
 

 

IV. 

 

Z á v ě r e č n á  z p r á v a  z  h o d n o c e n í  d o p a d ů  r e g u l a c e  

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Vyhláška o obsahu, rozsahu a způsobu sestavování výkazu stavu likvidity 

a výhledu vývoje likvidity (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele) 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo spravedlnosti 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 

07.2017 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Cílem návrhu vyhlášky je provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 

2017 tak, aby byl naplněn účel insolvenčního zákona a jiné právní úpravy, která spojuje 

s úpadkem dlužníka, resp. s vydáním rozhodnutí o úpadku, určité právní následky. 

Tyto právní následky nemají být spojovány se stavem tzv. platebního zadrhnutí, kterým se myslí 

přechodný a poměrně malý nedostatek likvidity dlužníka. Zjišťování stavu tzv. platebního 

zadrhnutí má napomoci nová vyvratitelná právní domněnka obsažená v § 3 odst. 3 insolvenčního 

zákona ve znění zákona č. 64/2017 Sb. (účinnost dnem 1. července 2017). 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  

Návrh vyhlášky nemá dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Předpokládají se dopady pozitivní, protože návrhem vyhlášky má být docíleno toho, aby právní 

účinky spojované s úpadkem a rozhodnutím o úpadku nenastávaly v případě tzv. platebního 

zadrhnutí, tedy pouze přechodného a poměrně malého nedostatku likvidity dlužníka. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Návrh vyhlášky se týká dlužníků, kteří jsou podnikateli a vedou účetnictví (včetně obchodních 

korporací ve smyslu zákona o obchodních korporacích). Dále se týká jejich věřitelů, kterými jsou 

zčásti též podnikatelé. 
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Vzhledem k okolnosti, že návrhem vyhlášky se sleduje usnadnění zjišťování úpadku pro účely 

insolvenčního zákona a dalších právních předpisů, předpokládají se dopady pozitivní, protože 

navrhovaná právní úprava má napomoci tomu, aby právní účinky úpadku a rozhodnutí o úpadku 

nenastávaly v situacích, kdy k tomu není věcný (ekonomický) důvod. Navrhovaná úprava dále 

přispěje i k rychlejšímu průběhu insolvenčního řízení ve fázi před zjištěním úpadku. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

Návrh vyhlášky nemá dopady na územní samosprávné celky. 

3.5 Sociální dopady: Ano  

Sociální dopady se předpokládají pozitivní, pokud se podaří předejít vydání rozhodnutí o úpadku 

v případech, kdy je dlužník pouze ve stavu platebního zadrhnutí. Zvláštní sociální dopady na 

rodiny a specifické skupiny obyvatel se nepředpokládají. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Návrh vyhlášky nemá dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen 

a mužů. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ano 

Určitá korupční rizika spočívají v tom, že podle § 3 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění zákona 

č. 64/2017 Sb. (účinnost dnem 1. července 2017) se má při zjišťování úpadku vycházet také 

z výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity. 

Jde o listiny vyhotovované zpracovateli (auditory, znalci nebo osobami zabývajícími se 

ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací a splňujícími požadavky 

stanovené návrhem vyhlášky), ze kterých má vyplývat ekonomický stav dlužníka. Pokud tyto 

listiny budou účelově podávat zkreslené informace, bude tím mařen účel právní úpravy. Zároveň 

však existují mechanismy, jak vzniku těchto situací předcházet. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Návrh vyhlášky nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška o obsahu, rozsahu a způsobu sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu 

vývoje likvidity (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele). 

1.2 Definice problému 

Usnesením ústavně právního výboru ze 74. schůze konané dne 6. října 2016 bylo 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR doporučeno, aby přijala některé změny a doplňky 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

(sněmovní tisk 785). 

Výše zmíněné změny a doplňky se týkaly mj. vložení nových odstavců 2 a 6 v § 3 

insolvenčního zákona, dále změny v § 128 odst. 3 insolvenčního zákona, doplnění nového 

odstavce 2 v § 131 insolvenčního zákona a doplnění nového písmene f) v § 431 insolvenčního 

zákona. 

Vládní návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ve znění výše 

uvedených změn a byl publikován pod č. 64/2017 Sb., účinnost novely nastává dnem 

1. července 2017. 

Otázkou posuzování úpadku podnikatele při zpoždění plateb se dlouhodobě zabývá 

Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka Institutu excelence v managementu 

při Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „Centrum 

restrukturalizace a insolvence“). Uvedeným pracovištěm je problém vymezen tak, že definice 

úpadku podle § 3 insolvenčního zákona není dostatečná. Nelze proto jednoznačně určit, kdy 

je dlužník ekonomicky životaschopný a není v úpadku ve formě platební neschopnosti.  

Konkrétně řečeno, definice úpadku je neurčitá v případě úpadku ve formě platební 

neschopnosti (insolvence), protože neobsahuje výslovnou úpravu tzv. mezery krytí, a tudíž 

výslovně neumožňuje zohlednit případy tzv. platebního zadrhnutí. 

Mezerou krytí se rozumí rozdíl mezi výší splatných peněžitých závazků dlužníka a výší 

jeho disponibilních prostředků. Mezerou krytí se tedy myslí nedostatek platebních prostředků 

dlužníka pro zaplacení splatných peněžitých závazků.1 

Platebním zadrhnutím se pak rozumí dočasná mezera krytí, která je relativně malá 

(v případě novely insolvenčního zákona menší než 10 % celkové výše splatných peněžitých 

závazků). Jde tedy o stav, kdy dlužník má dostatek prostředků k zaplacení téměř v plné výši 

(v případě novely insolvenčního zákona více než 90 % splatných peněžitých závazků počítáno 

podle jejich výše), přičemž dlužníkova neschopnost zaplatit jeho peněžité závazky v plné výši 

je jen dočasná (přechodná) a podaří se ji uzavřít v čase, který potřebuje úvěruschopná osoba 

k obstarání si úvěru potřebného k zaplacení dluhů. 

                                                 

1 Insolvenční zákon používá i nadále (i za účinnosti nového občanského zákoníku) pojmu závazek pro 

případy, kdy by dle rekodifikace soukromého práva bylo na místě hovořit o dluhu. Stejně tak i další termíny jsou 

uváděny dle insolvenčního zákona (např. právní úkon). 
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O platební zadrhnutí jde také v případě mezery krytí, která je relativně vyšší (v případě 

novely insolvenčního zákona ve výši 10 % peněžitých závazků dlužníka nebo i vyšší), pokud 

lze důvodně předpokládat, že se dlužníkovi podaří mezeru krytí uzavřít zcela nebo téměř 

zcela v dohledné době, po kterou lze od věřitelů důvodně požadovat posečkání. 

Výše uvedená úprava však nebyla v insolvenčním zákonu ve znění účinném do 30. 6. 

2017 výslovně obsažena vůbec, přičemž s účinností od 1. 7. 2017 insolvenční zákon obsahuje 

výslovnou právní úpravu vyvratitelné právní domněnky v novém § 3 odst. 3. Podle této 

domněnky se má za to, že dlužník je schopen plnit své splatné peněžité závazky, pokud 

mezera krytí činí méně než 10 % výše jeho splatných peněžitých závazků nebo pokud mezera 

krytí klesne pod 10 % během určitého období. Jakým konkrétním způsobem má věřitel tyto 

domněnku vyvracet novelizace výslovně neupravuje (k tomu srov. níže). Lze však předvídat, 

že podstatou důkazu opaku bude poukázání na časový odstup mezi okamžikem, k němuž se 

sestavuje výkaz stavu likvidity, a okamžikem, který je rozhodný pro rozhodnutí o úpadku, 

případně na skutečnost, že ani po uplynutí období, na něž se sestavuje výhled vývoje 

likvidity, nedošlo k dostatečnému uzavření mezery krytí (tedy k úplnému či takřka úplnému 

uzavření této mezery). 

Nová právní úprava obsažená v § 3 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění účinném od 

1. 7. 2017 se má týkat tzv. sporů o úpadek, přičemž má dopadat především na „zásadní spory 

o úpadek u větších podniků“2, tedy na komplikované spory o úpadek u větších dlužníků (jsou 

míněni dlužníci, které lze charakterizovat jako dlužníky s rozsáhlou majetkovou podstatou, 

velkým obratem apod.). 

V České republice nejsou dostupná data, která by uváděla, kolik „komplikovaných 

sporů o úpadek“ je vedeno.  

Z dostupných dat lze získat údaje o řízeních, ve kterých byla vydána rozhodnutí 

o zamítnutí insolvenčního návrhu podle § 143 insolvenčního zákona. Jde tedy o případy, kdy 

insolvenční řízení nebylo skončeno nemeritorně (např. zastavením řízení, odmítnutím 

insolvenčního návrhu např. pro vady), ale bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního 

návrhu podaného věřitelem.3 Údaj o celkovém počtu rozhodnutí o insolvenčním návrhu (tedy 

rozhodnutí o úpadku a jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu podle § 142 insolvenčního 

zákona) zahrnuje rozhodnutí o dlužnických i věřitelských insolvenčních návrzích. 

 

Rok 

Počet zamítnutých 

věřitelských 

insolvenčních 

návrhů (§ 143 IZ) 

Počet rozhodnutí 

o věřitelském 

insolvenčním 

návrhu  

Poměr 

v % 

Celkový počet 

rozhodnutí o 

insolvenčním 

návrhu4 

Poměr 

v % 

                                                 

2 Řečeno terminologií materiálu Centra restrukturalizace a insolvence, Alexander, J., Havel, B., Kuděj, 

M. Posuzování úpadku korporátních dlužníků. Návrh metodiky a legislativních změn, CRI Working Paper Series 

1/2012 (vizte str. 3 materiálu). 
3 Nelze sice vyloučit případy komplikovaných sporů o úpadek v insolvenčních řízeních zahájených na 

základě dlužnického insolvenčního návrhu (např. v případě neshod mezi jednateli dlužníka – společnosti 

s ručením omezeným). Půjde však výjimečné případy. 
4 Včetně dominantní agendy oddlužení. 
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2012 132 3059 4,32 30918 0,43 

2013 142 3743 3,79 38212 0,37 

2014 139 3770 3,69 39831 0,35 

2015 138 3192 4,32 35064 0,39 

2016 131 2462 5,32 32476 0,40 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti 

Jde však o všechny věřitelské insolvenční návrhy zamítnuté podle § 143 insolvenčního 

zákona. Jde tedy také o případy nedoložení splatné pohledávky insolvenčním navrhovatelem 

(tedy nedoložení aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu) nebo nedoložení splatné 

pohledávky dalšího věřitele (tedy nedoložení věřitelské plurality podle § 3 odst. 1 písm. a) 

insolvenčního zákona). V těchto případech však pravděpodobně nedošlo ke zkoumání 

platební neschopnosti dlužníka, protože insolvenční návrh byl zamítnut z jiných důvodů (byť 

nelze zcela vyloučit, že insolvenční soud shledal více důvodů pro zamítnutí insolvenčního 

návrhu).  

Dále jde o (raritní) případy podle § 143 odst. 3 insolvenčního zákona5 a podle § 143 

odst. 4 insolvenčního zákona.6  

Zbývající část zamítnutých věřitelských insolvenčních návrhů tvoří zamítnutí podle 

§ 143 odst. 1 insolvenčního zákona. Z nich však pouze část jsou insolvenční návrhy zamítnuté 

na základě „komplikovaného sporu o úpadek“ ve výše uvedeném smyslu. 

Dále jsou k dispozici data o rozhodnutích o úpadku vydaných na základě věřitelského 

insolvenčního návrhu.7 

Rok 

Počet rozhodnutí o úpadku 

vydaných na základě 

věřitelského insolvenčního 

návrhu 

2012 1581 

2013 2159 

                                                 

5 Ustanovení § 143 odst. 3 insolvenčního zákona: „Není-li dlužník v úpadku pro předlužení, zamítne 

insolvenční soud insolvenční návrh podaný věřitelem i tehdy, osvědčí-li dlužník jednající v dobré víře, že jeho 

platební neschopnost vznikla v důsledku protiprávního jednání třetí osoby a že se zřetelem ke všem okolnostem 

lze důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků.“ 
6 Ustanovení § 143 odst. 4 insolvenčního zákona: „Je-li dlužníkem právnická osoba, insolvenční soud 

zamítne insolvenční návrh podaný věřitelem i tehdy, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek po 

zahájení insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil.“ 
7 Opět platí, že nelze zcela vyloučit, že v insolvenčních řízeních, ve kterých bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku na základě dlužnického insolvenčního návrhu, byl řešen „komplikovaný spor o úpadek“, půjde nicméně 

o vzácné výjimky.  
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2014 2234 

2015 1692 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti  

Jde však o všechna rozhodnutí o úpadku vydaná na základě věřitelských insolvenčních 

návrhů bez rozlišení, jak rozhodování o insolvenčním návrhu probíhalo. 

Z jiných dostupných dat vyplývá, že ze zkoumaného vzorku 3222 insolvenčních řízení 

byl insolvenční návrh zamítnut podle § 143 insolvenčního zákona v 79 případech, což je 

2,45 % z celkového počtu zkoumaných insolvenčních řízení a 5,37 % z počtu insolvenčních 

řízení, ve kterých nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku.8 I v tomto případě platí, že v počtu 79 

zamítnutých insolvenčních návrhů podle § 143 insolvenčního zákona jsou zahrnuty všechny 

insolvenční návrhy zamítnuté podle § 143 insolvenčního zákona bez rozlišení, zda šlo 

o případ „komplikovaného sporu o úpadek“. 

Vzorek v sobě zahrnuje jen insolvenční řízení vedená s dlužníky – podnikateli, která 

byla pravomocně skončena v letech 2008 až 2014, přičemž pokud bylo rozhodnuto o způsobu 

řešení úpadku, šlo o konkurs. Celkový počet 3222 zkoumaných insolvenčních řízení odpovídá 

asi pětině všech insolvenčních řízení splňujících výše uvedené parametry.9 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

1.3.1 Obecně 

Úpadek je klíčovým pojmem insolvenčního práva. Úpadek je primárně pojmem 

ekonomickým, přičemž v ekonomii existuje více definic pojmu úpadek. Z hlediska právního 

je úpadek dlužníka určitým hmotněprávním stavem definovaným v § 3 insolvenčního zákona, 

přičemž v insolvenčním řízení je určitým procesním postupem tento hmotněprávní stav pouze 

zjišťován, a to osvědčením nebo dokazováním (ust. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona).10 

Definice úpadku má vliv mj. na přístup věřitele k insolvenčnímu soudu. Čím spíše bude 

právně úpadek definován tak, že dlužník sice v úpadku podle zákona není, ale věřitelova 

pohledávka je ve skutečnosti (ekonomicky vzato) nedobytná, tím spíše dochází k zásahu do 

práv věřitele. 

Stejně tak z hlediska dlužníka – alespoň teoreticky – platí, že čím je pro něj těžší naplnit 

zákonné znaky úpadku, tím déle bude čelit individuálnímu vymáhání pohledávek ze strany 

jednotlivých věřitelů (žaloby, exekuční řízení). Čím spíše tedy bude právně úpadek definován 

tak, že dlužník sice v úpadku podle zákona není, ale ve skutečnosti již není schopen plnit své 

peněžité závazky, tím spíše bude – zejména v případě řešení úpadku oddlužením – 

poškozován, neboť nebude moci dosáhnout účinků zahájení insolvenčního řízení (resp. 

případně také účinků schválení oddlužení). Tyto účinky přitom – zjednodušeně řečeno – 

                                                 

8 Převzato z díla Smrčka, L., Plaček, J., Schönfeld, J., Louda, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita a 

budoucnost insolvenčního zákona). Praha: Kamil Mařík – Professional Publishing, 2016, str. 77. 
9 Tamtéž, str. 71 a 72. 
10 Winterová, A., Macková, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 

insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, str. 197. 
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spočívají zásadně v tom, že dosavadní závazky dlužníka dále nenarůstají, a může tak být 

přikročeno k jejich alespoň částečnému uspokojení podle předem daného klíče. 

A naopak, je-li úpadek zákonem definován příliš přísně, mohou být podávány důvodné 

insolvenční návrhy i v případě, kdy práva věřitelů nejsou ohrožena a dlužník může svou 

situaci zvládnout. Vzhledem k okolnosti, že zahájení insolvenčního řízení a následné zjištění 

úpadku ohrožuje hodnotu majetku dlužníka, zaměstnanost v jeho podniku, poškozuje pověst 

dlužníka apod. (v případě likvidačních forem řešení úpadku dochází ke snížení hodnoty 

majetku dlužníka a ke ztrátě pracovních míst), představuje příliš široká právní definice 

úpadku zásah do práv dlužníka i věřitelů a dalších osob dotčených jeho úpadkem a dává 

vzniknout nespravedlivě tvrdému zásahu státu do činnosti fyzických a právnických osob. 

Definice úpadku je přitom jen jednou částí širšího tématu přístupu věřitele nebo 

dlužníka k insolvenčnímu soudu (k insolvenčnímu řízení), protože přístup k insolvenčnímu 

soudu lze regulovat i jinak, a to např. úpravou aktivní legitimace k podání insolvenčního 

návrhu, nároky na obsahové náležitosti insolvenčního návrhu apod. 

Je tedy zřejmé, že při definování úpadku je třeba zvážit práva a oprávněné zájmy 

věřitelů a jiných osob dotčených úpadkem dlužníka, jakož i dlužníka samotného. Definici 

úpadku lze přitom měnit také na základě parametrických změn (např. délka prodlení se 

splněním peněžitých závazků dlužníka). Změna pouhého parametru však v tomto případě 

neznamená, že by šlo o změnu nevýznamnou. 

Výše uvedené se pak vztahuje též na právní úpravu právních domněnek, 

prostřednictvím kterých je úpadek v insolvenčním řízení zjišťován. 

1.3.2. Úpadek ve formě platební neschopnosti 

Úpadek může mít formu platební neschopnosti a předlužení. Dále zná právní úprava 

pojem hrozící úpadek. 

Dlužník je podle § 3 odst. 1 insolvenčního v úpadku ve formě platební neschopnosti 

(insolvence), jestliže má více věřitelů, peněžité závazky splatné déle než 30 dnů a tyto 

závazky není schopen plnit. 

Výše popsaná definice úpadku ve formě platební neschopnosti je uplatnitelná pro 

všechny dlužníky – fyzické i právnické osoby, pro podnikatele i nepodnikatele. Tato definice 

zahrnuje primární i druhotnou platební neschopnost (pokud ovšem jde o případ podle § 143 

odst. 3 insolvenčního zákona, bude insolvenční návrh zamítnut, a to navzdory tomu, že je 

dlužník v úpadku). 

Požadavek § 3 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona na pluralitu věřitelů nelze 

posuzovat odděleně od požadavku plurality splatných závazků, které dlužník není schopen 

plnit. Dlužník musí mít nejméně dva věřitele, z nichž každý má proti němu pohledávku po 

lhůtě splatnosti; o úpadek tedy nepůjde například tehdy, má-li dlužník jen jediného věřitele 

s více pohledávkami po lhůtě splatnosti, avšak pohledávky dalších věřitelů dosud splatné 

nejsou.11 

                                                 

11 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2011, sen. zn. 29 NSČR 45/2011. 
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Podle části dřívější literatury se má při posuzování platební neschopnosti též zohlednit, 

zda je aktuální neschopnost dlužníka dostát svým splatným peněžitým závazkům jen 

přechodného, nebo trvalého rázu, má se tedy zohlednit, zda je dlužník schopen obstarat si 

v dohledné době krytí pohledávek věřitelů.12  

Podobný přístup je patrný z literatury prvorepublikové13, podle které se k insolvenci 

vyžaduje neschopnost uspokojit splatné pohledávky věřitelů v přiměřené době; jiná je 

přechodná neschopnost („váznutí platů“14), při které může dlužník počítat s tím, že své 

závazky splní s odkladem nepřevyšujícím míru, jakou věřitelé v podobných případech 

obvykle poskytují.  

V historické judikatuře se pak zdůrazňuje, že neschopnost k placení nelze zaměňovat 

s „uváznutím platů“.15 

Při posuzování platební neschopnosti se přitom skutečně zkoumá schopnost dlužníka 

zaplatit, jeho případná platební nevůle nezakládá úpadek. Dále se zkoumá, jestli může dlužník 

svůj případný majetek použít k uspokojení svých peněžitých závazků. Pokud nikoliv, 

k takovému majetku16 včetně pohledávek17 se nepřihlíží. 

V této souvislosti lze ještě poukázat na judikaturu německou18, a to konkrétně 

rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora ze dne 24. 5. 2005, sp. zn. IX ZR 

123/04,19 podle kterého platí: 

a. Je třeba předpokládat pouhé platební zadrhnutí, pokud nedojde k překročení doby, 

kterou potřebuje úvěruschopná osoba na to, aby si půjčila potřebné finanční. Jako 

k tomuto účelu nutná ale i postačující se jeví doba tří týdnů.  

b. Činí-li nedostatek likvidity dlužníka, který se během tří týdnů odstranit nepodařilo, 

méně než 10 % všech jeho splatných závazků, je zpravidla třeba vycházet z toho, že 

dlužník je schopen své závazky splácet, ledaže je již zřejmé, že tento nedostatek záhy 

dosáhne více než 10 %. 

c. Činí-li tento nedostatek likvidity dlužníka 10 % nebo více, je zpravidla třeba vycházet 

z toho, že dlužník není schopen své závazky splácet, ledaže výjimečně 

s pravděpodobností hraničící s jistotou nelze očekávat, že nedostatek likvidity bude 

                                                 

12 Zoulík, F. Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, str. 7 
13 Voska, J. Konkursní, vyrovnací a odpůrčí řády. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství Linhart 

& Pekárek, 1931, str. 89. 
14 Řečeno dobovou terminologií. 
15 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1927, sp. zn. R II 140/27. 
16 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011, sen. zn. 29 NSČR 36/2009, a ze dne 1. 3. 

2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010 (R 26/2012). 
17 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 20. 2011, sen. zn. 29 NSČR 10/2009 (R 80/2011), a ze 

dne 29. 6. 2011, sen. zn. 29 NSČR 39/2009 . 
18 Odkazuje na ni materiál Alexander, J., Havel, B., Kuděj, M. Posuzování úpadku korporátních dlužníků. 

Návrh metodiky a legislativních změn, CRI Working Paper Series 1/2012, str. 5, dostupné z 

http://iem.vse.cz/cri/wp-content/uploads/2016/06/Brozurka-navrh-metodiky-k-upadku.pdf. 
19 Dostupný z internetových stránek německého Spolkového soudního dvora, vizte 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2005-5-

24&Sort=3&nr=33452&pos=3&anz=13&Blank=1.pdf.  
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záhy zcela nebo téměř zcela odstraněn a po věřitelích je v souladu se zvláštními 

okolnostmi každého jednotlivého případu možné žádat posečkání. 

 

1.3.3 Právní domněnky neschopnosti plnit peněžité závazky 

Neschopnost plnit peněžité závazky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního 

zákona není zákonem blíže definována. Ke zjišťování neschopnosti plnit peněžité závazky 

dlužníka v insolvenčním řízení napomáhají právní domněnky, které mj. přesunují povinnost 

tvrzení a břemeno tvrzení na dlužníka, čímž je mj. omezován informační deficit věřitele jako 

insolvenčního navrhovatele, který o vnitřních hospodářských poměrech dlužníka téměř nikdy 

nemá takové informace jako sám dlužník. 

Jestliže je ovšem naplněna určitá domněnka, neznamená to nutně, že dlužník není 

schopen plnit své peněžité závazky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona. 

Z hlediska procesního však dochází k tomu, že je na dlužníkovi (jde-li o domněnky podle § 3 

odst. 2 insolvenčního zákona), aby tvrdil rozhodné skutečnosti vyvracející, že není schopen 

plnit své peněžité závazky. 

Ustanovení § 3 odst. 2 obsahuje čtyři vyvratitelné právní domněnky, podle kterých se 

má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby 

podstatné části svých peněžitých závazků, b) své závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po 

lhůtě splatnosti, c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých 

pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) dlužník nesplnil 

povinnost předložit insolvenčnímu soudu seznamy majetku, závazků a svých zaměstnanců. 

V případě domněnky podle § 3 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona se vyžaduje, aby 

dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků. Současná česká literatura se 

přitom víceméně shodne, že pojem podstatné části peněžitých závazků ani pojem zastavení 

plateb nejsou v judikatuře blíže vymezeny.20 

Zastavení plateb není definováno insolvenčním zákonem ani v současné literatuře. 

V aplikační praxi se insolvenční navrhovatelé – věřitelé zastavení plateb v insolvenčních 

návrzích nedovolávají. 

Dle literatury k zákonu o konkursu a vyrovnání21 musí být zastavení plateb provedeno 

výslovně, může se tak stát jakýmkoliv způsobem, o kterém se dozvědí věřitelé, pouhé 

neplacení však za zastavení plateb nelze považovat. 

Zastavení plateb je přitom institut převzatý22 ze zákona o konkursu a vyrovnání (zákon 

č. 328/1991 Sb.), resp. z ještě dřívějších úprav, a to z § 1 odst. 2 zákona č. 64/1931 Sb. z. a n., 

podle kterého platilo, že zastaví-li dlužník platy23, má se za to, že není s to, aby plnil své 

                                                 

20 Např. Hásová, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 22. 
21 Zoulík, F. Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 1998, str. 7. 
22 Srov. k tomu rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2015, sen. zn. 29 NSČR 24/2013. 
23 Dobovou terminologii „zastavení platů“ však nelze zaměňovat za „váznutí platů“ nebo „uváznutí 

platů“. V prvním případě jde o trvalý stav, v druhém případě jde o stav přechodný. 
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splatné závazky, podle § 68 odst. 1 téhož zákona platilo24, že oznámení dlužníka soudu, že 

zastavil platy, má být považováno za návrh na prohlášení konkursu. Podle § 68 odst. 2 zákona 

č. 337/1914 ř. z. platila domněnka platební neschopnosti, pokud dlužník zastavil svá placení25 

(srov. k tomu i § 70 odst. 1 téhož zákona, který hovoří o zastavení platů). 

Podle Nejvyššího soudu je nutno za zastavení plateb ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 

písm. a) insolvenčního zákona považovat vědomé jednání dlužníka (jeho rozhodnutí), že 

nebude dále plnit své peněžité závazky, zpravidla doprovázené prohlášením o tom, že své 

závazky hradit nebude. K naplnění domněnky postačí, učiní-li tak dlužník alespoň ve vztahu 

k podstatné části svých závazků.26  

Je tedy zřejmé, že historicky bylo zastavení plateb spíše vázáno na dlužnické návrhy na 

prohlášení konkursu, přičemž zastavení plateb bylo vnímáno jako právní jednání dlužníka. 

Vzhledem k okolnosti, že judikatura návazností současné úpravy na právní úpravy předchozí 

výslovně argumentuje, platí zřejmě, že i podle současné právní úpravy je třeba zastavení 

plateb chápat jako institut spíše použitelný v souvislosti s dlužnickými insolvenčními návrhy. 

Insolvenční zákon obsahuje nově (oproti zákonu o konkursu a vyrovnání) podmínku, 

aby k zastavení plateb došlo ve vztahu k podstatné části peněžitých závazků dlužníka.  

Pokud jde o pojem podstatné části peněžitých závazků, část literatury dovozuje, že jde 

o takový rozsah, který v rámci běžné platební morálky dlužníka představuje lehce zjistitelný 

exces.27 Případně je dovozováno, že postačí, jde-li např. o dvoutřetinovou většinu.28 

Podle § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona se má za to, že dlužník není schopen 

plnit své peněžité závazky, jestliže je neplní po dobu delší 3 měsíců po splatnosti. Právní 

úprava této domněnky je výrazně méně náročná na výklad a z hlediska věřitele je snazší tvrdit 

rozhodné skutečnosti, jejichž osvědčení se podle uvedeného ustanovení vyžaduje. 

Podle § 3 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona se má za to, že dlužník není schopen 

plnit své peněžité závazky, jestliže není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných 

peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.  

Konečně podle § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona se má za to, že dlužník není 

schopen plnit své peněžité závazky, jestliže nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené 

v § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, kterou mu uložil soud. Jde o seznamy podle § 104 odst. 

1 písm. a), b) a c) insolvenčního zákona, tedy o seznam majetku, seznam závazků a seznam 

zaměstnanců. Seznam závazků dlužníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 písm. b) 

insolvenčního zákona musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm 

                                                 

24 Srov. k tomu i Zelenka, J., Maršíková, J. Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. 2. podstatně 

přepracované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, a.s., Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví 

Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2002, str. 20. 
25 Nejde však o „váznutí platů“ nebo „uváznutí platů“. 
26 Srov. opět rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2015, sen. zn. 29 NSČR 24/2013. 
27 Hásová, J. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 22.  
28 Maršíková, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 

prováděcími předpisy. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2014, str. 32. 
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uvedených.29 V judikatuře byl zaznamenán případ, kdy dlužník zatajil v seznamu závazků dva 

své věřitele – byl proto aplikován § 3 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona.30  

Je přitom třeba zdůraznit, že domněnky podle § 3 odst. 2 insolvenčního zákona se týkají 

pouze neschopnosti plnit peněžité závazky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního 

zákona31, byť úpadek ve formě platební neschopnosti je vymezen celým § 3 odst. 1 

insolvenčního zákona. 

1.3.4 Některé procesní souvislosti 

Insolvenční řízení je typem občanského (civilního) soudního řízení32 zahajovaného na 

návrh (zahájení insolvenčního řízení z úřední povinnosti v České republice možné není). 

Insolvenční řízení je jednotné33, přičemž se člení na fáze. První (přípravná) fáze je 

zahájena se zahájením insolvenčního řízení (srov. § 97 odst. 1 insolvenčního zákona) a končí 

rozhodnutím o insolvenčním návrhu, kterým je rozhodnutí o úpadku (srov. § 136 odst. 1 

insolvenčního zákona) nebo tzv. jiné rozhodnutí o insolvenčním návrhu (srov. § 142 

insolvenčního zákona). V první fázi insolvenčního řízení se tedy zpravidla rozhoduje, zda je 

dlužník v úpadku.34 

Zjišťování skutečností potřebných k osvědčení dlužníkova úpadku se v případě 

věřitelského insolvenčního návrhu řídí vyšetřovací zásadou. Povinnost insolvenčního soudu 

provést (jde-li o insolvenční návrh věřitele) i jiné (než účastníky navržené) důkazy potřebné 

k osvědčení dlužníkova úpadku (ust. § 86 insolvenčního zákona) se pojí jen se situací, kdy 

potřeba provedení takových důkazů vyšla v insolvenčním řízení najevo (tímto ustanovením se 

nicméně nenahrazuje povinnost tvrzení, daná procesní aktivitou účastníků insolvenčního 

řízení, neboť není povinností insolvenčního soudu pátrat po skutečnostech, které mají, 

resp. mohou, být dokazovány).35 

Výše popsané právní domněnky jsou vyvratitelnými domněnkami.36 Jestliže 

insolvenčním navrhovatelem – věřitelem jsou v insolvenčním návrhu tvrzeny rozhodné 

skutečnosti, na jejichž osvědčení nebo dokázání (srov. § 131 a § 136 odst. 1 insolvenčního 

zákona) se daná domněnka zakládá, a tyto skutečnosti osvědčeny nebo dokázány jsou, je na 

dlužníku, aby tvrdil, že v úpadku přesto není.37  

Dlužník vyvrátí domněnku své platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 

insolvenčního zákona, jakmile je v insolvenčním řízení osvědčeno nebo prokázáno, že 

                                                 

29 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010 (R 26/2012). 
30 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014, sen. zn. 29 NSČR 69/2011. 
31 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010, sen. zn. 29 NSČR 17/2009 (R 51/2011). 
32 Winterová, A., Macková, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015, str. 41. V judikatuře viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 

2011, sen. zn. 29 NSČR 13/2011, a ze dne 30. 4. 2013, sen. zn. 29 NSČR 80/2012. 
33 Srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 9. 2010, sen. zn. 3 VSPH 608/2010 (R 114/2011).  
34 Srov. k tomu rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2014, sen. zn. 29 NSČR 5/2014 (R 61/2014). 
35 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009 (R 14/2011), a ze 

dne 21. 12. 2011, sen. zn. 29 NSČR 14/2011 (R 44/2012). 
36 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2011, sen. zn. 29 NSČR 21/2010. 
37 Srov. k tomu rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010 (R 26/2012), a 

ze dne 12. 12. 2013, sen. zn. 29 NSČR 113/2013 (R 45/2014). 
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dlužník je schopen uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční soud pro 

účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené (doložené).38 

1.3.5 Nová právní úprava zjišťování úpadku ve formě platební neschopnosti 

obsažená v insolvenčním zákoně ve znění zákona č. 64/2017 Sb. 

Novelou č. 64/2017 Sb. byla výslovná úprava zjišťování úpadku ve formě platební 

neschopnosti doplněna o nové znění § 3 odst. 3 insolvenčního zákona obsahující novou právní 

domněnku. 

Podle nového textu § 3 odst. 3 insolvenčního zákona platí: 

„Má se za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své 

peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho 

disponibilních prostředků (dále jen "mezera krytí") stanovený ve výkazu stavu likvidity podle 

prováděcího právního předpisu představuje méně než desetinu výše jeho splatných peněžitých 

závazků, anebo pokud výhled vývoje likvidity sestavený podle prováděcího právního předpisu 

osvědčuje, že mezera krytí klesne v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, pod 

jednu desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků. Výkaz stavu likvidity anebo výhled 

vývoje likvidity musí být sestavené v souladu s požadavky, které stanoví prováděcí právní 

předpis, auditorem, znalcem nebo osobou, která se zabývá ekonomickým poradenstvím v 

oblasti insolvencí a restrukturalizací a splňuje požadavky stanovené prováděcím právním 

předpisem.“ 

Podle nového § 3 odst. 6 insolvenčního zákona platí: 

„Obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity a 

uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, 

nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, délku 

období, na které se sestavuje výhled vývoje likvidity, a požadavky na osoby, které jsou 

oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity anebo výhledu vývoje likvidity, stanoví prováděcí 

právní předpis.“ 

Podle nového znění § 128 odst. 3 insolvenčního zákona platí: 

„Insolvenční soud může rozhodnout, aby mu seznamy uvedené v § 104 odst. 1 a 

případně též výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity předložil i dlužník, který není 

insolvenčním navrhovatelem; má-li insolvenční navrhovatel vůči dlužníku vykonatelnou 

pohledávku, uloží insolvenční soud tuto povinnost dlužníku vždy. Seznam majetku, výkaz stavu 

likvidity a výhled vývoje likvidity zveřejní v takovém případě v insolvenčním rejstříku až po 

rozhodnutí o úpadku.“ 

Podle nového § 131 odst. 2 insolvenčního zákona platí: 

„Při projednání insolvenčního návrhu podaného věřitelem se k výkazu stavu likvidity a 

výhledu vývoje likvidity pro účely § 3 odst. 3 přihlíží pouze, předloží-li dlužník oba dokumenty 

insolvenčnímu soudu nejpozději do 14 dní od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního 

řízení v insolvenčním rejstříku. Tuto lhůtu může insolvenční soud na žádost dlužníka z důvodů 

zvláštního zřetele hodných přiměřeně prodloužit.“ 

                                                 

38 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010 (R 26/2012), a ze dne 30. 

4. 2013, sen. zn. 29 NSČR 22/2011. 
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Podle nového § 431 písm. f) insolvenčního zákona platí: 

„Ministerstvo stanoví vyhláškou (...) 

f) obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity a 

uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, 

nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, délku 

období, na které se sestavuje výhled vývoje likvidity, požadavky na osoby, které jsou 

oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity anebo výhledu vývoje likvidity,“ 

Z přehledu ustanovení vyplývá, že do insolvenčního zákona byla doplněna další právní 

domněnka, která se vztahuje ke schopnosti dlužníka platit jeho splatné peněžité závazky ve 

smyslu § 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona. 

Projednání insolvenčního návrhu věřitele tedy ve vztahu ke schopnosti dlužníka plnit 

jeho peněžité závazky dle § 3 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona bude od účinnosti zákona 

č. 64/2017 Sb. (účinnost dnem 1. července 2017) probíhat tak, že bude procesní povinností 

věřitele tvrdit rozhodné skutečnosti zakládající alespoň jednu z domněnek podle § 3 odst. 2 

insolvenčního zákona. 

Jestliže bude mít insolvenční soud tyto skutečnosti za osvědčené nebo prokázané 

(srov. § 136 odst. 1 insolvenčního zákona), přikročí ke zjišťování toho, zda jsou osvědčeny 

rozhodné skutečnosti tvrzené dlužníkem vyvracející domněnky podle § 3 odst. 2 

insolvenčního zákona. Mezi takové rozhodné skutečnosti patří i skutečnosti zakládající 

domněnku podle § 3 odst. 3 insolvenčního zákona.  

Jestliže bude procesní obrana dlužníka proti insolvenčnímu návrhu založena na 

skutečnostech zakládajících domněnku podle § 3 odst. 3 insolvenčního zákona a tato obrana 

bude úspěšná (čili tyto skutečnosti budou osvědčeny), bude následně věcí věřitele tvrdit 

takové rozhodné skutečnosti, které domněnku podle § 3 odst. 3 insolvenčního zákona, podle 

které dlužník je schopen plnit své peněžité závazky, vyvracejí. 

Věřitel tedy bude muset tvrdit, že dlužník není schopen plnit své splatné peněžité 

závazky, přestože podle výkazu stavu likvidity činí mezera krytí méně než 10 %. Bude tedy 

muset např. tvrdit, že dlužníkovi se nepodařilo nebo nepodaří mezeru krytí odstranit v době, 

kterou úvěruschopná osoba potřebuje k opatření si potřebného úvěru. 

Respektive věřitel bude muset tvrdit, že dlužník není schopen plnit své splatné peněžité 

závazky, přestože podle výhledu vývoje likvidity klesne mezera krytí během období, na které 

je výhled sestavován, pod 10 %. Bude tedy muset např. tvrdit, že dlužníkovi se nepodaří nebo 

nepodařilo mezeru krytí zcela nebo téměř zcela odstranit v době, po kterou lze důvodně 

požadovat od věřitelů posečkání. 

Výše uvedený výklad odpovídá nejen německé výkladové praxi, na kterou odkazuje 

Centrum restrukturalizace a insolvence, ale též judikatuře a literatuře československé 

prvorepublikové citované výše v kap. 1.3.2. 

Nová domněnka podle § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (ve znění účinném od 1. 7. 

2017) se týká jen dlužníků – podnikatelů, kteří vedou účetnictví. Pojem podnikatele je 

definován v § 420 a § 421 občanského zákoníku. 
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Za podnikatele se považuje osoba zapsaná do obchodního rejstříku (ust. § 421 odst. 1 

občanského zákoníku). Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti a družstva, 

fyzické osoby, které jsou podnikateli, mají bydliště na území České republiky a požádají 

o zápis, a některé další osoby (ust. § 42 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů).  

Podle § 421 odst. 2 občanského zákoníku dále platí, že se má za to, že podnikatelem je 

osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona (jiným 

oprávněním je např. oprávnění vykonávat advokacii ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, ve znění pozdějších předpisů).  

Podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní 

účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, považován se zřetelem k této činnosti 

za podnikatele.  

Účetnictví vedou účetní jednotky. Kdo je účetní jednotkou, je stanoveno v § 1 odst. 2 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále nová právní úprava v § 3 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 

2017 počítá v případě výhledu vývoje likvidity s tím, že tento výhled je zpracováván na určité 

období. Délka tohoto období a jeho počátek však nejsou v zákoně vymezeny. 

V § 3 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 se dále stanoví, že 

výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity je zpracováván auditorem, znalcem nebo 

osobou, která se zabývá ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací 

a splňuje požadavky stanovené prováděcím předpisem.  

Kdo je auditorem, stanoví zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 

zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.  

Znalcem je míněn znalec ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, 

ve znění pozdějších předpisů. Insolvenční zákon nestanoví nic bližšího o tom, který znalec má 

výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity vyhotovit (tedy pro který obor má být 

znalec do seznamu znalců a tlumočníků zapsán). 

Stejně tak insolvenční zákon blíže nevymezuje osobu, která se zabývá ekonomickým 

poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací. 

Zákon též blíže nevymezuje vztah osoby, která výkaz stavu likvidity nebo výhled 

vývoje likvidity vyhotovuje, k dlužníkovi. Není též explicitně stanoveno, kdo takovou osobu 

sestavením výkazu nebo výhledu pověří.  

Zákon rovněž předpokládá, že požadavky na sestavení výkazu stavu likvidity nebo 

výhledu vývoje likvidity stanoví prováděcí předpis. 

1.3.6 Související právní úprava 

S novou právní úpravou zjišťování úpadku ve formě platební neschopnosti souvisí 

právní úprava hrozícího úpadku ve smyslu § 3 odst. 5 insolvenčního zákona ve znění účinném 

od 1. 7. 2017 (dosavadní odstavec 4). Podle tohoto ustanovení jde o hrozící úpadek tehdy, lze-

li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně 

a včas splnit podstatnou část svých závazků. 
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Pojem hrozícího úpadku byl do českého úpadkového práva zaveden až insolvenčním 

zákonem, předchozí právní úprava obsažená v zákonu o konkursu a vyrovnání tento pojem 

neznala. Hrozící úpadek je přitom definován jako hrozící úpadek ve formě platební 

neschopnosti (a nikoliv předlužení). 

Insolvenční návrh však v případě hrozícího úpadku může podat pouze dlužník, věřitel 

nikoliv (ust. § 97 odst. 5 část věty za středníkem insolvenčního zákona). 

Možnost zahájení insolvenčního řízení, resp. vydání rozhodnutí o úpadku, i v případě 

hrozícího úpadku umožňuje včasné řešení ekonomických potíží dlužníka. Hrozící úpadek 

může být – stejně jako úpadek – řešen všemi způsoby řešení úpadku, které insolvenční zákon 

zná39 – tedy konkursem40, reorganizací i oddlužením. 

Nová právní úprava posuzování úpadku ve formě platební neschopnosti přitom má 

dopad i na výklad pojmu hrozící úpadek. Pokud by totiž při posuzování hrozícího úpadku 

bylo zjištěno, že lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník se 

ocitne pouze ve stavu tzv. platebního zadrhnutí, nepůjde o stav hrozícího úpadku. 

Prostřednictvím domněnky platebního zadrhnutí obsažené v § 3 odst. 3 insolvenčního zákona 

ve znění účinném od 1. 7. 2017 je tedy ovlivněno i zjišťování hrozícího úpadku.  

Dále je třeba upozornit, že právní úprava zjišťování úpadku je insolvenčním soudem 

aplikována i při rozhodování o jiných otázkách upravených insolvenčním zákonem. 

Domněnky podle § 3 odst. 2 insolvenčního zákona platí i v dalších případech, kdy insolvenční 

zákon váže vznik případných práv a povinností na stav úpadku dlužníka. 

Je tak např. aplikována i v řízeních o odpůrčí žalobě podle § 235 odst. 2 insolvenčního 

zákona. Je tomu tak z toho důvodu, že podle § 240 a § 241 insolvenčního zákona je jednou 

z rozhodných skutečností – z hlediska odporovatelnosti právních úkonů dlužníka – úpadek 

dlužníka. 

Právní úprava odporovatelnosti právních úkonů dlužníka umožňuje insolvenčnímu 

správci usilovat o neúčinnost těch právních úkonů dlužníka, kterými byli poškozeni všichni 

věřitelé dlužníka nebo někteří z věřitelů byli zvýhodnění na úkor ostatních věřitelů (ust. § 235 

odst. 1 insolvenčního zákona).  

Nová právní úprava posuzování platební neschopnosti má vliv též na posuzování vzniku 

závazku k náhradě škody za opožděně podaný dlužnický insolvenční návrh podle § 98 a násl. 

insolvenčního zákona. 

Je tomu tak z toho důvodu, že podle § 98 odst. 1 insolvenčního zákona má být 

insolvenční návrh dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – 

podnikatelem, podán bez zbytečného odkladu poté, co se dlužník dozvěděl nebo při náležité 

pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Pokud není tato povinnost splněna, vzniká 

odpovědnost za škodu nebo jinou újmu způsobenou věřitelům (ust. § 99 odst. 1 insolvenčního 

zákona). Škoda nebo jiná újma spočívá v rozdílu mezi výší pohledávky zjištěnou 

                                                 

39 Tzv. zvláštní způsoby řešení úpadku ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona jsou 

vyhrazeny pro zvláštní typy dlužníků, přičemž jde o transpoziční právní úpravu (srov. § 367 a násl. 

insolvenčního zákona). 
40 Řešení hrozícího úpadku konkursem by však bylo zřejmě velmi výjimečné. 
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v insolvenčním řízení přihlášenou věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel 

v insolvenčním řízení na uspokojení pohledávky obdržel.41  

V logice výše odkazovaného závěru judikovaného Nejvyšším soudem by mělo platit, že 

nová právní úprava bude mít též vliv na posuzování přípustnosti započtení po rozhodnutí 

o úpadku podle § 140 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona. Uvedené ustanovení totiž váže 

přípustnost započtení proti pohledávkám dlužníka po rozhodnutí o úpadku na vědomost 

věřitele o úpadku dlužníka. Jestliže tedy věřitel věděl o úpadku dlužníka v době, kdy nabyl 

svou pohledávku, nemůže po rozhodnutí o úpadku k započtení přikročit.  

Dále nová právní úprava souvisí s právní úpravou obsaženou v zákonu o obchodních 

korporacích42, podle které je s úpadkem spojena celá řada právních následků: 

- podle § 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nesmí obchodní korporace vyplatit 

zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si 

tím přivodila úpadek, 

- podle § 62 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vydají členové orgánů obchodní 

korporace na výzvu insolvenčního správce, pokud byl zjištěn úpadek v insolvenčním 

řízení zahájeném na základě věřitelského insolvenčního návrhu, prospěch získaný ze 

smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní 

korporace obdrželi, a to za období 2 let před právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud 

věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku, 

a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné 

a rozumně předpokládatelné, 

- podle § 63 a násl. zákona o obchodních korporacích je úpadek (a okamžik, kdy nastal) 

zohledňován při vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu 

funkce včetně ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace, 

- s institutem úpadku dále pracuje právní úprava podnikatelských seskupení (ust. § 72 

odst. 3, § 76 odst. 2 a § 90 odst. 3 zákona o obchodních korporacích), která úpadkem 

podmiňuje přísnější právní režim, který má chránit některé osoby (věřitele, společníky 

apod.) před dopady určitých transakcí činěných v rámci podnikatelského seskupení, 

- podle § 182 zákona o obchodních korporacích platí, že jednatel svolá jednání valné 

hromady bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že společnosti hrozí úpadek, 

- podle § 302 zákona o obchodních korporacích platí, že akciová společnost nemůže 

sama ani prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet akciové 

společnosti nabývat vlastní akcie, pokud by si tím přivodila úpadek, 

- podle § 639 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích platí, že představenstvo 

družstva svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že se 

družstvo dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, 

a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 

                                                 

41 Srov. k tomu rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2014, sen. zn. 29 ICdo 14/2012 (R 113/2014).  
42 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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Pokud by měla být právní úprava definice úpadku ve formě platební neschopnosti dle 

§ 3 odst. 1 insolvenčního zákona a právní úprava domněnek podle § 3 odst. 2 insolvenčního 

zákona aplikována i na rozhodování podle zákona o obchodních korporacích, bude mít nová 

právní úprava obsažená v § 3 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění od 1. 7. 2017 dopad nejen 

v rámci insolvenčního práva.  

Půjde především o případy, kdy se zákon o obchodních korporacích dovolává výslovně 

rozhodnutí o úpadku, ale též o případy, kdy zákon o obchodních korporacích používá pojem 

úpadek.43 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

1.4.1 Obecně 

Dotčenými osobami jsou prakticky všechny fyzické a právnické osoby, protože 

dlužníkem nebo věřitelem může být každý, přičemž účastníkem insolvenčního řízení může 

být též kdokoliv.  

Problematika zjišťování úpadku je pro insolvenční řízení, resp. pro insolvenční právo, 

problematikou klíčovou. Jak je popsáno výše, pokud právní úprava zjišťování úpadku bude 

bránit zjištění úpadku v případě dlužníků, kteří nejsou a nebudou schopni zaplatit své peněžité 

závazky, dochází k poškozování práv věřitelů. A naopak, pokud by bylo možné zjištění 

úpadku i v případě dlužníků, kteří v úpadku nejsou, dochází k poškozování těchto dlužníků, 

ale případně též i jejich věřitelů, popřípadě dalších osob dotčených jejich úpadkem. 

1.4.2 Obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity a uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, 

závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity 

a) Dlužníci 

Náklady i přínosy přímé. 

b) Věřitelé 

Náklady přímé i nepřímé, přínosy nepřímé. 

c) Insolvenční a jiné soudy 

Náklady přímé, přínosy nepřímé. 

d) Členové orgánů obchodních korporací, management a společníci (včetně akcionářů a 

členů družstva. 

Náklady i přínosy nepřímé. 

e) Zpracovatelé výkazů stavu likvidity a výhledů vývoje likvidity 

Náklady i přínosy přímé. 

1.4.3 Délka období, pro které je sestavován výhled vývoje likvidity 

                                                 

43 Čemuž nasvědčuje např. komentář Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon 

o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. Tomuto závěru nasvědčuje i výše 

citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2014, sen. zn. 29 ICdo 14/2012 (R 113/2014). 
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a) Dlužníci 

Přínosy nepřímé. 

b) Věřitelé 

Náklady nepřímé. 

1.4.4 Požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity 

nebo výhledu vývoje likvidity 

a) Dlužníci 

Náklady přímé. 

b) Věřitelé 

Náklady nepřímé. 

c) Zpracovatelé výkazů stavu likvidity a výhledů vývoje likvidity 

Přínosy přímé. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Obecným cílem návrhu vyhlášky je provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona ve 

znění účinném od 1. 7. 2017 tak, aby byl naplněn účel insolvenčního zákona a jiné právní 

úpravy, která spojuje s úpadkem dlužníka, resp. s vydáním rozhodnutí o úpadku, určité právní 

následky. 

Účelem insolvenčního zákona je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka tak, aby 

byly prostřednictvím některého ze stanovených způsobů řešení úpadku uspořádány majetkové 

vztahy dlužníka k osobám dotčeným jeho úpadkem nebo hrozícím úpadkem a aby byli co 

nejvíce a zásadně poměrně uspokojeni věřitelé nebo aby došlo k oddlužení dlužníka.44 

Konkrétním cílem je: 

- umožnit snazší rozlišení mezi dlužníky, kteří jsou ekonomicky životaschopní a jsou 

pouze přechodně ve stavu tzv. platebního zadrhnutí, a dlužníky, kteří ekonomicky 

životaschopní nejsou, umožnit tak, aby právní účinky spojené s úpadkem dlužníka byly 

uplatněny pouze v odůvodněných případech, zejména předejít vydání rozhodnutí 

o úpadku v případě dlužníků, u kterých k tomu není věcný (ekonomický) důvod, 

- usnadnit řešení tzv. sporů o úpadek z hlediska zásady procesní ekonomie, zejména 

zkrácením doby od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku, případně do 

jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. 

Naplnění konkrétních cílů sleduje, aby byl naplněn obecný cíl popsaný výše. Pokud totiž 

bude rozlišeno, v kterých případech má být vydáno rozhodnutí o úpadku a v kterých nikoliv, 

bude některý ze způsobů řešení úpadku stanovený v insolvenčním zákoně použit pouze tehdy, 

je-li k tomu věcný důvod. Navíc k tomu dojde při respektování zásady procesní ekonomie, 

takže první fáze insolvenčního řízení proběhne hospodárněji. 

                                                 

44 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2013, sen. zn. 29 NSČR 14/2012 (R 76/2013). 
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Operativním cílem návrhu vyhlášky je stanovit: 

- obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, 

- uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, 

nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, 

- délku období, na které se sestavuje výhled vývoje likvidity, 

- požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity nebo 

výhledu vývoje likvidity. 

Operativní cíle jsou stanoveny s ohledem na zmocňovací ustanovení.  

 

1.6 Zhodnocení rizika 

1.6.1 Obecně 

Jak uvedeno výše, je problém definován tak, že definice úpadku podle § 3 

insolvenčního zákona není dostatečná. Nelze totiž podle ní jednoznačně určit, kdy je dlužník 

ekonomicky životaschopný a není v úpadku ve formě platební neschopnosti. Konkrétně 

řečeno je definice úpadku neurčitá v případě úpadku ve formě platební neschopnosti 

(insolvence), která neobsahuje výslovnou úpravu tzv. mezery krytí, jejímž prostřednictvím by 

byly zohledněny případy tzv. platebního zadrhnutí. 

1.6.2 Obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity a uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, 

závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity 

Při přípravě prováděcího předpisu je třeba respektovat, že výkaz stavu likvidity i výhled 

vývoje likvidity má osvědčit určitý ekonomický stav dlužníka. Vzhledem k okolnosti, že jde 

o důkazní prostředky, má být prostřednictvím výkazu nebo výhledu zjišťován stav věci 

(srov. § 125 o. s. ř.).  

Riziko lze tedy spatřovat v tom, že výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity 

nebude úplně a pravdivě vypovídat o ekonomickém stavu dlužníka. 

Dále existuje riziko, že výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity nebude 

dostatečně přehledný a srozumitelný, takže jeho vypovídací hodnota bude omezená. 

1.6.3 Délka období, pro které je sestavován výhled vývoje likvidity 

Výše požadovaná konkretizace definice úpadku byla již částečně provedena novelou 

insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017. Zmocňovací ustanovení ovšem vyžaduje, aby 

byla prováděcím předpisem stanovena délka období, na jaké je zpracováván výhled vývoje 

likvidity.  

Pokud bude toto období stanoveno jako příliš dlouhé, existuje riziko, že mimo režim 

insolvenčního řízení, a to k újmě věřitelů, bude udržován dlužník, který sice nesplňuje ani 

parametry “bezpečné“ mezery krytí dle insolvenčního zákona (méně než 10 % výše splatných 

závazků), nicméně v tomto stavu se nachází nepřiměřeně dlouho a věřitelům dlouhodobě 

neplatí ve stanovený čas plnění. 
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Prodloužení doby, po niž dlužník neuhrazuje splatné pohledávky svých věřitelů, aniž by 

byl prohlášen jeho úpadek, s sebou nese riziko druhotné platební neschopnosti dlužníkových 

věřitelů, a to tím spíše, čím ekonomicky významnější je dlužník a čím větší nepoměr existuje 

v ekonomické velikosti dlužníka a jeho věřitelů.  

Nadto se zvyšuje riziko, že obchodní korporace bude vyplácet zisk nebo prostředky 

z jiných vlastních zdrojů nebo na ně vyplácet zálohy (ust. § 40 zákona o obchodních 

korporacích) na úkor věřitelů, že členové orgánů obchodní korporace nebudou mít povinnost 

vydat prospěch získaný od obchodní korporace (ust. § 62 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích), a to opět na úkor věřitelů. Stejně tak hrozí přílišné zpřísnění podmínek pro 

vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce dle § 63 a násl. 

zákona o obchodních korporacích.  

Příliš dlouhé období, pro které by byl sestavován výhled vývoje likvidity, by mohl mít 

negativní dopad i na právní úpravu podnikatelských seskupení, protože by vylučovalo 

aplikaci § 72 odst. 3 a § 76 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, která mají za účel 

chránit věřitele a jiné třetí osoby dotčené úpadkem obchodní korporace. Dále může dojít 

k nepřiměřenému oslabení právního postavení společníků ovládané osoby dle § 90 odst. 3 

zákona o obchodních korporacích. 

Rovněž může dojít k tomu, že nebude svolána valná hromada dle § 182 zákona 

o obchodních korporacích, resp. členská schůze podle § 639 odst. 2 písm. b) zákona 

o obchodních korporacích, dále může dojít k tomu, že akciová společnost bude nabývat 

vlastní akcie dle § 302 zákona o obchodních korporacích i v situacích, kdy to není namístě. 

Obdobně v případě právní úpravy odporovatelnosti právních úkonů dlužníka platí, že 

čím benevolentnější vůči dlužníkovi definice úpadku bude (tedy čím delší období, na které je 

výhled vývoje likvidity sestavován), tím spíše bude zúžen okruh odporovatelných právních 

úkonů, neboť se oddálí zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku, v důsledku 

čehož tím spíše uplynou doby podle § 240 odst. 3 insolvenčního zákona. 

Rovněž pro právní úpravu odpovědnosti za škodu z důvodu podání opožděného 

dlužnického insolvenčního návrhu má případná přílišná délka období, na které je výhled 

vývoje likvidity sestavován, negativní dopad. Čím delší období bude, tím později bude moci 

být insolvenční návrh podán a tím spíše vznikne věřitelům škoda, kterou budou muset 

vymáhat.45 

1.6.4 Požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity 

nebo výhledu vývoje likvidity 

Stanovení požadavků na osoby oprávněné sestavovat výkaz stavu likvidity nebo výhled 

vývoje likvidity je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Je tomu tak z toho důvodu, že výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity budou 

představovat důkazní prostředek, který bude v jistém smyslu nahrazovat skutková zjištění 

insolvenčního soudu. 

                                                 

45 Pokud tedy k vymáhání náhrady škody vůbec přikročí (v České republice není daná úprava příliš 

využívána). 
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Nepůjde sice o znalecký posudek, ale z povahy věci je zřejmé, že insolvenční soud bude 

mít jen velmi omezenou možnost přezkoumávat věcnou správnost výkazu nebo výhledu.  

Je proto třeba, aby osoba sestavující výkaz nebo výhled byla dostatečně odborně zdatná, 

ale zároveň též aby byla neutrální – ve vztahu k dlužníkovi i věřitelům.  

 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Obecně 

Varianta 0 

Nulová varianta, tedy nepřijetí prováděcího právního předpisu, by byla porušením 

zákonného zmocnění obsaženého v insolvenčním zákoně. Vzhledem k okolnosti, že právní 

předpis vyšší právní síly stanoví, že vydání prováděcího předpisu je nutné, může nulová 

varianta sloužit pouze jako základ pro srovnání dopadů jiných variant. 

Výše uvedené platí pro veškeré níže řešené okruhy, takže jsou uvedeny již jen další 

varianty. 

2.1 Obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity a uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, 

závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity 

Varianta 1 

Varianta 1 počítá s použitím právní úpravy účetnictví pro účely provedení § 3 odst. 3 

insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 v maximálním možném rozsahu. 

Varianta 2 

Varianta 2 spočívá v navržení vlastní právní úpravy zjišťování ekonomického stavu 

dlužníka, která by nebyla závislá na právní úpravě účetnictví. 

Byly by vytvořeny speciální postupy zjišťování platební schopnosti dlužníka, které by 

sloužily pouze pro účely zjišťování úpadku ve smyslu insolvenčního zákona. 

2.2 Délka období, pro které je sestavován výhled vývoje likvidity 

Varianta 1 

Varianta 1 vychází z návrhu Centra restrukturalizace a insolvence a navazuje na úpravu 

německou, a to takto:46 

„(1) Výhled vývoje likvidity se sestavuje na období dvou měsíců od data posouzení 

likvidity (dále "období posouzení likvidity"), a to jako týdenní přehled pro období osmi týdnů 

následujících po datu posouzení likvidity.  

                                                 

46 Alexander, J., Havel, B., Kuděj, M. Posuzování úpadku korporátních dlužníků. Návrh metodiky a 

legislativních změn, CRI Working Paper Series 1/2012, str. 15, dostupné z http://iem.vse.cz/cri/wp-

content/uploads/2016/06/Brozurka-navrh-metodiky-k-upadku.pdf. 
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(2) Ve výjimečných případech lze sestavit výhled vývoje likvidity na období delší dvou 

měsíců, a to maximálně až na období 12 měsíců. Zpracovatel tak učiní na žádost dlužníka 

pouze v případě, že:  

a) dlužník doloží, že z důvodu zpoždění úhrad pohledávek, o jejichž existenci nejsou 

pochybnosti, vůči třetím osobám, o jejichž bonitě nejsou pochybnosti, ze strany těchto třetích 

osob nemůže uhradit splatné závazky v období dvou měsíců od data posouzení likvidity;  

b) dlužník doloží, že taková situace je v příslušném odvětví obvyklá;  

c) o schopnosti dlužníka v takto prodlouženém období posouzení likvidity uzavřít mezeru krytí 

nemá zpracovatel žádné rozumné pochybnosti; a  

d) zpracovatel v komentáři prohlásí, že má za to, že výše uvedené předpoklady jsou naplněné, 

a vysvětlí, jak jejich existenci ověřil.“ 

Varianta 1 tedy počítá s obecnou délkou období posouzení likvidity 2 měsíců a ve 

zvláštním případě až 12 měsíců. 

Varianta 2 

Varianta 2 počítá s krátkým obdobím, pro které je výhled vývoje likvidity sestavován. 

Tato varianta opět počítá s diferencovaným řešením, čili s obecnou délkou období posouzení 

likvidity a s delším obdobím ve výjimečném případě. Toto delší období má ovšem činit 

maximálně 12 týdnů a nikoliv 12 měsíců. 

Varianta 2 se při stanovení délky období více přibližuje německému vzoru. 

2.3 Požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity 

nebo výhledu vývoje likvidity 

Varianta 1 

Podle § 3 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění od 1. 7. 2017 mají výkaz stavu likvidity 

a výhled vývoje likvidity sestavovat kromě auditorů a znalců také osoby, které se zabývají 

ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací a splňují požadavky 

stanovené prováděcím právním předpisem. 

Varianta 1 počítá s tím, že by okruh těchto osob byl vymezen široce. Materiál Centra 

restrukturalizace a insolvence k tomu uvádí: „Klíčovou kategorií zde jsou přitom právě 

subjekty zabývající se poradenskými službami, když auditoři i znalci mohou čelit při 

sestavování výkazů likvidity různým omezením vyplývajícím z jejich profesních pravidel. 

Nicméně na českém trhu se dle našeho názoru pohybuje dostatečné množství subjektů, které 

poskytují služby, jejichž součástí může být též sestavování výkazů likvidity. Jde o subjekty tzv. 

„velké čtyřky“, a též řadu dalších menších subjektů s dostatečnou odbornou i profesní 

způsobilostí. Předpoklady této způsobilosti reguluje právě odst. 1 písm. c) a byť nejde o úplně 

přesné podmínky, nemělo by v praxi činit obtíže takového oborníka poznat.“ 47 

Dále se v témže materiálu na str. 8 uvádí: „Aby byly výkazy likvidity důvěryhodné, měly 

by tyto výkazy být sestaveny auditorem, znalcem anebo sobou, která se zabývá ekonomickým 

                                                 

47 Alexander, J., Havel, B., Kuděj, M. Posuzování úpadku korporátních dlužníků. Návrh metodiky a 

legislativních změn, CRI Working Paper Series 1/2012, str. 10, dostupné z http://iem.vse.cz/cri/wp-

content/uploads/2016/06/Brozurka-navrh-metodiky-k-upadku.pdf. 
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poradenstvím v oblasti insolvencí restrukturalizací, avšak s ohledem na potřebu znalosti 

podniku dlužníka není nutné požadovat, aby šlo o osobu vůči dlužníkovi „nepodjatou“.“ 

Varianta 2 

Varianta 2 naopak spočívá v tom, že okruh osob, které se zabývají ekonomickým 

poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací a budou oprávněny k sestavování výkazu 

stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, bude omezen, a to jednak požadavkem na neutrální 

vztah zpracovatele výkazu nebo výhledu vůči dlužníkovi i věřitelům, jednak dostatečnými 

zárukami odbornosti, to vše s možností případného kárného nebo podobného postihu. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity a uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, 

závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity 

Mezi přímé náklady patří cena sestavení výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity, kterou dlužník vynaloží. Souvisejícím nákladem pro dlužníka je rovněž sestavování 

mezitímní účetní závěrky. 

Tento náklad může být jednorázovým, ale též opakujícím se. Opakujícím se nákladem 

bude tehdy, jestliže bude výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity sestavován 

opakovaně, a to zejména pro účely právní úpravy obsažené v zákonu o obchodních 

korporacích. 

Pokud bude následně shledáno, že dlužník je v úpadku, dojde zaplacením za sestavení 

výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity ke snížení hodnoty majetkové podstaty 

a k zásahu do práv věřitelů. 

Pokud jde o cenu zaplacenou za sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje 

likvidity, jde o cenu placenou ze strany dlužníka zpracovateli. I samotný zpracovatel ovšem 

bude mít se sestavením své náklady, které do ceny promítne. 

Varianta 1 

Varianta 1, podle které bude výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity sestavován 

na základě použití právní úpravy účetnictví. 

Pro zpracovatele již obeznámené s právní úpravou účetnictví přináší taková varianta 

nižší náklady, což umožňuje nižší cenu pro dlužníky, resp. nižší ztráty pro věřitele v případě, 

že je nakonec vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka. Přínosem této varianty je rovněž snazší 

přezkoumatelnost obsahu a závěrů výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity, 

neboť právní úprava účetnictví je (i přes její změny v čase) dlouhodobě známá. 

Varianta 2 

Z hlediska nákladů platí, že pro zpracovatele by bylo zpočátku více nákladné sestavovat 

výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity jinak než za použití právní úpravy 

účetnictví, neboť by si musel tento jiný způsob nejprve osvojit. 
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Dále platí, že zpracovatel by stejně musel při zpracování výkazu stavu likvidity nebo 

výhledu vývoje likvidity vycházet z účetnictví dlužníka, takže by musel právní úpravu 

účetnictví stejně znát. 

Tato varianta s sebou nese také náklady představované škodou, která by mohla 

vzniknout dlužníkům nebo věřitelům (a případně třetím osobám) v případě, že by výkaz stavu 

likvidity nebo výhled vývoje likvidity kvůli nesprávné aplikaci nové metody neodrážel 

správně reálný ekonomický stav dlužníkova podnikání. 

3.2 Délka období, na které je sestavován výhled vývoje likvidity 

Délka období především souvisí s náklady věřitelů. Čím delší období bude, tím spíše 

nebude vydáno rozhodnutí o úpadku. 

Pokud nebude vydáno rozhodnutí o úpadku v případě dlužníka, který reálně – 

ekonomicky vzato – v úpadku je, spočívají náklady věřitelů zejména ve snížení dobytnosti 

jejich pohledávek, v nákladech na vymáhání pohledávek (náklady řízení, náklady právního 

zastoupení nezahrnuté v nákladech řízení apod.) a v případné ztrátě obchodních příležitostí 

apod. 

Pokud naopak nebude vydáno rozhodnutí o úpadku v případě dlužníka, který se nachází 

jen ve stavu platebního zadrhnutí a svým závazkům dostojí, je takový stav pro věřitele 

přínosem, protože dobytnost jejich pohledávek nebude snižována nedůvodně vedeným 

insolvenčním řízením. 

Z hlediska dlužníků je zřejmé, že pokud dokážou stav platebního zadrhnutí překonat, je 

pro ně přínosem, když s nimi insolvenční řízení vedeno nebude, případně když dosáhnou jeho 

co nejrychlejšího skončení. 

Úprava představuje přínos rovněž pro věřitele, vůči nimž je podán nedůvodný (případně 

umně konstruovaný šikanózní) insolvenční návrh. Jedná-li se o dlužníka, jehož podnikání je 

ekonomicky zdravé, bude pro něj s využitím výkazu stavu likvidity jednodušší odvrátit 

rozhodnutí o úpadku a zkrácením doby trvání insolvenčního řízení minimalizovat negativní 

následky, které jsou se zahájením insolvenčního řízení proti dlužníku spojeny. 

Z hlediska insolvenčních soudů (potažmo státu) samozřejmě platí, že s vedením 

každého insolvenčního řízení jsou spojeny náklady. Pokud by určité insolvenční řízení bylo 

vedeno s dlužníkem, který se původně nacházel jen ve stavu platebního zadrhnutí, budou 

s tímto řízením spojeny náklady, které budou z hlediska státu vícenákladem. Nepřímý dopad 

pak spočívá v tom, že kapacity insolvenčního soudu vázané na takové insolvenční řízení 

nemohou být využity pro jiná řízení. 

Náklady jsou spojeny i s vedením jiných soudních řízení, tedy i se spornými řízeními 

(zahajovanými na základě žalob věřitelů) a exekučními řízeními. Pokud by insolvenční řízení 

bylo vedeno s dlužníkem až po uplynutí období, pro které byl sestaven výhled vývoje 

likvidity, může dojít k tomu důsledku, že soudy budou nejprve zatíženy řízeními o žalobách 

věřitelů a exekučními řízení a následně insolvenčním řízením. Ohledně téže pohledávky proto 

mohou být vedena tři řízení. 
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Varianta 1 

Varianta 1 počítá až s 1 rokem coby obdobím, pro které má být výhled vývoje likvidity 

sestaven. Až po dobu 1 roku by tedy dlužník mohl mít mezeru krytí 10 % a více z výše svých 

splatných peněžitých závazků, aniž by bylo možné vydat rozhodnutí o úpadku. 

Náklad vzniká také na straně věřitelů, kterým dlužník neuhradí jejich splatné 

pohledávky, a kteří tak musí získávat finanční prostředky z jiných zdrojů. Zpoždění plateb 

dlužníka v takovém případě může způsobit až druhotnou platební neschopnost jeho věřitelů 

(a v návaznosti na to také jejich věřitelů atd.). 

Tato varianta rovněž nese náklady spojené se záměnou platební neschopnosti dlužníka 

za pouhé platební zadrhnutí. 

Varianta 2 

Varianta 2 výše popsané problémy omezuje na snesitelnou míru. Do práv věřitelů sice 

zasahuje, jde však o výrazně menší zásah, neboť se stanoví období podstatně kratší než 

v případě varianty 1. Zároveň varianta 2 umožňuje dlužníkům, kteří se nacházejí pouze ve 

stavu platebního zadrhnutí, překonat své potíže a insolvenční řízení nemusí být vedeno. 

3.3 Požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity 

nebo výhledu vývoje likvidity 

Stanovení požadavků na osoby, kterou jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu 

likvidity nebo výhledu vývoje likvidity, vymezí jejich okruh, resp. bude mít vliv na počet 

osob, které budou moci výkaz nebo výhled sestavit. 

Uvedený parametr také může ovlivnit cenu, kterou dlužník za sestavení výkazu stavu 

likvidity nebo výhledu vývoje likvidity zaplatí. Čím více osob bude moci být zpracovateli 

výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity, tím více osob si bude v této činnosti 

konkurovat, což obecně přináší tlak na snižování ceny. 

Stanovení požadavků na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity 

nebo výhledu vývoje likvidity, dále úzce souvisí s věcnou správností výkazu a výhledu. 

Pokud by výkaz nebo výhled věcně správný nebyl, hrozí vydání věcně nepodloženého 

rozhodnutí o úpadku, anebo naopak nevydání rozhodnutí o úpadku v případech, kdy být 

vydáno mělo. 

V těchto situacích (v případech věcně nepodložených rozhodnutí o úpadku a v případě 

nevydání rozhodnutí o úpadku, kdy se dlužník naopak v úpadku nacházel) budou náklady 

a přínosy stejné jako v případě příliš dlouhého období, na které je sestavován výhled vývoje 

likvidity (vizte výše). 

Stejně tak platí, že věcně nesprávný výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity 

vyhotovený pro účely zákona o obchodních korporacích nemusí v případně následně 

zahájeném insolvenčním řízení obstát, v důsledku čehož mohou být uplatněny sankce, které 

zákon o obchodních korporacích upravuje. 

Věcná správnost výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity přitom má být 

zajištěna jednak prostřednictvím požadavků na odbornost zpracovatelů, ale též požadavkem 

na jejich nepodjatost ve vztahu k dlužníkovi a k insolvenčnímu navrhovateli, jakož 

i požadavkem na efektivní dohled (kárná a podobná odpovědnost). 
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Varianta 1 

Široké vymezení okruhu osob oprávněných sestavit výkaz stavu likvidity a výhled 

vývoje likvidity sice představuje přínos v podobě tlaku na snížení ceny výkazu nebo výhledu, 

zároveň ovšem zvyšuje riziko, že výkaz nebo výhled bude sestaven věcně nesprávně, se 

všemi náklady pro dlužníky i věřitele, které se k takovému stavu mohou vázat.  

Uvedený důsledek – věcně nesprávný výkaz stavu likvidity nebo výhledu vývoje 

likvidity zpochybňuje vůbec smysl nové právní úpravy, protože věcně nesprávné výkazy 

stavu likvidity nebo výhledy vývoje likvidity zjištění úpadku neusnadňují, ale naopak ztěžují. 

Varianta 2 

O užším pojetí okruhu osob oprávněných sestavit výkaz stavu likvidity nebo výhled 

vývoje likvidity platí opak. Sice existuje určité riziko vyšších nákladů spojených se 

sestavením výkazu nebo výhledu, přínosem je nicméně to, že se omezuje riziko věcné 

nesprávnosti výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1 Obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity a uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, 

závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity 

Náročnost sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity by měla být 

nižší při variantě 1, protože ta se opírá o odborné veřejnosti známou právní úpravu účetnictví. 

Nadto výkaz stavu likvidity i výhled vývoje likvidity budou sestavovány zejména na základě 

účetnictví, takže osoba sestavující výkaz nebo výhled musí být s úpravou účetnictví 

obeznámena. 

Varianta 2 naopak počítá s vytvořením nového systému výkaznictví, který by si museli 

osvojit zpracovatelé výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity, insolvenční soudy, 

dlužníci, věřitelé a všichni další, kteří by s výkazem nebo výhledem pracovali. 

Varianta 0 není myslitelná, protože zakládá rozpor se zákonem. 

Pořadí variant: 

Varianta 1 

Varianta 2 

Varianta 0 

4.2 Délka období, pro které je sestavován výhled vývoje likvidity 

Délka období, pro které je sestavován výhled vývoje likvidity, má činit 12 týdnů. Delší 

období bylo vyhodnoceno jako příliš rizikové (poměřováno riziky popsanými výše 

v kap. 1.6.3). Účelem posouzení vývoje likvidity je zjištění, zda je dlužník schopen v krátké 

době uzavřít dostatečně mezeru krytí, která může být způsobena v zásadě výpadkem fakturace 

nebo výpadkem inkasa pohledávek. U obou faktorů se má jednat o výpadek (o určitý šok 

v ekonomice daného podniku), nikoliv o stálý systémový jev. Pokud je zjištěna mezera krytí, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAM2JRUO7)



 

27 

 

pak délka období, na něž se sestavuje výhled vývoje likvidity, má reflektovat čas potřebný 

k eliminaci výpadku (šoku) a vyřešení situace, kterou takový výpadek krátkodobě způsobil. 

Subjekt, který není schopen plnit veškeré své splatné závazky po dobu delší, než která 

odpovídá době potřebné pro překonání šoku (např. si k jejich úhradě opatřit prostředky 

sjednáním úvěru), představuje dlouhodobou zátěž a riziko pro své věřitele. 

Varianta 1 počítá až se 12 měsíci. Až po dobu 1 roku by se proto např. věřitelé museli 

domáhat svých práv prostřednictvím žalob a exekučních návrhů. Případně by mohly vznikat 

další náklady z vedení insolvenčních řízení zahájených dalším insolvenčním návrhem (jiného 

nebo téhož insolvenčního navrhovatele), která by nemohla skončit úspěchem věřitele, tedy 

prohlášením úpadku dlužníka. Varianta 1 může vést k druhotné platební neschopnosti věřitelů 

dlužníka. 

Pořadí variant: 

Varianta 2 

Varianta 1 

Varianta 0 

4.3 Požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity nebo 

výhledu vývoje likvidity 

Vzhledem k okolnosti, že insolvenční zákon svěřuje oprávnění sestavit výkaz stavu 

likvidity nebo výhled vývoje likvidity auditorovi, je z hlediska požadované odbornosti 

zřejmé, že i znalec (se kterým insolvenční zákon coby se zpracovatelem výkazu nebo výhledu 

též počítá), jakož i osoba zabývající se poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizace 

by měli být na prakticky stejné odborné úrovni jako auditor s obdobným požadavkem na 

záruky řádnosti sestavování obou dokumentů. 

Pokud tomu tak nebude, je zřejmé, že hrozí riziko nižší odborné úrovně těch výkazů 

a výhledů, které by zpracovali jiní zpracovatelé než auditoři. Uvedené platí i pro znalce, a to 

z hlediska výběru oboru, pro který byl znalec jmenován (tedy z hlediska toho, jaký obor má 

vyžadovat vyhláška). 

Obdobně je třeba postupovat v případě nezávislosti zpracovatele výkazu stavu likvidity 

nebo výhledu vývoje likvidity. Pokud by osoba, která výkaz nebo výhled zpracovala, nebyla 

nezávislá zejména na dlužníkovi, hrozí riziko, že insolvenční soud nebude mít domněnku 

podle § 3 odst. 3 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017 za osvědčenou (takže 

právní úprava nebude efektivní), anebo – v horším případě – bude insolvenční návrh zamítnut 

i tehdy, kdy být zamítnut neměl ani podle nové právní úpravy obsažené v § 3 odst. 3 

insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2017. 

Pořadí variant: 

Varianta 2 

Varianta 1 

Varianta 0 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti a insolvenční a jiné soudy. 

 

6. Přezkum účinnosti (efektivity)regulace  

Přezkum účinnosti (efektivity) regulace bude možný až s větším časovým odstupem. 

Bude třeba vyhodnotit 

- v kolika insolvenčních řízeních bude při rozhodování o insolvenčním návrhu 

předložen výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity a s jakým výsledkem 

(zda rozhodnutí o úpadku bylo vydáno), 

- v kolika případech bylo vedeno se stejným dlužníkem více insolvenčních řízení 

s tím, že v prvním insolvenčním řízení nebylo na základě výkazu stavu likvidity 

nebo výhledu vývoje likvidity vydáno rozhodnutí o úpadku, ale v následně 

vedeném insolvenčním řízení rozhodnutí o úpadku vydáno bylo, 

- v kolika případech byl v insolvenčním řízení použit výkaz stavu likvidity nebo 

výhled vývoje likvidity pro účely rozhodování o jiných otázkách (např. v řízeních 

o odpůrčích žalobách) a s jakým výsledkem, 

- v kolika případech byl mimo insolvenční řízení použit výkaz stavu likvidity nebo 

výhled vývoje likvidity pro účely rozhodování podle zákona o obchodních 

korporacích, a to v soudním řízení nebo i mimo něj a s jakým výsledkem. 

Výše uvedené údaje může Ministerstvo spravedlnosti získat jednak prostřednictvím 

vlastních statistik (požadavek na sledování nových údajů lze vznést k 1. lednu kalendářního 

roku), jednak na základě anket mezi odbornou veřejností, případně s využitím poznatků 

jiných pracovišť. 

Vzhledem k předpokládanému datu nabytí účinnosti předkládaného návrhu vyhlášky 

v polovině roku 2017 bude následné hodnocení dopadů regulace provedeno v roce 2020. 

Právě toto období je dostatečně dlouhé pro shromáždění postačujícího objemu dat 

relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů. Lze předpokládat, že 

data shromážděná pouze v kratším období nebudou mít dostačující vypovídací hodnotu. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace návrhu probíhala s pracovní skupinou ustavenou na Ministerstvu 

spravedlnosti, v níž zasedají mj. zástupci z řad insolvenčních soudců, insolvenčních správců 

a advokátů. Návrh byl dále konzultován s Ministerstvem financí, Centrem restrukturalizace 

a insolvence a dílčím způsobem také s Komorou auditorů České republiky. Zdroje dat jsou 

uvedeny v poznámkách pod čarou. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Ondřej Richter 

odbor legislativní 
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Ministerstvo spravedlnosti 

Vyšehradská 424/16 

128 10 Praha 2 

Tel.: 221 997 358 

E-mail: ol@msp.justice.cz 
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