omyl je využíván a zda nejde o případ zneužití
omylu insolvenčního soudu. K tomu lze zdůraznit, že osoba, která v insolvenčním
(konkursním) řízení uplatňuje neexistující pohledávku nebo sice přihlásí existující
pohledávku, ale v nadhodnocené výši, popřípadě se neoprávněně vydává za zajištěného
věřitele, primárně neuvádí v omyl soud, ale ostatní (skutečné) věřitele a insolvenčního
správce, což jsou osoby odlišné od soudu, které činí v insolvenčním řízení určité majetkové
dispozice, jejichž důsledky mohou být nepříznivě ovlivněny omylem těchto osob ohledně
toho, kdo je oprávněným věřitelem, jaká je výše jeho pohledávky, zda jde o zajištěného
věřitele atd. (např. pokud jde o hlasování věřitelů na schůzi věřitelů, o rozvrhové usnesení
insolvenčního soudu).
Trestné činy poškození věřitele a zvýhodnění věřitele
Není však vyloučeno, že ten, kdo podá zcela nedůvodný insolvenční návrh a v rozporu se
zákonem dosáhne vydání rozhodnutí o úpadku, je skutečně věřitelem osoby, ohledně jejíhož
majetku bylo učiněno rozhodnutí o úpadku, ale navrhovatel zde účelově sleduje splnění své
pohledávky za každou cenu, a to bez ohledu na neexistující úpadek dlužníka a případně i na
úkor ostatních věřitelů, vůči nimž si zajistí přednostní uspokojení své pohledávky např.
dodatečně vyhotovenými a padělanými doklady, které mají svědčit o existenci některého
zajišťovacího institutu odůvodňujícího postavení pachatele jako zajištěného věřitele ve
smyslu § 166 a § 167 InsZ a přednostní uspokojení jeho pohledávky na úkor jiných věřitelů.
Za těchto okolností, jestliže po vydání nezákonného rozhodnutí o úpadku se „dlužníkovi v
úpadku“ znemožní rozvoj dalšího podnikání a uspokojování pohledávek ostatních věřitelů, a
bude-li přednostně uspokojena pohledávka pachatele ke škodě ostatních věřitelů dlužníka, je
možné uvažovat o trestném činu poškození věřitele podle § 222 odst. 2 tr. zákoníku, protože
pachatel buď zcizí část majetku dlužníka [§ 222 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku], anebo k
majetku dlužníka uplatní existující právo nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí,
než jaké má [§ 222 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku]. Je rovněž možné, aby v této situaci pachatel,
který je sice věřitelem, svým insolvenčním návrhem a hrozbou vydání rozhodnutí o úpadku
nutil dlužníka, který je skutečně v úpadku, k přednostnímu uspokojení pohledávky tohoto
věřitele na úkor pohledávek ostatních věřitelů, tj. ke spáchání trestného činu zvýhodnění
věřitele podle § 223 tr. zákoníku. Kdyby dlužník, který byl v úpadku, podlehl a pod
pohrůžkou podání insolvenčního návrhu věřitelem skutečně neoprávněně zvýhodnil tohoto
věřitele, který takovým návrhem hrozil, spáchal by citovaný trestný čin, přičemž zvýhodněný
věřitel by byl trestně odpovědný za návod k tomuto trestnému činu podle § 24 odst. 1 písm. b)
a § 223 tr. zákoníku.
Trestná činnost insolvenčního správce
Na dalším jednání po účelovém a nedůvodném podání insolvenčního návrhu a po vydání
nezákonného rozhodnutí o úpadku se poté může podílet též insolvenční správce, který v
součinnosti s navrhovatelem nehospodárně nakládá s majetkem „dlužníka v úpadku“ třeba
tím, že ho rozprodává spřízněným osobám a za neodpovídající cenu. V důsledku toho může
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být insolvenční správce spolupachatelem (§ 23 tr. zákoníku) nebo pomocníkem [§ 24 odst. 1
písm. c) tr. zákoníku] na výše uvedených trestných činech podvodu podle § 209 tr. zákoníku
nebo poškození věřitele podle § 222 odst. 2 tr. zákoníku. Subsidiárně pak způsobení škody na
spravovaném majetku, který by jinak patřil do majetkové podstaty, může vést k trestní
odpovědnosti insolvenčního správce za trestný čin porušení povinnosti při správě cizího
majetku, a to jak v případě úmyslného jednání podle § 220 tr. zákoníku, tak i jednání z hrubé
nedbalosti podle § 221 tr. zákoníku. Za insolvenčního správce je třeba považovat i další
správce vyjmenované v ustanovení § 128 odst. 1 tr. zákoníku.

Závěr
Závěrem lze shrnout, že insolvenční zákon plní ve vztahu k trestnímu právu důležitou roli
právního rámce, od něhož se odvíjí posuzování protiprávnosti některých úpadkových
trestných činů nebo dalších podmínek jejich trestnosti. I když ve srovnání s dřívějším
zákonem o konkursu a vyrovnání znamená výrazný posun v konkretizaci pravidel
insolvenčního řízení a práv i povinností jeho účastníků a ostatních osob, k účinnějšímu a
citlivějšímu uplatňování trestní represe v této oblasti mohou nepochybně přispět též
zkušenosti s uplatňováním insolvenčního zákona v dosavadní praxi a další změny, které
zdokonalí právní úpravu tzv. úpadkového práva.

Literatura
[1] Šámal, P. a kol. (2012): Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2012.
[2] Púry, F. (2011): Možnosti trestního postihu úpadkových trestných činů. In Fryšták, M.
(ed.): Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. Sborník
příspěvků z mezinárodní konference pořádané katedrou trestního práva Právnické fakulty
Masarykovy univerzity dne 2. 2. 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 206 – 231.
[3] Púry, F. – Kuchta, J. (2011): Postih úpadkových deliktů podle nového trestního zákoníku s
přihlédnutím k úpravě přípustného rizika. In Zoufalý, V. (ed.): Sborník z XIX. konference
Karlovarské právnické dny. Praha: Nakladatelství Leges, 2011, s. 297 – 327.
[4] Púry, F. (2011): Některé zvláštnosti trestných činů souvisejících se závazkovými vztahy a s
insolvenčním řízením. Trestněprávní revue, 2011, roč. 10., č. 10, s. 279 – 285.
[5] Kotoučová, J. a kol. (2010): Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010.

Kontakt:
JUDr. František PÚRY
Nejvyšší soud České republiky
Burešova 20
657 37 Brno
e-mail: frantisek.pury@nsoud.cz

88

Insolvenční řízení v České republice: skutečný výnos
věřitelů je velmi nízký
Insolvency proceedings in the Czech Republic: Creditors’ actual
returns are very low
Jaroslav Schönfeld* – Luboš Smrčka** – Tomáš Malý***
ABSTRAKT
Od účinnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 panuje v českém ekonomickém prostředí
představa, že výnos pro věřitele se v případě úpadku obchodních společností oproti
předcházejícím letům zvýšil a to dokonce citelně. Toto přesvědčení vychází především
z mezinárodních statistik, odborníci z praxe ho však vždy zpochybňovali. V roce 2012 byly
zahájeny práce na rozsáhlém statistickém zkoumání výsledků insolvenčních řízení v České
republice, jejichž součástí je – mimo jiné – také zjišťování skutečných výnosů pro věřitele.
Tato studie přináší první dílčí poznatky z těchto výzkumů. Metodologicky šlo o detailní
analyzování reprezentativního vzorku insolvenčních řízení zahájených po 1. lednu 2008, které
do října 2012 dospěly do fáze schválení závěrečné zprávy. Cílem výzkumu bylo zjistit řadu
konkrétních poznatků o úspěšnosti insolvenčních řízení. Předběžné výsledky ukazují, že
výnos pro věřitele je v českém hospodářském prostoru hluboko pod očekávanou úrovní a je
významným způsobem nižší, než jak ukazují mezinárodní statistiky.
Klíčová slova: Insolvence; Konkurz; Insolvenční řízení; Výnos pro věřitele.
ABSTRACT
Since the Insolvency Act became effective in January 2008, the prevailing idea in the Czech
economic area has been that creditors’ returns in the case of company bankruptcies have
increased, even significantly, compared to previous years. The idea is mainly based on
international statistics, but local experts have always questioned it. Extensive statistical
research of the results of insolvency proceedings in the Czech Republic started in 2012,
comprising – among others – data on actual returns for creditors. This paper brings the first
partial findings of the research team. As for methodology, it is a detailed analysis of a
representative sample of insolvency proceedings initiated after 1 January 2008, which by
October 2012 reached the stage of approved final report. The research aimed to bring specific
details concerning the success rate of insolvency proceedings. Partial results show that
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creditors’ returns in the Czech economic area are far below the anticipated level and are
significantly lower than international statistics suggest.
Key words: Insolvency; Bankruptcy; Insolvency proceedings; Creditors’ returns.
JEL classification: G33, G34

Teoretický a skutečný výnos
Diskuse o nedostatečném výnosu, jaký získávají věřitelé v rámci insolvenčních řízení
nebo obdobných procesů, probíhá v České republice již velmi dlouho. Zákon o konkurzu a
vyrovnání (Zákon č. 328/1991, Sb.) byl po celou dobu jeho účinnosti podrobován drtivé
kritice kvůli tomu, že nedokázal ochránit odpovídajícím způsobem věřitele a nenabízel jim
dostatečné bezpečí. Při přípravě insolvenčního zákona (182/2006, Sb.) se proto jednou
z priorit stala snaha o posílení práv věřitelů během insolvenčního řízení.
Tato priorita vycházela z několika základních myšlenek. Především to byl určitý
mechanický předpoklad, že posílení práv věřitelů povede díky jejich vyššímu zájmu o
výsledky insolvenčního řízení k lepší kontrole i ke zkvalitnění těchto procesů. Toto
přesvědčení vycházelo ze skutečnosti, že zákon o konkurzu a vyrovnání opravdu po většinu
doby své účinnosti nechránil příliš zájmy věřitelů, umožňoval dlužníkům řadu obstrukcí a
především docházelo k mnoha případům manipulací s konkurzním řízením1. Z teoretického
hlediska jde tedy jistě o logickou variantu, když zákonodárce předpokládal při posílení práv
věřitelů pozitivní výsledek. Nicméně se ukázalo, že tento vztah nefunguje přesně podle
teoretických východisek.
Ukázalo se totiž, že zmíněná úvaha byla příliš postavená na vstupní hypotéze a nebrala do
úvahy jiné skutečnosti a především motivace jednotlivých účastníků insolvenčního řízení. Ve
skutečnosti totiž prvních pět let využívání insolvenčního zákona nepřineslo prokazatelné
změny, které bychom mohli nazvat změnami zásadními – a to ani změny ve způsobu chování
věřitelů. Je zcela evidentní, že insolvenční zákon je vhodnějším právním rámcem a otevírá
podstatně větší prostor pro kreativní, rychlé a efektivní řešení úpadku dlužníka, než jak tomu
bylo u zákona o konkurzu a vyrovnání. Na straně druhé však ani takovéto významné zlepšení
právního prostředí zřejmě nepřineslo očekávané výsledky.
Jedním z důvodů je fakt, že účastníci insolvenčních řízení v mnoha případech nemají
zájem do řízení vstupovat a aktivně se ho účastnit, mimo jiné proto, že jejich zkušenosti
s celým insolvenčním systémem jim nezaručují návratnost prostředků vynaložených na
iniciativní vymáhání pohledávky v rámci insolvenčního řízení. Věřitelé svoje jednání
neupravují podle teoretických předpokladů, ale primárně podle pravděpodobnosti vymožení
alespoň nějak zajímavé části pohledávek ve srovnání s vynaloženými transakčními náklady
(Richter 2008). V tomto rozhodovacím procesu tak na jedné straně leží transakční náklady
nutné k tomu, aby se konkrétní subjekt stal účastníkem insolvenčního řízení, popřípadě toto
řízení aktivně kontroloval či podporoval, na straně druhé pak potenciální výnosy z úspěšného
insolvenčního řízení vůči dlužníkovi.

1

K této problematice více v (Richter 2008), řadu poznámek k této problematice je možné čerpat i
v komentovaných vydáních insolvenčního zákona, například v (Kotoučová 2010).
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V této volbě ovšem aktivní účast v insolvenčním řízení prohrává. To potvrzuje mnoho
postřehů z praxe a především pak zkušenosti insolvenčních správců a insolvenčních soudců,
kteří mají nejlepší informace o skutečné aktivitě věřitelů.
Pokud se však podíváme na jediné mezinárodní statistické údaje, které zachycují výsledky
insolvenčních řízení v České republice a v řadě dalších vyspělých zemí (World Bank, IFC
2013), pak z nich bychom vyčetli informaci zcela jinou. Podle těchto dat totiž od účinnosti
insolvenčního zákona prudce vzrostly výnosy věřitelů z insolvenčního řízení, zkrátila se doba
řízení a snížily se náklady vynakládané ze strany věřitelů na průběh insolvenčního řízení. Tato
čísla (viz níže Tabulka 1) vzbuzují u českých specialistů na insolvenční právo a především na
insolvenční praxi značný údiv, protože se diametrálně liší od jejich zkušeností.
Zatímco verifikovat řadu předpokladů a hypotéz, které byly vysloveny výše, je velmi
obtížné či přímo nemožné (například zájem věřitelů o průběh insolvenčního řízení je
problematicky měřitelný), vést faktickou a podloženou kritiku mezinárodních statistik možné
je – i když jde o proces náročný na sběr dat.
Tab. 1: Délka trvání insolvenčního řízení v letech a výnos pro věřitele v procentech
objemu investice
Rok

Délka řízení

Výnos
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
6.5
6.5
6.5
3.2
3.2

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

15.4
15.4
16.8
17.8
18.5
21.3
20.9
20.9
55.9
56.0

Zdroj: (World Bank, IFC 2012)

Vycházíme z hypotézy, podle které mezinárodní statistiky uvádějí čísla, jež jsou značně
odlišná od skutečných výsledků insolvenčních řízení vedených v České republice. Tato
hypotéza dále říká, že přetrvávající nízký výnos z insolvenčních řízení především pro
nezajištěné věřitele je primárním důvodem, proč je zájem věřitelů o důslednou kontrolu
insolvenčních procesů malý a není nijakým významným způsobem vyšší než v době účinnosti
zákona o konkurzu a vyrovnání. Ve své třetí části pak tato hypotéza předpokládá, že klíčovým
důvodem, kvůli kterému dosahují věřitelé stále velmi nízkého výnosu ze svých pohledávek
v insolvenčním řízení, je fakt, že dlužníci vstupují do insolvenčního řízení v době, kdy jsou
jejich aktiva buď již zcela spotřebována, nebo vyvedena z podniků dlužníků a dostávají se tím
mimo případnou kontrolu insolvenčních soudů, insolvenčních správců a potažmo věřitelů. To
však značí, že v této rovině nemůžeme klást hlavní vinu za nízké výnosy věřitelů na
mechanismy celého insolvenčního zákona, ale spíše na ty jeho části a ty související předpisy,
které umožňují tajit před věřiteli fakt úpadku podniku dlužníka a získávat tím čas na vyvedení
majetku (aktiv). Konečně začtvrté hypotéza pracuje s tezí, podle které bylo sice v období
účinnosti insolvenčního zákona dosaženo snížení transakčních nákladů věřitelů (obecně
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snížení nákladů konkurzu – ať již jsou placeny z majetku dlužníka nebo je nesou přímo
věřitelé), avšak i v tomto případě bylo snížení pouze nedostatečné.
V této práci se budeme zabývat především první částí či větou naší hypotézy – totiž
tvrzením, že mezinárodní statistiky uvádějí o situaci v České republice nepřesná data, která
neodpovídají skutečnosti, tedy reálným výsledkům insolvenčních řízení v České republice.
K takovému srovnání zahraničních statistik a jejich ověření podle vhodných českých
údajů však není prostor. Jak bylo již mnohokráte prokázáno (Čámská 2013, Kislingerová
2012, Schönfeld, Smrčka 2012a), v českém ekonomickém prostředí neexistují data, o která by
bylo možné se opřít při výpočtu takových hodnot, jako například obvyklý výnos pro zajištěné
či nezajištěné věřitele, náklady insolvenčního řízení nebo délka insolvenčního řízení. Proto
bylo rozhodnuto vytvořit postupně databázi, která by zpracovala všechny případy insolvencí
v České republice a to takových, kde byl vyhlášen úpadek dlužníka, bylo rozhodnuto o
způsobu řešení úpadku a zároveň již došlo ke schválení závěrečné zprávy insolvenčního
správce, tedy kde bylo řízení v podstatě ukončeno2. Zároveň byly zkoumány i návrhy, které se
nedostaly do této fáze, protože byly soudem bez dalšího jednání odmítnuty, zastaveny nebo
zamítnuty (podle paragrafů 142 až 146 InsZ.)
Uskutečnit analýzu a zaznamenání všech insolvenčních řízení zahájených po 1. lednu
2008, ve kterých byl vyhlášen úpadek dlužníka a rozhodnuto o jeho řešení (i když zde v této
souvislosti hovoříme pouze o případech obchodních společností a podnikatelů), však bude
velmi časově i personálně náročné. Zkoumání odmítnutých, zastavených nebo zamítnutých
návrhů je samozřejmě podstatně snazší, ale i zde jde o činnost nelehkou a z mnoha ohledů
náročnou. V rámci příprav potřebných administrativních a statistických podkladů jsme však
v posledních měsících uskutečnili zkoumání několika stovek případů různých typů.
V této studii nyní ukážeme klíčové výsledky tohoto zkoumání.

Parametry zkoumaného vzorku a diskuse o vzorku
Celkem bylo prozkoumáno a zpracováno 615 případů insolvenčních návrhů, to je 7,77
procenta všech návrhů podaných ve sledovaném období (od 1. ledna 2008 do začátku října
2012) a zároveň takových, kde řízení dospělo ke schválení závěrečné zprávy insolvenčního
správce popřípadě návrhů zamítnutých, zastavených nebo odmítnutých. Přičemž hovoříme
samozřejmě pouze o těch podáních, které směřovaly na obchodní společnosti nebo
podnikatele. Vzorek jako takový byl vybrán nahodile a zkoumán byl každý desátý případ
v tom pořadí, jak byl podán na soud.
V původním souboru případů tak bylo více než sedm stovek položek, nicméně část
vzniklých dotazníků nebylo možné zpracovat, část nesla známky značné chybovosti. Během
analýzy vzorků se pak ukázalo, že v některých případech existují chyby i v označení úkonů
v samotném insolvenčním rejstříku a tyto případy byly pak ze vzorku v danou chvíli také
eliminovány. Tak byl celkový zkoumaný vzorek redukován nejprve na 675 případů a posléze
na 615 případů, které zcela odpovídaly specifikaci výzkumu a bylo možné je statisticky
zpracovat3.

2

3

I když to tak není formálně – avšak schválení zprávy je klíčové, neboť jde v podstatě o ukončení procesu,
všechny následující úkony jsou již pouze administrativní a nemění nic na skutečných výsledcích řízení
Takto byly vyřazeny ze zkoumání také případy, kde závěrečná zpráva insolvenčního správce neobsahovala
očekávaná data a údaje, přičemž by zjišťování těchto informací přímo z jednotlivých listin insolvenčního
rejstříku znamenalo přílišné zatížení výzkumného týmu. V příštích analýzách předpokládáme, že v rámci
zpracování stoprocentního vzorku případů budou tyto jednotlivé případy zpracovány také, nicméně v této fázi,
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Jsme přesvědčeni, že ze statistického hlediska představuje tento vzorek téměř osmi
procent z celkového počtu případů naprosto uspokojivou skupinu poskytující dostatečný
prostor pro vyhodnocení. Avšak – vzhledem k faktu, že do zkoumání byly zařazeny pouze
takové případy, kde během sledovaného období došlo ke schválení závěrečné zprávy
insolvenčního správce (nebo byly zamítnuty, zastaveny nebo odmítnuty) – je nutné upozornit
na některá omezení daná tímto vzorkem.
Za prvé není zatím možné vzhledem k parametrům výzkumu očekávat informaci o
průměrné délce insolvenčního řízení. Na základě získaných dat bychom sice mohli takový
parametr specifikovat a udat určitou časovou hodnotu, zdráháme se tak ale učinit a to právě
vzhledem k jistým omezením, která jsou dána způsobem výběru vzorku. Do zkoumání byly
zařazeny insolvenční návrhy a následná rozhodnutí o úpadku z celého období od roku 2008
do roku 2012, přičemž samotný princip výběru konkrétních zkoumaných případů zaručuje, že
vzorek bude kompaktní z hlediska data podání návrhu (to znamená, že v něm budou stejně
zastoupeny případy zahájené v jednotlivých letech). Tím je dosaženo kvality vzorku z tohoto
pohledu, avšak zároveň je tím vzorek znehodnocen pro jiné účely. Jestliže totiž parametrem
vzorku je kromě data zahájení také schválení závěrečné zprávy, znamená to, že jednotlivé
případy zde zkoumané byly již fakticky ukončeny (i když v některých případech nikoliv
ukončeny formálně). To ale nutně vede k vnitřní nerovnováze vzorku, když případy zahájené
v roce 2011 a 2012 vykazují určitou příbuznost – pokud totiž byly ukončeny v takto krátkém
termínu (do října 2012), ve své většině nekončí zpeněžením a alespoň částečným
uspokojením věřitelů4. Ve vzorku z těchto let je případů, kdy proběhlo zpeněžení majetku a
rozdělení mezi věřitele relativně menší počet, zřetelně menší než v jiných obdobích. Lze to
velmi jednoduše vysvětlit tím, že případy, kde je nějaký majetek zpeněžován, jsou teprve
v běhu, protože platí, že takové insolvence vyžadují delší čas.
Této obtíže jsme si byli vědomi od počátku a chápeme ji jako standardní zkreslení
plynoucí ze samotného charakteru insolvenčních řízení, jako procesů probíhajících v relativně
delším čase. Proto například zkreslení takové, jaké se promítá ze vzorku do dat o výnosu pro
věřitele, považujeme za přirozenou součást problematiky – vždy budou případy započaté a
ukončené v posledních letech před zkoumáním vzorku vykazovat nižší údaje o výnosu pro
věřitele než případy započaté před delší dobou, protože v nich již budou i řízení dokončená
později a na které bylo potřeba delšího času. V případě údajů o délce trvání insolvenčního
řízení však považujeme zkreslení z posledních let za vážnější, již jen proto, že zde určitá
přirozená nepřesnost proniká do dat kompletně a bez jakékoliv korekce. V rovině výnosu pro
věřitele totiž i přes převahu řízení, které nepřinesly pro věřitele žádné plnění5, existují i
případy, kdy k plnění došlo. Jde o případy, kdy dlužník vykazuje menší počet věřitelů, z nichž
je malý počet zajištěných, přičemž se zajištění podaří rychle zpeněžit. Jiným majetkem však
dlužník nedisponuje6, což vede k tomu, že řízení je ukončeno během několika málo měsíců.
Celkově tedy zkreslení v rovině výnosů považujeme za menší než zkreslení v rovině délky
trvání řízení.
U zkoumaného vzorku bylo zjišťováno mnoho parametrů jejich průběhu, nicméně
vzhledem ke složitosti insolvenčních procesů jsme během vyhodnocování těchto dat zjistili,

která měla především ověřit uskutečnitelnost projektu, jsme to nepovažovali za nutné a především za
praktické.
4
Což platí zvláště u zamítnutých, zastavených či odmítnutých insolvenčních návrhů a řízení – zde se jedná často
pouze o hodiny nebo maximálně měsíce mezi podáním a tedy zahájením řízení a jeho koncem.
5
Kterých je obecně nejvíce ve všech časových obdobích.
6
Nebo jde například o hotovost na účtu nebo jinou velmi likvidní formu aktiv.
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že v následujících výzkumech bude nutné upravit metodiku tak, aby byla zjištěná data lépe
využitelná. To je jeden z důvodů, proč nyní přinášíme zprávu o výsledcích těchto zkoumání
bez některých údajů, které by asi byly očekávány a především žádány jak vědeckou obcí, tak
podnikatelskou veřejností. Předpokládáme však, že z dalších výzkumů již budeme schopni
tyto údaje získat a za cílový stav naší práce považujeme situaci, kdy bude dostupných daleko
více informací o insolvenčních procesech a to i v podobě, kde bude možné zjišťovat z nich
následně další údaje.
Některé obecné obtíže vytváření insolvenčních statistik
V této souvislosti je potřebné uvést několik obecnějších metodologických poznámek
k problematice insolvenčního řízení a ke statistikám insolvenčních řízení. Především zde je
otázka samotného insolvenčního řízení a toho, co přesně pod tímto pojmem chápeme.
V obecné mluvě se insolvenčním řízením rozumí spíše časově delší soustava kroků, které jsou
vcelku jednoznačně definovány v zákoně – avšak je zde předpoklad, že během tohoto řízení
se rozhoduje o majetku dlužníka a jsou činěny kroky, které směřují k uspokojení věřitelů.
Konec konců toto nejrozšířenější chápání situace souzní i s definicí pojmu insolvenční řízení
tak, jak je uvedena přímo v insolvenčním zákoně: „Pro účely tohoto zákona se rozumí (…)
insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící
úpadek a způsob jeho řešení.“ (Kotoučová 2010, str. 3)
Ve skutečnosti významná část insolvenčních řízení vůbec nedospěje do fáze kroků, které
by se dotýkaly dlužníkova majetku a směřovaly k uspokojení věřitele, tedy které by byly
řešením úpadku dlužníka. V reálném světě je totiž velké množství řízení zastaveno nebo jinak
ukončeno ještě předtím, než je vůbec vyhlášen dlužníkův úpadek nebo je úpadek konstatován,
ale řízení přesto nepokračuje. Z hlediska statistiky, která by měla vypovídat o celku a
komplexně popisovat děje, které probíhají v rámci insolvenčních řízení, je to značný
metodologický problém. Pokud bychom například pro posouzení uspokojení věřitelů
vztahovali čísla získaná z dokončených konkurzů ke všem podaným insolvenčním návrhům,
pak nám výsledek nebude vypovídat nic o tom, jak kvalitně funguje insolvenční systém.
Pokud je významné procento insolvenčních návrhů například odmítnuto pro vady, pak tyto
případy nemá smysl vztahovat k otázce výnosu řízení pro věřitele. Na druhé straně pokud
bychom výnos z konkurzů vztahovali pouze na ty konkurzy, kde došlo k nějakému uspokojení
věřitelů, vytvoříme také zcela nereálné statistické výsledky. Neboť výnos z insolvenčního
řízení by byl například u zajištěných věřitelů zkreslen obrovským množstvím případů, kdy
dlužník vstoupí do insolvenčního řízení již bez jakéhokoliv relevantního majetku a řízení je
proto zamítnuto pro nedostatek majetku. Jinak řečeno: během zjišťování a vyhodnocování dat
týkajících se insolvenčních procesů musíme vždy pečlivě vážit, do jakého časového kontinua
a do jakého vztahu daný údaj nebo výsledek zasadit, neboť insolvenční řízení má řadu
různých rovin a je velmi snadné vytvořit zkreslující výsledky. Z tohoto důvodu budeme
v následujících pasážích vždy uvádět souvislosti interpretovaných výsledků.

Základní výsledky zkoumání
Jak již bylo uvedeno, náš vzorek nakonec obsahoval 615 relevantních případů
insolvenčních řízení, která byla zahájena mezi 1. lednem 2008 a počátkem října 2012, což je
7,77 procenta z celkového počtu insolvenčních řízení, která byla v daném období zahájena
s obchodními společnostmi a podnikateli a zároveň ve stejném období dospěla do fáze
soudem schválené závěrečné zprávy insolvenčního správce popřípadě byla jinak pravomocně
ukončena (například zamítnutím návrhu).
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Z tabulky 2 je pak vidět základní členění těchto případů, které nám dává určitou primární
představu především o tom, jak probíhají insolvenční řízení ve svém počátku.
Tab. 2: Základní výsledky zkoumání insolvenčních případů
Počet případů Procento z celku
Celkový počet případů ve vzorku
615
100,00
93
15,13
Návrhy odmítnuté pro vady
56
9,10
Zastavená řízení (např. zpětvzetí)
126
20,48
Zamítnutí z obecných důvodů
153
24,88
Zamítnutí pro nedostatek majetku
179
29,11
Vyhlášen konkurz
8
1,30
Vyhlášen nepatrný konkurz
0
0,00
Vyhlášena reorganizace
Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní zjištění, vlastní výpočty

Během zkoumání jednotlivých případů bylo přitom zjištěno, že v některých případech
jsou ze strany insolvenčních správců nebo i soudů používány zcela přesně v souladu
s insolvenčním zákonem pojmy z paragrafu 142 insolvenčního zákona. Ten v jednotlivých
odrážkách rozeznává: odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady, zastavení řízení pro
nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro
zpětvzetí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu a zamítnutí insolvenčního
návrhu pro nedostatek majetku dlužníka. (Kotoučová 2010, str. 291) V následujících částech
práce se proto pokusíme o určitou interpretaci získaných údajů.
Interpretace údajů z tabulky 2
V případě odmítnutí je tento postup definován přesněji v paragrafu 128 insolvenčního
zákona, předpoklad je, že takto soud postupuje tehdy, když návrh neobsahuje všechny
náležitosti. K odmítnutí nebo k tomu, aby soud vyzval navrhovatele v určené lhůtě k doplnění
návrhu, je určena lhůta sedmi dnů od podání návrhu. Zastavení řízení je definováno
občanským soudním řádem v obecné rovině a pro potřeby insolvenčního zákona je pak
specifikováno paragrafem 108, kde je jako jeden z hlavních důvodů zastavení uveden takový
případ, kdy navrhovat nesloží zálohu na náklady insolvenčního řízení. Případy zpětvzetí pak
řeší paragraf 1307.
Z pohledu analýzy získaných dat je ale podstatnější varianta nezaplacení zálohy na
náklady řízení ze strany navrhovatele, což je v dané souvislosti s velkou pravděpodobností
věřitel a spíše okrajově by to mohl být i dlužník (není však jasné, proč by na sebe podával
samotný návrh, pokud by nebyl ochoten zaplatit zálohu, což by bylo možné s velkou
pravděpodobností očekávat jako požadavek soudu pro další pokračování řízení).
Pokud bychom chtěli situaci, kdy navrhovatel nezaplatí zálohu nějak interpretovat, pak
musíme předpokládat, že v takovém případě neočekává navrhovatel, že by byl zjištěn nějaký
relevantní majetek dlužníka, tedy neočekává, že by mu byla záloha vrácena. Navrhovatel

7

Ve skutečnosti do této kategorie spadají i další případy insolvenčních řízení, které řeší například paragraf 427
InsZ (hlavní zájmy dlužníka jsou v jiných zemích EU a dlužník nemá k datu podání návrhu provozovnu na
území České republiky) popřípadě jiné varianty, kdy soud zjistí obtíže v otázce místní příslušnosti či
pravomoci nebo naopak nalezne problém ve způsobilosti navrhovatele.
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pravděpodobně v době mezi podáním návrhu a okamžikem, kdy byl soudem vyzván ke
složení zálohy, došel k názoru, že dlužník nemá zpeněžitelný majetek, proto rezignuje na další
řízení. Nebo očekával, že zálohu bude ochoten složit některý z dalších věřitelů, avšak nenašel
se žádný, který by byl přesvědčen o existenci relevantního majetku dlužníka. V takových
případech ale můžeme předpokládat, že dlužník ve skutečnosti opravdu nemá majetek, který
by byl zpeněžitelný a který by navrhovateli nebo jinému věřiteli mohl nahradit jeho náklady.
Tato poznámka je velmi důležitá pro celkovou interpretaci problematiky insolvenčních řízení
v českém prostředí.
Odmítnutí insolvenčního návrhu a zastavení řízení jsou procesní rozhodnutí, přičemž
v obou případech sice dochází k zahájení insolvenčního řízení, v případě odmítnutí návrhu
však je diskutabilní, zda samotné podání návrhu a jeho následné odmítnutí máme chápat jako
informaci o insolvenčním stavu dlužníka a dokonce můžeme pochybovat (při některých
zastaveních), zda je dlužník vůbec dlužníkem ve smyslu insolvenčního zákona.
Naopak při zastavení řízení v případech, kdy nebyla složena soudem vyžádaná záloha na
náklady řízení, zjišťujeme, že dlužník s vysokou mírou pravděpodobnosti nemá žádný
majetek a tedy že je insolvenční řízení zbytečné z tohoto důvodu. Odmítnutí návrhu tedy
v principu ve sto procentech těchto rozhodnutí můžeme považovat za případy, které
v důsledku nevypovídají o skutečnostech, které nás zajímají – tedy o výtěžnosti insolvenčního
řízení, jeho efektivitě, délce a především o insolvenční situaci v české ekonomice obecně.
Naopak u zastavených řízení můžeme v menší míře považovat tyto případy za obdobné, jako
u odmítnutých insolvenčních návrhů, ve větší míře nám ale dávají další signál o tom, nakolik
vstupují podniky dlužníků do insolvenčního řízení bez jakéhokoliv smysluplného majetku,
který by dával věřitelům naději na alespoň částečné uspokojení jejich pohledávek.
Případy zamítnutí a zamítnutí pro nedostatek majetku dlužníka řeší paragrafy 143 a 144
insolvenčního zákona. V obou případech jde o meritorní rozhodnutí a to rozhodnutí negativní.
Samotné zamítnutí má znovu poměrně složitou strukturu a není jednoduché přistoupit
k interpretaci takové rozhodnutí soudu. Především zde je případ, kdy nebude osvědčeno, že
navrhovatel a alespoň jedna další osoba má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku. Již na první
pohled je jasné, že zde může existovat značné množství možností od případů, kdy jsme
svědky šikanózního návrhu a dlužník ve skutečnosti vůbec nemusí být v insolvenci a
nesplňuje podmínky pro vyhlášení úpadku, až po variantu, kdy se ukáže jedinečnost
navrhovatele a neexistence dalšího věřitele8. K zamítnutí může dojít i tehdy, pokud dlužník
prokáže, že jeho platební neschopnost (nikoliv předlužení) je výsledkem protiprávního
jednání třetí osoby nebo když se za jeho závazky zaručí stát nebo vyšší územně správní celek.
První varianta není neobvyklá, druhou můžeme považovat za speciální případ.
Pokud bychom chtěli interpretovat zamítnuté návrhy, pak povětšinou můžeme hovořit
spíše o tom, že jde o situaci, kdy navrhovatel nedosvědčil relevanci své pohledávky nebo kdy
je dlužník schopen tuto pohledávku zpochybnit (neboť je například předmětem soudního
sporu mezi dlužníkem a věřitelem a insolvenční návrh je krokem, který má dlužníka přimět
k větší vstřícnosti v tomto sporu). Avšak pečlivější zkoumání konkrétních případů ukazuje, že
i zde je určité procento případů, které bychom mohli interpretovat jako situace, v nichž
dlužník sice je objektivně v úpadku a dokonce lze očekávat, že nemá k dispozici žádný
relevantní majetek, avšak oddaluje svůj úpadek (spíše formální vyhlášení úpadku) různými
metodami, například zpochybňováním všech svých závazků. Existují případy, kdy se to děje
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Což je ve skutečnosti velmi nepravděpodobné, nikoliv však vyloučené a takové případy byly zaznamenány – i
když je doprovázely velmi specifické okolnosti.
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zjevně cílevědomě a dlouhodobě i díky tomu, že smlouvy uzavírané dlužníkem obsahují
ustanovení, která zpochybňují závazky dlužníka9. Znovu je otázkou, nakolik takové případy
skutečně popisují insolvenční situaci v České republice a nakolik jsou spíše zprávou o jiných
okolnostech provázejících podnikání v zemi.
Většina zamítnutých insolvenčních návrhů nicméně ve skutečnosti nepatří k těm
případům, které by reálně hovořily o insolvenčních řízení z hlediska jejich výnosnosti nebo
efektivity, protože spíše reportují o stavu celkového podnikatelského prostředí a vztazích
mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty – ať již jde o obchodní společnosti nebo
podnikatele. Nicméně znovu musíme konstatovat, že část případů, které vedeme jako
zamítnutá insolvenční řízení patří k těm, kde dlužník reálně splňuje podmínky úpadku, ale
věřitel to není buď schopen prokázat, nebo je mu v tom efektivně bráněno prostřednictvím
nedokonalých smluvních vztahů nebo jinými obdobnými metodami.
Případy zamítnuté pro nedostatek majetku dlužníka jsou pak zcela zjevné a jejich
interpretace je jednoznačná. Zde dochází k situaci, kdy další vynakládání prostředků věřitelů
nebo energie soudů nemá smysl, neboť insolvenční řízení jako kolektivní postup při vymáhání
pohledávky ztrácí význam. Dlužník je zastižen bez relevantního majetku a je otázkou jiných
řízení a jiných postupů, aby bylo zjištěno, zda k tomu došlo pouze podnikatelským selháním,
nebo zda jde o pravděpodobnější variantu, kdy jde o výsledek kriminálního jednání.
Podobně nesporné jsou případy vyhlášených konkurzů, nepatrných konkurzů a konečně
daném vzorku se nevyskytující reorganizace. Jejich ojedinělost byla ostatně prokázána již
dříve. (Richter 2010, Richter 2011, Schönfeld, Smrčka 2012b)
Interpretace tabulky 3
Na základě výše uvedených výkladů tabulky 2 můžeme nyní vytvořit modifikovanou verzi
výzkumu, kde budeme pracovat s pozměněnými daty a především s daty v jiné struktuře.
Jejich základní podobu obsahuje tabulka číslo 3.
Tab. 3: Modifikované výsledky průzkumu

Celkový počet případů ve vzorku
Návrhy odmítnuté a zastavená řízení
(neprůkazné návrhy a podobně)
Návrhy různě ukončené kvůli neexistenci
majetku dlužníka
Návrhy řešené některým ze způsobů řešení
úpadku

Počet
případů
615
213

Procento
z celku
100,00
34,64

Legenda 2.
sloupce
0,00
0,00

215

34,95

0,00

187

30,41

0,00

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní zjištění, vlastní výpočty

V případě položky návrhy odmítnuté a zastavená řízení byl počet zjištěn především
rozborem položky zastavená řízení, odkud bylo na základě hlubší analýzy případů do této
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Vlastně jde zřejmě o dlouhodobé kriminální jednání dlužníka, kdy smlouvy a další dokumenty například
nepodepisuje statutární zástupce dlužníka nebo jiná oprávněná osoba, ale taková osoba, u které dlužník pouze
vytvoří dojem, že má oprávnění jednat za dlužníka. Dlužníka pak odmítá plnění, které mu z takových smluv
plyne s tím, že tyto smlouvy neuznává. Podobných konstrukcí byla zaznamenána celá řada.
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kolonky přeřazeno 20 případů a dále 26 případů z kolonky zamítnuté insolvenční návrhy.
Zvláště v druhém případě byl konkrétní výklad každého případu poměrně složitý. Základem
skupiny je pak položka návrhy odmítnuté pro vady z tabulky 2.
Skupina návrhy různě ukončené kvůli neexistenci majetku dlužníka vznikla na základě
položky zamítnuté insolvenční návrhy pro nedostatek majetku dlužníka tabulky 2, ke kterým
byly přiřazeny případy z kolonek zamítnuté návrhy a zastavená řízení, pokud bylo
detailnějším zkoumáním zjištěno, že tyto kroky byly vyvolány právě neexistencí majetku
dlužníka.
Jak vidíme, tak 69,59 procent případů insolvenčních návrhů vůbec nedospěje do fáze,
kterou obecně považujeme za samotné insolvenční řízení, tedy do situace, kdy insolvenční
správce a soud konají kroky směřující k uspokojení nároků věřitelů. Je zjevné, že vzhledem
k administrativní náročnosti celého systému tento fakt výrazně snižuje efektivitu celého
insolvenčního procesu a zvyšuje jeho náklady. Jsme také svědky situace kdy více než třetina
(34,64 procenta) z celkového počtu insolvenčních návrhů vzbuzuje pochybnost, zda vůbec
existuje dlužník v úpadku, zda jsou české soudy místně příslušné k tomu, řešit případný
úpadek dlužníka nebo mají jiné natolik vážné vady, že samotné řízení nemá smysl.
Z pohledu nákladů na insolvenční systém nebo z pohledu nákladů účastníků insolvenčního
řízení je tato skutečnost ještě relativně málo podstatná, neboť zde se pohybujeme většinou
v oblasti procesních rozhodnutí, která přicházejí relativně brzy (povětšinou ve lhůtě několika
dnů od podání návrhu). To znamená, že vznikající náklady sice existují, není ale
pravděpodobné, že by byly významné nebo značné, spíše je můžeme považovat povšechně za
marginální10. Jinou otázkou jsou samozřejmě náklady dlužníků nebo obecně subjektů, na
které byl návrh podán, ale které někdy dokonce ani v dlužním stavu vůči navrhovateli nejsou.
Zde vidíme náklady vynaložené na „obranu“ proti návrhu (například právní služby), ale
především škody vzniklé samotným zahájením insolvenčního řízení. To je však předmětem
jiných pasáží insolvenčního zákona a tyto subjekty mají sice chabé, ale přece jenom jisté
možnosti obrany (i když například u reputačních škod jde o problematickou záležitost).
Oproti tomu ale existuje významný jiný aspekt, kterým jsou návrhy zamítnuté nebo řízení
jinak ukončená kvůli neexistenci majetku dlužníka (34,95 procenta všech případů). Zde
můžeme mluvit o nákladech značných, i když možná nikoliv v každém konkrétním řízení.
Nicméně v těchto řízeních bývá podniknuto mnoho jednotlivých kroků a vykázáno mnoho
činností, přičemž výsledkem jsou náklady na straně státu (zátěž soudního systému) a také
náklady věřitelů spojené s insolvenčním řízením. Dále také musíme konstatovat, že byla
potvrzena hypotéza, podle které enormní množství dlužníků vstupuje do insolvenčního
procesu v době, kdy jejich podniky (nebo kdy podnikající osoby) již nevlastní žádný
relevantní majetek a kdy tedy jakákoliv snaha o vymáhání pohledávky znamená z hlediska
věřitele pouze další zvyšování již tak značných nákladů. Zde pravděpodobně můžeme hledat
důvody, proč jsou věřitelé stále velmi nedůvěřiví k insolvenčním řízením a proč je jejich
vztah k vlastním aktivitám v rámci takových řízení mírně řečeno odtažitý.
Pokud bychom se měli z pohledu výsledků shrnutých v tabulce 3 podívat na efektivitu
průběhu insolvenčních řízení v zemi, pak musíme konstatovat, že jakákoliv snaha o jejich
zkvalitnění naráží právě na značnou zátěž „plevelných“ návrhů, které nevedou a ani nemohou
vést k uspokojení věřitelů a tedy k naplnění smyslu insolvenčního řízení. Dále musíme
konstatovat, že určitá část těchto návrhů (nikoliv ale část podstatná z hlediska celkových
čísel) je vedena šikanózními úmysly a z hlediska věřitele má nahradit jiné postupy při
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I když samozřejmě pracovníci soudního systému budou mít na toto tvrzení vlastní – zřetelně odlišný názor.
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vymáhání pohledávky, například individuální snahu o vymožení cestou exekuce11.
V některých případech, s velkou pravděpodobností dosti výjimečných, ale nikoliv zcela
vzácných, byly zaznamenány návrhy, které byly pravděpodobně podány v rámci
konkurenčního boje s cílem poškodit konkurenční subjekt na trhu12.
Otázka výnosu pro věřitele
Nyní můžeme přistoupit k pečlivějšímu zkoumání údajů, které byly zjištěny o těch
řízeních, kde skutečně proběhly kroky směřující k uspokojení věřitelů, tedy zpeněžení nebo
(jak vzápětí uvidíme) alespoň pokusy o zpeněžení aktiv dlužníka.
Takových případů se v našem vzorku vyskytlo celkem 187, z toho v drtivé většině jde o
konkurzy, v minimální míře pak o nepatrné konkurzy a nebyla zjištěna žádná reorganizace.
Z tohoto celkového počtu pak v celých 93 případech insolvenčních řízení, kde byl úpadek
dlužníka řešen konkurzem nebo nepatrným konkurzem nedošlo k žádnému uspokojení
věřitelů a složené zálohy nebo zpeněžení majetku dlužníka stačily pouze na pokrytí nákladů
řízení a v mnoha případech ani na tyto náklady, takže část z nich nesl stát. Jde o 49,73
procenta z celku, tedy z celkového počtu vyhlášených konkurzů či nepatrných konkurzů.
Pokud bychom tento počet 93 případů, v nichž se postupem insolvenčního řízení zjistil
nedostatečný majetek dlužníka, připočítali k již zjištěným 215 případům z tabulky 3, pak nám
celkový počet řízení, ve kterých majetek dlužníka nepostačoval ani na částečné (třebas
minimální) uspokojení věřitelů, dosáhl již počtu 308, což je 50,08 procenta z našeho
zkoumaného vzorku (615 případů). Když dále přijmeme tezi, že z oněch 615 případů bylo 213
případů (viz tabulka 3 návrhy odmítnuté a zastavená řízení) takových, které de facto
nesplňovaly podmínky pro řešení prostřednictvím insolvenčního řízení (nebo byly šikanózní),
pak se podíl těchto případů zvýší dokonce na 76,61 procenta.
Na základě těchto zjištění pak můžeme tvrdit, že až dvě třetiny insolvenčních řízení
vedených v České republice na základě oprávněných insolvenčních návrhů je takových, že
majetek dlužníka již neexistuje a věřitelé proto nejsou uspokojeni vůbec. Tento výsledek
zkoumání reprezentativního vzorku insolvenčních řízení ve skutečnosti předstihuje naše
nejhorší představy o tom, jak efektivní a jak výnosné pro věřitele tato řízení jsou. Pokud tato
data srovnáme navíc s mezinárodními statistikami (viz tabulka 1) docházíme k tak zásadnímu
nesouladu, jaký již není vysvětlitelný ani rozdílnou metodologií ani jiným racionálním
způsobem.
Nabízí se samozřejmě otázka, jaký výnos slibují zajištěným a nezajištěným věřitelům ta
řízení, v nichž je nalezen zpeněžitelný majetek a kde podnik dlužníka není vyprázdněn již
před zahájením insolvenčního řízení.
Podle výsledků zkoumání zmíněného vzorku (myšlen je vzorek 187 případů, kde byl
prohlášen na dlužníka konkurz nebo nepatrný konkurz) byly v rámci konkurzních řízení
přihlášeny a uznány pohledávky v celkové výši 245,1 milionu korun za zajištěné věřitele a
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Tato souvislost je často diskutována, ovšem mnohdy bez dostatečného zohlednění všech právních souvislostí.
Na tomto místě bohužel není prostor pro detailnější rozbor této problematiky, je ale nutné upozornit alespoň
na fakt, že věřitel, který se domůže exekučního titulu, vynaloží značné náklady, pokud ale je podán
insolvenční návrh na dlužníka, existence exekučního titulu nepřinese věřiteli žádnou výhodu oproti ostatním
věřitelům, kteří tyto náklady nevynaložili (více Smrčka 2012).
12
Bylo by nutné podniknout daleko hlubší zkoumání konkrétních případů k tomu, abychom mohli seriozně
označit takové případy a poukázat na ně adresně, nicméně jsme nabyli dojmu, že v daném vzorku bychom
takto mohli označit jeden až tři případy.
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2224,3 milionu za nezajištěné věřitele, celkem tedy 2469,4 milionu za obě skupiny věřitelů
dohromady. Vyplaceno bylo celkem 89,4 milionu korun, z toho pak 61,2 milionu zajištěným
věřitelům a 28,2 milionu věřitelům nezajištěným. Průměrné uspokojení věřitelů tak dosáhlo
míry 3,62 procenta.
To znamená, že v rámci těchto řízení byli zajištění věřitelé uspokojeni ve výši 25 procent
svých přihlášených a uznaných pohledávek, nezajištění věřitelé pak ve výši 1,26 procenta
téhož. Znovu je nutné upozornit na zásadní a zcela frapantní rozpor mezi těmito čísly a daty
udávanými v mezinárodních statistikách (tabulka 1).
Tab. 4: Uspokojení věřitelů z konkurzů a nepatrných konkurzů

Celkový počet případů ve vzorku
Případy s uspokojením věřitelů
Případy bez uspokojení věřitelů
Objem uznaných pohledávek celkem (mil. Kč)
Objem uznaných zajištěných pohledávek (mil. Kč)
Objem uznaných nezajištěných pohledávek (mil. Kč)
Celkem vyplaceno věřitelům (mil. Kč)
Vyplaceno zajištěným věřitelům
Vyplaceno nezajištěným věřitelům
Výplatní poměr celkově (vyplaceno/pohledávky)
Výplatní poměr zajištěným věřitelům
(vyplaceno/pohledávky)
Výplatní poměr nezajištěným věřitelům
(vyplaceno/pohledávky)

Počet
případů/objem
187
94
93
2469,4
245,1
2224,3
89,4
61,2
28,2
89,4/2469,4
61,2/245,1
28,2/2224,3

Procento
z celku
100,00
50,27
49,73
100,00
9,93
90,07
100,00
68,46
31,54
3,62
24,96
1,26

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní zjištění, vlastní výpočty

Zatímco v případě nezajištěných věřitelů zjištěný údaj nepřekvapuje, neboť přiměřeně
odpovídá obvyklé představě o uspokojení těchto věřitelů, u věřitelů zajištěných je zjištěná
hodnota podstatně nižší, než je obvykle odhadováno. V následujících pasážích se pokusíme o
vysvětlení tohoto stavu.
Rozpor mezi odhadem a zpeněžením
Preciznější vysvětlení velmi nízkého výnosu zajištěných věřitelů z insolvenčních procesů
bude moci být poskytnuto až v době, kdy budou přesněji a detailněji prozkoumány alespoň
některé případy, kdy zajištění věřitelé dostali v insolvenčním řízení velmi nízké plnění.
Nicméně s jistou dávkou opatrnosti je přijatelné nabídnout určitý výrazný podnět k této
problematice.
Během našeho zkoumání problematiky insolvenčních procesů jsme mimo jiné zjišťovali,
jaký odhad majetku dlužníka vytvořili insolvenční správci a případní najatí znalci. V daném
vzorku případů, se kterým jsme pracovali, byl majetek u těch dlužníků v úpadku, kde byl
odhad uskutečněn, vyčíslen na sumu 330,3 milionu korun. Ve stejných případech dosáhlo
zpeněžení majetku sumy 133,1 milionu korun, tedy asi 40 procent z odhadu. Přičemž je
potřebné podotknout, že v insolvenčním řízení vytvořený odhad by měl v sobě již obsahovat
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cenovou deprivaci vyvolanou faktem prodeje v insolvenčním řízení a případně i další faktory
ovlivňující cenu, tedy především aktuální stav trhu s aktivy stejného nebo příbuzného typu.
Znovu by bylo vhodné zdůraznit, že naprostá většina aktů zpeněžování majetku
v insolvenčních řízeních konaných na základě návrhů podaných po 1. lednu 2008 byla
realizována v roce 2009 nebo později, tedy již v době plné krize. Můžeme tedy předpokládat,
že vytvořené odhady jsou příliš vysoké kvůli nedobrému úsudku znalců a případně
insolvenčních správců.
Samozřejmě se také nabízí myšlenka, zda nízká hodnota zpeněžení majetku nevyplývá
z nějakých podvodů nebo pletich během insolvenčních procesů. Jsme ale přesvědčeni, že i
když takové praktiky není možné vyloučit (ač mají po účinnosti insolvenčního zákona věřitelé
daleko lepší možnost kontrolovat a ovlivňovat proces), není pravděpodobné, že by mohlo jít o
natolik rozsáhlé skutečnosti, aby výrazně ovlivnily statistický vzorek. Proto považujeme vliv
deprese trhu s aktivy za nepoměrně podstatnější než možnost případných nezákonných
podvodných postupů.
Z uvedeného pak plyne logický závěr, že nízká úroveň návratnosti i v případě zajištěných
věřitelů je dána pravděpodobně okolnostmi doby a nikoliv principiálně nedokonalosti
právního prostředí. Z dosavadních výsledků zkoumání vzorku insolvenčních řízení zatím
nejsme schopni zjistit, zda existovaly případy takových řízení, kde byly uznány nebo
existovaly pohledávky zajištěných věřitelů a přitom došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku dlužníka nebo kde řízení proběhlo celé, ale věřitelé nedostali žádné
plnění. Zdá se však, že ani takové překvapivé a na první pohled dosti nelogické kombinace
není možné předem odmítnout.

Závěr
Nelze samozřejmě vyloučit, že po prozkoumání většího množství insolvenčních řízení
budeme nuceni některá data poněkud poopravit. Již jsme upozornili na skutečnost, že velmi
pravděpodobně zaznamenáme určitý růst údajů o výnosu pro věřitele tam, kde jde o konkurz a
nepatrný konkurz, neboť předpokládáme, že vzhledem k časové náročnosti těchto řízení
nejsou zmíněné případy adekvátně zastoupeny především v té části vzorku, která zachycuje
řízení započatá v letech 2011 a 2012. Nicméně (jak již bylo také řečeno) z hlediska časového
průřezu je náš vzorek naprosto korektní, když metoda výběru (každý desátý případ) bere
v potaz fakt vyššího počtu tak nebo onak ukončených případů zahájených v letech dřívějších
(2008 až 2010). Takže v tomto vzorku 615 insolvenčních případů mají díky tomuto časovému
aspektu větší zastoupení řízení započatá v prvních letech účinnosti insolvenčního zákona než
řízení započatá v letech 2011 nebo 2012.
Avšak to nemění příliš na faktu, že úroveň plnění, jakého dosahují zajištění i nezajištění
věřitelé, je šokujícím způsobem nedostatečná a není tedy divu, že ekonomické subjekty
nemají příliš velkou důvěru v tento postup vymáhání pohledávek. Velmi nízký výnos a
dokonce vysoká pravděpodobnost nulového výnosu v kombinaci nutností nákladů spojených
s insolvenčním řízením vedou věřitele k tomu, že raději riziko defaultu partnera nebo klienta
přenášejí do cen nebo obchodních podmínek. Nepoměr těchto dvou parametrů insolvenčního
řízení tak vede ke ztrátě konkurenční schopnosti, neboť součástí ceny dodávek nebo
poskytování služeb se stávají také rizika ztráty z defaultu.
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Vývoj insolvenčních návrhů v letech 2008 – 2012
v kontextu makroekonomických ukazatelů České
republiky
Developmant of insolvency proposals in 2008 – 2012 in the context
of macroeconomic indicators of The Czech Republic
Anna Stehlíková*
ABSTRAKT
Cílem tohoto článku je zobrazení vývoje počtu insolvenčních návrhů v letech 2008 až 2012
v jednotlivých regionech České republiky. Součástí je hledání kauzálních závislostí
makroekonomického vývoje České republiky a vývoje počtu insolvenčních i konkurzních
návrhů. Analýza je zaměřena na dopad insolvenčních návrhů na míru nezaměstnanosti a HDP
na obyvatele v jednotlivých regionech. Práce se dále zabývá vlivem ochoty bank poskytovat
úvěry podnikům a dopadem množství poskytnutých úvěrů na celkový počet konkurzních
návrhů.
Klíčová slova: HDP, Insolvence, Insolvenční návrh, Konkurzní návrh, Míra nezaměstnanosti.
ABSTRACT
The aim of this article is to describe trends in insolvency proposals from 2008 to 2012 in
different regions of The Czech Republic. Part of search for causal dependence
macroeconomic development in The Czech Republic and the development of insolvency and
bankruptcy proposals. The analysis is focused on the impact of insolvency proposals on the
unemployment rate and GDP per capita in each region. The paper focuses on the influence of
the willingness of banks to lend to business and the impact of the amount of loans to the total
number of the bankruptcy proposals.
Key words: Bankruptcy proposals, Insolvency, Insolvency proposals, GDP, Unemployment
rate.
JEL classification: G30

Základní výklad pojmů
Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, fyzická osoba s postavením
podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou.2
Insolvence je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a
způsob jeho řešení. 3Jedná se o neschopnost podniku hradit své splatné závazky.

*
2

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Vývoj transakčních nákladů českých
ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí
zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti
rodin registrovaného u Grantové agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD010093.
Ing. Anna Stehlíková – funkce (doktorand); pracoviště: Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze.
Definice dle Českého statistického úřadu
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Insolvenční řízení definuje Insolvenční zákoník4 jako soudní řízení, jehož předmětem je
dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. S výjimkou případu, kdy dlužník
sám podává insolvenční návrh za předpokladu, že sám nebude schopen řádně a včas splnit
podstatnou část svých závazků, oprávněně zahájit jen ohledně dlužníka, jenž je v úpadku.
Úpadek je dle Insolvenčního zákona definován dvěma způsoby. Buď jako platební
neschopnost, nebo jako předlužení podniku. Zjevný úpadek se projevuje navenek tím, že
podnik neplní platby a to ani po třiceti dnech, kdy jsou splatné. Předlužení se nemusí projevit
navenek, protože podnik své závazky hradí, (například díky úvěru), ale celkový objem jeho
závazků je větší než majetek podniku. Obě situace jsou důvodem pro zahájení insolvenčního
řízení.
Způsob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí:
a) Konkurz
b) Reorganizace
c) Oddlužení
d) Zvláštní způsoby řešení úpadku5
Konkurz je způsob řešení úpadku, kdy jsou na základě rozhodnutí o prohlášení konkurzu
zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojovány. Vyhlášením konkurzu nekonční
provozování dlužníkova podniku, ale z dlužníkova podniku přechází dispoziční právo k
majetkové odstatě a tedy i pravomoc k vedení dlužníkova podniku. 6
Reorganizace je na rozdíl od konkurzu možnost postupného uspokojování pohledávek
věřitelů při zachování stávajícího provozu dlužníkova podniku. Nutnou podmínkou pro
povolení reorganizace je minimální velikost podniku alespoň 100 zaměstnanců, nebo obrat
firmy před insolvencí v minimální výši 100 milionů korun.7
V posledním únorovém týdnu vláda projednávala změny Insolvenčního zákona. Novela
mj. Navrhuje zmírnit kritéria reorganizace tak, aby byla umožněna restrukturalizace i menších
podniků než je doposud. Případná možnost rozšíření reorganizací i na menší ekonomické
subjekty bude bezpochyby přínosná, protože zmírní negativní dopady spojené se zánikem
podniků.

Celkový přehled vývoje reorganizací, insolvencí a konkurzů v České
republice
Jako doplnění a pro vytvoření si lepšího přehledu uvádím historický vývoj povolených
reorganizací od roku 2008 jak jej prezentuje společnost Creditreform.

3

§ 2 Insolvenčního zákona
v § 2 Insolvenčního zákona
5
Více § 4 Insolvenčního zákona
6
§ 246 Insolvenčního zákona.
7
Podle ustanovení § 316 odst. 5 Insolvenčního zákona. Dlužníci, kteří ani jedno z těchto kritérií pro povolení
reorganizace nesplňují, mohou řešit svůj úpadek reorganizací pouze tehdy, předloží-li soudu reorganizační
plán schválený většinou zajištěných a většinou nezajištěných věřitelů počítanou dle výše pohledávek,
nejpozději do 15 dnů po rohodnutí o úpadku
4
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Tab. 1: Počet povolených reorganizací v letech 2008 až 2012
Rok
Počet povolených reorganizací

2008
6

2009
13

2010
19

2011
17

2012
17

Zdroj: Creditreform

Čísla povolených reorganizací mluví jasně. Porovnáme-li je s počtem insolvenčních
návrhů, nejedná se o desítky, či celá procenta ale o pouhé zlomky procent. Například v roce
2012 činí počet povolených reorganizací pouhých 0,22 % všech insolvenčních návrhů
ekonomických subjektů, což údaj téměř alarmující.
Vývoj insolvenčních návrhů podle regionů v letech 2008 až 2012
Níže zobrazený graf sleduje vývoj všech podaných insolvenčních návrhů v letech 2008 až
2012. Na jednu firmu mohl být podán návrh více krát.
Obr. 1: Vývoj podaných insolvenčních návrhů podle regionu v letech 2008 až 2012

Zdroj: Insolvenční rejstřík, Creditreform, vlastní výpočty.

Je zřejmé, že celkový počet insolvenčních návrhů je nejvyšší v Praze. Musíme však mít
na paměti, že v hlavním městě je zároveň registrováno nejvíce ekonomických subjektů.
Nejvýznamnějších hodnot pak trvale dosahuje kraj Moravskoslezský, následován
Jihomoravským krajem.
Naopak nejnižší počet všech podaných insolvenčních návrhů trvale vykazují Kraje
Liberecký a Karlovarský. Například v roce 2011 bylo nejméně insolvenčních návrhů podáno
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v kraji Karlovarském.8 Pouhých 95 insolvenčních návrhů. Zároveň však v Karlovarském
kraji bylo v roce 2011 registrován nejmenší počet ekonomických subjetků. Pouhých 86 821
firem.
Vývoj konkurzů
Už na první pohled jednoznačný projev cykličnosti konkurzů přehledně zobrazuje graf
v následujícím textu.
Obr. 2: Vývoj konkurzních návrhů v letech 1996 až 2012

Zdroj: Ministerstvo vnitra, Creditreform

Z grafu je zjevné, že hospodářský cyklus je reflektován cyklem konkurzních návrhů. 9
Možná trochu překvapivě úpadky podniků přicházejí častěji v časech stagnace než v době
ekonomické recese.
Finanční závislost podniků
Často jsou zdrojem bankrotu podniků špatné vedení, chybná finanční a investiční
rozhodnutí. Zaměřím-li se pouze na finanční rozhodování podniků jsou velmi zjednodušeně
častým zdrojem platební neschopnosti tyto čtyři body:
Poměr cizích a vlastních zdrojů – značná závislost na cizích zdrojích sice přináší
vyšší zisk10, ale zároveň s ní roste riziko finanční tísně.

8

V roce 2008 ještě nebylo možné podat insolvenční návrh na soudu v kraji Olomouckém a Libereckém. V letech
2008-2009 Karlovarský, Zlínský a Vysočina nebyla evidována. Kraj Vysočina registruje insolvenční návrhy
až od roku 2011.
9
Dle Kislingerové následují úvěry i konkurzy za ekonomickým cyklem se zpožděním zhruba jednoho roku.
10
Protože náklady cizích zdrojů jsou náklady daňové, kdežto náklady vlastního kapitálu jsou placeny z čistého
zisku.
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Nedostatečná tvorba finančních rezerv – Vlastníci firem bohužel i v období
hospodářského růstu preferují vyšší zisk před tvorbou rezerv a tím podnik
dlouhodobě vystavují riziku finanční tísně.
Vymahatelnost pohledávek – Mnoho firem v České republice trápí špatná
vymahatelnost a dlouhé doby splatnosti pohledávek.
Finanční pružnost v reakcích na pokles tržeb – Kdy je jedním z nutných kroků
oddalující krizi podniku rychlý a razantní pokles nákladů. Bohužel minimálně
mzdové náklady se vyjadřují svou neflexibilitou.11

Porovnání insolvenčního vývoje
ukazatelů v letech 2008-2012

v kontextu

makroekonomických

Jelikož dopady insolvenčních řízení jsou velmi úzce prolnuty s makroekonomickou situací
v celé zemi, pokusím se v následujícím odstavci stručně nastínit vzájemné interakce mezi
těmito makroekonomickými ukazateli: Hrubým domácím produktem, úvěry poskytnutými
podnikům bez cenných papírů a následně pak mírou nezaměstnanosti. Vývoj insolvenčních
návrhů monitoruji od roku 2008, kdy začal platit nový Insolvenční zákoník12 a kdy také
ostartovala celosvětová eknonomická krize.
V České republice, kde průmyslová výroba činí zhruba třetinu národního produktu, je
vhodné sledovat vývoj Indexu průmyslové výroby, jako jeden ze základních
makroekonomických indikátorů vyjadřujících citlivost průmyslové výroby na vnější změny.13
Obr. 3: Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu v letech 2001-2013

Zdroj: Český statistický úřad – Indikátor průmyslové výroby

11

Značnou část častu také podnik stráví při vyjednávání s odborovými organizacemi apod.
Zákon č. 182/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů
13
Dovoluji si zde odmyslet sektory domácností, vládní apod.
12
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Slabší čára ukazuje trendovou linii vývoje průmyslu v České republice. Vzhledem
k dlouhodobému vývoji, tedy vývoji od roku 2000 je zřejmý stálý pokles průmyslové výroby
v České republice, což je pochopitelně znepokojující signál. Zajímavý je však propad v roce
2009, který úzce souvisí s nárůstem insolvenčních návrhů právnických osob a poklesem
poptávky v jednotlivých odvětvích. V roce 2009 se totiž přelila hospodářská krize i do České
republiky. Dle výše zobrazeného grafu se průmyslová výroba v roce 2009 pomyslně odrazila
od dna a začíná opět růst. Koncem loňského roku se však znovu vrací do červených čísel.
Už na první pohled graf Indexu průmyslové výroby vykazuje cykličnost. Tzn.
hospodářský cyklus se zřetelně odráží v Indexu průmyslové výroby.
Podnikové cizí zdroje
O poměru vlastních a cizích zdrojů si rozhoduje firma sama. Jak je to ale s dostupností
cizích zdrojů? Známé pravidlo tvrdí, že čím více cizích zdrojů již firma používá tím bude
získání každého dalšího úvěru dražší a zároveň složitější.
Množství úvěrů dostupných pro podnikovou sféru spadá již do makroekonomického okolí
firmy. Jeho dopad na vývoj insolvenčních a konkurzních návrhů detailněji popisuje
následující tabulka.
Obr. 4: Porovnání vývoje insolvenčních, konkurzních návrhů s makroekonomickými
ukazateli v letech 2008-2012

Období

2012
2011
2010
2009
2008

Hrubý
Úvěry domácí
Míra
podniků produkt, Insolvenč Konkurzy
nezaměs
m (bez sezonně ní návrhy právnický
tnanosti
CP), (v neočiště firmy
ch osob
(v %)
mil. Kč) no (v mil.
Kč)
960364
x
8398
1899
7
951661 3 841 370
6753
1778
6,8
905213 3 799 547
5559
1601
7,4
921752 3 758 979
5255
1553
6,8
1009626 3 848 411
3418
1141
4,4

Zdroj: Česká národní banka: národní měnový přehled, Insolvenční rejstřík, Český statistický úřad:
Konjunkturální průzkum, Cretitreform, vlastní výpočty

Počet insolvenčních i konkurzních návrhů v podnikové sféře od roku 2008 stále roste.
Zajímavé je však jeho srovnání se změnou HDP. V letech 2009 a 2010 dochází k dopadu
hospodářské krize do makroekonomických ukazatelů a HDP klesá, v roce 2011 už ale opět
začíná růst. Souběžně je možné pozorovat jistý vliv poskytnutých úvěrů podnikové sféře. Od
roku 2008 banky omezily počet poskytnutých úvěrů a souběžně s tím logicky narůstá počet
insolvenčních návrhů, potažmo konkurzů. Ochota bank půjčovat peníze v recesi pochopitelně
klesá, tím vzniká cyklická finanční tíseň.14

14

Jak uvádí Kislingerová v článku Podnikový dluh a podnikový úpadek: analýza vývoje v roce 2012.

108

Jak jsem zmínila v předešlém paragrafu v roce 2012 se průmyslová výroba opět propadala
Dokonce i přes rostoucí množství úvěrů poskytnutých firemnímu sektoru se počet
insolvenčních návrhů razantněji vzrostl. Přestože pro posouzení ochoty bank půjčovat peníze
podnikům nejsou k dispozici kvalitnější data, věřím, že jistá závislost je zde patrná.
V určité fázi života zadluženého podniku však již nemá smysl požadovat bezhlavě další
úvěr za vyšší cenu, když firma ví, že pravděpodobnost jeho splacení, vč. úroku je nízká.
Porovnání počtu insolvenčních návrhů v kontextu změny HDP a míry
nezaměstnanosti podle krajů v letech 2008-2012
Detailnější posouzení regionálního vývoje je možné porovnání počtu insolvenčních
návrhů s ohledem na vývoj míry nezaměstnanosti a doplněný poměrem HDP na jednoho
obyvatele, tak jak ukazuje tabulka níže.
Tab. 3: Porovnání insolvenčních návrhů a míry nezaměstnanosti v jednotlivých krajích
v letech 2008 2012

Kraje
Ústecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Liberecký kraj
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Královéhradecký kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Praha
Karlovarský
Zlínský
Vysočina
Celkem ČR

2008
2009
2010
2011
2012
Míra
Míra
Míra
Míra
Míra
Insolvenč nezaměs HDP/oby Insolvenč nezaměs HDP/oby Insolvenč nezaměs HDP/oby Insolvenč nezaměs HDP/oby Insolvenč nezaměs
ní návrhy tnanosti vatele
ní návrhy tnanosti vatele
ní návrhy tnanosti vatele
ní návrhy tnanosti vatele
ní návrhy tnanosti
111
10,26 295512
299
13,61 300399
203
13,9 292943
458
12,94 292658
754
14,02
183
8,49 314644
629
12,14 294621
603
12,36 304384
986
11,18 318155
1185
12,34
x
6,87 275408
26
12,19 270526
270
12,48 274639
411
11,37 279902
543
11,86
x
6,95 276922
111
11,24 267708
183
10,54 273719
209
9,46 279039
204
10,26
243
6,83 347435
1008
10,59 338928
717
10,87 338132
792
9,81 340093
981
10,42
29
5,95
70948
141
9,58
54894
176
9,87
65247
247
8,44
x
365
9,16
76
5,03 315281
261
8,16 309091
265
8,25 306628
181
7,01
x
345
x
112
4,81 313532
227
7,97 309570
231
8,37 308946
287
7,49 315316
389
8,61
109
4,83 308539
336
7,78 307377
247
8,5 307244
313
7,53 309006
607
8,36
95
4,47 341272
291
7,01 321140
298
7,73 317670
322
7,07 322868
414
x
433
2,14 797479
1227
3,66 763959
1119
4,07 780380
1083
3,95 786057
1188
x
x
7,62 264007
x
11,07 265793
95
11,39 260238
95
9,83 259180
229
10,84
x
6,13 313429
x
10,83 305910
242
10,74 301442
322
9,35
x
334
10,42
x
6,27 296305
x
10,25 294647
x
10,73 292014
171
9,44 300309
182
10,23
1391
5,44
x
4556
7,98
x
4649
9,01
x
5877
8,92
x
7720
x

Zdroj: Creditreform,ČSÚ, Insolvenční rejstřík, vlastní výpočty15

Pro detailnější rozbor vývoje insolvenčních návrhů v jednotlivých regionech dávám do
souvislosti provázanost insolvenčních návrhů s procentní mírou nezaměstnanosti. Z čísel je
patrné, že rostoucí počet insolvenčních návrhů v regionu nepřímo pomáhá zvyšovat
nezaměstnanost. Zároveň můžeme označit Ústecký kraj za region s trvale nejvyšší
nezaměstnaností. V jednotlivých letech je následován krajem Olomouckým a
Moravskoslezským, jenž se střídají o druhé místo.
Zaměříme-li se na vývoj například v Ústeckém kraji v jednotlivých letech, můžeme
pozorovat plynule rostoucí míru nezaměstnanosti, s průměrným HDP na obyvatele přibližně
295 tis. Kč. Nárůst insolvenčních návrhů v porovnání let 2012 a 2008 vzrostl téměř sedm krát.
Zajímavé je, že zatímco v roce 2009 došlo k propadu HDP na obyvatele téměř v celé

15

V políčkách označených křížkem data nejsou z nějakého důvodu ještě k distpoci, nebo v případě regionů byla
insolvenční agenda převedena na daný soud později. Míra nezaměstnanosti je uvedena v procentech.
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republice16, v krajích Ústeckém a Karlovarském se Hrubý domácí produkt na obyvatele
v porovnání s předchozím rokem mírně zvýšil.
Podobně extrémních hodnot dosahuje i kraj Moravskoslezský s roční mírou
nezaměstnanosti 12,34 % v roce 2012. Opět počet insolvenčních návrhů firem v dané oblasti
vzrostly šest krát, zatímco průměrný Hrubý domácí produkt na obyvatele se pohyboval okolo
309 tisíc korun. Při porovnání počtu podaných insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných
firem v roce 2012 vede Moravskoslezský kraj pomyslný žebříček s hodnotou 4,82.
Následován je krajem Ústeckým s 4,16 ti insolvenčními návrhy na 1000 registrovaných
subjektů v témže roce. Třetí místo by patřilo kraji Olomouckému s 4,02 insolvenčními návrhy
na 1000 registrovaných subjektů v roce 2012.
Naopak oblast hlavního města Prahy, která trvale dosahuje nejnižší nezaměstnanosti. (V
roce 2011 činila nezaměstnanost pouhých 3,95 %. Což je v porovnání s Ústeckým krajem
rozdíl téměř o devět procet.) V Praze vzrostl počet insolvenčních návrhů v roce 2012 oproti
roku 2008 pouze 2,7 krát. Co se týče změny HDP na obyvatele, průměrně se pro oblast
hlavního města Prahy v letech 2008 až 2011 pohyboval okolo 782 tisíc Kč. I po
znovunastoleném růstu HDP na obyvatele od roku 2010 dosud nedosáhl Hrubý domácí
produkt na občana Prahy původní hodnoty roku 2008, tzn. 797 tis. Kč. Počet insolvenčních
návrhů na 1000 registrovaných subjektů v Praze činil 2,18. Nejnižší hodnotu počtu
insolvenčních návrhů vzhledem k registrovaným subjektům dosáhl kraj Středočeský s 1,28
návrhy.
V průměru počty insolvenčních návrhů stále rostou, souběžně v jednotlivých letech roste i
míra nezaměstnanosti.
Aktuální situace v České republice
Celorepubliková míra nezaměstnanosti v únoru 2013 činila, dle Českého statistického
úřadu, 7,3 % a meziročně se zvýšila o 0,3 procentního bodu. HDP ve čtvrtém čtvrtletí roku
2012 poklesl o 1,7 % a průmyslová výroba se propadla v lednu 2013 o 4,1 %.
Počet insolvenčních návrhů v letošním roce nejspíše opět oproti předchozím rokům
vzroste. Jelikož úpadky firem jsou častější v časech recese, či stagnace, poroste nejspíš, i míra
konkurzních návhů. Můžeme-li předpokládat stejnou, či větší ochotu bank v poskytování
úvěrů ekonomickým subjektů, nárůst konkurzních návrhů oproti roku 2012 by neměl být
nijak dramatický. Zároveň věřím, že rozšíření počtu reorganizací sníží počet konkurzů
v České republice.
Kvalita dat v Insolvenčním rejstříku
Pro jednodušší práci s daty by velmi pomohla jednotná forma dat v Insolenčním rejstříku
doplněná o některé finanční ukazatele firem v insolvenci, například počet zaměstnanců,
celkový stav pohledávek, obrat, struktura kapitálu dlužníka. Vhodná se zdá být i evidedence
podle průmyslových odvětví.
Za zamyšlení stojí i doplnění jmen vlastníků podniků jako poviného údaje v Insolvenčním
rejstříku. Tím by se jistě výrazně zpřehlednila struktura firem a zprůhlednil trh. Ve svém
dopadu by toto opatření pomohlo hlavně drobným živnostníkům, kteří při objednávce od

16

Způsobeného nejen nárůstem insolvenčních návrhů, ale jak již bylo zmíněno, do značné míry také velkým
propadem poptávky o jednotlivých odvětvích a přelitím se hospodářské krize do České republiky v plném
rozsahu.
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nového odběratele mají minimální šanci zjistit, zda stejný majitel souběžně nevlastní jinou
firmu se stejným předmětem podnikání procházející právě insolvenčním, či konkurzním
řízením.

Závěr
V recesi je podnik konfrontován se spoustou negativních makroekonomických jevů.
Jedním z nich je klesající poptávka, což v podnikové praxi znamená propad tržeb. V době
recese mnohdy dochází k poklesu inflace, nebo dokonce deflaci, což negativně působí na zisk
hlavně výrobních podniků. Nemluvě o možné revalvaci domácí měny, která většině firem
působícím na území České republiky automaticky zdraží vstupy. Dalším z možných
negativních vlivů hospodářské recese je neochota bank k hojnému poskytování úvěrů.
Bankovní instituce totiž v recesi preferují držení hotovosti.
V příspěvku se podařilo utvrdit tezi o cykličnosti konkurzů i úvěrů. Dostupnost úvěrů totiž
úzce souvisí s hospodářským cyklem a zároveň ovlivňuje počet insolvenčních a hlavně
konkurzních návrhů.
Regionální rozbor insolvenčních návrhů potvrdil, že kraje s nejvyšší mírou
nezaměstnanosti dosahují i velmi vysokých podílů insolvenčních návrhů na tisíc
registrovaných obchodních subjektů. Je zde tudíž přímá závislost počtu podaných
insolvenčních návrhů a nárůstu nezaměstnanosti, jako dopadu insolvence. Zároveň však
poněkud překvapivě v krajích s nejvyšší nezaměstnaností a největším počtem počtu
insolvenčních návrhů na 1000 registrovaných ekonomických subjektů ne vždy dochází
souběžně k poklesu Hrubého domácího produktu na obyvatele. V některých případech je
tomu právě naopak.
Přestože v následujícím období bude počet podaných insolvenčních i konkurzních návrhů
nejspíše stále růst, jsou zde ekonomické i mimoekonomické faktory, které mohou dopomoci
zmírnění počtu konkurzů. Jedním z nich je vyšší ochota bank poskytovat úvěry, dalším může
být rozšíření možnosti reorganizace i pro menší podniky. Doufejme, že meziroční růst míry
nezaměstnanosti bude v tomto roce minimální.
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Náležitosti zpráv insolvenčních správců v návaznosti
na způsob řešení úpadku dlužníka
The requirements to reports of trustees of bancruptcy in
connection with the kind of debtor’s bancruptcy
Pavel Šašek*
ABSTRAKT
Uvedený článek se zabývá problematikou požadavků na zprávy insolvenčních správců
předkládaných insolvenčnímu soudu v souvislosti s přezkumným jednáním a jednáním schůze
věřitelů. Informace obsažené v těchto zprávách totiž představují podklad pro rozhodování
insolvenčního soudu či věřitelů o dalším průběhu insolvenčního řízení.
Klíčová slova: Zprávy insolvenčních zprávců; Úpadek; Věřitel; Insolvenční řízení.
ABSTRACT
This article occupies with requirements on the reports of trustees of bankruptcy addressed to
the court of bankruptcy, which are necessary for the review of registered debts and judicial
proceedings the meetings of creditors. The information in these reports constitute the base of
decisions making process of the the court of bankruptcy or creditors by the next course of
insolvency proceedings.
Key words: Reports of trustees of bancruptcy; Bancrupt; Creditors; Insolvency proceedings.
JEL classification: G30

Problematika zpráv insolvenčních správců
Insolvenční zákon (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném
znění; dále jen „insolvenční zákon“ či „IZ“) upravuje problematiku podání (výkazů), jež mají
předkládat insolvenční správci insolvenčnímu soudu v různých pasážích. Vycházeje ze zásady
publicity celého insolvenčního řízení, tyto jsou pak zveřejňovány v insolvenčním rejstříku
dostupného na internetových stránkách www.justice.cz.
Pokud jde o přezkumné jednání, jehož účelem je přezkoumat důvodnost přihlášených
pohledávek, pak insolvenční zákon ukládá v ust. § 189 odst. 1, že insolvenční správce sestaví
seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu
se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další
pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U
každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení
důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a
způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.
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V této souvislosti lze doporučit, aby insolvenční správce vždy s rozhodnutím o úpadku
předložil insolvenčnímu soudu seznam přihlášených pohledávek bez zbytečného odkladu tak,
aby mohl být insolvenčním soudem zveřejněn v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů
přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání, a má-li se přezkumné jednání konat
do 15 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nejpozději 3 dny přede dnem, kdy se o
nich má konat přezkumné jednání. Dále by měl uvést v seznamu přihlášených pohledávek,
resp. jeho příloze pohledávky, které do seznamu nebyly zařazeny (tj. pohledávky, ke kterým
se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví
zákon) a u pohledávek, které popírá, důvody popření (pravost, výši, pořadí) a bližší
zdůvodnění jejich popření; při posouzení změny vykonatelnosti pak i důvody této změny.
Je v zájmu účastníků insolvenčního řízení věnovat této fázi insolvenčního řízení zvýšenou
pozornost a se seznamem přihlášených pohledávek (včetně podkladů, na jejichž základě byl
sestaven) se zevrubně seznámit ještě před přezkumným jednáním. Seznam přihlášených
pohledávek totiž do značné míry předurčuje další vývoj celého insolvenčního řízení.
Především z něj lze vyčíst celkový objem přihlášených pohledávek a pohledávek zajištěných
věřitelů, z čehož lze učinit alespoň hrubý odhad, jaká bude pravděpodobnost uspokojení
přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení. Dále lze ze seznamu odhadnout, zda bude
insolvenční řízení problematizováno fiktivními či nadhodnocenými pohledávkami a snahou
ovlivnit průběh přezkumného jednání a následné schůze věřitelů (srov. § 48 odst. 2, § 29
InsZ.). Lze odhadnout možný průběh hlasování, např. při rozhodování podle § 51 InsZ nebo
při volbě členů věřitelského výboru a jejich náhradníků, popř. zda budou splněny podmínky
pro volbu toliko zástupce věřitelů. Lze si učinit i předběžný závěr o odborné péči
insolvenčního správce při přezkoumávání pohledávek a vyhotovení seznamu a předem zvážit
eventuální postup podle § 29 InsZ. Konečně lze zjistit, zda nebude nutno přihlášenou
pohledávku ještě upravit postupem podle § 192 odst. 2 InsZ. a předejít tak jejímu popření na
přezkumném jednání.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.
V rámci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku § 137 IZ ukládá insolvenčnímu soudu,
aby schůzi věřitelů svolal tak, aby se konala nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o úpadku,
přičemž termín přezkumného jednání určí insolvenční soud tak, aby se konalo nejpozději do 2
měsíců po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, ne však dříve než po 7 dnech od uplynutí
této lhůty; z důvodů hodných zvláštního zřetele může insolvenční soud tuto lhůtu prodloužit.
Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, určí insolvenční soud
termín prvního přezkumného jednání tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů po uplynutí
lhůty k přihlášení pohledávek. Jestliže se první schůze věřitelů svolaná po rozhodnutí o
úpadku má konat před přezkumným jednáním, svolá insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku
další schůzi věřitelů na den, kdy se má konat přezkumné jednání, a to tak, aby se konala po
skončení přezkumného jednání.

Doporučené náležitosti zpráv
Pro to, aby ostatní účastníci insolvenčních řízení (zejména pak věřitelé a insolvenční soud)
byli před svolanou schůzí věřitelů seznámeni s dalšími podrobnostmi posuzovaného případu,
je vhodné, aby insolvenční správce předložil insolvenčnímu soudu ke zveřejnění zprávu o
dosavadní činnosti (resp. hospodářské situaci dlužníka) soudu nejpozději 7 dnů přede dnem,
kdy je nařízeno přezkumné jednání, je-li schůze věřitelů svolávána po přezkumném jednání,
resp. bezprostředně poté. V obsahu zprávy o dosavadní činnosti se jeví účelným uvést osobní
poměry (osobní stav dlužníka, vyživovací povinnosti dlužníka a jeho manžela včetně uvedení
iniciál a uvedení, příp. doložení příslušného rozhodnutí, jímž bylo určeno rozhodnuto o
úpravě výchovy a výživy k dětem dlužníka či jeho manžela), výdělkové poměry (přesné
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označení zaměstnavatele /plátce jiných příjmů/ dlužníka a jeho manžela uvedením jeho
obchodní firmy /obchodního jména/, sídla /místa podnikání/ a identifikačního čísla, aktuální
výše čisté mzdy /jiného příjmu/ dlužníka a jeho manžela), majetkové poměry dlužníka
(majetek dlužníka a majetek, jenž je součástí společného jmění manžela a jeho dlužníka) a
další navrhovaný postup ve věci.
Dojde-li v rámci přezkumného jednání k popření pohledávek, pak je žádoucí, aby
insolvenční soud uložil insolvenčnímu správci v rámci dohlédací činnosti, aby sdělil bez
zbytečného odkladu, že věřiteli, jehož přihlášená pohledávka či její část byla popřena, marně
uplynula lhůta k podání incidenční žaloby, a to za účelem vydání usnesení soudu o odmítnutí
přihlášky postupem podle § 185 IZ s tím, že toto marné uplynutí lhůty by měl správce
zároveň doložit předložením stejnopisu vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ a dokladu o jeho
doručení. Insolvenční správce může písemné vyrozumění věřiteli doručit osobně,
prostřednictvím držitele poštovní licence, případně může požádat o zajištění doručení soud,
není-li sám při doručení úspěšný (§ 76)Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
Výše uváděná podání tak představují povinnosti insolvenčních správců předpokládané
insolvenčním zákonem v souvislosti s rozhodnutím insolvenčního soudu o zjištění úpradku či
hrozícího úpadku. Následující část článku se pak bude zabývat jejich dalšími povinnostmi při
rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobech řešení úpadku.
Podle § 4 IZ se způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním
řízení (dále jen "způsob řešení úpadku") se rozumí a) konkurs, b) reorganizace, c) oddlužení a
d) zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro
určité druhy případů. Rozhodnutím insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku se rozumí,
a) jde-li o konkurs nebo o některý ze zvláštních způsobů řešení úpadku, rozhodnutí o
prohlášení konkursu na majetek dlužníka (dále jen "rozhodnutí o prohlášení konkursu"), b)
jde-li o reorganizaci, rozhodnutí o povolení reorganizace a c) jde-li o oddlužení, rozhodnutí o
povolení oddlužení.

Doporučené náležitosti zpráv pro případ konkursu
Je-li způsobem řešení úpadku konkurs, pak podle § 281 IZ na základě seznamu
přihlášených pohledávek a soupisu a s využitím i jinak získaných poznatků sestaví
insolvenční správce zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu. Ve
zprávě zejména porovná majetkovou podstatu se závazky dlužníka a vyjádří se k možnosti
dalšího využití dlužníkova podniku. Zprávu o hospodářské situaci dlužníka předloží
insolvenční správce insolvenčnímu soudu nejméně 7 dní přede dnem konání první schůze
věřitelů svolané po prohlášení konkursu. Věřitelé mají právo do této zprávy u insolvenčního
soudu nahlížet.
Lze tak doporučit, aby insolvenční správce ve zprávě o hospodářské situaci dlužníka ke
dni prohlášení konkursu zejména porovnal majetkovou podstatu se závazky dlužníka a
vyjádřil se k možnosti dalšího využití dlužníkova podniku a uvedl další navrhovaný postup ve
věci.

Doporučené náležitosti zpráv pro případ reorganizace
Při povolení reorganizace zákon ukládá insolvenčnímu správci poněkud stroze § 323 IZ
uvádí, že návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem musí schválit schůze věřitelů;
učiní tak po zprávě insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka. Před rozhodnutím
schůze věřitelů o schválení návrhu na povolení reorganizace upozorní insolvenční správce na
jemu známé důvody, pro které lze pochybovat o poctivém záměru navrhujícího věřitele.
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Insolvenční správce by se tak v rámci zprávy o hospodářské situaci dlužníka měl zaměřit
zejména na porovnání porovnání majetkové podstaty se závazky dlužníka, vyjádřit se k
možnosti dalšího využití dlužníkova podniku a k důvodům nasvědčujícím zamítnutí návrhu
na povolení reorganizace, jakož i uvést další navrhovaný postup ve věci.

Doporučené náležitosti zpráv pro případ schválení oddlužení
Povolení oddlužení dlužníka či dlužníků (manželů, je-li dotčeno oddlužením jejich
společné jmění manželů, tj. jsou-li obě řízení dlužníků spojena do jednoho) představuje jednu
z nejsložitějších administrativních činností. Zákon v tomto směru bližší úpravu neobsahuje.
Pokud jde o seznam přihlášených pohledávek, pak je s ohledem na praktické dopady vhodné
předložit seznam přihlášených pohledávek soudu v případě spojení věcí dvou dlužníků u
každého z dlužníků zvlášť a současně předložil i společný seznam přihlášených pohledávek,
který nebude obsahovat totožné (duplicitní) pohledávky a bude tak podkladem pro společný
splátkový kalendář obou dlužníků. V seznamech přihlášených pohledávek, resp. jejich příloze
lze doporučit insolvenčnímu správci, aby sdělil, zda některá z přihlášených pohledávek je
pohledávkou, jež vznikla z podnikatelské činnosti dlužníka, dále pak totožné (duplicitní)
pohledávky ve vztahu k oběma manželům uvedením pořadového čísla pohledávky u každého
z dlužníků a jejich totožnou výši.
Insolvenčním správcům lze pak doporučit, aby se v obsahu zprávy o dosavadní činnosti
při povolení oddlužení zejména vyjádřili k návrhu dlužníka na stanovení nižších než zákonem
stanovených splátek, požádal-li o ně dlužník, dále pak sdělili, zda je dlužník podnikatelem,
zda shledali důvody pro neschválení oddlužení a navrhli další postup ve věci.

Závěr
Závěrem lze shrnout, že insolvenční zákon v souvislosti s otázkou náležitostí zpráv
insolvenčních správců adresovaných insolvenčnímu soudu obsahuje pouze kusé požadavky,
které však nemusejí být dostatečné pro rozhodovací činnost insolvenčního soudu nebo
věřitelů. Takto v článku vymezený obsah zpráv vychází z praktických postupů a představuje
doporučující vodítko pro další hladký průběh insolvenčních řízení.
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Insolvence a věřitel
Insolvency and creditor

Vladimír Štípek*
ABSTRAKT
Požadavky praxe vyžadují v procesech insolvenčního řízení komplexní řešení. Insolvenční
zákon a jeho novela jsou nadějí pro zajištění jistoty a spravedlivého přístupu k podnikání,
zejména pro malé a střední podniky. Zajištění práv věřitele jako silného subjektu je jedním
z úkolů tohoto zákona. Důvěra v oblasti podnikatelského prostředí je základem příznivého
ekonomického a sociálního rozvoje. Každý krok, který znamená zlepšení oproti minulosti, je
přínosem. Součástí článku je případová studie, ilustrující stávající problémy.
Klíčová slova: Insolvence; Věřitel; Případová studie.

ABSTRACT
Requirements of practice need in the process of insolvency proceedings comprehensive
solution. Insolvency law and its amendment are hoping to provide certainty and fairness for
business, especially small and medium enterprises. Ensuring the rights of creditor as a strong
subject is one of the objectives of this act. Confidence in the business environment is the basis
of favourable economic and social development. Each step represents an improvement
compared to the past, is beneficial. Case study, illustrating the existing problems, is part of the
article.
Key words: Insolvency; Creditor; Case study.
JEL classification: G30

Úvod
Zkušenosti a požadavky praxe vyžadují v procesech insolvenčního řízení komplexní
řešení. Jeden z nejdůležitějších úkolů působnosti insolvenčního zákona je nutno spatřovat
zejména v posílení postavení věřitelů, kteří řádně plní své závazky vůči jiným osobám a kteří
se dostávají do problémů na základě druhotné platební neschopnosti. Jejich podnikatelskou
činnost ohrožují zákazníci, kteří se sami dostali do problémů a bohužel častým případem je
záměrné jednání zákazníka za dodané zboží a služby nezaplatit. V mnoha případech se tak
dlužník placení spolehlivě vyhnul a přivedl poctivou dodavatelskou firmu do problémů či
dokonce k úpadku. Insolvenční právo představuje náročnou a složitou oblast, o čemž svědčí
řada úprav, k nimž v posledních letech již došlo a které bude i v budoucnu zapotřebí provádět.
V okolí podnikatelských i nepodnikatelských subjektů dochází ke stále rychlejším změnám,
na které je nutno reagovat.
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Metodika
V článku bylo využito výsledků studia publikací s tématikou insolvence, obecně známých
informací o této problematice a vlastního zkoumání autora na základě řízených rozhovorů
s vedením vybraných firem. K stěžejním pramenům patřily publikace Kislingerová (2010),
Stejskalová, I. – Rolínek, L. et al.. (2008), dále pak Štípek (2007), Štípek (2008) a
v neposlední řadě Vládní návrh insolvenčního zákona (2013). Výzkum vycházel z
dlouhodobého sledování vývoje firmy, zmíněné v případové studii.

Výsledky a diskuse
Procesy spjaté s insolvenčním řízením je nutno zrychlit, zefektivnit a zajistit jejich
transparentnost. Dlužník by měl samozřejmě dostát svým závazkům, je však nutno citlivě
rozlišovat jednotlivé případy. V prvém případě, kdy dojde k zadlužení v důsledku
nepříznivého vývoje v podnikatelském okolí, v důsledku nepoctivosti obchodních partnerů,
obtížnému vymáhání pohledávek, neschopnosti soudů rozhodnout včas ve prospěch
poškozeného, přičemž příslušný subjekt projevuje snahu záležitost vyřešit, je zapotřebí
postupovat velmi citlivě. Druhým případem je evidentní záměr se vypořádání závazků
záměrně vyhnout, převést majetek na jiný subjekt a dluhy neplatit - zde nutno postupovat
nekompromisně a hlavně co nejrychleji. Naprosto nepřijatelné je podávání návrhů na zahájení
insolvenčního řízení ze strany věřitelů, kteří se svým podáním snaží dotčeného soutěžícího
eliminovat z dalšího konkurenčního boje v daném podnikatelském prostředí, poškodit jiného
soutěžícího na pověsti, na důvěryhodnosti, na možnosti ucházet se o veřejné zakázky, na
možnosti a podmínkách pro získání úvěru apod. Takové jednání musí být tvrdě postihováno.
Následující případová studie upozorňuje na problémy, jejichž řešení by mělo být součástí
ideových záměrů insolvenčního zákona.
Případová studie
Problémy s nezaplacenými pohledávkami řeší dlouhodobě malý podnik, v dalším textu
označený „S“. Vývoj stručně dokumentuje případová studie zkoumaného subjektu, názvy
dalších zde uvedených subjektů i jejich produktů jsou změněny. Firma „S“ , obchodní
agentura (právní forma - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku) vznikla v roce 1991.
Zaměřovala se na zprostředkovatelskou činnost v oblasti obchodu a služeb, nákup a prodej
spotřebního a průmyslového zboží, strojů a zařízení, zahraničně obchodní činnost s výjimkou
případů, u kterých je třeba zvláštní povolení. K dalším aktivitám patřilo vedení účetní a
mzdové agendy i celní služby.
V počátečním období bylo podnikání zaměřeno na zprostředkovatelskou činnost
orientovanou do zahraničí. V tomto směru měla firma „S“ výhodu, protože se zahraničními
obchody neměly jiné firmy obdobného charakteru příliš zkušeností, dovoz i vývoz mohly
provádět pouze subjekty s příslušným oprávněním. Další činností byl nákup a prodej zboží,
zejména balených potravin. Aktivity firmy byly úspěšné až do druhé poloviny devadesátých
let, kdy na český trh vstoupily ve větší míře obchodní řetězce, poté vytvoření potřebného
zisku nebylo dosahováno. Majitel firmy pokračoval v poskytování celních služeb a započal
s výkupem padaných jablek, které firma prodávala jako základ pro výrobu moštů, šťáv a
vonných esencí. Prodej byl realizován zhruba z devadesáti procent do Rakouska, zbývající
část byla prodávána zpracovatelským firmám v Německu a v tuzemsku.
Do roku 2000 byly výkupy v závislosti na úrodě poměrně vysoké s obratem v sezóně srpen
- listopad kolem 6 mil. Kč, po roce 2000 se výkup snížil až na 1 mil. Kč. S tímto obchodem se
však firma SAK v roce 1998 dostala do druhotné platební neschopnosti, přestože z vlastní
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činnosti vykázala zisk. U rakouské firmy (zde nejmenované) vznikla nezaplacením faktur
pohledávka ve výši 680 tis. Kč. Právní cestou se nepodařilo pohledávku vypořádat, náklady
za poskytnuté právní služby činily 150 tis. Kč, vymáhání dluhu však nepřineslo žádoucí
výsledek. Následující hospodářský rok byl pro firmu velmi obtížný, neboť bylo nutno situaci
řešit půjčkami. Vypořádání ztráty z neuhrazené pohledávky trvalo až do roku 2000.
K úzké spolupráci byl v roce 2001 přizván nově založený podnik, dále nazývaný „T“,
který se zabýval nákupem a prodejem polyetylénových komponent, z nichž jsou vyráběny
PET lahve, dále pak nákladní automobilovou přepravou. Obchodní aktivity firmy „T“ se
zaměřovaly hlavně na území Slovenska. Pro firmu „T“ zajišťovala firma „S“ zastupování při
celním řízení, vedení účetní a mzdové agendy. Vstup do Evropské unie, otevření hranic pro
pohyb osob a cenová konkurence z východní Evropy znamenaly nutnost nové podnikatelské
orientace. Propojení obou podniků znamenalo rozšíření podnikatelských aktivit a celkové
posílení obou subjektů.
V roce 2003 byla majitelem firmy „S“ založena firma „Minerální vody, s.r.o.“ Firma
najala výrobní závod v areálu bývalých lázní. Provozovala stáčení klasické minerální vody,
dále výrobu velmi žádané zdravotní minerální vody a jejich prodej. Mimo oba jmenované
druhy vody s léčebnými účinky byla zajišťována výroba pitné vody s příchutěmi. Produkty
byly prodávány na tuzemském trhu a vyváženy do zahraničí. K zákazníkům patřily Čína, Jižní
Korea, Kuvajt, USA, Rusko, Brazílie, Slovensko a v malé míře i Velká Británie.
Obchodování s těmito komoditami bylo i přes obtíže s majitelem zdroje minerálních vod
velmi nadějné. V tomto období, i když měl značné pochybnosti, dal zakladatel firmy „S“
spolupracovníkům svolení k nové činnosti v oblasti zprostředkování dispečerských služeb
v nákladní automobilové dopravě. Bylo přijato několik nových zaměstnanců.
V polovině roku 2005 došlo k situaci, kdy opět další rakouská firma za přepravu zboží
kamiony přestala platit. Než majitel firmy „S“ stačil vydat rozhodnutí o zákazu poskytování
služeb této firmě, dluh za nezaplacené faktury vzrostl až na 3,9 mil. Kč. Současně se vznikem
prvního problému přestaly hradit vydané faktury i dvě tuzemské firmy a firmě „S“ vznikla
pohledávka celkem 5,7 mil. Kč. Firma „S“ se náhle z věřitele stala sama dlužníkem.
Věřitelé firmy „S“ - tuzemské podniky - začaly nastalou situaci v průběhu roku 2006 řešit
soudní cestou. Právníci věřitelů usilovali o zaplacení pohledávek, domáhali se např. i
vyplacení majetkového podílu ve firmě „Minerální vody, s. r. o.“, takže majitel firmy „S“
musel v této firmě, kterou sám založil, v polovině roku 2006 zrušit svou funkci společníka.
Firma „Minerální vody, s. r. o.“ poté raději převedla své sídlo do jiného města.
Majitel zkoumané firmy „S“ postupoval vůči svým dlužníkům také soudní cestou.
Výsledek vymáhání pohledávek byl téměř nulový. V současné době, v roce 2013, vede firma
„S“ několika firmám účetní a mzdovou agendu. Odhodlání majitele firmy „S“ v budoucnosti
samostatně podnikat je zřejmé. Vleklá soudní jednání pokračují, finanční situace firmy se
zlepšuje pomalu. V případech, kdy soudní jednání dopadla ve prospěch majitele firmy „S“,
nebylo peněžního plnění závazků dlužníka vůbec dosaženo.
Řešení trvající krizové situace spočívá buď v čekání na další rozhodnutí soudu, jehož
závěry by měly logicky vyznít ve prospěch majitele firmy, jehož pohledávky nebyly uhrazeny
a posléze na jejich peněžní plnění nebo v hledání jiné možnosti získání potřebných
prostředků, např. diverzifikací podnikatelské činnosti do oblasti poskytování finančních
služeb prostřednictvím zavedené společnosti. Toto řešení mohlo přinést rychlejší zlepšení
finanční situace s využitím dosavadních zkušeností a materiálního vybavení, tj. dlouhodobě
najaté kanceláře ve frekventované lokalitě, výpočetní a komunikační techniky apod. Vleklá
soudní jednání a nevyřešené závazky však znamenaly značný časový odklad i této možnosti,
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čímž se cíl vyřešení zadluženosti firmy „S“ oddálil. Dosažení cíle cestou práva, které sice je
na straně majitele firmy, ale není příliš reálné, jak je patrné z dosavadního vývoje. I když už
některá soudní jednání dopadla ve prospěch majitele firmy „S“, zaplacení soudem přiznaných
pohledávek se nerealizovalo. Novela insolvenčního zákona je proto nadějí pro řešení
takovýchto případů, včetně přeshraničních.

Závěr
Z dosavadních zkoumání mj. vyplývá, že výsledky poctivé podnikatelské činnosti jsou
znehodnocovány poměrně častým jevem v podnikání, tj. neplacením za převzaté dodávky
zboží a služeb, čímž dochází k druhotné platební neschopnosti subjektu, který své závazky
dosud bez problémů plnil a hodlal je plnit i nadále. Domáhání se práva soudní cestou je
nákladné, zdlouhavé a často bezvýsledné. Z výše uvedených nešvarů těží nepoctiví
podnikatelé, situace využívají i podnikatelé v zahraničí, které bylo považováno za teritorium
solidnosti. Orientace insolvenčního zákona na ochranu poctivých podnikatelů – věřitelů – by
měla být z jednou z hlavních snah zákonodárců. Důvěra v podnikatelském i
nepodnikatelském prostředí, i v období stále probíhající ekonomické krize, je
neodmyslitelnou součástí zdravého ekonomického i sociálního rozvoje. V tomto duchu by
měl plnit své poslání také insolvenční zákon. V daném případě nejde jen o pomalé jednání
soudů a nedůslednost při vymáhání soudně přiznaných pohledávek. Celý systém, jehož
součástí je insolvenční zákon a jeho novela, musí zabezpečovat příznivé a spolehlivé zázemí
pro poctivé podnikatele, zejména v oblasti malého a středního podnikání.
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Zdokonaľovanie legislatívy a jej vplyv na výsledky
podnikov na Slovensku
Improving legislativ and its impacts on the results of the
enterprises in Slovakia
Elena Šúbertová*
ABSTRAKT
Z viac ako pol milióna podnikateľských subjektov vstúpilo do procesov reštrukturalizácie na
Slovensku počas jedného vybraného roka 2010 iba 104 stredných podnikov. Bolo to až päť
rokov po schválení Zákona o konkurze a reštrukturalizácii číslo 7/2005 Z. z.. Počet podnikov,
ktoré prakticky realizujú proces reštrukturalizácie je minimálny. Neustále novelizácie
legislatívy spôsobili, že očakávania od Zákona o konkurze a reštrukturalizácii číslo 7/2005 Z.
z. sa nenaplnili. Výsledky sú diferencované. Jediným preukazným výsledkom je pokles miery
zamestnanosti v podnikoch, ktorý je dlhodobý a súčasne je kombinovaný aj s dopadmi z
hospodárskej krízy.
Klíčová slova: Legislatíva. Podmienky. Výsledky.
ABSTRACT
From more than half hundred business entities have entered into restructuring processes in
Slovakia during the selected year 2010 only 104 middle – size enterprises. It was five years
approval the Law of Bankruptcy and Restructuring No 7/2005 Coll. Number of companies,
which implement restructuring processes, is minimal. We are constantly updating legislation
and it mean, that expectations of the Law of Bankruptcy and Restructuring No 7/2005 failed.
The results are different. The only conclusive result is decline in rate of employment in
enterprises, which is long-term and at the same time is also combined with impacts of
economic crisis.
Key words: Legislative. Conditions. Results.
JEL classification: M 13

Vymedzenie reštrukturalizácie a jej ciele na Slovensku
Reštrukturalizácia je prísne formalizovaný proces, ktorý je legislatívne vymedzený
zákonom. Slovenská legislatíva umožňuje niektorým dlžníkom riešiť svoju nepriaznivú
ekonomickú situáciu v rámci reštrukturalizačného konania.
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Túto možnosť nedáva všetkým občanom, ale len tým dlžníkom, ktorí sú podnikateľmi a to
iba v prípade, že v čase riešenia úpadku podnikateľskú činnosť aj reálne vykonávajú.
Návrh na povolenie reštrukturalizácie je oprávnený podať dlžník. Veriteľ môže len v tom
prípade, ak s tým dlžník súhlasí.
Ciele reštrukturalizácie sú predovšetkým:
1. vyriešenie ekonomickej situácie dlžníka vhodnými spôsobmi riešenia tak, aby sa
zachovali podstatné časti prevádzky podniku
2. vyššie uspokojenie pohľadávok veriteľov ako v prípade konkurzného konania.
Reštrukturalizácia musí byť súčasne užitočná pre dlžníka aj pre veriteľa.
Legislatívne podmienky pri reštrukturalizácii na Slovensku
Na Slovensku je reštrukturalizácia riešená z právneho hľadiska Zákonom o konkurze a
reštrukturalizácii číslo 7/2005 Z. z. A je vhodné hneď uviesť, že jeho ciele a ich plnenie je
naozaj náročné, o čom svedčia jednak neustále novelizácie a jednak samotné výsledky, ktoré
sú iné ako očakávania predkladateľov zákonov a ich noviel.1
Z legislatívneho hľadiska reštrukturalizácia obsahuje tri etapy:
I. etapa pred začatím konania
II. etapa samotná reštrukturalizácia, ktorá sa člení na štyri fázy
III. etapa obdobie po skončení konania.
V prvej etape pred začatím konania začína podnikateľ konať. Ak dlžníkovi –
podnikateľovi - hrozí úpadok alebo je v úpadku, čiže má nepriaznivú ekonomickú situáciu,
môže poveriť správcu, ktorý je zapísaný do Zoznamu správcov - o vypracovanie
reštrukturalizačného posudku. Cieľom posudku je zistenie, či sú splnené predpoklady pre
reštrukturalizáciu. Ak sa veriteľ dohodne s dlžníkom, môžu poveriť sami správcu o
vypracovanie posudku.
V druhej etape začína samotný proces reštrukturalizácie. Má 4 fázy:
1. podanie návrhu na súd po začatie konania (jedná sa o prieskum formálnych náležitostí, trvá
maximálne 15 dní)
2. začatie reštrukturalizácie až do jej povolenia (jedná sa o prieskum obsahových náležitostí,
vrátane príloh a môže trvať maximálne 30 dní)
3. fáza trvá od povolenia reštrukturalizácie do schvaľovacej schôdze, jej obsahom je príprava
plánu, jeho schválenie veriteľským výborom a schvaľovacou schôdzou (fáza závisí od
rozsahu plánu a trvá v SR 130 – 200 dní)
4. fáza trvá od schvaľovacej schôdze do skončenia reštrukturalizácie, je obsahom je
rozhodnutie súdu o schválení alebo zamietnutí reštrukturalizácie (trvá cca 25 dní).
Tretia etapa zahŕňa splnenie reštrukturalizačného plánu (resp. obdobie dozornej správy –
ak bola navrhnutá v pláne) a končí splnením uvedeného plánu.
Ekonomické podmienky reštrukturalizácie na Slovensku
Podmienky na makroúrovni
Jedným z kľúčových ukazovateľov ekonomických na makroúrovni je hrubý domáci
produkt (HDP). Jeho úroveň sa do roku 2008 neustále zvyšovala, dokonca po vstupe

1

Uvedený zákon bol za prvých 5 rokov od schválenia až desaťkrát novelizovaný.
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Slovenska do Európskej únie boli nadpriemerné tempá rastu, ktoré dosahovali viac ako 10 %
nárast.
Tab. 1: Úroveň hrubého domáceho produktu v SR od roku 2005 do roku 2011
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Hrubý domáci produkt
v mil. Eur
48 167,0
53 429,7
60 773,4
64 983,4
63 543,3
65 546,1
67 994,6

Reťazový index rastu
(poklesu)
112,89
110,92
113,74
106,93
97,78
103,15
103,73

Zdroj: www.statistics.sk, vlastné prepočty

Po nástupe hospodárskej krízy bol dočasný pokles HDP v roku 2009. V roku 2010 nastalo
oživenie slovenskej ekonomiky. Bližšie údaje o úrovni HDP a tempe jeho rastu sú nižšie.
Významnými makroekonomickými ukazovateľmi sú počet obyvateľov, HDP na
obyvateľa a miera nezamestnanosti.
Tab. 2: Počet obyvateľov, hrubý domáci produkt/obyvateľa a miera
nezamestnanosti v SR od roku 2005 do roku 2011
Počet obyvateľov
Hrubý domáci
Miera
Rok
produkt
nezamestnanosti
na obyvateľa (Eur)
(%)
5 389 180
8 937,7
16,2
2005
5 393 637
9 906,1
13,3
2006
5 400 998
11 252,2
9,4
2007
5 412 254
12 006,7
8,4
2008
5 424 925
11 713,2
12,7
2009
5
435
273
12
059,3
12,5
2010
5 404 322
12 581,5
13,5
2011
100,28
140,77
83,3
Bázický index
rastu 2011/2005
Zdroj: www.statistics.sk, vlastné prepočty

Počet obyvateľov sa zvyšoval veľmi pomaly a v roku 2011 bol zaznamenaný dokonca
pokles. Na strane druhej, HDP na obyvateľa stúpa, okrem roku 2009 a nie je v korelácii
s mierou nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti bola najnižšia v roku 2008 (len 8,4 %)
a naopak, v roku 2005 bolo v SR až 427 500 nezamestnaných, čo bolo viac ako v období
krízy. Problémom sú najmä dlhodobo nezamestnaní, skupiny absolventov z vybraných
študijných odborov a generácia 50+. Napriek uvedeným problémom Slovensko ako celok
dosahovalo v roku 2009 až 2011 už 73 % priemernej úrovne HDP v PPS na 1 obyvateľa2.

2

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
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Od zavedenia Eura v roku 2009 sa prakticky primerane zvyšovala aj priemerná mesačná
mzda, ako rast HDP. V roku 2009 činila priemerná mesačná mzda 744,50 Eur, v roku 2010
bola 769,0 Eur (nárast o 3,29%), v roku 2011 už bola 786,0 Eur (nárast o 2,21%). Najvyššie
mzdy v SR sú v odvetví informačných technológií (1 576 Eur/mesiac v roku 2011), najnižšie
priemerné mzdy sú v hotelierstve a v reštauračných službách (cca 508 Eur za mesiac v roku
2011).
Z makroekonomických ukazovateľov je podstatný nárast inflácie po 2011, kedy sa
prejavili súčasne externé problémy v rámci Eurozóny i vnútorné problémy súvisiace so
zmenou hospodárskej politiky. V roku 2011 bol nárast inflácie oproti roku 2005 +16,9%
a v súčasnosti sa harmonizované indexy spotrebiteľských cien k roku 2005 zvýšili až
o 22,89%. Diferencovaná je štruktúra inflácie podľa odvetví. Najvyšším tempom rástli ceny
v službách – zdravotníctvo a vzdelávanie. Viac ako o 40 % vzrástli ceny alkoholických
nápojov a tabaku, najmä v dôsledku zvýšenia spotrebných daní. O tretinu sa zvýšili ceny
dôležitých vstupov (voda, elektrina, plyn), čo sa prakticky premietlo do všetkých odvetví
hospodárstva. Viac ako o štvrtinu vzrástli ceny v hotelierstve, reštauračných službách, pričom
práve uvedené odvetvie má dlhodobo najnižšie mzdy.
Ceny potravín sa zvýšili takmer o štvrtinu, čo je pri nízkom raste nominálnych miezd aj
pokles reálnych miezd. To následne viedlo k zníženiu spotrebiteľského dopytu.
Predmety dlhodobej spotreby ako nábytok, či odvetvia v ktorých je výrazná konkurencia
zo strany zahraničných podnikov (odevy, obuv, elektronika, zariadenie domácností) ceny
prakticky nezvyšovali. Príchod zahraničných telekomunikačných operátorov, či lacné
produkty z Ázie zabezpečili veľmi tvrdý konkurenčný boj a stabilizáciu spotrebiteľských cien
na domácom trhu. Spotrebiteľské ceny sú v nasledujúcej tabuľke 3.
Tab. 3: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v roku 2013
k základu priemer roku 2005 = 100
Druh produktov
Index cien 2013/2005
148,78
Zdravotníctvo
144,14
Vzdelávanie
142,95
Alkoholické nápoje a tabak
137,47
Bývanie, voda, elektrina, plyn
128,22
Hotely, kaviarne a reštaurácie
126,73
Potraviny a nealkoholické nápoje
126,51
Rozličné tovary a služby
108,70
Doprava
107,73
Rekreácia a kultúra
102,53
Odevy a obuv
100,27
Pošty a telekomunikácie
94,57
Nábytok, vybavenie domácností, bežná údržba domu
Spolu
122,89
Zdroj: www.statistics.sk, vlastné prepočty

Nízke colné bariéry sú zo strany zahraničia hodnotené vo všeobecnosti pozitívne, ale zo
strany domácich podnikateľských subjektov nie sú vždy hodnotenia priaznivé. Predovšetkým
malé a stredné podniky nemajú dostatok finančných prostriedkov na rýchle zmeny v oblasti
inovácií.
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Podmienky na mikroúrovni
V roku 2012 bola štruktúra fyzických a právnických osôb spolu podľa veľkostných
foriem podnikania v SR nasledovná:
1. Mikropodniky: 535 834 (0-9 pracovníkov)
2. Malé podniky 13 121 (10-49 pracovníkov)
3. Stredné, prípadne veľké podniky 2 651 (50 a viac pracovníkov).
Štruktúra zamestnanosti v malých a stredných podnikoch: prevažuje obchodná činnosť
a služby - veľkoobchod (68,2 %), služby (75,4 ), maloobchod (68,4%)
V Slovenskej republike pôsobilo podľa aktuálnych údajov Národnej agentúry pre rozvoj
MSP k 31.12.2012 spolu 387 451 malých a stredných podnikov, z toho bolo 359 574
živnostníkov (t.j. 92,81 %), pričom maximálny počet živnostníkov bol v SR v roku 2008, to
392 841, odvtedy ich počet klesá.
V roku 2012 bolo na Slovensku registrovaných 20 282 osôb formou slobodných povolaní
(5,23 %). Maximálny počet bol v SR zaznamenaný práve v uvedenom poslednom roku.
Slobodné povolania sa často realizujú popri hlavnom zamestnaní, napríklad vysokoškolský
pedagóg môže byť súčasne aj audítor, daňový poradca, lekár, atď., čiže táto osobitná
kategória mikropodnikov nemá výrazné existenčné problémy, ale naopak, trvale je v styku
s praxou.
V roku 2012 sme mali v SR 7 595 samostatne hospodáriacich roľníkov (1,96 %).
V opačnej pozícii ako slobodné povolania sú práve samostatne hospodáriaci roľníci. Ich
kvalifikačná štruktúra je horšia, dopyt po poľnohospodárskych produktoch je nižší a finančná
situácia je neudržateľná. Zvlášť - ak treba dodržiavať množstvo predpisov súvisiacich
s dodržiavaním kvality produktov, pri existujúcej colnej politike „benevolentnej“ voči
importu substitútov zo zahraničia do slovenských obchodných reťazcov.
Počet právnických osôb vo forme kapitálových spoločností mierne stúpa, maximum
spoločností s ručením obmedzením bol 150 433 v roku 2012, akciových spoločností bolo
11 181, ostatné osobné spoločnosti a družstvá majú klesajúce trend vývoja.
Podľa prieskumu GEM (2012)3 najvyššiu počiatočnú podnikateľskú aktivitu - Total
Entrepreneurial Activity (TEA) z krajín V4. Percento populácie 18-64 ročných, ktorí sú buď
rodiaci sa podnikatelia alebo vlastníci nových firiem tvorí 14,2 % z o SR je na 15 mieste
v rámci sledovaných 54 krajín sveta. Motivácia k počiatočnej aktivite je prevažujúca
motivácia cieľ zlepšenia príjmu, zvýšenia nezávislosti, ale aj nutnosť (či skôr nemožnosť
zamestnať sa). SR je súčasne aj krajina, s najvyššou mierou prerušenia podnikania (7 %) a
ukončenia podnikania (4,5 %) v rámci krajín V4 a súčasne dosahujeme 2. miesto v Európe.
Hlavnou príčinou pre prerušenie podnikania bola stratovosť podnikov, ktorú uviedla viac ako
1/3 podnikateľov. Na ďalších miestach boli uvedené osobné dôvody, napríklad nezhody
medzi vlastníkmi a manažérmi a tiež možnosť využiť iné príležitosti.
Problémy s financovaním sú uvedené až na štvrtom mieste, lebo v uvedenom období bolo
viacero podporných programov zo strany EU a klesli úroky v bankách po zavedení Eura v SR
od roku 2009 do roku 2011 boli nižšie ako do konca roku 2008. Z tých, ktorí ukončili
podnikanie sa do 12 mesiacov opäť vrátilo podnikať podnikateľskú činnosť 13,9 %

3

Pilková, A. a kol.: (2012) Podnikanie na Slovensku: vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie. Univerzita
Komenského Bratislava 2012, s. 14-15. ISBN 978-80-223-2823-4
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podnikateľov. Čiže o reštart podnikania sa pokúsil každý deviaty podnikateľ. Ďalšie príčiny
zániku podnikania boli väčšinou plánované vopred (napríklad odchod do dôchodku).

Vývoj a výsledky reštrukturalizácie v malých a stredných podnikoch na
Slovensku
Vývoj reštrukturalizácie
Do roku 2004 sa reštrukturalizácia prakticky v MSP takmer nerealizovala, od roku 2005
sa začala reštrukturalizácia rozbiehať podľa zákona č. 7/2005 Z. z. od roku 2007 do roku
2009 začal aj pomalý nárast, resp. stagnácia počtu MSP.
V roku 2007 bolo reštrukturalizovaných len 9 podnikov (najmä stredné podniky), v roku
2008 iba 11 podnikov a v roku 2009 už 62 podnikov.
Prvých sto firiem (presne 104 najmä stredných podnikov) bolo reštrukturalizovaných až
v roku 2010. Uvedený počet reštrukturalizovaných firiem bol v SR aj maximálny, v roku
2011 klesol ich počet na 100 podnikov.
Hlavné problémy na Slovensku v súvislosti s procesom reštrukturalizácie:
1. reštrukturalizácia musí byť realizovaná rýchle,
najmä cudzím krízovým
manažmentom, čo je pre malé podniky veľký problém
2. reštrukturalizáciu sprevádza prudký pokles počtu zamestnancov (v SR 30 %), čo je
v období hospodárskej krízy nepríjemné hlavne pre podniky v lokalitách mimo
veľkých miest, kde je každý prepustený pracovník prakticky dlhodobo nezamestnaný.
Výsledky reštrukturalizácie
1.
2.
3.
4.

Výsledkom reštrukturalizácie by mali byť:
riešenie (oddialenie) úpadku alebo hroziaceho úpadku
vyrovnanie dlhov
zabránenie začatia konkurzu
ochrana pred veriteľmi.

Podľa expertných prepočtov4 boli výsledky procesov reštrukturalizácie orientované najmä
do rozvoja obchodovania – až 67 % (po nástupe krízy obchodovanie pokleslo na menej ako
polovicu 30 %). Dominantné boli v obchodovaní najmä automobily.
V odvetví priemyslu a poľnohospodárstva realizovalo vnútornú reštrukturalizáciu len 18
% podnikov.
Pred krízou vstúpilo do bankrotu 10 % podnikov, po nástupe krízy začal ich podiel stúpať
na 18 %, prvenstvo mal textilný priemysel, ktorý nedokázal udržať kvalitu a ceny produktov.
Ostatné formy sa vyskytovali ojedinele, jednalo sa predovšetkým o offshoring 3 % (po
nástupe krízy a po voľbách nárast na 9 %, dodávky do áut), relokácia zo SR 1-2 % (potraviny)
a o akvizície 1 % (chemický priemysel a obchod).

4

Cziria, L. and Borgula, J., (2009), Preparation and management of restructuring, National report Slovakia, ITC
A.R.E.NA.S. 2009
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Záver
Teoreticky je legislatívna úprava reštrukturalizácie výhodná a zdalo by sa, že jej výsledky
sú iba pozitívne. Podľa našich zistení je opak pravdou, prakticky zmeny v legislatíve
a v podmienkach podnikania spôsobili, že proces reštrukturalizácie v SR v mnohých
prípadoch iba oddialil budúci zánik podnikateľského subjektu.
Z viac ako pol milióna podnikateľských subjektov vstúpilo do uvedených procesov
reštrukturalizácie na Slovensku maximálne 104 stredných podnikov, a to až v roku 2010, čiže
5 rokov po schválení príslušnej legislatívy. Čiže počet reštrukturalizovaných podnikov je
minimálny, výsledky sú neisté a očakávania od Zákona o konkurze a reštrukturalizácii číslo
7/2005 Z. z. sa nenaplnili.
Zdá sa, že aj prepracovaná legislatíva po harmonizácii s Európskou úniou neprináša vždy
iba pozitívne výsledky a nemusí sa automaticky premietnuť do činnosti podnikateľských
subjektov. Čiže aj dobre mienené legislatívne opatrenia na záchranu dlžníkov aj veriteľov
ostali v Slovenskej republike minimálne realizované.
Nedôvera podnikateľov v neustále novelizácie zákonov, či nízka vymožiteľnosť práva sa
tak premietli z právnych aspektov do ekonomických dôsledkov i do počtu klesajúcich
podnikateľských subjektov, osobitne fyzických osôb – malých a stredných podnikov.
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