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V. 
 

V y p o ř á d á n í  p ř i p o m í n e k  

k materiálu s názvem: 

Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu a způsobu sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity (vyhlášky o platební 

neschopnosti podnikatele) 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 3. 5. 2017, s termínem dodání stanovisek 

do 26. 5. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných připomínek. 

 

 

Připomínkové  

místo 

Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

Mgr. Robert 

Pavloušek 

 

robert.pavlousek@

mze.cz 

221 812 279 

1. 

K § 6 odst. 1: Slovo „měsíc“ doporučujeme nahradit slovem 

„měsíci“. 

Akceptováno 

2. 

K § 8 odst. 4: Doporučujeme doplnit (alespoň do odůvodnění), jakým 

způsobem bude stanovena reálná hodnota cenných papírů nebo 

zaknihovaných cenných papírů a podílů. 

Akceptováno 

 

Reálná hodnota cenných papírů přijatých k obchodování 

na regulovaném trhu v členských státech Evropské unie 

nebo v zemích, které jsou členy Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj, se určí podle skutečné 

ceny na příslušném trhu k datu posouzení likvidity. 

Předkladatel má za to, že určení reálné hodnoty cenných 

papírů pro praxi nepředstavuje problém, přesto v tomto 

duchu bude doplněno odůvodnění. 

3. 

K příloze č. 1: Do přílohy č. 1 doporučujeme k ukazateli „MEZERA 

KRYTÍ“ doplnit vzorec pro jeho výpočet. 

Neakceptováno 

 

Způsob výpočtu výše mezery krytí dostatečně konkrétně 

stanoví § 3 odst. 3 insolvenčního zákona, ve znění zákona 

č. 64/2017 Sb. Duplicitní uvádění tohoto způsobu 

v příloze navrhované vyhlášky nepovažuje předkladatel 

za vhodné. 

4. Neakceptováno 
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K příloze č. 1: Z výpočtu mezery krytí doporučujeme vyloučit 

účtování o nezpochybnitelném právním nároku na dotaci, který by 

neoprávněně navýšil výši závazku. 

 

Nárok na dotaci má podle předkladatele (z logiky věci) 

charakter pohledávky a nikoliv závazku. Není tak zřejmé, 

jakým způsobem by mohlo dojít k tomu, že by uvedení 

takového nároku neoprávněně navýšilo výši závazku 

(případně kterého). 

5. 

K příloze č. 2: Doporučujeme zvážit, zda ponechat položky „Změna 

stavu zásob vlastní činnosti“ a „Aktivace“. Uvedené ukazatele mohou 

významně ovlivnit hospodářský výsledek v daném týdnu. 

Neakceptováno 

 

Změna stavu zásob vlastní činností je standardní součástí 

výsledovky, a tedy zřejmě není důvod takové položky 

neuvádět. Smyslem výsledovky je ukázat schopnost 

tvorby zisku na všech úrovních (přidaná hodnota, 

provozní výsledek atd.) v období, na které se výhled 

vývoje likvidity sestavuje. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

JUDr. Ing. Petra 

Zemanová 

 

224 972 348 

1. 

§ 16 odst. 2 písmeno d) – navrhujeme nahradit slova „smluvně 

podložena“ slovy „podložena písemnou smlouvou“. 

Odůvodnění: Z důvodu lepší prokazatelnosti navrhujeme stanovit 

výslovně písemnou formu.   

Akceptováno 

Ministerstvo 

financí 

 

Mgr. Kamila 

Ševčíková 

 

kamila.sevcikova

@mfcr.cz 

 

Ing. Pavla 

Strakošová 

 

pavla.strakosova@

1. 

K § 4 odst. 2: 

Podotýkáme, že na banky ani na jiné finanční instituce a pojišťovny 

se vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

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

pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“) 

nevztahuje a tyto účetní jednotky mohou (za stanovených podmínek) 

své účetní závěrky sestavovat v souladu s mezinárodními účetními 

standardy. Je tedy nutné v navrhovaném § 4 odst. 2 stanovit, že 

přiměřeným použitím pro účetní jednotky, na které se nevztahuje 

vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

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

pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními 

Akceptováno jinak 

 

Banky a jiné finanční instituce jsou podřízeny především 

dohledu příslušného dohledového orgánu, regulátora 

finančního trhu, tedy České národní banky. Po dobu, po 

kterou jsou nositelem licence nebo povolení podle 

zvláštních právních předpisů, jsou vyňaty z působnosti 

insolvenčního zákona. Česká národní banka jako 

dohledový orgán je nadána zvláštními pravomocemi a 

oprávněními podle jiných právních předpisů, které však 

směřují k řešení případných finančních obtíží finanční 

instituce, respektive k využití opatření při řešení krize. 

Pokud finanční instituce ztratí licenci nebo povolení 
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mfcr.cz 

257 043 163 

institucemi (dále jen „vyhláška č. 501/2002 Sb.“), resp. vyhláška 

č. 502/2002 Sb., ale v případě vedení účetnictví podle české účetní 

legislativy by spadaly do působnosti těchto vyhlášek, se rozumí 

obsahové vymezení podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., resp. podle 

vyhlášky č. 502/2002 Sb. Při konkrétní formulaci ustanovení 

nabízíme Ministerstvu spravedlnosti maximální součinnost a 

spolupráci. 

Tato připomínka je zásadní. 

k provozování své činnosti, stává se tak ve výjimečných 

případech, kdy o faktickém úpadku dlužníka není 

důvodné pochybnosti. Proto je zřejmě na místě z návrhu 

vyhlášky vypustit úpravu v § 4 odst. 1 písm. b) a c), která 

dopadala na dlužníky, na něž dopadaly vyhlášky 

č. 501/2002 Sb. a č. 502/2002 Sb. Pro teoretický případ, 

že by licenci nebo povolení ztratila finanční instituce, 

která by chtěla legitimně dokládat, že není v úpadku ve 

formě platební neschopnosti, zůstane jí umožněno využít 

úpravu § 4 odst. 2, podle níž se její účetní závěrka 

zpracovaná podle mezinárodních účetních standardů, 

případně podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. nebo 

č. 502/2002 Sb. při sestavování výkazu stavu likvidity 

nebo výhledu vývoje likvidity zahrne s přiměřeným 

zohledněním obsahového vymezení položek účetní 

závěrky podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odstavec 2 bude 

v tomto duchu přeformulován. 

2. 

K § 4 odst. 1: 

Doporučujeme přeformulovat návětí, neboť ze současného znění se 

zdá, že shodné mají být položky výkazu stavu likvidity a položky 

výhledu vývoje likvidity, nikoli že tyto položky mají být shodné s 

položkami rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty. 

Akceptováno 

3. 

K § 5 odst. 1: 

Doporučujeme z důvodu vhodnější stavby věty slova „Výkaz stavu 

likvidity vymezuje“ nahradit slovy „Ve výkazu stavu likvidity se 

uvede“. 

Akceptováno 

4. 

K § 6 odst. 2: 

Doporučujeme přeformulovat návětí, aby bylo zřejmé, že nelze 

stanovit libovolné odlišné datum, ale pouze datum, které o měsíc 

předchází datum posouzení likvidity, např. „Dlužník nebo 

insolvenční soud může stanovit, že výkaz stavu likvidity bude 

sestaven k datu, které o měsíc předchází datum posouzení likvidity 

(dále jen „odlišné datum posouzení likvidity“), jestliže“. 

Akceptováno 
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5. 

K § 8 odst. 2 a k § 9 odst. 2: 

Doporučujeme nestanovit přiměřené použití odstavce 1, ale z důvodu 

právní jistoty uvést výčet položek podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., a 

vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve kterých je uveden krátkodobý finanční 

majetek, který se má ve výkazu stavu likvidity uvádět. 

Akceptováno jinak 

 

S ohledem na vypořádání připomínky č. 1 budou 

ustanovení § 8 odst. 2 a § 9 odst. 2 z návrhu vyhlášky 

vypuštěna bez náhrady. 

6. 

K § 9 odst. 5: 

Není zřejmé, za jakých okolností může vzhledem k vymezení data 

posouzení likvidity a odlišného data posouzení likvidity v § 6 odst. 1 

a 2 nastat situace, kdy bude toto datum stanoveno po datu zahájení 

insolvenčního řízení. Doporučujeme vysvětlit, případně odstranit. 

Akceptováno 

7. 

K § 14 odst. 2: 

Doporučujeme slova „činí délka období posouzení likvidity 12 týdnů 

od tohoto data“ nahradit slovy „sestavuje se výhled vývoje likvidity 

na období 12 týdnů od tohoto data“ z důvodu lepší stavby věty. 

Neakceptováno 

 

Připomínkou navrhované znění by ustanovení § 14 odst. 2 

dostalo mimo režim legislativní zkratky „období 

posouzení likvidity“, která by na něj nedopadala. 

V takovém případě by například nebylo možné aplikovat 

prodloužení období posouzení likvidity podle odstavce 3 

a rubriky ve výhledu vývoje likvidity by musely být 

prodlužovány o jiné označení období, na které byl 

12týdenní výhled vývoje likvidity sestaven. Předkladatel 

nadto považuje navrženou formulaci za dostatečně 

srozumitelnou a vyhovující. 

Ministerstvo 

vnitra 

 

Mgr. Klára 

Štěpánková 

 

klara.stepankova@

mvcr.cz 

974 817 330  

1. 

K § 6 odst. 2 písm. c): 

Je navrhováno, aby dlužník nebo insolvenční soud mohl stanovit 

odlišné datum posouzení stavu likvidity v případě, kdy „pro takový 

postup existují jiné vážné důvody“. Doporučujeme alespoň v 

odůvodnění nastínit, o jaké případy by se v praxi mohlo jednat, neboť 

navržená možnost je dle našeho názoru velmi široká a její případné 

účelové využití by mohlo vést ke zkreslení stavu likvidity. 

Akceptováno 

2. 

K § 7 odst. 3: 

Zpracovateli je ukládána povinnost přihlédnout při zjišťování 

ekonomického stavu dlužníka rovněž k případnému staršímu výkazu 

Vysvětleno 

 

Zpracovatel by měl v komentáři především uvést zjištění 

o existenci staršího výkazu stavu likvidity. Údaje v něm 
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stavu likvidity zveřejněnému v insolvenčním rejstříku v posledních 3 

letech. Doporučujeme uvést, jakým způsobem se toto „přihlédnutí“ 

promítne do aktuálně sestavovaného výkazu stavu likvidity, jehož 

cílem je především posoudit aktuální ekonomickou situaci dlužníka. 

obsažené pak může v některých případech zohlednit i při 

sestavování výkazu nového, například pokud jde o 

rozdíly v zaneseném majetku a závazcích. 

3. 

K § 8 odst. 5: 

Navrhujeme upřesnit, jaké podrobnosti zpracovatel uvede v 

komentáři, neboť z normativního textu není jednoznačné, zda 

komentář má obsahovat podrobnosti o tom, jakým způsobem 

rozhodné skutečnosti ověřoval, či obsahem komentáře mají být 

konkrétní zjištění. 

Vysvětleno 

 

Konkrétní zjištění budou primárně obsahem tabulkových 

částí výkazu stavu likvidity, v komentáři se uvedou 

případná doplňující zjištění nebo další podrobnosti 

k zjištěním uvedeným v předchozí části a především 

údaje o tom, jak zpracovatel rozhodné skutečnosti ověřil. 

4. 

K § 8 odst. 6 a § 9 odst. 7: 

Domníváme se, že navrhované oprávnění zpracovatele je 

koncipováno nevhodně, neboť spočívá pouze a jen na subjektivní 

úvaze zpracovatele, zda dané údaje do výkazu zahrne či nikoliv, aniž 

by byly stanoveny jakékoliv mantinely. Dáváme na zvážení, zda je 

přiměřené, aby měl do budoucna kdokoliv přístup k údajům o 

aktivech a veškerých dluzích dlužníka, neboť výkaz stavu likvidity 

bude veřejně přístupný v insolvenčním rejstříku.  

V obchodním styku by tyto informace mohly do budoucna mít 

podstatný vliv na další činnost dlužníka. 

Vysvětleno 

 

Veřejnost insolvenčního rejstříku a údajů v něm 

obsažených je jedním z vůdčích principů českého 

insolvenčního řízení. Veřejnost a transparentnost 

přispívají k řádnému průběhu insolvenčního řízení a 

naplňování jeho zásad, především díky možnosti kontroly 

ze strany věřitelů a věřitelských orgánů. Dlužník, který je 

podnikatelem, tak vždy poskytuje ke zveřejnění některé 

údaje, které mohou mít podstatný vliv na jeho případnou 

budoucí činnost v obchodním styku. Rozsah těchto údajů 

je pochopitelně nejširší právě v případě tzv. sporu o 

úpadek, v němž dlužník musí odvrátit tvrzení 

insolvenčního navrhovatele, že se nachází v úpadku, tedy 

musí předložit údaje o svém ekonomickém stavu svědčící 

o tom, že se v úpadku nenachází. Zveřejnění těchto údajů 

na jeho činnost vliv mít může. Proti zneužívání veřejnosti 

insolvenčního rejstříku obchodními konkurenty dlužníka 

obsahuje insolvenční zákon opatření, mj. pokutu pro 

insolvenčního navrhovatele za podání zjevně 

bezdůvodného insolvenčního návrhu. 

Komora auditorů 

ČR 

 

1. 

Primární odpovědnost a podklady nutné k sestavení výkazů likvidity  

Domníváme se, že vyhláška dostatečně jasně nereflektuje princip 

Vysvětleno 

 

Není pochyb o tom, že zdrojem informací uvedených ve 
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Ing. Lenka 

Rückerová 

 

ruclenka@seznam.

cz 

221 602 425, 605 

573 373 

zakotvený v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, že primární 

odpovědnost za údaje uvedené ve výkazu likvidity nese vždy dlužník, 

který je jejich primárním zdrojem. Zpracovatelé by měli na 

připravených podkladech od dlužníka sestávajících se minimálně z 

mezitímní účetní závěrky, účetních dokladů, smluv, bankovních a 

jiných konfirmací, business plánu a výhledu tržeb aplikovat 

procedury definované vyhláškou, a následně tyto podklady 

zkompilovat dohromady spolu se zprávou o výsledku provedených 

procedur. Z vyhlášky by mělo jasně vyplývat, že není úkolem, ani 

odpovědností zpracovatelů aktivně vyhledávat další doplňující 

podklady, ale pouze posoudit předložené podklady vyhláškou 

stanovenými procedurami. 

Domníváme se proto, že tato základní podmínka by měla být v části 

prvé vyhlášky zcela konkrétně upravena. 

Tato připomínka je zásadní. 

výkazu stavu likvidity, respektive výhledu vývoje 

likvidity, je dlužník, který zpracovateli poskytuje 

relevantní informace a předkládá potřebné dokumenty. 

Odpovědnost za uvedené údaje také leží na dlužníkovi 

jako na účastníkovi insolvenčního řízení, neboť na něho 

obecně dopadá povinnost tvrzení a povinnost důkazní. 

Odpovědností zpracovatele potom je sestavení výkazu 

stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity v souladu 

s poskytnutými údaji, ověření jejich správnosti podle 

předložených dokumentů a případně i podle údajů 

v dalších zdrojích, je-li nepochybné, že pro řádné 

sestavení a ověření je nutné vycházet i z dalších podkladů 

(např. údaje v katastru nemovitostí, smluvní 

dokumentace, kterou dlužník nepředložil). Úkolem 

zpracovatele tedy není aktivně vyhledávat další podklady, 

může však být nutné, aby si od dlužníka vyžádal 

podklady vztahující se k jím uváděným nebo evidovaným 

údajům, pokud předložené podklady nejsou dostačující 

pro možnost řádně ověřit příslušné údaje. 

 2. 

Požadavky kladené vyhláškou na sestavení výkazů likvidity 

Domníváme se, že požadavky kladené vyhláškou na sestavení výkazů 

likvidity upravené v ustanoveních § 8 až § 17 vyhlášky nejsou 

dostatečně jasně definující minimální rozsah podkladů a procedury, 

které mají být aplikovány při sestavení výkazů likvidity tak, aby bylo 

dosaženo srovnatelných výsledků u různých zpracovatelů. 

Doporučujeme proto úpravu uvedených ustanovení ve smyslu 

zpřesnění rozsahu podkladů a procedur, které má zpracovatel 

vyžadovat a aplikovat. Takové zpřesnění by v praxi také pomohlo a 

usnadnilo práci i dlužníkovi při náležité přípravě všech potřebných 

podkladů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 

Návrh vyhlášky bude doplněn o stanovení přehledu 

nejvýznamnějších obvyklých prvků postupu zpracovatele 

při sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje 

likvidity, respektive při ověřování dlužníkem 

poskytnutých údajů a podkladů. 

 3. 

Ustanovení § 6 odst. 2 písm. a)   

…a) se výkaz stavu likvidity sestavuje před uplynutím 20. dne 

měsíce, v němž bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka, a dlužník 

Akceptováno 
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nemá dosud uzavřené účetní knihy za předchozí měsíc, 

Zdůvodnění  

Vzhledem ke skutečnosti, že uzavírání účetních knih je v rámci 

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

(dále jen „zákon o účetnictví“), vždy vázáno na sestavování účetních 

závěrek definovaných zákonem o účetnictví, navrhujeme část věty u 

písmene a) vyškrtnout. Měsíční uzavírání účetních knih zákon o 

účetnictví nezná a byl by pro praxi zavádějící. 

Konfederace 

zaměstnavatel-

ských a 

podnikatelských 

svazů ČR 

 

dr. Jan Zikeš 

 

zikes@kzps.cz 

222 324 985 

 

JUDr. Václav 

Amort 
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1. 

K § 9 odst. 4: 

Text věty prvé neumožňuje zařadit ty DP, které splatné a 

vymahatelné dluhy v ř. C.II.8.6. představují. 

Neakceptováno 

 

Na straně závazků výkazu stavu likvidity se zahrnují 

pouze dluhy, které jsou splatné k datu posouzení 

likvidity, a to veškeré takové dluhy. V případě, že by se 

v položce C.II.8.6. měly vykazovat splatné dluhy, byly by 

na straně závazků uvedeny.  

2. 

K § 9 odst. 5: 

Text věty prvé nedává zpracovateli možnost včas ověřit existenci a 

úplnost závazků, pokud je subjekt ve své rozvaze vůbec nezachytí. 

To je možné pouze konfirmacemi nebo studiem smluv. 

Neakceptováno 

 

Ustanovení § 9 odst. 5 (ani jiné související ustanovení) 

neobsahuje explicitní ani obecnou lhůtu, která by 

určovala okamžik, do něhož musí zpracovatel údaje 

ověřit, případně výkaz stavu likvidity sestavit. Ověřování 

ze strany zpracovatele nadto není bezbřehé, ověří 

zejména správnost zaúčtování příslušných závazků a 

zaúčtování závazků, které jsou mu známé z podkladů, 

z nichž při sestavování výkazu stavu likvidity vychází. 

3. 

K Příloze č. 1 

C.II.8.5. – Závazky z dotací (zpravidla účty 346, 347) nepředstavují 

splatný závazek a neměly by být zde uváděny. 

Neakceptováno 

 

Pokud se nejedná o závazky splatné k datu posouzení 

likvidity, nebudou uvedeny ve splatných závazcích strany 

závazků, tedy nebudou zahrnuty do kalkulace mezery 

krytí. Uvedení v celkovém úhrnu závazků je však na 

místě, neboť předkládá určitý obraz o ekonomické situaci 

dlužníka, což může být důležité pro insolvenční soud při 

rozhodování o úpadku. 

4. Neakceptováno 
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K Příloze č. 1 

C.II.8.7. – Je přinejmenším sporné nezahrnutí položky C.II.8.6. 

dohadné účty pasívní do výkazu. Tento řádek může obsahovat 

významné závazky, které jsou splatné mnohem dříve než závazky 

uvedené v ostatních řádcích na straně závazků. 

 

Podle ustanovení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona ve 

znění zákona č. 64/2017 Sb. jsou pro určení mezery krytí 

relevantní toliko splatné závazky dlužníka. V souladu se 

zněním zákona a zákonným zmocněním i návrh vyhlášky 

ve výkazu stavu likvidity za účelem určení mezery krytí 

zohledňuje pouze splatné závazky. 

Položky evidované pod dohadnými účty nemohou 

z povahy věci představovat splatné závazky, a to právě 

proto, že se jedná o dohad. Je to evidentní i ze znění 

Českého účetního standardu 017, čl. 3.11.7: „Na 

příslušném účtu vykazovaném v položkách C.I.9.2 

Dohadné účty pasivní nebo C.II.8.6 Dohadné účty pasivní 

se účtuje například o nevyfakturovaných dodávkách 

(…).“ Pokud tedy dodávky nebyly vyfakturovány, pak 

závazky z nich plynoucí nemohou být splatné. Obdobně 

to platí pro další závazky vykazované pod položkou 

C.II.8.6. 

5. 

K Příloze č. 2 

Pokud jde o „Přehled předpokládaných nákladů a výnosů dlužníka v 

období posouzení likvidity“ předpokládáme, že do tohoto výkazu by 

měly být zahrnovány pouze náklady a výnosy, za nimiž stojí reálný 

finanční tok (tj. příjem a výdej peněz). Jinak řečeno, sem by neměly 

vstupovat nefinanční (účetní) operace. Bez vyloučení nefinančních 

operací nebude mít výkaz úplnou vypovídací hodnotu a uživatel by 

mohl být uveden v omyl. 

Vysvětleno 

 

Do výhledu vývoje likvidity by měly být zahrnovány 

veškeré očekávané složky nákladů a výnosů, a to bez 

zřetele k tomu, zda budou současně představovat příjem, 

či výdaj. K identifikaci příjmů a výdajů slouží právě část 

B – Příjmy a výdaje. Důvodem je předložení 

konsistentního výhledu vývoje likvidity, který má základ 

mj. ve výnosech a nákladech, tedy v tvorbě zisku. 

Výsledovka, která tvorbu zisku prezentuje, pak musí být 

úplná. 

6. 

K Příloze č. 2 

V řádku A VI. má být správně uvedeno „Výnosové úroky a podobné 

výnosy“ 

Akceptováno 

7. 

K Příloze č. 2 
Akceptováno 
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V řádku A.I. má být správně uvedeno „Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti“ 

8. 

K Příloze č. 2 

K části „B Příjmy a výdaje“ upozorňujeme, že pro některé účetní 

jednotky může být velmi náročné vyplnit řádně tento výkaz, zejména 

pak rozdělit pohledávky a závazky do odpovídajících podřádků (např. 

A.1.1. – A.1.3. event. G.1 nebo A.2.1. – A.2.6. event. G.2).  

Navíc, jedna faktura může obsahovat pohledávky za zboží, výrobky  

a služby i provozní výnosy. 

Vysvětleno 

 

V případě výhledu vývoje likvidity se jedná o plán. 

Dlužník, který plán připravuje, resp. zpracovatel 

sestavující výhled vývoje likvidity, musí být schopen 

členit náklady a výnosy (a s tím související pohledávky a 

závazky) podle jejich druhů, jinak by o kvalitě výhledu 

vývoje likvidity byly značné pochybnosti. Zmiňované 

faktury přicházejí v úvahu pouze u počátečního stavu 

závazků a pohledávek z obchodních vztahů, který je 

nutné rozčlenit. Ostatní závazky (tedy ty, které vznikají 

v průběhu plánovacího období) pak nepředstavují a ani 

nemohou z povahy věci představovat jakoukoliv fakturaci 

dodavatelů. 

Výhled vývoje likvidity je postaven i. na schopnosti 

zinkasovat stávající pohledávky, ii. na schopnosti uhradit 

stávající závazky v době jejich splatnosti,  iii. na 

schopnosti tvořit pozitivní EBITDA (zisk před úroky, 

daněmi a odpisy) a inkasovat s tím související vzniklé 

pohledávky a současně hradit s tím související vzniklé 

závazky. 
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