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Abstrakt 

Disertační práce pojednává o úpadku a způsobech jeho řešení z pohledu znalecké činnosti. 

Ocenění obchodního závodu v krizi může být vyžadováno v různých fázích jeho životního 

cyklu. Zatímco někdy je poptáno vlastníky a statutárním orgánem, kteří čelí úpadku, nebo 

předcházejí krizi, jindy je posudek žádán již v insolvenčním řízení insolvenčním správcem. Ať 

již je úmyslem posouzení, zda postupovat formou reorganizace, či je výhodnější pro věřitele 

řešit úpadek konkurzem, ve všech uvedených případech je činnost znalce klíčová a 

v insolvenčním řízení někdy může hrát rozhodující roli. V aplikační části práce se proto 

zaměřuji na volbu vhodných metodických postupů, které je možné využít v tom kterém 

okamžiku řešené krize. 

Abstract 

The doctoral thesis deals with bankruptcy and its possible solution from the point of view of 

expert activities. Valuation of the company in distress may be required at different stages of the 

business life cycle. While sometimes the valuation is requested directly by the shareholders or 

the managing partners facing bankruptcy (or preventing crisis) sometimes assessment is 

requested in insolvency proceedings by the insolvency administrator. Whether it is the intention 

to find out it is more beneficial for creditors to reorganise or liquidate the assets, in all these 

cases it is the work of experts in the insolvency proceedings who play a decisive role. The 

practical part of the thesis, therefore, focuses on the selection of appropriate methodologies 

which can be used at any given moment of crisis management. 

Klí čová slova 

Oceňování obchodního závodu, výnosová metoda, substanční, majetková metoda, likvidační 

metoda ocenění, insolvenční řízení, konkurz, reorganizace, dražba, DCF metoda, aplikační 

metodika a ověření. 

Keywords 

Business Valuation, Income Approach, Asset Based Approach, Liquidation Method of 

Valuation, Insolvency Proceeding, Bankruptcy, Reorganization, Auction, DCF method, 

Application Methodology and Verification. 

  



Strana 5 
 

Bibliografická citace 

ŠTĚPÁNKOVÁ, J. Stanovení hodnoty podniku v tísni. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Ústav soudního inženýrství, 2016. 189 s, 3 s příloh. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. 

Bohumil Puchýř, CSc. 

Poděkování 

Tímto bych chtěla poděkovat doc. Ing. Bohumilu Puchýřovi, CSc. za cenné rady a odborné 

vedení při zpracování disertační práce. Rovněž patří dík mé rodině a přátelům za podporu ve 

studiu.  

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená dizertační práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila autorská práva ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem 

autorským. 

 

 

V Brně, dne 28. června  2016  

  Ing. Jana Štěpánková 

 



Strana 6 
 

 

OBSAH 

1. ÚVOD .....................................................................................................................................................................8 

2. CÍLE PRÁCE A TESTOVANÉ HYPOTÉZY ....................................................................................................9 

3. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU HOSPODÁŘSTVÍ  A AKTUÁLNOST TÉMATU .................... 11 

4. TEORETICKÁ VÝCHODISKA V OBLASTI PRÁVNÍ ÚPRAVY ........... .................................................... 15 

4.1. Úpadek ................................................................................................................................................................. 15 
4.2. Moratorium.......................................................................................................................................................... 17 
4.3. Způsoby řešení úpadku ....................................................................................................................................... 19 
4.3.1. Konkurz .............................................................................................................................................................. 19 
4.3.2. Reorganizace ....................................................................................................................................................... 25 
4.3.3. Úpadek finančních institucí ................................................................................................................................ 34 
4.3.4. Oddlužení ............................................................................................................................................................ 36 
4.4. Insolvenční návrh ................................................................................................................................................ 38 
4.4.1. Obecné náležitosti insolvenčního návrhu ............................................................................................................ 39 
4.4.2. Věřitelský insolvenční návrh .............................................................................................................................. 39 
4.4.3. Dlužnický insolvenční návrh .............................................................................................................................. 46 
4.5. Povinnosti statutárního orgánu vůči věřitelům ................................................................................................. 50 
4.5.1. Konsekvence vyplývající ze zákona o obchodních korporacích ......................................................................... 50 
4.5.2. Vrácení získaného prospěchu .............................................................................................................................. 50 
4.5.3. Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce v budoucích letech ........................ 51 
4.5.4. Ručení za závazky společnosti ............................................................................................................................ 52 
4.5.5. Povinnosti statutárního orgánu vyplývající z nového občanského zákoníku ...................................................... 53 
4.5.6. Povinnost statutárního orgánu podat insolvenční návrh ...................................................................................... 53 
4.5.7. Péče řádného hospodáře ...................................................................................................................................... 53 
4.5.8. Provázanost na trestní zákon a trestní řízení v průběhu insolvenčního řízení ..................................................... 56 
4.6. Šikanózní insolvenční  návrh a možné způsoby obrany při nespravedlivém podání insolventního 

návrhu .................................................................................................................................................................. 62 
4.6.1. Možné způsoby obrany: ...................................................................................................................................... 62 
4.7. Úpadek z hlediska zaměstnavatele ..................................................................................................................... 69 
4.8. Postavení věřitelů a uspokojování pohledávek v insolvenčním řízení ............................................................. 71 
4.8.1. Pohledávky zajištěných věřitelů .......................................................................................................................... 71 
4.8.2. Pohledávky za podstatou ..................................................................................................................................... 72 
4.8.3. Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou ........................................................... 73 
4.8.4. Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují ................................................................................... 74 
4.8.5. Přihlašování pohledávek ..................................................................................................................................... 74 
4.8.6. Přezkum pohledávek ........................................................................................................................................... 75 
4.8.7. Popření pohledávek ............................................................................................................................................. 75 
4.8.8. Incidenční spory .................................................................................................................................................. 76 
4.9. Novela insolvenčního zákona .............................................................................................................................. 77 
4.10. Exekuce majetku a prodej formou dobrovolné a nucené dražby .................................................................... 77 
4.10.1. Zpeněžení majetku v dražbě ............................................................................................................................... 80 
4.10.2. Dražba vs. aukce ................................................................................................................................................. 83 
4.10.3. Účastníci dražby ................................................................................................................................................. 84 
4.10.4. Předmět dražby a znaleckého posudku ............................................................................................................... 85 
4.10.5. Dobrovolná dražba .............................................................................................................................................. 85 
4.10.6. Nedobrovolná dražba .......................................................................................................................................... 86 
4.10.7. Specifika a rizika ocenění pro účely dražby ........................................................................................................ 86 
4.11. Specifika znalecké činnosti ve vztahu k úkonům v rámci insolvenčního řízení .............................................. 87 

5. TEORETICKÁ VÝCHODISKA V OBLASTI METODIKY OCE ŇOVÁNÍ PODNIKU V TÍSNI ............. 90 

5.1. Hledaná hladina hodnot obchodního závodu v krizi ........................................................................................ 91 
5.2. Metodické přístupy .............................................................................................................................................. 94 
5.3. Výnosové metody ................................................................................................................................................. 95 
5.3.1. Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF) .................................................................................................. 95 
5.3.2. Diskontní míra .................................................................................................................................................... 97 



Strana 7 
 

5.3.3. Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) ................................................................................................... 108 
5.3.4. Provázanost metody DCF Entity, DCF Equity, DCF APV a EVA ................................................................... 109 
5.3.5. Modelový příklad pro demonstraci provázanosti DCF a EVA.......................................................................... 112 
5.3.6. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů.......................................................................................................... 114 
5.3.7. Kombinované (korigované) výnosové metody ................................................................................................. 116 
5.4. Majetkové, nákladové metody .......................................................................................................................... 116 
5.4.1. Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen ....................................................................... 117 
5.4.2. Substanční hodnota na principu reprodukčních cen .......................................................................................... 117 
5.4.3. Ostatní techniky majetkového ocenění ............................................................................................................. 118 
5.5. Tržní metody ...................................................................................................................................................... 119 
5.5.1. Ocenění na základě srovnatelných podniků ...................................................................................................... 119 
5.5.2. Ostatní metody založené na analýze trhu .......................................................................................................... 120 
5.6. Likvida ční hodnota ............................................................................................................................................ 120 
5.7. Modifikace metody diskontovaného Cash-flow .............................................................................................. 122 
5.7.1. Amortizační metoda ocenění jako kombinace výnosového a nákladového přístupu ocenění ........................... 122 
5.7.2. Metoda DCF s promítnutím rizika selhání a úpadku ......................................................................................... 124 
5.8. Rozhodování mezi likvidací a sanací – postup ocenění v insolvenčním řízení .............................................. 131 

6. APLIKA ČNÍ ČÁST PRÁCE - STANOVENÍ HODNOTY PODNIKU V TÍSNI........... .............................. 134 

6.1. Znalecký úkol podle usnesení o jmenování znalce při reorganizaci .............................................................. 134 
6.1.1. Den ocenění ...................................................................................................................................................... 135 
6.1.2. Popis oceňované společnosti ............................................................................................................................. 135 
6.2. Strategická a finanční analýza .......................................................................................................................... 135 
6.2.1. Strategická analýza ........................................................................................................................................... 135 
6.2.2. Finanční analýza společnosti............................................................................................................................. 140 
6.3. Výběr vhodné metody ocenění .......................................................................................................................... 143 
6.4. Návrh ocenění podniku – ocenění podniku pro účely řešení úpadku formou reorganizace ........................ 144 
6.4.1. Výnosová metoda DCF Entity .......................................................................................................................... 147 
6.4.2. Výnosová metoda DCF Entity s promítnutím rizika selhání ............................................................................. 161 
6.5. Návrh ocenění podniku – ocenění majetkové podstaty při řešení úpadku formou konkurzu .................... 166 
6.5.1. Aktiva ............................................................................................................................................................... 168 
6.5.2. Ocenění závazků ............................................................................................................................................... 175 
6.5.3. Čistý obchodní majetek ..................................................................................................................................... 176 
6.5.4. Úprava ocenění, náklady likvidace a časový faktor .......................................................................................... 176 
6.5.5. Likvidační hodnota majetku .............................................................................................................................. 177 
6.6. Závěrečné porovnání hodnot a uspokojení pohledávek věřitelů ................................................................... 180 

7. ZÁVĚR ............................................................................................................................................................... 181 

SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................................................. 183 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů .................................................................................................. 188 

SEZNAM PŘÍLOH........................................................................................................................................................ 189 

 

 

 

  



Strana 8 
 

1. ÚVOD 

Ve znalecké praxi se často setkávám s požadavkem na ocenění obchodního závodu, jeho části, 

či souboru majetku v souvislosti s řešením tíživé situace, a to na základě požadavků, zadaných 

ze strany statutárního orgánu, likvidátora, exekutorů, insolvenčních správců, soudů i orgánů 

činných v trestním řízení. 

 Ocenění obchodního závodu v tísni může být vyžadováno v různých fázích životního 

cyklu. Zatímco někdy je poptáno vlastníky a statutárním orgánem, kteří čelí úpadku nebo 

předcházejí krizi, jindy je posudek žádán již v insolvenčním řízení insolvenčním správcem. Ať 

již je úmyslem posouzení zda postupovat formou reorganizace či je výhodnější pro věřitele řešit 

úpadek konkurzem, ve všech uvedených případech je činnost znalce klíčová a v insolvenčním 

řízení někdy může hrát rozhodující roli.  

 V dané souvislosti jsem však dosud nenalezla ucelený text, který by se dané 

problematice věnoval z pohledku znalecké činnosti. V praxi může nevhodný výběr a aplikace, 

byť standardních metodických postupů ocenění, vést k zavádějícím či v čase nekonzistentním 

výsledkům. Takovéto znalecké posudky mohou být následně zpochybněny revizním posudkem 

jiného znalce, což vrhá stín na celou věrohodnost provedeného ocenění. Důkladné zhodnocení 

všech rizik a ke dni ocenění známých skutečností, stejně tak, jako i adekvátní výběr a vhodná 

aplikace zavedených metodických postupů, by měla vést ke kvalitním závěrům znaleckých 

posudků. 

 Disertační práce pojednává o úpadku a způsobech jeho řešení z pohledu znalecké 

činnosti. V aplikační části posudku se proto zaměřuji na volbu vhodných metodických postupů, 

které je možné využít v tom kterém okamžiku řešené krize. 
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2. CÍLE PRÁCE A TESTOVANÉ HYPOTÉZY 

Cílem práce je navržení standardu pro ocenění obchodního závodu, který se nachází ve složité 

situaci, jako podklad pro ocenění v insolvenčním řízení. Metodicky se dotýká zejména 

rozhodování mezi likvidací a sanací obchodního závodu (resp. mezi konkurzem a povolením 

reorganizace) a navržení postupů ocenění v těchto různých situacích. Podstatnou částí je taktéž 

výběr a aplikace vhodných metod ocenění dle situace a majetkové struktury obchodního 

závodu. Metodické postupy budou navrženy rovněž pro zpeněžení majetku v nedobrovolné 

dražbě. 

 V souvislosti s výnosovými metodami ocenění pak vyplouvají na povrch pochyby 

ohledně správnosti a spolehlivosti diskontní míry, zejména co se týče reflektování rizik při 

sestavení nákladů vlastního kapitálu. Ukazuje se, že některé přirážky, používané k sestavení 

diskontní míry při výnosovém ocenění podniků, jako je bezriziková sazba, či přirážka za 

specifická rizika v podmínkách České republiky při ocenění společnosti v krizi nejsou zcela 

funkční a dostatečně nereagují na vývoj na trhu. 

 Cesta k přesnějším výsledkům ocenění a dostatečnému zachycení rizika vede, dle mého 

názoru, skrze úpravu stávajících metodických postupů, tj. u nás již využívané metodiky, 

adaptací na podmínky českého trhu, z hlediska zachycení dodatečné míry rizika úpadku. 

Klíčové je taktéž vhodnější a preciznější výběr oceňovacích metod a správná interpretace 

výsledků ocenění. Na výběr metod ocenění není možné pohlížet jen izolovaně podle finančního 

zdraví podniku, nýbrž i z pohledu majetkové struktury obchodního závodu. Výnosové metody 

ocenění, jež jsou obecně pokládány v ČR za nejspolehlivější (při jejich správním provedení) lze, 

dle mého názoru, úspěšně použít při ocenění podniku v krizi a naopak jindy pro ocenění 

zdravého podniku se specifickou majetkovou strukturou nemusí být vhodné. Vhodnost použití 

konkrétní metodiky ocenění lze taktéž řešit z pohledu hospodářského sektoru, oboru podnikání, 

struktury majetku a kapitálu, fáze životního cyklu, tj. délky existence podniku na trhu, zda je 

hodnota konkrétního obchodního závodu v pravidelně generovaných výnosech, potažmo 

podnikatelské činnosti jako takové, či zda hodnota spočívá ve vlastnictví majetku (např. 

nemovitostí). Volba použitých metod ovlivňuje spolehlivost ocenění. Při jejich nesprávné 

aplikaci bychom také mohli upřednostnit likvidaci před sanací.  

 Součástí disertační práce je zejména hledání nástroje pro zpřesnění metod oceňování 

obchodního závodu v době krize s inspirací v nových přístupech používaných v zahraničí, a 

rovněž i postupy dnes používané a ověřené ve znalecké praxi. Důraz je kladen mimo jiné na 

správné provedení likvidační metody a na krizové body při výběru a aplikaci nejvhodnějších 
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metod ocenění a interpretaci závěrů posudku. Aplikační část práce je věnována ocenění pro 

účely insolvenčního řízení, likvidace či reorganizaci.  

Ústředním motivem práce je ocenění obchodního závodu v krizové situaci v úpadku či hrozícím 

úpadku, znalecké úkoly, které z toho plynou, způsoby řešení ocenění z pohledu výběru, aplikace 

a interpretace výsledků metod ocenění. Cílem práce je vytvoření znaleckého standardu pro 

ocenění obchodního závodu v dané situaci s otestováním závěrů a hypotéz: 

 

H1: Stanovení hodnoty obchodního závodu ve složité situaci je možné určit pomocí 

 metodického postupu a stanovených kritérií jejich výběru, navrženého v této disertační 

 práci. 

H2: Výnosová metoda ocenění je použitelná a vhodná pro ocenění obchodního závodu 

 v krizi. 

H3: Promítnutí rizika insolvence do výnosového ocenění DCF Entity je obecně vhodný a 

 dosahuje spolehlivých výsledků.   

  



Strana 11 
 

3. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU HOSPODÁŘSTVÍ  

A AKTUÁLNOST TÉMATU 

Vzhledem k tomu, že ústředním tématem předkládané disertační práce je ocenění obchodního 

závodu v tíživé situaci, považuji za vhodné zhodnotit celkový stav české ekonomiky, která má 

na značnou část odvětví dozajista vliv. Obtížná situace řady zejména výrobních podniků 

vycházela právě z poklesu poptávky během recese. Pro zhodnocení současného stavu národního 

hospodářství byla využita Makroekonomická predikce zpracovaná ministerstvem financí, 

uveřejněná v dubnu 2016.   

 Dle zjištění Ministerstva financí České republiky, ekonomický výkon zatím nedosáhl, a 

patrně v dohledné době nedosáhne, úrovně vrcholu cyklu před recesí na přelomu let 2008 a 

2009. Jinak je možné celý rok 2015 hodnotit jako mimořádně úspěšný, neboť reálný růst HDP 

ve výši 4,2 % byl od roku 2007 nejvyšší. Dle zjištění ministerstva financí byl růst HDP tažen 

výhradně domácí poptávkou. V zahraničním obchodu se navzájem zhruba kompenzoval stabilní 

růst ekonomik hlavních obchodních partnerů ČR se zvýšenými dovozy. Na druhou stranu došlo 

k drobnému zhoršení předpokladů o vnějším prostředí s viditelným dopadem na růst českých 

exportních trhů. Rizika predikce MFČR plynou zejména z možné výchylky směrem dolů 

v důsledku rizik ve vnějším prostředí. 1 

 Dalším nepříznivým faktorem jsou geopolitická rizika. Konflikty na Blízkém východě a 

v severní Africe vyvolaly vážnou migrační krizi, jejíž ekonomický dopad na jednotlivé státy EU 

zatím není možné odhadnout. Řada českých exportérů na ruský trh byla taktéž zasažena 

restrikcemi vůči Rusku, které se odrazily v sankcích a uzavření trhu zejména v oblasti 

strojírenství.  Export na Ukrajinu se postupně stabilizuje, nadále však zůstává pro české 

exportéry značně rizikový, neboť pohledávky za odběrateli na Ukrajině jsou nepojistitelné. Od 

konce roku 2014 je již nelze pojistit u žádného subjektu zajišťujícího pojištění pohledávek 

z obchodního styku. 

 Jsou zřejmé značné rozdíly v úspěšnosti firem dle zaměření byznysu. Zatímco výrobní 

firmy v oblasti automobilového průmyslu zažívají boom, staví nové výrobní a logistické haly, 

nakupují nové technologie, nabírají nové zaměstnance, firmy zaměřené na těžké strojírenství 

pociťují útlum poptávky. 

  

                                                      
 

1 Makroekonomická predikce MFCR  dostupná na http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html.
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Tabulka: Vývoj a predikce HDP v ČR a zahraničí 

OBDOBÍ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 2017 

Predikce 

Svět 3,1 0,0 5,4 4,2 3,4 3,3 3,4 3,1 3,4 3,7 

USA -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,4 2,2 2,5 

Čína 9,6 9,2 10,6 9,5 7,7 7,7 7,3 6,9 6,4 6,2 

EU 28 0,5 -4,4 2,1 1,8 -0,5 0,2 1,4 1,9 1,7 1,9 

EA 12 0,4 -4,4 2,1 1,6 -0,9 -0,3 0,9 1,6 1,3 1,5 

Německo 1,1 -5,6 4,1 3,7 0,4 0,3 1,6 1,7 1,4 1,8 

Francie 0,2 -2,9 2,0 2,1 0,2 0,7 0,2 1,2 1,3 1,4 

Spojené království -0,5 -4,2 1,5 2,0 1,2 2,2 2,9 2,2 1,9 2,1 

Rakousko 1,5 -3,8 1,9 2,8 0,8 0,3 0,4 0,9 1,2 1,5 

Maďarsko 0,8 -6,6 0,7 1,8 -1,7 1,9 3,7 2,9 2,8 2,3 

Polsko 3,9 2,6 3,7 5,0 1,6 1,3 3,3 3,6 3,4 3,3 

Slovensko 5,7 -5,5 5,1 2,8 1,5 1,4 2,5 3,6 3,3 3,3 

Česká Republika 2,7 -4,8 2,3 2,0 -0,9 -0,5 2,0 4,2 2,5 2,6 

Zdroj: Makroekonomická predikce MFCR, duben 2016, www.mfcr.cz   

Graf: Vývoj a predikce HDP v ČR a okolních státech 

 

Zdroj: Makroekonomická predikce MFCR, duben 2016, www.mfcr.cz   

Stálým tématem je taktéž stále vysoký počet exekucí a prováděných nedobrovolných dražeb, 

stejně tak, jako vývoj počtu insolvenčních řízení v posledních letech. Statistiky vede 

exekutorská komora a evidenci dražeb je možné nalézt na centrální adrese. 

 Roční počty insolvenčních návrhů, od vzniku Insolvenčního zákona v roce 2008 až do 

roku 2013 strmě stoupaly. Historicky nejvyšší hodnota ročního počtu insolvenčních návrhů byla 

zaznamenána v roce 2013, kdy se celkový počet insolvenčních návrhů zastavil na 36 909 počtů 

případů. V dalších letech byl již zaznamenán pokles. V roce 2014 se počet insolvenčních návrhů 



Strana 13 
 

poprvé snížil. Oproti roku 2013 šlo o pokles o celých 4,8%. V roce 2015 dochází k dalšímu 

poklesu, který oproti roku 2014 činí již 7,9%. 

Graf: Insolvenční návrhy v ČR 

Insolvenční návrhy ČR 

Měsíc 

2 014 2 015 2 016 

Celkem Firmy 

Fyzické osoby vč 

nepodnikajících 

živnostníků Celkem Firmy 

Fyzické osoby vč 

nepodnikajících 

živnostníků Celkem Firmy 

Fyzické osoby vč 

nepodnikajících 

živnostníků 

1 2 702 524 2 178 2 486 259 2 227 2 353 264 2 095 

2 2 812 478 2 334 3 004 292 2 712 2 831 261 2 570 

3 3 128 505 2 623 3 329 340 2 989 3 282 332 2 950 

4 3 058 533 2 525 3 311 346 2 965 2 918 280 2 644 

5 3 069 508 2 561 2 804 291 2 513 2 679 244 2 435 

6 2 783 446 2 337 2 898 290 2 608 3 025 272 2 753 

7 2 973 431 2 542 3 110 335 2 775 2 606 250 2 356 

8 2 906 435 2 471 2 618 248 2 370 2 234 218 2 016 

9 2 797 421 2 376 2 885 285 2 600 2 445 190 2 255 

10 3 549 524 3 025 2 998 284 2 714 2 741 250 2 491 

11 3 623 554 3 069 2 768 282 2 486 2 599 208 2 391 

12 3 509 662 2 847 2 929 311 2 618 2 640 235 2 405 

Celkem 36 909 6 021 30 888 35 140 3 563 31 577 32 353 3 004 29 349 

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

Graft Vývoj insolvenčních návrhů v období roku 2008 – 2015 

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

 



Strana 14 
 

V práci se nikterak nepouštím do hodnocení příčin hospodářské krize ani konkrétních dopadů na 

jednotlivá odvětví, neboť recese nemusí být a ani není jedinou příčinou obtížné situace 

některých českých podniků. Tou mohou být i obtížné dodavatelsko-odběratelské vtahy, pokles 

poptávky z důvodů nesouvisejících s krizí, špatná platební morálka klientů ovlivňující likviditu 

nebo chybná manažerská rozhodnutí. Nicméně zhodnocení a predikce stavu hospodaření dává 

určitý přehled o tom, že téma ocenění obchodního závodu, který se nachází v komplikované 

situaci, čelí určité hrozbě a ocenění tak vyžaduje zvýšenou obezřetnost, bude i nadále aktuálním 

tématem pro české znalce a znalecké ústavy.  
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4. TEORETICKÁ VÝCHODISKA V OBLASTI PRÁVNÍ 

ÚPRAVY 

4.1. Úpadek 

Úpadek, hrozící úpadek a způsoby jeho řešení v praxi řeší zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil původní zákon č. 328/1991 Sb., o 

konkursu a vyrovnání. Podle § 3 tohoto zákona je dlužník v úpadku, má-li  

� více věřitelů a 

� peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

� tyto závazky není schopen plnit 

 

(dále jen "platební neschopnost"). Výše uvedené podmínky jsou dále vysvětleny následovně: 

Má se za to (tedy jedná se o vyvratitelnou domněnku), že dlužník není schopen plnit své 

peněžité závazky, jestliže 

� zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

� je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

� není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči 

dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

� nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 insolvenčního zákona 

(tedy seznam majetku a pohledávek svých dlužníků, závazků a věřitelů, 

zaměstnanců a listin dokládajících úpadek nebo hrozící úpadek), kterou mu uložil 

insolvenční soud. (= zde se jedná o fikci předlužení. Po marném uplynutí lhůty 

uložené soudem k předložení seznamů majetku a pohledávek, se obrací důkazní 

břemeno, dlužník je povinen prokázat, že není předlužen).2 

 

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, 

je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků 

převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k 

další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke 

všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v 

provozu podniku pokračovat. 

                                                      
 
2 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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Hrozící úpadek má svá specifika. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem 

okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou 

část svých peněžitých závazků. Návrh na insolvenční řízení v případě hrozícího úpadku může 

podat pouze dlužník. Jako možné způsoby řešení výše popsané situace zákon umožňuje řešení 

formou konkurzu, reorganizace, nebo oddlužení.  

 Smyslem insolvenčního řízení je uspořádání majetkových vztahů dlužníka k věřitelům, 

zastavení prohlubujících se dluhů dlužníka a co nejvyšší poměrné uspokojení věřitelů dlužníka, 

při zajištění rovných podmínek, kdy žádný z věřitelů resp. jejich skupin, není nespravedlivě 

poškozen nebo naopak zvýhodněn v rámci skupin, v nichž mají věřitelé podle tohoto zákona 

rovné postavení. Cílem úpravy je zajištění rovných podmínek a dále dosažení rychlého, 

hospodárného a zároveň co nejvyššího poměrného uspokojení věřitelů. Věřitelé současně 

nemohou uspokojit své pohledávky mimo probíhající insolvenční řízení (až na výlučné případy 

které zákon taxativně stanoví) a zajišťuje tak dlužníkům ochranu před věřiteli. 

 Věcně insolvenční řízení přísluší krajským soudům. Procesními stranami jsou 

insolvenční soud, dlužník, věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, insolvenční správce, 

popřípadě další správce, státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do 

incidenčního sporu, a likvidátor dlužníka. 

 Majetková podstata dlužníka zahrnuje podle ustanovení § 205 insolvenčního zákona 

zejména: 

� peněžní prostředky 

� věci movité a nemovité 

� podnik (resp. obchodní závod) 

� soubor věcí a věci hromadné 

� vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů 

� akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je 

nutné k uplatnění práva 

� obchodní podíl 

� dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a 

pohledávek, které dosud nejsou splatné 

� dlužníkovu mzdu nebo plat, jeho pracovní odměnu jako člena družstva a příjmy, 

které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, 

peněžitou pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady 

poskytované za výkon společenských funkcí, podporu v nezaměstnanosti a podporu 

při rekvalifikaci 
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� další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu 

� dále pak i příslušenství, přírůstky, plody a užitky výše specifikovaného majetku 

 

Znalec přistupuje k ocenění na žádost soudu, případně na žádost věřitele nebo dlužníka 

(předpřipravená reorganizace). Jeho hlavním úkolem, je-li prohlášen konkurz, je ocenění 

majetkové podstaty pro její postupné zpeněžení. Její formou bývá často prodej v dražbě. 

V případě reorganizace pak znalec přistupuje k ocenění podniku, který bude sanován a 

porovnává výtěžek s výtěžkem ze zpeněžení majetkové podstaty, pokud by byl úpadek řešen 

konkurzem. Uvedený postup je tedy z metodického hlediska nejobsáhlejší a zahrnuje řadu 

specifik. 

 V insolvenčním řízení jsou na rozdíl od exekučního řízení uspokojeny pohledávky 

všech věřitelů současně. Uspokojení pohledávek je v poměrné výši, na rozdíl od exekučního 

řízení, kde předpokládáme plné uspokojení pohledávek jednoho věřitele. 

 Pojem „poměrné“ uspokojení je nutno vykládat jako rovné, nikoliv jako částečné 

uspokojení. Věřitelé, kteří mají v insolvenčním řízení stejné postavení, musí být uspokojeni 

v rámci zvoleného způsobu řešení úpadku stejnou měrou, tedy procentuálně stejně. 

  

4.2. Moratorium 

Institut moratoria má napomoci dlužníkovi řešit úpadek nebo hrozící úpadek vlastními silami. 

Návrh na moratorium může podat dlužník i věřitel. Návrh na vyhlášení moratoria podává 

dlužník do 7 dnů a věřitel do 15 dnů insolvenčnímu soudu od doručení insolvenčního návrhu. 

Toto právo nemá právnická osoba v likvidaci. V praxi většinou dlužník spojuje oba návrhy, tj. 

insolvenční návrh a návrh na moratorium a podává je současně. 3 

Návrh na moratorium 

Návrh na moratorium musí kromě obecných náležitostí jakéhokoliv soudního podání obsahovat 

všechny skutečnosti, které odůvodňují jeho vyhlášení. 

  K návrhu je dlužník povinen připojit (kromě seznamů a listin, které je povinen 

připojit již k insolvenčnímu návrhu) také poslední účetní závěrku a písemné prohlášení většiny 

jeho věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí. 

Podpisy věřitelů na tomto prohlášení musí být úředně ověřeny.  

                                                      
 
3 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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Jestliže jsou splněny zákonné předpoklady, insolvenční soud vyhlásí moratorium do konce 

pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy byl soudu návrh na moratorium doručen. 

Soud má právo návrh na moratorium odmítnout. Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud vyhlásí 

moratorium, není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí, kterým se návrh na moratorium odmítá, 

se může odvolat pouze dlužník. 

Účinnost moratoria 

Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o jeho vyhlášení v insolvenčním 

rejstříku a trvá po dobu uvedenou v návrhu na moratorium, nejdéle však 3 měsíce. Účelem 

moratoria je poskytnout dlužníkovi čas na řešení úpadku a zachování provozu podniku. Jelikož 

k řešení úpadku je zapotřebí čas na jednání s úvěrujícími bankami, popř. na jednání o vstupu 

možného investora, jsou 3 měsíce velmi krátká doba. Proto může insolvenční soud na návrh 

dlužníka prodloužit moratorium nejdéle o třicet dnů, jestliže dlužník k takovému návrhu připojí 

ke dni podání návrhu aktualizovaný seznam závazků a písemné prohlášení většiny jeho věřitelů, 

počítané podle výše jejich pohledávek, že s prodloužením moratoria souhlasí. Podpisy věřitelů 

na tomto prohlášení musí být opět úředně ověřeny. 

 Moratorium je právní institut původně převzatý z anglosaského práva, zaměřený na 

ochranu dlužníka a zachování činnosti firmy. Tato ochrana dlužníka spočívá v nemožnosti vydat 

rozhodnutí o úpadku po dobu trvání moratoria, což je nejdůležitější účinek moratoria. Zároveň 

po dobu trvání moratoria zůstávají zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního 

řízení. I v době trvání moratoria mohou oprávněné osoby přistoupit k řízení a věřitelé uplatnit 

svá práva přihláškou pohledávky. Účinky těchto úkonů však nastávají až zánikem moratoria. 

 Co se týká nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria, po dobu 

moratoria je nadále oprávněn s majetkovou podstatou disponovat dlužník a je oprávněn závazky 

bezprostředně souvisící se zachováním provozu podniku vzniklé v posledních třiceti dnech před 

vyhlášením moratoria nebo po něm, hradit přednostně před dříve splatnými závazky. V tomto 

případě nejde o zvýhodňování věřitele dle Trestního zákona, ale o výraz ochrany a pokračování 

činnosti podniku dlužníka. 

 Velmi cenné smluvní vztahy jsou s poskytovateli energií a surovin. Pokud dodavatelé 

elektřiny, plynu a vody ukončí dodávky médií, zastaví se také činnost firmy. Proto zákon 

pamatuje na tyto stěžejní smluvní vztahy a stanoví, že smlouvy na dodávky energií a surovin, 

jakož i další smlouvy o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly 

alespoň po dobu 3 měsíců, nemůže druhý účastník smlouvy po dobu trvání moratoria vypovědět 

nebo od nich odstoupit pro prodlení dlužníka s placením úhrady za zboží nebo služby, ke 

kterému došlo před vyhlášením moratoria, nebo pro zhoršení majetkové situace dlužníka,  
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hradí-li dlužník na základě těchto smluv řádně a včas alespoň závazky vzniklé v posledních 

třiceti dnech. Moratorium by nemělo smysl bez možnosti firmy dlužníka nadále pokračovat 

v činnosti. S nadsázkou lze říci, že tma ve firmě znamená smrt firmy dlužníka. 

Zánik moratoria 

Moratorium zaniká uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno. Před uplynutím této doby zaniká 

moratorium rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho zrušení. Moratorium je návrhový institut. 

Tak jak soud může na návrh věřitelů moratorium schválit, tak soud také může na návrh věřitelů 

moratorium zrušit. Opět musí jít o návrh většiny věřitelů, počítané podle výše jejich 

pohledávek, uvedené v seznamu závazků. 

 Existuje však důvod, pro který je soud oprávněn zrušit moratorium i bez návrhu a tím je 

nepoctivý záměr. Jestliže dlužník uvedl v návrhu na moratorium nepravdivé údaje, nebo pokud 

vyjde za trvání moratoria najevo, že dlužník vyhlášením moratoria sledoval nepoctivý záměr, 

zejména přednostní uspokojení jen některých jeho věřitelů. 

 

4.3. Způsoby řešení úpadku 

Insolvenční zákon připouští následující způsoby řešení úpadku: 

� Konkurz 

� Reorganizace 

� Oddlužení 

� Zvláštní způsoby řešení úpadku, které zákon stanoví pro určité subjekty 

 

4.3.1. Konkurz 

Konkurz  = likvidační forma řešení úpadku, která může být použita pro všechny typy dlužníků, 

pro řešení již existujícího úpadku (nikoliv hrozícího úpadku).  

 Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o 

prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení 

majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud 

zákon nestanoví jinak. 

 Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení 

konkursu v insolvenčním rejstříku. Mezi nejvýznamnější účinky patří:  
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� Prohlášením konkursu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa, 

a pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, zaniká předběžné opatření, bylo-li 

nařízeno. 

� Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s 

majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší 

dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce vykonává 

zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, 

rozhoduje o obchodním tajemství, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako 

zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění 

daňových povinností.4 

 

Právní úkony, které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na 

insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné. Právní úkon, kterým dlužník po 

prohlášení konkursu odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je 

neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o 

vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. 

 Dlužníkovi věřitelé mohou po prohlášení konkursu svá práva uplatnit jen způsobem a za 

podmínek stanovených insolvenčním zákonem. Jestliže osoba, která má závazek vůči 

dlužníkovi, plní tento závazek po prohlášení konkursu dlužníkovi, a plnění se nedostane do 

majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o prohlášení 

konkursu nemohla vědět nebo že vzhledem k okolnostem plnění dluhu bylo zřejmé, že dlužník 

plnění vydá do majetkové podstaty.4 

 Nesplatné pohledávky proti dlužníkovi se prohlášením konkursu považují za splatné.  

Insolvenční správce je po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu nebo 

podnájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v 

případě, že byla sjednána na dobu určitou, výpovědní lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce.  

Právo na nájemné nebo jinou úhradu za dobu před prohlášením konkursu může druhý účastník 

smlouvy uplatnit pouze přihláškou pohledávky. Totéž platí, jde-li o nájemné nebo jinou úhradu 

zaplacenou předem. Tuto pohledávku je nutné přihlásit jako pohledávku podmíněnou. 

Prohlášením konkursu nekončí provoz dlužníkova podniku. Provoz dlužníkova podniku skončí 

až: 

1) prodejem podniku jednou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty, 
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2) rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným na návrh insolvenčního správce po vyjádření 

věřitelského výboru. Odvolání proti němu není přípustné. 

Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty, 

lze pro pohledávky věřitelů po prohlášení konkursu nařídit, nelze jej však provést. Výkon 

rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, 

lze pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené v průběhu 

insolvenčního řízení nařídit a provést jen na základě rozhodnutí insolvenčního soudu. 

Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu: 

Neprodleně poté, co nabude účinnosti prohlášení konkursu, zajistí insolvenční správce 

provedení procesních úkonů a dalších činností, které z prohlášení konkursu vyplývají. 

Insolvenční správce zaměří svou činnost zejména ke zjištění, zajištění a soupisu majetkové 

podstaty, k dokončení seznamu přihlášených pohledávek, k přípravě přezkumného jednání a k 

přípravě schůze věřitelů. Soupis je listinou, která insolvenčního správce v rámci konkursu 

opravňuje ke zpeněžení zapsaného majetku.5 

Zpeněžení majetkové podstaty: 

Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na 

peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití 

bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i 

úplatné postoupení dlužníkových pohledávek. Ujednáními, která tomu brání, není insolvenční 

správce omezen. 

 Ke zpeněžení majetkové podstaty lze přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o 

prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně 

ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí výjimku. 

Zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, 

1) účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, 

2) věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto 

zákona v insolvenčním řízení neúčinná. 

 

Insolvenční správce je při zpeněžování podstaty vázán zákonným předkupním právem a právy 

nájemců. Majetkovou podstatu lze zpeněžit: 
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1) veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu, 

2) prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o 

výkonu rozhodnutí, 

3) prodejem majetku mimo dražbu. 

 

O způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne se souhlasem věřitelského výboru 

insolvenční správce. Veřejnou dražbu provede dražebník na návrh insolvenčního správce. 

Smlouva o provedení dražby se v takovém případě stane účinnou dnem, kdy ji schválí věřitelský 

výbor. Ke zpeněžení prodejem movitých věcí a nemovitostí je příslušný okresní soud podle 

ustanovení občanského soudního řádu. Návrh na tento prodej podává insolvenční správce, který 

je v tomto případě jediným účastníkem řízení. 

 Prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního 

soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky 

prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá 

smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru 

není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí 

běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. 

 Při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce 

přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného 

majetku. Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou 

podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení. V takovémto 

případě jde o incidenční spor. 

Zpeněžení podniku jedinou smlouvou 

Dlužníkův podnik může insolvenční správce zpeněžit i jedinou smlouvou. Smlouvu může 

insolvenční správce uzavřít opět jen se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. 

Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas 

insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva účinnosti. Výtěžek 

zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou je součástí celkového výtěžku zpeněžení 

majetkové podstaty a nemůže sloužit pouze ke krytí závazků souvisejících s prodávaným 

podnikem. 

 Zpeněžením dlužníkova podniku jedinou smlouvou přecházejí na nabyvatele práva a 

povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s 
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výjimkou pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců vzniklých do účinnosti 

smlouvy. Jiné závazky na nabyvatele nepřecházejí. 

 Dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek 

náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento 

majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě tří let od skončení konkursu. Právní úkony 

uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Toto ustanovení se vztahuje také na 

vedoucí zaměstnance dlužníka, společníky, akcionáře dlužníka, prokuristy dlužníka, členy a 

náhradníky věřitelského výboru. 

 Pro ocenění při zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou dle ustanovení §290 se 

Insolvenční zákon odkazuje na postup dle ustanovení §153. Zákon v ustanovení § 219 ukládá 

insolventnímu správci zajistit znalecké ocenění majetku dotčeného uplatněným právem na 

uspokojení ze zajištění a dále při zpeněžení v konkurzu jedinou smlouvou. 

Dále k průběhu konkurzu 

Z výtěžku zpeněžení se hradí pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň 

postavené, jakož i náklady, které souvisí se správou majetkové podstaty. Pokud prostředky 

nepostačují, rozhodne o pořadí úhrady pohledávky nebo o její poměrné úhradě insolvenční soud 

na základě návrhu insolvenčního správce. 

 Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku 

zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna. Výtěžek 

zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky 

připadající na odměnu správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu 

zajištěnému věřiteli. Zajištění věřitelé se uspokojí podle pořadí, v jakém vznikl právní důvod 

zajištění, z té části výtěžku, který na ně připadá.6 

 Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká 

zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. 

Je-li zajišťovací právo, které zaniklo zpeněžením zapsáno ve veřejném či neveřejném seznamu, 

který podle zvláštního právního předpisu osvědčoval vlastnictví nebo jiná věcná práva ke 

zpeněžené věci, pohledávce, právu nebo jiné majetkové hodnotě, oznámí insolvenční správce 

zánik zajištění orgánu který tento seznam vede (tím je myšlen např. katastr nemovitostí, notář, 

který vede rejstřík zástav věcí movitých a jiné). 
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Konečná zpráva a rozvrhové usnesení 

V závěru zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu 

konečnou zprávu. Konečná zpráva insolvenčního správce musí podat celkovou charakteristiku 

jeho činnosti s vyčíslením jejích finančních výsledků.  

 Konečná zpráva insolvenčního správce musí vyústit ve vyčíslení částky, která má být 

rozdělena mezi věřitele, a v označení těchto věřitelů, s údajem o výši jejich podílů na této 

částce. Současně s konečnou zprávou insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu i 

vyúčtování své odměny a výdajů.7 

 O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud 

účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je informuje, že do 15 dnů od 

zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou podat námitky. Ty se podávají u 

insolvenčního soudu ve dvojím vyhotovení, z toho jedno vyhotovení se následně doručuje 

insolvenčnímu správci k vyjádření. 

 Po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce 

insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na 

každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Insolvenční 

soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého správcem. Poté vydá rozvrhové 

usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny. 

 V rozvrhovém usnesení určí insolvenční soud insolvenčnímu správci lhůtu k jeho 

splnění. Lhůta nesmí být delší než dva měsíce od právní moci tohoto usnesení. Zrušením 

konkursu zanikají účinky prohlášení konkursu s výjimkou účinků, u kterých je možné jejich 

navrácení do stavu před prohlášením konkursu. Platnost a účinnost právních úkonů, které byly 

provedeny během konkursu, tím není nijak dotčena. 

 Za dlužníka, který je právnickou osobou, jednají opět jeho statutární orgány nebo 

likvidátor, jde-li o právnickou osobu v likvidaci. Přerušení likvidace právnické osoby tímto 

končí. Zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona je podkladem pro 

výmaz dlužníka z obchodního rejstříku, nejde-li o právnickou osobu zřízenou zákonem. 

 Funkce insolvenčního správce nekončí zrušením konkursu, i když jeho oprávnění 

nakládat se zbývající částí majetkové podstaty a další dispoziční oprávnění přecházejí na 

dlužníka. Insolvenční správce je povinen ke dni zrušení konkursu uzavřít účetní knihy, sestavit 
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účetní závěrku, splnit povinnosti uložené daňovými předpisy a zajistit činnosti evidenční a 

archivační, popřípadě další činnosti související se zrušením konkursu. 8 

  Po provedení těchto činností soud insolvenčního správce zprostí jeho funkce. Současně 

rozhodne o výdajích, které insolvenčnímu správci vznikly v souvislosti se zrušením konkursu, a 

o způsobu jejich úhrady. 

 

4.3.2. Reorganizace 

Reorganizace = sanační způsob řešení úpadku, reorganizací lze řešit i hrozící úpadek, je určena 

pouze pro podnikatelské subjekty. Způsoby řešení úpadku reorganizací mohou být různé, jsou 

prakticky neomezeny, lze je kombinovat. 

 Reorganizací se rozumí postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování 

provozu dlužníkova podniku, resp. obchodního závodu, zajištěné opatřeními k ozdravění 

hospodaření tohoto obchodního závodu podle soudem schváleného reorganizačního plánu s 

průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. 

 Předpřipravená reorganizace je pro obchodní závod výhodnější a rychlejší než běžná 

reorganizace v insolvenčním řízení. Dává také podniku a věřitelům větší kontrolu nad celým 

procesem, firma si může sama zvolit insolvenčního správce a znalce k ocenění podniku. 

 Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem. 

Reorganizace se týká jeho podniku. Osobou oprávněnou podat návrh na povolení reorganizace 

je dlužník nebo přihlášený věřitel. Návrh na povolení reorganizace může podat pouze ten, kdo 

je v dobré víře, že jsou nebo budou splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního 

plánu. Návrh na povolení reorganizace, podaný dlužníkem, musí vedle obecných náležitostí 

podání obsahovat: 

1) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, 

2) dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají, 

nebo které tvoří s dlužníkem koncern a údaj o tom, zda ohledně některé z těchto osob 

neprobíhá insolvenční řízení, případně prohlášení, že není takových osob, 

3) údaj o způsobu navrhované reorganizace. 
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K návrhu na povolení reorganizace musí dlužník připojit seznam majetku a seznam závazků, 

popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v 

insolvenčním řízení již dříve předložil. Návrh na povolení reorganizace podaný věřitelem musí 

schválit schůze věřitelů. Učiní tak po zprávě insolvenčního správce o hospodářské situaci 

dlužníka. Před rozhodnutím schůze věřitelů o schválení návrhu na povolení reorganizace 

upozorní insolvenční správce na jemu známé důvody, pro které lze pochybovat o poctivém 

záměru navrhujícího věřitele. 

Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace 

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení reorganizace, pokud  

1) lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý 

záměr, nebo 

2) který znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení reorganizace bylo již dříve 

rozhodnuto, anebo 

3) který podal věřitel, jestliže jej neschválí schůze věřitelů.9 

 

Na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení reorganizace lze usuzovat zejména tehdy, 

jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho 

kolektivního statutárního orgánu 

1) v posledních pěti letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek, a to v 

závislosti na výsledku takového řízení, nebo 

2) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního 

řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin 

majetkové nebo hospodářské povahy. 

 

Nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení reorganizace ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí, 

insolvenční soud reorganizaci povolí. Rozhodnutí o povolení reorganizace se doručuje dlužníku, 

navrhovateli, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není 

přípustné. 

Rozhodnutí o povolení reorganizace obsahuje: 

1) výrok o povolení reorganizace, 
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2) informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem, a nebyl-li dosud ustanoven, výrok o jeho 

ustanovení, 

3) výzvu, aby dlužník ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán nebo aby bez 

zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu sdělil, že jej předložit nehodlá, 

4) informaci o tom, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán další osoby. 

 

Dlužník je v průběhu reorganizace dlužníkem s dispozičními oprávněními. Právní mocí 

rozhodnutí o povolení reorganizace se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým 

došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního 

řízení. 

 Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou 

zásadní význam, činí dlužník s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru. 

Porušení této povinnosti má za následek odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu, 

kterou tím věřitelům nebo třetím osobám způsobil. Členové statutárního orgánu dlužníka za 

takto způsobenou škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně. Za právní úkony, které 

mají zásadní význam, se považují úkony, jejichž důsledkem se významně změní hodnota 

majetkové podstaty nebo postavení věřitelů anebo míra uspokojení věřitelů. 

 Rozhodnutím o povolení reorganizace se pozastavuje výkon funkce valné hromady 

nebo členské schůze dlužníka a místo valné hromady nebo členské schůze dlužníka rozhoduje v 

její působnosti insolvenční správce. 

 Reorganizace se účastní přihlášení věřitelé, jakož i věřitelé s pohledávkami za 

majetkovou podstatou a věřitelé jim postavení na roveň. Pro potřeby určení rozsahu uspokojení 

zjištěných pohledávek a hlasování věřitelů o přijetí reorganizačního plánu se věřitelé dlužníka 

při reorganizaci rozdělují do skupin, a to tak, aby v každé skupině byli věřitelé se zásadně 

shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Rozdělení věřitelů 

do jednotlivých skupin obsahuje reorganizační plán, v němž se vždy uvede, podle jakých kritérií 

k rozdělení věřitelů došlo. Odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin 

posoudí insolvenční soud při schvalování reorganizačního plánu. 

Reorganizační plán 

Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené 

reorganizace, a to na základě opatření sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku a 

uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli. 
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Reorganizační plán se předkládá insolvenčnímu soudu. Po jeho předložení nesmí nikdo až do 

zprávy o reorganizačním plánu vyvíjet činnost směřující k jeho přijetí nebo odmítnutí. 

Předkladatel je povinen zdržet se všech činností, které jsou v rozporu s reorganizačním plánem 

nebo které jinak ovlivňují jeho splnění. 

Reorganizační plán obsahuje vždy: 

1) rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v 

jednotlivých skupinách, 

2) určení způsobu reorganizace, 

3) určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání s 

majetkovou podstatou, a s určením osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu jejich 

práv k nakládání s ní, 

4) údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých 

podmínek, 

5) uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo 

převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení 

rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit, 

6) údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o 

opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna, 

7) údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení 

reorganizace.10 

 

Reorganizační plán musí být sestaven tak, aby údaje v něm obsažené věrně zobrazovaly 

ekonomické a právní možnosti dlužníka. Reorganizaci lze provést zejména prostřednictvím 

těchto opatření: 

1) restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně 

jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti, 

2) prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodejem dlužníkova podniku, 

3) vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově 

založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, 

                                                      
 
10 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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4) fúzí dlužníka, tedy právnické osoby s jinou osobou nebo převodem jeho jmění na 

společníka se zachováním nebo změnou práv třetích osob, připouštějí-li to právní 

předpisy o hospodářské soutěži 

5) vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo novou právnickou osobou, 

6) zajištěním financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části, 

7) změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov anebo jiných dokumentů upravujících 

vnitřní poměry dlužníka.11 

 

V reorganizačním plánu může být uplatněno i více ze základních opatření, pokud to jejich 

povaha připouští. Předkladatel reorganizačního plánu zpracuje zprávu o reorganizačním plánu, 

která musí obsahovat dostatečné informace o návrhu reorganizačního plánu. Součástí této 

zprávy je reorganizační plán nebo jeho shrnutí a zhodnocení jeho dopadu na věřitele. K 

projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je 

svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve 

skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem. Insolvenční soud schválí reorganizační 

plán, jestliže: 

1) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, 

2) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován 

nepoctivý záměr, 

3) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 Insolvenčního zákona 

považuje za skupinu, která jej přijala, 

4) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti 

reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, 

kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším 

plněním, 

5) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly 

uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se 

reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem 

dohodnuto jinak.11 

 

                                                      
 
11 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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V průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled nad činností 

dlužníka. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na 

evidování činnosti dlužníka s dispozičním oprávněním. O výsledcích své činnosti pravidelně, 

nejméně však jednou za tři měsíce, informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. 

 Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do 

majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za 

podmínek, které v něm byly stanoveny. 

 Navrhovatel reorganizačního plánu může navrhnout jeho změnu, v jejímž důsledku má 

být účel reorganizace lépe splnitelný. V návrhu popíše účel změny, navrhovaný způsob jejího 

provedení a dopady změny na jednotlivé skupiny původních věřitelů a na nové věřitele. Ke 

schválení změny reorganizačního plánu se vyžaduje souhlas: 

1) všech skupin původních věřitelů, 

2) většiny nových věřitelů, jejichž pohledávky jsou podle reorganizačního plánu zajištěny, 

3) většiny nových věřitelů, jejichž pohledávky podle reorganizačního plánu nejsou 

zajištěny, a 

4) většiny společníků dlužníka nebo jiné právnické osoby, na kterou podle reorganizačního 

plánu přešel majetek dlužníka.12 

Skončení reorganizace 

Insolvenční soud zruší rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu do šesti měsíců od jeho 

účinnosti, zjistí-li, že některému věřiteli byly poskytnuty zvláštní výhody, aniž s tím ostatní 

věřitelé stejné skupiny souhlasili, nebo že schválení reorganizačního plánu bylo dosaženo 

podvodným způsobem. Dále insolvenční soud zruší rozhodnutí o schválení reorganizačního 

plánu do tří let od jeho účinnosti, pokud byl dlužník, jeho statutární orgán nebo člen statutárního 

orgánu pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, kterým dosáhl schválení reorganizačního 

plánu nebo podstatně zkrátil věřitele. 

Insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs, jestliže 

1) reorganizace byla povolena na návrh dlužníka a ten její přeměnu v konkurs po tomto 

povolení navrhl, 

2) oprávněná osoba nesestaví ve stanovené lhůtě reorganizační plán ani po jejím případném 

prodloužení soudem nebo předložený reorganizační plán vezme zpět, 

                                                      
 
12 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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3) insolvenční soud neschválil reorganizační plán a oprávněným osobám uplynula lhůta k 

jeho předložení, 

4) v průběhu provádění reorganizačního plánu dlužník neplní své podstatné povinnosti 

stanovené tímto plánem nebo ukáže-li se, že podstatnou část tohoto plánu nebude možné 

plnit (uvedené bývá častou příčinou přeměny reorganizace v konkurz), 

5) dlužník neplatí řádně a včas úroky podle § 171 odst. 3 Insolvenčního zákona, nebo v 

podstatném rozsahu neplní své jiné splatné peněžité závazky, nebo 

6) dlužník po schválení reorganizačního plánu přestal podnikat, ačkoli podle 

reorganizačního plánu podnikat měl.13 

 

O přeměně reorganizace v konkurs v případech uvedených v bodě 1-3 rozhodne insolvenční 

soud bez jednání. Své rozhodnutí doručí zvlášť dlužníku, navrhovateli reorganizace, 

insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Tyto osoby mohou proti tomuto rozhodnutí podat 

odvolání. O přeměně reorganizace v konkurs podle výše uvedeného bodu 4-6 rozhodne 

insolvenční soud po jednání, k němuž předvolá všechny osoby výše uvedené. Těmto osobám se 

rozhodnutí insolvenčního soudu doručuje jednotlivě a mohou proti němu podat odvolání. O 

přeměně reorganizace v konkurs nemůže insolvenční soud rozhodnout, jestliže reorganizační 

plán byl v podstatných bodech splněn. Rozhodnutím insolvenčního soudu o přeměně 

reorganizace v konkurs nastávají účinky spojené s prohlášením konkursu, pokud insolvenční 

soud ve svém rozhodnutí nestanoví podmínky této přeměny jinak. 

 Příkladem úspěšné reorganizace je případ společnosti Obden, s.r.o, který je možné 

dohledat v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz. Naopak příkladem neúspěšné 

reorganizace, kterou soud přeměnil na konkurz po řešení nepoctivého záměru, kdy do řízení 

vstoupilo státního zastupitelství, je příklad společnosti Metaz, a.s. 

Úkol znalce v rámci reorganizace 

Znaleckou činnost v rámci procesu reorganizace upravuje níže uvedené ustanovení 

insilvenčního zákona. Znalecký posudek je při reorganizaci důležitým podkladem pro 

rozhodnutí věřitelů. Osobu znalce určí soud, nicméně může tak učinit na návrh věřitelů na 

základě jimi přijatého usnesení. 

  

 

                                                      
 
13 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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§ 153 

(1) Jestliže insolvenční soud rozhodne, že způsobem řešení úpadku je reorganizace, spojí s tímto 

rozhodnutím i rozhodnutí o ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty, současně 

znalci uloží, aby posudek vypracoval písemně. Obdobně insolvenční soud postupuje, jestliže 

schůze věřitelů vedle usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem přijme i usnesení, 

kterým doporučuje zpeněžení majetkové podstaty podle § 290. 

(2) Schůze věřitelů, která přijme usnesení o způsobu řešení úpadku reorganizací, nebo schůze 

věřitelů, která vedle usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem přijme i usnesení, 

kterým doporučuje zpeněžení majetkové podstaty podle § 290, může též přijmout usnesení, 

kterým určí osobu znalce podle odstavce 1, v takovém případě rozhodne insolvenční soud o 

ustanovení znalce podle tohoto usnesení. 

(3) Usnesení schůze věřitelů o určení osoby znalce je přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke 

dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech 

přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek. 

 

Odměňování znalce je ve výše uvedeném případě řešeno ustanovením: 

§ 154 

(1) Odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem podle § 153 se řídí předpisy, které 

obecně upravují odměňování znalce při úkonech mimo soudní řízení. 

(2) Výši odměny znalce podle odstavce 1 schvaluje věřitelský výbor, nedojde-li ke schválení 

odměny do 15 dnů po ustanovení znalce, schvaluje jeho odměnu insolvenční soud. 

§ 155 

(1) Pro účely ocenění majetkové podstaty na základě rozhodnutí insolvenčního soudu podle  

§ 153 platí, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku, části 

majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění, se ve znaleckém 

posudku ocení i odděleně. 

(2) Znalecký posudek podle odstavce 1 předkládá znalec insolvenčnímu soudu, který neprodleně 

poté svolá za účelem jeho projednání a schválení schůzi věřitelů, ke které předvolá i znalce, 

znalecký posudek musí být zveřejněn v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem, 

kdy se má schůze věřitelů konat. 

(3) Po projednání znaleckého posudku rozhodne schůze věřitelů o tom, zda jej schvaluje, 

usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku je přijato, jestliže z věřitelů 
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přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně dvě 

třetiny všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek. 

(4) Podle usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku vydá insolvenční soud 

rozhodnutí o ceně majetkové podstaty, proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. 

§ 156 

Jestliže schůze věřitelů znalecký posudek neschválí, může přijmout usnesení, kterým určí osobu 

nového znalce, ustanovení § 153 až 155 platí obdobně. 

§ 157 

(1) Zajištění věřitelé uhradí do majetkové podstaty bez zbytečného odkladu společně a 

nerozdílně polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci, a to ve lhůtě stanovené ve 

výzvě insolvenčního správce, mezi sebou se vypořádají podle poměru hodnot jejich zajištění 

určených znaleckým posudkem. 

(2) Po dobu, po kterou je zajištěný věřitel v prodlení se splněním povinnosti podle odstavce 1, se 

jeho zajištěná pohledávka neúročí14. 

 

Znalecký posudek zpracovaný pro účely reorganizace slouží mimo jiné i k posouzení postavení 

jednotlivých zajištěných věřitelů. Proto majetek, který je tímto dotčen, musí být oceněn 

samostatně. Při zpeněžení majetku např. jedinou smlouvu se tímto postupem stanoví ta část 

výtěžku, která připadne zajištěným věřitelům. Zákon proto reaguje na tuto skutečnost povinnou 

participací zajištěných věřitelů na nákladech na zajištění znaleckých prací. Odměna znalce je ze 

strany znalce pohledávkou za podstatou.   

 

4.3.3. Úpadek finančních institucí 

Úpadkem finančních institucí se myslí úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí 

elektronických peněz a osob oprávněných vydávat elektronické peníze a dále některých 

zahraničních bank, institucí elektronických peněz a osob oprávněných vydávat elektronické 

peníze. Ustanovení týkající se úpadku finančních institucí zapracovávají příslušné předpisy 

Evropských společenství a použijí se na úpadek: 

                                                      
 
14 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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1) banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo instituce elektronických peněz, poté, kdy 

jim byla odejmuta licence nebo povolení podle zvláštních právních předpisů upravujících 

jejich činnost, 

2) zahraniční banky nebo instituce elektronických peněz podnikající na území České 

republiky na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu, 

3) osoby se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky oprávněné vydávat 

elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu, 

4) osoby se sídlem nebo místem podnikání na území Evropské unie nebo Evropského 

hospodářského prostoru oprávněné vydávat elektronické peníze na základě povolení 

podle zvláštního právního předpisu jiné než podle předchozího bodu, 

5) osoby se sídlem nebo místem podnikání mimo území Evropské unie nebo Evropského 

hospodářského prostoru oprávněné vydávat elektronické peníze na základě povolení 

podle zvláštního právního předpisu, 

6) pobočky zahraniční banky jiné než uvedené v bodě 2. 

 

Osoby jsou v úpadku, je-li prováděno15 

1) kolektivní řízení zahájené a sledované správními nebo soudními orgány členského státu 

Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, jehož cílem je 

prodej majetku pod dozorem nebo dohledem těchto orgánů, včetně případů, kdy jsou 

řízení ukončena oddlužením nebo jiným obdobným opatřením, 

2) opatření, jehož účelem je uchovat nebo obnovit zdravou finanční situaci osoby a které 

může mít vliv na již existující práva třetích osob, včetně opatření zahrnujícího možnost 

pozastavení plateb, pozastavení vymahatelnosti pohledávek, odložení opatření 

souvisejících s výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo krácení pohledávek. 

V případě úpadku banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo instituce elektronických peněz 

po odnětí licence nebo povolení, úpadek osoby se sídlem nebo místem podnikání na území 

České republiky nebo mimo území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru 

oprávněné vydávat elektronické peníze a úpadek pobočky zahraniční banky  podává insolvenční 

návrh orgán, který je oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad činností osob uvedených v § 

367 odst. 1 Insolvenčního zákona (tzv ,,orgán dozoru nebo dohledu").  

                                                      
 
15 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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Záloha na náklady insolvenčního řízení se orgánu dozoru nebo dohledu neukládá. Úpadek 

banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo instituce elektronických peněz a úpadek pobočky 

zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. f) lze řešit pouze konkursem. 

 

4.3.4. Oddlužení 

Další z možností řešení úpadku je institut oddlužení a týká se výhradně fyzických osob 

nepodnikatelů. Jedná se o osobní bankrot. Návrh na povolení oddlužení může dát pouze 

dlužník. Sleduje se poctivý záměr a hodnota plnění ve výši 30%. 

 V případech osobních bankrotů (oddlužení) se převážně jedná o zpeněžení menších 

rezidenčních objektů (byty, rodinné domy). Je možné říci, že tento druh znaleckých posudků je 

relativně standardizován a z pohledu insolvenčních správců a účastníků řízení se obvykle 

nevyskytují vážnější průtahy, komplikace, nedostatky, či otazníky. Ocenění se provádí 

v souladu s ustanovením § 219 na bázi obvyklé ceny. 

 

Oddlužení = je určeno pouze pro nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby. Návrh může podat 

pouze dlužník. Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na oddlužení podat. Úpadek lze 

řešit pouze splátkovým kalendářem, nebo prodejem majetku. Návrh na povolení oddlužení musí 

vedle obecných náležitostí podání obsahovat 

1) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, 

2) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech, 

3) údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky.16 

 

Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři. Náležitosti formuláře stanoví 

prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, tato služba nesmí být zpoplatněna. K návrhu na povolení oddlužení musí 

dlužník připojit: 

1) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v 

mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, 

2) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky, 

                                                      
 
16 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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3) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že 

hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.17 

 

Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo ručitelé dlužníka musí 

návrh spolupodepsat. Dále musí návrh podepsat i dlužníkův manžel a výslovně uvést, že s 

povolením oddlužení souhlasí, to neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen majetek z 

nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho 

manželu a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela. 

Všechny podpisy musí být úředně ověřeny. 

Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení 

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem 

lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo že hodnota plnění, které by 

při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito 

věřitelé s nižším plněním souhlasí. 

 Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže jej znovu podala 

osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, nebo dosavadní 

výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v 

insolvenčním řízení. 

 Na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat zejména 

tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena 

jeho kolektivního statutárního orgánu v posledních pěti letech probíhalo insolvenční řízení nebo 

jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení. Rovněž pak 

v případě, že podle výpisu z rejstříku trestů v posledních pěti letech před zahájením 

insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro 

trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. 

 Co se rozumí dále nepoctivým záměrem, vyplývá z několika rozhodnutí Nejvyššího 

soudu, např. usnesení sp. zn. 29 NSČR 88/2013, sp. zn. 29 NSČR 71/2013, sp. zn. 29 NSČR 

47/2013 a sp. zn. 29 NSČR 22/2012. 

 Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového 

kalendáře. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle 

ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. Není-li dále stanoveno jinak, při tomto 

                                                      
 
17 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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způsobu oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu 

insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení. 

 Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let 

měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z 

nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. 

Tuto částku rozvrhne dlužník mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek 

způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé 

se uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění, při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle 

ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu. 

 Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů 

do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Dlužník je povinen zúčastnit se 

takové schůze osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů, jestliže se bez omluvy 

nedostaví nebo neshledá-li insolvenční soud jeho omluvu důvodnou, má se za to, že vzal návrh 

na oddlužení zpět. 

Na počátku insolvenčního řízení oddlužením správce nebo jeho zaměstnanci  

1) Provedou prohlídku bytu, pořídí fotodokumentaci majetku, 

2) Převezmou seznam majetku sestavený dlužníkem, 

3) Převezmou seznam závazků sestavený dlužníkem, 

4) Zašlou žádosti o součinnosti – především do bank a na Úřad průmyslového vlastnictví, 

5) Provedou soupis majetkové podstaty.18 

 

4.4. Insolvenční návrh 

Insolvenční řízení je řízení návrhové, soud jej nemůže zahájit sám, jako např. trestní řízení, 

nebo některá civilní řízení. Je upraveno v ustanovení § 103 – 114 insolvenčního zákona. 

Insolvenční řízení může být zahájeno na návrh věřitele, nebo dlužníka. Obě situace mají svá 

specifika a v obou případech hraje znalecká činnost stejnou roli.  

 Zahájení insolventního řízení oznámí soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 

dvou hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Odvolání proti vyhlášce o zahájení 

insolvenčního řízení není přípustné. 

 

                                                      
 
18 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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4.4.1. Obecné náležitosti insolvenčního návrhu 

Obecné náležitosti insolvenčního návrhu kopírují § 42, odst. 4, § 79 Občanského soudního řádu. 

V souladu s § 7 je insolvenční zákon lex speciali k obecnému OSŘ. Podstatnými náležitostmi  

insolvenčního návrhu jsou: 

� skutečnosti osvědčující existenci splatné pohledávky, 

� aktivní legitimace věřitele dle § 97, odst. 2, 

� pohledávka navrhovatele odlišného od dlužníka musí být splatná (v okamžiku 

vydání meritorního rozhodnutí) 

Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která ho podala, nebo 

zaručeným elektronickým podpisem, jinak soud k návrhu nepřihlíží. 

 

4.4.2. Věřitelský insolvenční návrh 

Věřitelé podávají častěji přihlášky pohledávek, než návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

vlastní návrhy podávají až ve chvíli, kdy mají vyšší zájem na dalším osudu dlužníka, ať již 

z důvodu neseriozního jednání dlužníka, nemožnosti dozvědět se relevantní informace, popř. 

jednání, kterým se prohlubuje nedobrý stav. Často také proto, aby si ihned vyřešili vlastní 

pohledávku nátlakem. Je vysoce pravděpodobné, že dlužník pohledávku ihned zaplatí, aby tak 

zamezil insolvenčnímu řízení. 

 Tam, kde se věřitel domnívá, že jeho poměrné uspokojení bude vyšší při zachování 

provozu podniku, lze spojit návrh na zahájení insolvenčního řízení s návrhem na reorganizaci. 

Tam, kde je věřitel přesvědčen o nemožnosti dalšího fungování firmy, (často pro neseriozní až 

podvodné jednání při řešení nezaplacené pohledávky), lze spojit návrh na zahájení 

insolvenčního řízení s návrhem na konkurz.  

 Příkladem takového návrhu na insolvenční řízení byl věřitelský návrh na insolvenční 

řízení společnosti Neria, a.s., kde po podání věřitelského návrhu na konkurz podal dlužník 

návrh na povolení reorganizace, soud reorganizaci schválil, v průběhu insolvenčního řízení však 

vyšly najevo závažné negativní skutečnosti o postupu dlužníka, proto se reorganizace opět 

změnila na konkurz.  

 Dalším příkladem takového návrhu na insolvenční řízení spojené rovnou s návrhem na 

konkurz je návrh na insolvenční řízení Vítkovice power engineering, a.s. ze dne 28.4.2016. 

V době zpracování disertační práce nelze předjímat výsledek, nicméně dle informací čerpaných 

z médií bude daný případ souviset právě s nátlakem věřitele s motivem vyřešit vlastní 

pohledávku. 
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4.4.2.1. Obsah insolvenčního návrhu 

Insolvenční návrh musí obsahovat obecné náležitosti podání upravené Občanským soudním 

řádem v § 42, odst. 4, tj. označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se 

týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením 

a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická 

osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Vedle 

obecných náležitostí je nutno uvést rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. 

Podstatnými náležitostmi věřitelského insolvenčního návrhu jsou: 

� skutečnosti osvědčující existenci splatné pohledávky, 

� aktivní legitimace věřitele,   

� pohledávka navrhovatele odlišného od dlužníka musí být splatná (v okamžiku 

vydání meritorního rozhodnutí), 

� návrh musí být datován a podepsán s ověřeným podpisem. 

Rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, nebo jeho hrozící úpadek a 

skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh 

� Většinou věřitel uvádí, že je mu známo, že dlužník má další věřitele, vůči kterým 

eviduje peněžité závazky 3 měsíce po lhůtě splatnosti, a tyto věřitele označí. 

� Je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku (§105 insolvennčího 

zákona), tj. v praxi věřitel uvede popis vzniku pohledávky za dlužníkem – nejčastěji 

pohledávka z titulu dodaného a nezaplaceného zboží, z kupní smlouvy, nebo 

pohledávky z provedeného díla ze smlouvy o dílo která nebyla zaplacena. Smlouvy 

mohou být i ústní – tam, kde písemná forma není povinná. Podá-li insolvenční návrh 

věřitel, je povinen k návrhu připojit přihlášku pohledávky.  

� Označí důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, tj. věřitel přikládá 

smlouvy, faktury, dodací listy, převzetí díla a jiné důkazy, které má k dispozici 

(označení svědků, výpis pohledávek ze svého účetnictví…)  

� Z podání musí být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá, tj. 

podstatnou náležitostí podání je, zda navrhuje řešení úpadku konkurzem nebo 

reorganizací. Návrh věřitele např. zní, aby soud vydal Usnesení: „Zjiš ťuje se 

úpadek dlužníka xy (přesné označení dlužníka). Na majetek dlužníka se 

prohlašuje konkurz“.  
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Věřitelský insolvenční návrh je nutné předložit v dvojím vyhotovení tak, aby jeden stejnopis 

zůstal u insolvenčního soudu, druhý stejnopis insolvenčního návrhu věřitele se doručuje 

dlužníku, a to do vlastních rukou. 

 Insolvenční návrh znamená pro věřitele vyšší náklady na právní zastoupení, možné 

poplatky dle §108 (záloha na náklady řízení) a odpovědnost statutárního orgánu 

navrhovatele dle § 147 (náhrada škody vůči dlužníku či dlužníkovým věřitelům). Proto je 

častější situací pouze přihláška do insolvenčního řízení, zahájeného na návrh jiného 

věřitele.  

 

4.4.2.2. Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení 

Součástí péče řádného hospodáře je neustálé sledování splatnosti pohledávek, jednání s 

dlužníky, vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a sledování důvodů pohledávek 

(oprávněnost nezaplacení faktury např. z důvodu reklamace vadného zboží nebo služby).  

 Nejlepší prevencí je však znalost obchodního partnera, jeho poměrů uvnitř firmy a jeho 

zodpovědnost a spolehlivost dostát svým závazkům. Tuto znalost obchodního partnera běžně 

zastřešují pracovníci obchodních útvarů, kteří se svými zákazníky nejčastěji jednají. I tak se 

stává, že zahájení insolvenčního řízení obchodního partnera je nepříjemným překvapením a 

značnou ztrátou. Přihláška pohledávky pak pouze zmírní ztrátu tím, že jde o daňově uznatelný 

odpis pohledávky (po ukončení insolvenčního řízení). Větší firmy běžně používají monitoring 

dlužníků, aby nedošlo k prekluzi lhůt pro podání přihlášek do insolvennčího řízení.  

 Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení 

insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které 

jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v 

insolvenčním řízení neuspokojují. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, 

jakož i pohledávky vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo 

exekucí. Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. 

Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako 

žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. To 

znamená, že až dnem doručení insolvenčnímu soudu se staví promlčecí lhůta pro vymáhání 

pohledávky, stejně tak, jako žalobou podanou na soud v běžném soudním řízení.  

 Součástí péče řádného hospodáře odpovědných osob ve statutárním orgánu je nejen 

neustálé sledování monitoringu insolvenčního řízení, ale také zvážení nákladů oproti výnosům u 

každého případu. Např. pokud by pohledávka za dlužníkem byla cca 500,- Kč, je hospodárnější 
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se nepřihlašovat, neboť náklady advokáta popř. čas vlastních zaměstnanců vynaložený na 

zpracování přihlášky by byl podstatně dražší.  

 Stejně tak přihlášky pohledávek za dlužníky v zahraničí se dle běžné praxe vyplatí 

vymáhat až nad částku 50 tis. Kč, neboť je většinou zapotřebí využít místního advokáta znalého 

detailů úpadkového práva v dané zemi. Podstatnou roli hraje taktéž jazyková bariéra, nutnost 

tlumočení a překladů podstatných materiálů.  

 I přes harmonizaci úpadkového práva EU jsou detaily národních úprav dost rozdílné 

(použití formulářů, poplatková povinnost, doručování jen v rámci státu úpadce apod.) Níže 

uvádím několik příkladů přihlášení pohledávek v zahraničí z praxe.  

  

Příklady rozdílů v některých zemích EU: 

Příklad Burgos Španělsko, úpadce: společnost FERRAL VIQ S L  

V souladu s ustanovením španělského zákona č. 22/2.003 z 9. července (§ 21.4) konkurzní 

správa společnosti FERRAL VIQ S L. zaslala informaci,  že na základě rozhodnutí ze dne 

22.05.2012 vyhlásil soud č. 1 v BURGOSU (rozhodnutí 81/2012) dobrovolný konkurs věřitelů 

společnosti FERRAL VIQ S L.  

  Z prověření předchozích okolností vyplynulo, že by český obchodní partner mohl být 

věřitelem osoby, na niž byl uvalen konkurz. Za takového předpokladu insolvenční správce 

informoval písemným dopisem, že česká právnická osoba musí v souladu s ustanovením § 85 

výše uvedeného zákona 22/2.003 (dále jen ZK) oznámit výši svých úvěrů ve lhůtě jednoho 

měsíce, který počíná běžet od posledního nařízeného zveřejnění v úředním věstníku. Podle 

nařízení § 92 výše uvedeného ZK by pozdě oznámené úvěry mohly být kvalifikovány jako 

“podřízené úvěry”. Zároveň sdělil, že § 58 ZK zakazuje vyrovnání pohledávek po vyhlášení 

konkurzu, vyjma případů předepsaných zákonem.  

 Sdělení musí mít písemnou podobu a musí být podepsáno věřitelem, jakoukoliv další 

osobou zúčastněnou na pohledávkách, nebo osobou dostatečně prokazující své zastoupení v 

těchto úvěrech, a musí být předloženo v co nejkratší lhůtě, a to osobně, doporučeně nebo 

kurýrem na níže uvedenou adresu, anebo elektronickou poštou přímo na 

ferralviq@iliquidis.com. Také může zahraniční věřitel navštívit webové stránky tohoto 

konkurzu – každému zahraničnímu věřiteli je zaslán uživatelský kód a vstupní heslo. 

 Insolvenční správce přesně informuje o formě přihlášky: „Předložený dokument 

podepsaný věřitelem nebo jeho zákonným zástupcem bude obsahovat jméno nebo název, 

adresu, elektronickou adresu a ostatní identifikační údaje konkurzního věřitele spolu s údaji 
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souvisejícími s úvěrem nebo úvěry (položka, částka, datum nabytí a v případě převodu totožnost 

převodce nebo postupitele, datum splatnosti, údaje o úvěru a požadovanou kvalifikaci, 

přednostní úvěr, běžný úvěr nebo podřízený úvěr). Pokud by úvěr byl garantován osobní nebo 

věcnou zárukou, bude uvedena totožnost ručitele s uvedením, zda se jedná o osobu nebo subjekt 

ve zvláštním vztahu s konkurzním dlužníkem (§ 93.2 ZK) a v případě, že disponuje věcnou 

zárukou nebo jakýmkoliv jiným zvláštním privilegiem, bude uveden majetek nebo práva 

dotčená touto zárukou nebo privilegiem a případně i příslušné evidenční údaje.  K dokumentu 

bude přiložena kopie dluhopisu nebo dokumentů souvisejících s úvěrem. Konkurzní správa 

může požádat elektronickou poštou o originál nebo ověřenou kopii dluhopisů nebo 

předložených dokumentů jako i další odůvodnění, jež považuje za nezbytná pro uznání úvěru.” 

 Dokument nahrazující českou přihlášku pohledávky do insovenčního řízení ze strany 

českého věřitele se ve Španělsku nazývá „Oznámení výše pohledávek za firmou“ v konkurzním 

řízení FERRAL VIQ S L.  

 

Přihlášky pohledávek ve Slovenké republice: 

Příkladem je konkurzní řízení na Dubnický Metalurgický kombinát v Dubnici nad Váhom. 

Podávají se pouze na předepsaném formuláři. Od 1.1.2012 jsou v SR dva druhy přihlášek – pro 

zajištěné pohledávky a pro nezajištěné pohledávky. Použití správného formuláře je zásadní, 

přihláška zpracovaná jiným způsobem se nepovažuje za přihlášku a soud k ní nepřihlíží.  

 Přihlášky pohledávek v SR se doručují 2x, v jednom vyhotovení na soud a v jednom 

vyhotovení insolvenčnímu správci (oproti pravidlům v ČR, kde se obě paré přihlášky se 

doručují na soud). Soud na Slovensku nedoručuje rozhodnutí zahraničním subjektům, je 

zapotřebí se obrátit na advokátní kancelář se sídlem v SR, nebo sledovat slovenský Obchodní 

věstník. 

 

Přihlášky pohledávek ve Slovinsku: 

Příkladem je  insolvenční řízení prohlášené na majetek společnosti LITOSTROJ STEEL LTD.,  

Litostrojska Cesta 44. P. O. Box 296, 1000 Ljubljana, Slovinsko. Přihlášky pohledávek se 

podávají dopisem, s doložením seznamu pohledávek, právního důvodu každé pohledávky a 

všemi důkazy. Podpis na přihlášce pohledávek musí být ověřen. 
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Přihlášky pohledávek v Norsku: 

Příkladem je  insolvenční řízení prohlášené na majetek společnosti Scana Steel Stavanger AS. 

Seznamy pohledávek a veškeré dokumenty týkající se nezaplacených pohledávek byly zaslány 

emailem na soud. Ihned byly pohledávky věřitele registrovány ve složce dostupné na veřejném 

insolvenčním rejstříku. Tím je v Norsku splněna přihláška pohledávky v insolvenčním řízení.  

 

Přihlášky pohledávek v Maďarsku: 

Příkladem je  insolvenční řízení prohlášené na majetek společnosti Hoffer Maďarsko. Přihláška 

pohledávky postačí dopisem s doložením dokumentů ke každé pohledávce. Je nutné přiložit: 

4) Kupní smlouva ze dne …….. 

5) Objednávka výrobků ze dne……….. 

6) Dodací list (expediční list), potvrzující dodání výrobků. 

7) Faktura se splatností dne……, která nebyla dosud zaplacena. 

8) Výpis z účetnictví věřitele, dokládající přesnou výši pohledávky.  

V tomto jediném insolvenčním řízení v Evropě si insolvenční správce řekl o poplatek ve výši 

2tis. EUR.  

 

Přihlášky pohledávek ve Francii: 

Příkladem je insolvenční řízení prohlášené na majetek společnosti SASU TAMARIS 

INDUSTRIES. Informaci o vyhlášeném konkurzu zasílá zahraničním věřitelům soudní 

zmocněnec, spolu s poučením o obsahu a termínu pro přihlášku. Tím je zahájeno tzv. zjišťovací 

řízení (první část ins. řízení ve Franci). Termín pro přihlášku je pro zahraniční věřitele delší o 

dva měsíce.  

 

Přihláška ve Francii obsahuje: 

1) prvky takové povahy, které dokazují existenci a částku pohledávky, pokud tato 

nevyplývá z nějakého titulu. Neexistují-li, potom odhad pohledávky, není-li ještě částka 

stanovena, 

2) způsoby výpočtu úroků, jejichž míra nebyla stanovena, kdy tento údaj platí za přihlášení 

později stanovené částky, 
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3) uvedení pověřeného soudu, je-li pohledávka předmětem nějakého sporu. 

 

K této přihlášce jsou ve výčtu přiloženy průkazní listiny nebo jejich kopie. Informace týkající se 

přihlášky pohledávek je možno sledovat na webových stránkách soudu, pro každého věřitele je 

stanoven vstupní kód a heslo. 

 Pro řízení platební neschopnosti a postupu v bankrotu se aplikují normy evropského 

společenství – konkrétně 1346/2000 z 29.05.2000 Rady Evropské Unie. Dne 25.6.2015 bylo 

schváleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/848 o insolvenčním řízení, které 

zcela nahradí Nařízení 1346/2000. Nová právní úprava se bude vztahovat až na řízení zahájená 

po 26.6.2017. 

 Působnost nového Nařízení je oproti stávající úpravě rozšířena. Nařízení totiž nově 

upravuje též řízení, jejichž cílem je záchrana hospodářsky životaschopných podniků (typicky 

restrukturalizace či reorganizace), jakož i spotřebitelská insolvenční řízení (typicky oddlužení). 

Konkrétně z českých způsobů řešení úpadku se Nařízení vztahuje na konkurs, reorganizaci i na 

oddlužení. Insolvenční řízení týkající se pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a 

subjektů kolektivního investování jsou z působnosti Nařízení vyjmuty. 

 Nařízení také ve svém čl. 3 výrazně podrobněji upravuje institut místa soustředění 

hlavních zájmů dlužníka („COMI“). Účelem toho je usnadnit předcházení praxe označované 

jako „forum shopping“, tj. převádění majetku nebo soudních řízení z jednoho členského státu 

Evropské Unie do druhého za účelem získání výhodnějšího sudiště na úkor věřitelů.  Jeden z 

hlavních přínosů nové úpravy spočívá také v tom, že jsou významně zpřesněna pravidla pro 

koncernová insolvenční řízení (kapitola V. Nařízení), tj. pro řízení různých společností, které 

jsou součástí téže skupiny. 

 Nařízení též zavádí standardizovanou proceduru pro přihlašování pohledávek. Každý 

zahraniční věřitel bude mít možnost přihlásit svoje pohledávky do insolvenčního řízení na 

standardizovaném formuláři podle čl. 55 Nařízení. Stejně jako dnes bude moci věřitel přihlásit 

svoje pohledávky v kterémkoli z úředních jazyků Unie. Soud, insolvenční správce a případně 

dlužník s dispozičním oprávněním však budou moci od věřitele požadovat poskytnutí překladu 

do úředního jazyku státu, který řízení zahájil. 

 Všem členským státům Evropské unie je čl. 24 a násl. Nařízení přikázáno zřídit do  

26. 6. 2018 veřejně přístupné insolvenční rejstříky, ve kterých budou mít povinnost zveřejňovat 

příslušné informace z přeshraničních úpadkových řízení. Veškeré tyto insolvenční rejstříky mají 

být nadto podle Nařízení do budoucna vzájemně propojeny. 
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4.4.3. Dlužnický insolvenční návrh 

Dalším úhlem pohledu v rámci insolvenčního řízení je povinnost podat insolvenční návrh ze 

strany dlužníka v případě, je-li společnost v úpadku, nebo pokud úpadek společnosti hrozí.  

K uvedenému, zejména návaznosti na ustanovení § 98 Insolvenčního zákona a na § 62 zákona o 

obchodních korporacích uvádím podrobnosti v kapitole 4.5 Povinnosti statutárního orgánu vůči 

věřitelům. 

 Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, je povinen 

podle ustanovení § 98 insolvenčního zákona podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu 

poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Tuto povinnost 

má i tehdy, byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce 

podle zvláštního právního předpisu proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje 

výši závazků náležejících k podniku, to neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik. 

 Povinnost mají i zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka, 

který je právnickou osobou v likvidaci. Je-li těchto osob více a jsou-li oprávněny jednat jménem 

dlužníka samostatně, má tuto povinnost každá z nich. Insolvenční návrh podávají jménem 

dlužníka. Povinnost podat insolvenční návrh podle odstavců není splněna, bylo-li řízení o 

insolvenčním návrhu vinou navrhovatele zastaveno, nebo byl-li jeho insolvenční návrh 

odmítnut. 

 S daným ustanovením souvisí taktéž § 62 zákona o obchodních korporacích, kde se 

uvádí, že pokud bylo v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka  

a soudem rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, vydají členové jejích orgánů, vyzve-

li je k tomu insolvenční správce, prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i 

případný jiný prospěch, který od obchodní korporace obdrželi, a to za období dvou let zpětně 

před právní mocí rozhodnutí o úpadku. Takto se postupuje, pokud členové orgánů 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. Výše 

uvedené se použije obdobně na bývalé členy orgánu obchodní korporace. 

 Velkým rizikem pro statutární orgány dlužníků v úpadku je proto řešení cestou prodeje 

obchodního podílu. Jde o časté řešení, kdy se statutáři dlužníka domnívají, jak elegantně vyřešili 

situaci. Ustanovení § 62 ZOK však dopadne i na ně. Prodejem firmy se úpadek nevyřeší, 

naopak statutáři již nedisponují možností cokoliv vyřešit, změnit v souladu se zákonem, avšak 

odpovědnosti za situaci je to nezprošťuje. 

Podstatnými náležitostmi dlužnického insolvenčního návrhu jsou:  

� rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, 
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� označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává  

� musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá, tj. konkurz nebo 

reorganizace. 

� návrh musí být datován a podepsán s ověřeným podpisem. 

 

Insolvenční návrh dlužníka se z logických důvodů nedoručuje. Podá-li insolvenční návrh 

dlužník, je povinen k němu připojit: 

� seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, 

� seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, 

� seznam svých zaměstnanců, 

� listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.19 

 

V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U 

pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, jejich výši, dále se vyjádří k 

jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, 

nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení označí. 

 V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o 

kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které 

vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby 

dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí tuto skutečnost dlužník 

výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů 

popírá co do důvodu nebo co do výše a proč tak činí. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu 

známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu 

uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky 

nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, 

které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a 

důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze 

zajištění popírá a proč. 19 

 Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech 

výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 insolvenčního zákona, kde jsou 

                                                      
 
19 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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specifikovány detaily, obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich 

uvést, že jsou správné a úplné. 

 Příkladem nedostatečně doloženého návrhu na insolvenční řízení byl např. návrh 

statutárního orgánu společnosti STEKO, s.r.o. Blansko v roce 2013, který soud usnesením 

odmítl.  Podle ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud odmítne insolvenční 

návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, 

jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení. Učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů 

poté, co byl insolvenční návrh podán.  

 Dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu (např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 

Cdo 2892/2004 ze dne 14.12.2005) se rozhodujícími skutečnostmi rozumí údaje, které jsou 

zcela nutné k tomu, aby bylo jasné, o čem a na jakém podkladě má soud rozhodnout. 

Navrhovatel musí v návrhu na zahájení řízení uvést takové skutečnosti, jimiž vylíčí skutek 

(skutkový děj), na  jehož  základě  uplatňuje  svůj  nárok,  a to v takovém rozsahu a v takové 

kvalitě, které umožňují jeho jednoznačnou individualizaci, aby jej nebylo možné zaměnit s 

jiným skutkem. Vylíčením rozhodujících skutečností se vymezuje předmět řízení po skutkové 

stránce. Insolvenční návrh tak musí obsahovat konkrétní a úplné vylíčení rozhodujících 

skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka.    

 Z výše uvedeného podaného návrhu nebylo možno dovodit, zda dlužník je či není v 

úpadku ve smyslu insolvenčního zákona, neboť dlužník v návrhu samém neuvedl žádné 

konkrétní okolnosti, jež by jeho úpadek osvědčily. Zejména neoznačil alespoň dva různé 

věřitele řádným způsobem, tj. obchodním názvem nebo jménem, IČ, nebo datem narození a 

sídlem nebo bydlištěm, chybí tedy základní náležitost insolvenčního návrhu, bez jejíhož uvedení 

nelze pokračovat v řízení. Insolvenční návrh dále neobsahoval žádné konkrétní informace o 

splatnosti dlužníkových závazků. Dlužník dále nepředložil soudu seznam majetku, seznam 

závazků, ani seznam zaměstnanců.    

 Dle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 

NSČR 7/2008 ze dne 26.2.2009) a vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční 

návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob, nelze v insolvenčním řízení tolerovat 

praxi, jež by povinnost vylíčit, jako nutné obsahové náležitosti insolvenčního návrhu, 

rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, předepsanou 

insolvenčním zákonem (v ust. § 103 odst. 2) pokládala za splněnou jen na základě příloh 

insolvenčního návrhu, resp. prostřednictvím v nich obsažených údajů. Předložením důkazů 

insolvenční navrhovatel plní jen svou povinnost důkazní, přičemž insolvenční soud není 

povinen v předkládaných důkazech hledat skutečnosti, které měl insolvenční navrhovatel uvést 
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přímo v insolvenčním návrhu. Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, 

které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna ani tím, že insolvenční 

navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu 

návrhu jako přílohu.    

 V daném případě dlužník – navrhovatel, společnost STEKO, s.r.o., v návrhu uvedl, že 

se ocitl v neudržitelné hospodářské situaci, když na něj v dubnu roku 2013 podal věřitel 

OKNOSERVIS s.r.o., IČ: 255 19 760, se sídlem Brno, Tuřanka 115, PSČ 627  insolvenční 

návrh, které sice věřitel poté vzal zpět, ale do řízení se přihlásili další věřitelé. Dále dlužník 

uvedl, že došlo ke zmaření podnikatelského záměru, který měl vést k oživení ekonomiky 

dlužníka. Z výše popsaných důvodů má dlužník za to, že je v úpadku. Soud považoval vylíčení 

skutkových okolností osvědčující dlužníkův úpadek za nedostatečné, proto postupoval podle 

ust. § 128 IZ a insolvenční návrh odmítl.   

 Dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek reorganizací musí s 

insolvenčním návrhem spojit i návrh na povolení reorganizace. V těchto případech musí 

insolvenční návrh obsahovat i náležitosti předepsané pro reorganizaci. Příkladem takového 

dlužnického návrhu je návrh DSB EURO, s.r.o. Úpadce, společnost DSB EURO, s.r.o. 

postupoval velmi opatrně, kdy sám na sebe podal insolvenční návrh. Z opatrnosti spojil řešení 

úpadku a budoucího úpadku pro jistotu, kdyby soud neshledal úpadek. Obchodní korporace 

později změnila jméno na novou obchodní firmu (Ernst Leopold s.r.o.), dlužník již není 

spojován s úpadkem a firmu prodal. Postup v dané věci byl ze strany dlužníka a insolvenčního 

soudu následující: 

1) dlužnický návrh na zahájení ins. řízení 

2) návrh na povolení reorganizace podaný dlužníkem 

3) reorganizační plán 

4) návrh na jmenování prozatímního věřitelského výboru – dohled věřitele nad majetkem 

5) výzva zahraničním věřitelům DSB EURO 

6) notářský zápis – změna názvu dlužníka 

7) unesení o úpadku s povolením reorganizace 

 

Příkladem dlužnického návrhu na reorganizaci, která však skončila neúspěchem je společnost 

Obden, s.r.o. Metaz, a.s. a Elite slévárna, a.s. 
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4.5. Povinnosti statutárního orgánu vůči věřitelům 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. 

přinesl od své účinnosti 1.1.2014 celou řadu změn, které se dotýkají odpovědnosti statutárních 

orgánů ve vztahu k hrozícímu úpadku obchodních korporací. Nová právní úprava, která 

postupně přichází do podvědomí české společnosti, přináší právě posílení odpovědnosti 

statutárních orgánů a z nich plynoucích negativních konsekvencí pro osoby ve vedení 

společností při porušení jejich povinností, které dříve nebyly samozřejmostí.   

 Z toho důvodu je toto téma v souvislosti s insolvenčním řízením v poslední době čím 

dál více diskutované. V dané souvislosti je jen otázkou času, než bude uvedená legislativa v 

praxi skutečně ustálená a po znalcích bude požadována kalkulace škody z titulu odpovědnosti 

statutárního orgánu.  

 Členové statutárních orgánů, kteří jednají odpovědně směrem k obchodním partnerům, i 

směrem k vlastnímu majetku, nemohou dopustit, aby došlo k situaci, kdy podá návrh na 

insolvenční řízení jiná osoba. Statutární orgán, nebo se má vědět, při náležité péči, že je 

obchodní korporace v hrozícím úpadku nejpozději po ukončení běžného měsíce, tj. po ukončení 

účetní závěrky, se při náležité péči každý člen statutárního orgánu seznámí s výsledky 

hospodaření za uplynulý měsíc. I kdyby se zabýval zcela jinou činností, minimálně na zasedání 

představenstva je ten správný okamžik pro projednání výsledků hospodaření.  

 

4.5.1. Konsekvence vyplývající ze zákona o obchodních korporacích 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, konsekvence vůči členům statutárního orgánu 

jsou trojího charakteru, prokáže-li se jejich podíl na úpadku společnosti a to 1) vydání získaného 

prospěchu za dobu 2 let před rozhodnutím o úpadku jejich působení ve statutárním orgánu, 

čemuž se věnuje ustanovení § 62, 2) dále restrikce ve vztahu k možnosti budoucího působení ve 

statutárním orgánu jiné obchodní korporace upravené v § 63 a §67, k čemuž směřuje i 

informační povinnost fyzických osob. 3) Třetí zásadní část se pak týká ručení členů orgánů za 

závazky společnosti, která se v důsledku jejich působení ocitla v úpadku. 

 

4.5.2. Vrácení získaného prospěchu 

Ustanovení § 62 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích dopadá na situaci upravenou 

následujícími klíčovými body: 

� insolvenční řízení zahájené na návrh jiné osoby než dlužníka.  
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� členové orgánů vydají, vyzve-li je k tomu insolvenční správce, prospěch získaný ze 

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

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

Ustanovení se použije obdobně taktéž na bývalé členy orgánu obchodní korporace. 

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

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

a rozumně předpokládatelné. 

 

4.5.3. Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu 

funkce v budoucích letech 

Samostatný oddíl zákona o obchodních korporacích se věnuje dále vyloučení člena statutárního 

orgánu obchodní korporace z výkonu funkce. V ustanovení § 63a 64 zákona č. 90/2012 Sb. o 

obchodních korporacích se uvádí, že: „V průběhu insolvenčního řízení insolvenční soud i bez 

návrhu rozhodne, vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení najevo, že výkon funkce s 

přihlédnutím ke všem okolnostem případu vedl k úpadku obchodní korporace, že člen 

statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace, který byl ve funkci v době vydání 

rozhodnutí o úpadku nebo po něm, nesmí po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o vyloučení 

vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace nebo být osobou v 

obdobném postavení.“ 20 

 Odpovědnost taktéž dopadá na bývalé členy statutárních orgánů, kteří se tak 

odpovědnosti nevyhnou ani po včasném odchodu ze statutárního orgánu. Ustanovení platí 

obdobně o tom, kdo v době vydání rozhodnutí o úpadku členem statutárního orgánu obchodní 

korporace nebo osobou v obdobném postavení již nebyl, ale jehož dosavadní jednání k úpadku 

obchodní korporace zřejmě přispělo. „Insolvenční soud rozhodne o vyloučení toho, kdo se stal 

členem statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace po zahájení insolvenčního řízení, 

přispěl-li zřejmě svým jednáním ke snížení majetkové podstaty a k poškození věřitelů. Právní 

mocí rozhodnutí o vyloučení přestává být osoba, které se rozhodnutí týká, členem statutárního 

orgánu ve všech obchodních korporacích.“ 20 

 Naopak chráněni jsou ti, kdo se stali členem statutárního orgánu upadnuvší obchodní 

korporace v době jejího hrozícího úpadku a taktéž, kdo prokáže, že při svém jednání vynaložil 

takovou péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba v obdobném 

                                                      
 
20 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
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postavení. Taktéž se uvedené ustanovení nepoužije na člena nebo bývalého člena statutárního 

orgánu obchodní korporace, kteří byli do funkce prokazatelně ustaveni za účelem odvrácení 

úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace obchodní korporace a svou funkci vykonávali 

s péčí řádného hospodáře. 

 Výše uvedené se vztahuje i na právnické osoby ve statutárním orgánu, neboť ve 

společných ustanoveních se uvádí: „Je-li statutárním orgánem obchodní korporace právnická 

osoba, použijí se ustanovení o vyloučení z výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace i na 

fyzickou osobu, která byla touto právnickou osobou určena k tomu, aby funkci statutárního 

orgánu za ni vykonávala.“21 

 Pravidla zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jsou pak doplněna informační 

povinností budoucího člena orgánu obchodní korporace o svém působení v orgánech úpadce v 

minulých letech. Zákon však nezavádí výslovnou překážku ve výkonu funkce, když stojí na 

soukromoprávní povaze smlouvy o výkonu funkce, tedy se souhlasem valné hromady lze i 

takovouto osobu do statutárního orgánu jmenovat. 

 

4.5.4. Ručení za závazky společnosti 

Třetí zásadní část upravená v § 68 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích se týká 

ručení členů orgánů. Vzhledem ke skutečnosti, že sankce dopadá opět i na bývalé členy orgánu 

obchodní korporace, nezbaví se statutáři své odpovědnosti tím, že prodají firmu v hrozícím 

úpadku jinému subjektu. Nemají totiž jistotu, zda se bude firmě dařit a zda noví statutáři splní 

povinnost a podají návrh na zahájení insolventního řízení, v případě úpadku.  

 Toto riziko samozřejmě hrozí i při prodeji obchodních podílů zdravé společnosti 

subjektu, který během krátké doby přivede firmu do úpadku a pokud neuplynuly dva roky do 

rozhodnutí o úpadku, pak jsou bývalí statutáři v nejistotě, zda se nebudou zpovídat před 

soudem.  A důkazní břemeno je zde obrácené, důkazní břemeno nese statutář.  

 Členové statutárních orgánů mají povinnost učinit za účelem odvrácení hrozícího 

úpadku vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Uvedená zákonná formulace se zdá být 

nepřesná, vágní nijak neohraničená povinnost s velmi konkrétním dopadem do odpovědnosti 

statutárních orgánů.  Ani tvůrce zákona JUDr. Bohumil Havel a ani bývalá předsedkyně senátu 

nejvyššího soudu JUDr. Ivana Štengová nebyli schopni při svých vystoupeních upřesnit a 

vysvětlit o jaká konkrétní jednání zákonodárcům se jedná.  

                                                      
 
21 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
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4.5.5. Povinnosti statutárního orgánu vyplývající z nového občanského 

zákoníku 

Jak je to s odpovědností členů kolektivních statutárních orgánů, tedy představenstva v akciové 

společnosti, v případě rozdělení funkcím uvedeno ustanovení § 156 zákona č. 89/2012 Sb., 

povinností dohlížet. Nelze se tedy nikdy zcela zprostit odpovědnosti ani v situaci, kdy jeden z 

členů představenstva, zpravidla finanční ředitel, je více informovaný o ekonomické situaci 

podniku. Soudy již vyžadují vyšší odpovědnost u odborníků v kolektivních statutárních 

orgánech a tomu odpovídají i vyšší udělené tresty v případě trestných činů.  

 

§ 156 NOZ 

(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen 

usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů 

zúčastněných členů. 

(2) Je-li působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů, ustanovení 

odstavce 1 se nepoužije. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak 

jsou záležitosti právnické osoby spravovány.22 

 

4.5.6. Povinnost statutárního orgánu podat insolvenční návrh 

Povinnost podat insolvenční návrh dopadá na statutární orgán, tedy v akciové společnosti na 

představenstvo a ve společnosti s ručením omezeným na jednatele. Zákon zde dává možnost 

dlužníkovi, aby úpadek řešil již ve fázi, kdy mu „pouze“ hrozí. 

 

4.5.7. Péče řádného hospodáře 

K danému tématu bych taktéž ráda přiblížila vymezení péče statutárního orgánu tak, jak je v 

zákonné úpravě definován. Soukromé právo používá tři úrovně odpovědnosti. 

                                                      
 
22 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
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Pro jakoukoliv fyzickou osobu občanský zákoník používá termín běžná péče: Běžná péče (§4 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník): Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum 

průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v 

právním styku důvodně očekávat. Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí 

vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení 

okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád 

spojuje určitý následek s existencí pochybnosti. 

 Odborná péče (§5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník): Kdo se veřejně nebo ve 

styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, 

dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo 

stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 

 Péče řádného hospodáře (§ 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník): Kdo přijme 

funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s 

potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného 

hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z 

toho pro sebe důsledky. Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, 

aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti 

hlasoval. Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil 

porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli 

právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na 

právnické osobě nemůže domoci.  

 V návaznost na zahraniční zkušenosti se účinností zákona o obchodních korporacích 

zavádí do české úpravy pravidlo podnikatelského úsudku (business judgement rule), které dává 

možnost jednajícímu orgánu. Pravidlo podnikatelského úsudku je v podstatě ochrana 

statutárního orgánu před odpovědností za škodu. Aby však mělo efekt ochrany, je zapotřebí aby 

rozhodnutí statutárního orgánu splňovalo všechny podmínky v něm obsažené současně. 

 Členové statutárních orgánů obchodních společností jsou vázáni při vedení společnosti 

povinností jednat pečlivě, s potřebnými znalostmi a v zájmu společnosti. Vysoké zákonné 

nároky na vedení společnosti mohou vést k oprávněným obavám managementu z odpovědnosti 

za škodu způsobenou společnosti, pokud podstoupí podnikatelské riziko a rozhodnou se pro 

podnikatelské rozhodnutí, které nevyjde. 

 Do účinnosti nového zákona o obchodních korporacích byli členové statutárních orgánů 

vystaveni všudypřítomné hrozbě žaloby insolvenčních správců i společníků, resp. akcionářů 

společnosti, na náhradu škody způsobené společnosti jejich nevydařeným podnikatelským 
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rozhodnutím. Ovšem uzákonění pravidla podnikatelského úsudku v zákoně o obchodních 

korporacích poskytlo reprezentantům obchodních společností tzv. bezpečný přístav, který dává 

statutárům společnosti ochranu před odpovědností za škodu v případě, že jejich rozhodovací 

proces, kterým dospěli k danému podnikatelskému rozhodnutí, naplní podmínky pravidla 

podnikatelského úsudku. 

 Člen statutárního orgánu společnosti nebude odpovídat za škodu, kterou společnosti 

přivodil svým rozhodnutím, pokud mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně 

předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace. Pokud člen 

představenstva nebo jednatel společnosti prokáže, že naplnil tyto nároky na rozhodovací proces, 

bude v případě žaloby na náhradu škody ochráněn před odpovědností. 

 Za prvé, člen statutárního orgánu musí učinit podnikatelské rozhodnutí. Musí se tedy 

vědomě rozhodnout konat či se zdržet určitého jednání. Nesmí se však jednat o pouhé plnění 

zákonné povinnosti, nýbrž o vědomou volbu z mnoha možných řešení dané situace. Za druhé, 

podnikatelské rozhodnutí musí být rozumné, resp. racionální. Reprezentant společnosti musí být 

schopen logicky a srozumitelně své rozhodnutí vysvětlit. Za třetí, člen statutárního orgánu musí 

jednat informovaně. Nezbytná úroveň informovanosti je taková, že statutár musel při 

rozhodování přihlédnout ke všem důležitým relevantním informacím, které byly rozumně 

dostupné v době rozhodování. Nemusí tedy shromažďovat veškeré informace a podklady, které 

objektivně existují. Dnes již odborníci na korporátní právo doporučují, aby statutáři pečlivě 

dokumentovali rozhodovací proces, aby mohli prokázat, že byli při rozhodování informováni a 

v dobré víře vyhodnocovali jednotlivé možnosti, jak se rozhodnout, aby jednali v nejlepším 

zájmu společnosti. Za čtvrté, reprezentant společnosti musel rozhodovat v zájmu společnosti. 

Zákon sice uvádí termín „obhajitelný zájem“, ovšem výkladem se dovozuje, že se jedná o 

nejlepší zájem společnosti. Členové statutárního orgánu museli být mimo jiné nezávislí, loajální 

a bez střetu svých osobních zájmů se zájmy společnosti. Za páté, rozhodnutí muselo být učiněno 

v dobré víře, že se jedná o informované rozhodnutí, které sleduje zájmy společnosti. 

 Řádně rozhodující management má tak nezbytnou obranu proti odpovědnosti za škodu a 

mohou využívat i takové obchodní příležitosti, u kterých není jisté, že nakonec budou přínosné 

pro společnost, aniž by vznikla jakákoliv škoda společnosti. 

 V zákoně o obchodních korporacích je věnována velká pozornost regulaci pravidel 

správy obchodních korporací (corporate governance). Po zkušenostech ze zemí EU se i v ČR 

stále více volalo po zavedení pravidel pro kontrolu vnitřních mechanismů a správy obchodní 

společnosti. Obecný Kodex správy a řízení společnosti vypracovaný podle pravidel OECD byl 

vyhotoven již v roce 2001. Jeho povaha je však nezávazná a praxi tedy příliš nepomáhá. 



Strana 56 
 

Obecně je možné zhodnotit zákon o obchodních korporacích v oblasti pravidel správy 

obchodních korporací jako velmi detailní. Sice bylo upuštěno od celé řady pravidel, např. §196a 

Obch zákoníku, nicméně současně zpřísnil pravidla o střetu zájmů, o vyvádění majetku, o testu 

insolvence apod. Zákon o obchodních korporacích tak přinesl zvýšení jistoty zlepšením těch 

ostatních instrumentů obchodního práva, které zatím fungovaly sporadicky. 

 Zákon také reaguje na situace, kdy rozhodnutí orgánů korporací jsou právním jednáním, 

které je komunikováno jak korporaci, resp. společníkům, tak veřejnosti. Termín „právní 

jednání“ je širší, než původně používaný termín „právní úkon“ dle §34 starého Občanského 

zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.). Právní úkon znamenal projev vůle, směřující ke vzniku, změně 

nebo zániku práv a povinností. Právní jednání je významově širší – zahrnuje nejen to chtěné, tj. 

nejde pouze o projev vůle, ale navíc zohledňuje i to nechtěné, co mohlo být vyvoláno i 

okolnostmi. 

 

4.5.8. Provázanost na trestní zákon a trestní řízení v průběhu 

insolvenčního řízení  

Trestným činem spojeným s chybným řízením obchodních korporací je beze sporu porušení 

povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 zákona č. 40/2009 Sb., a porušení povinnosti 

při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 Zákon č. 40/2009 Sb. Vykonává-li konkrétní 

osoba funkci statutárního orgánu, musí si počínat tak, aby nepoškozovala majetkové zájmy 

obchodní společnosti. Ve vztahu k ní pečuje o majetek cizí, s nímž je povinna nakládat s péčí 

řádného hospodáře. 

 Odpovědnost za škodu při plnění pokynu valné hromady nebo členské schůze nenastává 

tehdy, pokud tento pokyn byl v rozporu s právními předpisy a členové příslušného orgánu na to 

výslovně upozornili (je tak akcentována profesionalita s tím, že je věcí řádné péče, aby na tuto 

skutečnost odpovědné osoby upozornily a předešly tak vzniku škody). 

 V dané souvislosti je třeba mít na paměti, že jakákoliv ujednání omezující odpovědnost 

za škodu způsobenou pří výkonu funkce statutárního či obdobného orgánu jsou absolutně 

neplatná. Na základě výše uvedeného se v dnešní době doporučuje členům statutárního orgánu 

nejen postupovat s péčí řádného hospodáře, kdy je statutárnímu orgánu uloženo sledovat a dbát 

o finanční zdraví společnosti, ale taktéž přistoupit ke smlouvě o výkonu funkce již od počátku 

opatrně s cílem jednoznačně vymezit kompetence při působení v kolektivním orgánu a v 

neposlední řadě pak uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu. 
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Úpadkové delikty podle Trestního zákona: 

§ 220 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku 

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo 

spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit 

zájmy poškozeného, nebo 

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 

v odstavci 1 škodu velkého rozsahu. 

 

§ 221 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti 

(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou 

povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude 

potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit 

zájmy poškozeného, nebo 

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu. 

 

§ 222 

Poškození věřitele 

(1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že 

a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého 

majetku, 

b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného, 

c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme, 

d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, 
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e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti, 

f) předstírá splnění závazku, nebo 

g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik, 

a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě 

léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že 

a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i jen část majetku 

dlužníka, nebo 

b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo existující právo nebo 

pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než jaké má, 

a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo 

c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek. 

 

§ 223 

Zvýhodnění věřitele 

(1) Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele 

zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán 

odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 značnou škodu. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) způsobí-li takovým činem jinému úpadek. 
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§ 224 

Způsobení úpadku 

(1) Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že 

a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům, 

b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně 

převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru, 

c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem, 

d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k 

jeho majetkovým poměrům, nebo 

e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho 

pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, 

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, 

ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů. 

(3) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v 

odstavci 1 nebo 2 značnou škodu. 

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 

 

§ 225 

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení 

Kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím 

ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo 

zákazem činnosti. 

 

§ 226 

Pletichy v insolvenčním řízení 

(1) Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá 

slíbit v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, bude 

potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 
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(2) Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení 

poskytne, nabídne nebo slíbí v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový 

nebo jiný prospěch. 

(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude potrestán, kdo jako insolvenční 

správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá 

slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší. 

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu, 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

c) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

§ 227 

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku 

Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost 

učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, 

nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě 

zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

 

§ 255 

Zneužití informace a postavení v obchodním styku 

(1) Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace 

dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení 

nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, a 

uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na regulovaném trhu s 

investičními nástroji nebo na organizovaném trhu se zbožím, bude potrestán odnětím svobody 

až na tři léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo 

účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem 
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činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor 

jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v 

odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v 

odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

 

§ 256 

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě 

(1) Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v 

úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému 

dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor 

jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta 

nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, jestliže 

a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 jako člen hodnotící komise, vyhlašovatel nebo pořadatel 

veřejné soutěže nebo veřejné dražby, licitátor nebo jako člen organizované skupiny, 

b) způsobí takovým činem značnou škodu, nebo 

c) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, 

přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch. 

(4) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá, přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný 

prospěch a spáchá takový čin jako úřední osoba, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až 

deset let. 

Provázanost na předpisy EU 

V rámci Evropské Unie jsou předpisy úpadkového práva harmonizovány předpisy Evropské 

komise. V procesu postupné harmonizace vzniklo Nařízení Rady ES č. 1346/2000 ze dne 

29.5.2000 o úpadkovém  řízení. Harmonizace znamená postupné sbližování předpisů, postavené 

na stejných zásadách a pravidlech, nikoliv shodný text zákonů. 
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4.6. Šikanózní insolvenční  návrh a možné způsoby obrany při 

nespravedlivém podání insolventního návrhu 

Neoprávněně podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení může mít za následek nejen 

omezení podnikatele, proti němuž insolvenční návrh směřuje, v nakládání s majetkem, který 

může náležet do majetkové podstaty, ale i nepříznivý dopad na jméno firmy, dobrou pověst 

podnikatele, důvěru obchodních partnerů, veřejnosti a zaměstnanců, na účast v tendrech ve 

veřejných zakázkách a další činnost podnikatele. 

 

4.6.1. Možné způsoby obrany: 

a) Obrana spočívající v tom, že nejsou splněny podmínky pro rozhodnutí o úpadku. 

Doručením návrhu na zahájení insolvenčního řízení věcně a místně příslušnému soudu je 

zahájeno insolvnční řízení na majetek dlužníka v návrhu označeného. Jak je výše 

uvedeno, soud aniž by ihned zkoumal oprávněnost podaného insolvenčního návrhu 

nejpozději do dvou hodin od doručení insolvenčního návrhu oznámí zahájení 

insolvenčního řízení vyhláškou, proti níž není odvolání přípustné. Informace o zahájení a 

samotném průběhu insolvenčního řízení jsou veřejnosti přístupné prostřednictvím 

insolvenčního rejstříku, internetovým informačním systémem veřejné správy, jehož 

správcem je Ministerstvo spravedlnosti. 

V souladu s § 133 insolvenčního zákona musí být dlužníkovi označenému v návrhu vždy dána 

možnost, aby se k insolvenčnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil. Obrana 

podnikatele, na kterého byl neoprávněně podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, bude 

spočívat v popisu skutečností, které jednoznačně doloží, že zde nejsou dány podmínky pro 

insolvenční řízení, jehož výsledkem má být rozhodnutí o úpadku dlužníka a způsobu jeho 

řešení. 

 Vzhledem k tomu, že veškeré informace o zahájení a průběhu insolvenčního řízení a 

veškerá podání účastníků řízení jsou, veřejnosti dostupné na internetu a většina věřitelů, kteří si 

pohledávky poctivě hlídají, se dozví o zahájeném insolvenčním řízení z monitoringu 

pohledávek, doporučují odborníci, advokáti zaměření na insolvenční řízení, podnikatelům, proti 

nimž byl insolvenční návrh neoprávněně podán, zaslat insolvenčnímu soudu vyjádření co 

nejdříve ode dne, kdy se o insolvenčním návrhu dozvěděli. Rychlé jednání je namístě především 

proto, aby si veřejnost mohla sama udělat obrázek o celé situaci. Takové vyjádření je také 

soudem zveřejněno v Insolvenčním rejstříku. 
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V této souvislosti je také důležité, aby neváhali s objasněním vzniklé situace především svým 

zaměstnancům, obchodním partnerům a příslušným úřadům veřejné správy (těm, kterým je 

insolvenční soud dle insolvenčního zákona povinen oznámit zahájení insolvenčního řízení, tedy 

finanční úřad, úřad práce, okresní správu sociálního zabezpečení, obecný soud podnikatele 

apod.), popřípadě i veřejnosti prostřednictvím médií. 

 Dlužník označený v neoprávněně podaném návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve 

výše uvedeném vyjádření musí především rozporovat veškeré skutečnosti označené 

navrhovatelem (které musí být patřičně doloženy důkazy), tedy podmínky, které musí být 

splněny pro insolvenční řízení, jehož výsledkem má být rozhodnutí o úpadku dlužníka a 

způsobu jeho řešení. 

Těmito podmínkami pro nemožnost vyslovení dlužníkova úpadku mohou být tyto skutečnosti: 

� dlužník nemá více věřitelů a nemá peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě 

splatnosti  

� dlužník je schopen plnit své peněžité závazky,  

� pokud existují závazky, které neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, pak 

jde o závazky sporné  

 

V případě předlužení je situace pro rozhodnutí soudu složitější. O předlužení, jak již bylo 

uvedeno v úvodní kapitole, jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků 

převyšuje hodnotu jeho majetku. Je řada firem, které nevlastní budovy, stroje, sídlí v 

pronajatých prostorách, avšak uzavírají obchody řádově ve stovkách milionů, neboť vlastní 

cenné know-how, např. softwarové vývojářské firmy. Proto při stanovení hodnoty dlužníkova 

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

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

správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. 

 Svá tvrzení o tom, že nejsou dány podmínky pro insolvenční řízení by měl dlužník 

doložit důkazy, jako jsou doklady o „finančním zdraví“ dlužníka, kterým by v zájmu dlužníka 

měla předcházet kontrola celého účetnictví dlužníka. Takovými doklady by mohly být zejména 

výroční zprávy, účetní závěrky, potvrzení o bezdlužnosti vystavené příslušným finančním 

úřadem, výpis z bankovního účtu dlužníka prokazující dostatečné finanční prostředky, zpráva 

nezávislého auditora o „finančním zdraví“ dlužníka, nebo jiné skutečnosti svědčící ve prospěch 

dlužníka. 
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Insolvenční soud by pak měl po zvážení výše uvedených skutečností insolvenční návrh zastavit 

pro nedostatek podmínek řízení, či zamítnout pro nesplnění zákonem stanovených předpokladů 

pro vydání rozhodnutí o úpadku. 

 

b) Obrana žalobou na náhradu škody a jiné újmy. Insolvenční zákon v § 147 stanoví 

ochranu dlužníka, který byl postižen neoprávněně podaným tzv. „šikanózním“ 

insolvenčním návrhem. 

Jestliže řízení o insolvenčním návrhu bylo zastaveno nebo insolvenční návrh byl zamítnut či 

odmítnut vinou insolvenčního navrhovatele, má osoba, které zahájením insolvenčního řízení a 

opatřeními přijatými v jeho průběhu vznikla škoda nebo jiná újma, právo na náhradu takové 

škody nebo jiné újmy vůči insolvenčnímu navrhovateli. Přičemž v pochybnostech se má za to, 

že insolvenční navrhovatel zavinil zastavení insolvenčního řízení nebo odmítnutí insolvenčního 

návrhu. Insolvenční zákon dále stanoví, že pokud byla insolvenčním navrhovatelem právnická 

osoba, ručí za splnění náhrady škody nebo jiné újmy společně a nerozdílně členové jejího 

statutárního orgánu svým osobním majetkem. 

 Výše uvedená ustanovení pro poškozeného dlužníka znamenají právo požadovat po 

navrhovateli neoprávněného insolvenčního návrhu, případně i po členech jeho statutárního 

orgánu, pokud je navrhovatelem právnická osoba, kteří ručí za vzniklou škodu či jinou 

způsobenou újmu společně a nerozdílně, náhradu vzniklé škody či „jiné újmy“ způsobené 

zahájením insolvenčního řízení. 

 Pokud by navrhovatelem nedošlo k dobrovolnému plnění, je poškozený oprávněn podat 

u věcně a místně příslušného soudu žalobu na náhradu škody a jiné újmy ve lhůtě 6 měsíců ode 

dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí, jímž se končí řízení o insolvenčním návrhu, a jiná osoba 

nejpozději do šesti měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, jinak právo 

na náhradu škody či jiné újmy zanikne.  

 O žalobě však nelze rozhodnout před právní mocí rozhodnutí, jímž se končí řízení o 

insolvenčním návrhu. Žalobu na náhradu škody je možné podat nejen proti navrhovateli, ale v 

případě, že navrhovatelem insolvenčního návrhu byla právnická osoba, i na členy statutárního 

orgánu, kteří ručí za splnění náhrady škody společně a nerozdílně svým osobním majetkem. Jde 

o případ objektivní odpovědnosti. K tomu, aby mohl poškozený, který byl poškozen podáním 

neoprávněného insolvenčního návrhu, podat žalobu na náhradu škody je třeba, aby byly splněny 

následující předpoklady: 



Strana 65 
 

� byl učiněn protiprávní úkon, tedy podán neoprávněný insolvenční návrh, o čemž 

rozhodl insolvenční soud tak, že insolvenční návrh odmítl, zamítl, či insolvenční 

řízení zastavil. V případě zamítnutí insolvenčního návrhu, nelze náhradu škody 

požadovat v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že dlužník po jeho 

podání splnil závazky, které osvědčovaly jeho úpadek, nebo proto, že se s věřiteli 

dohodl na jiném způsobu plnění těchto závazků. 

� výše uvedeným protiprávním úkonem dlužníkovi vznikla škoda, 

� je zde příčinná souvislost mezi protiprávností a vznikem škody.23 

 

Poškozený musí v žalobě na náhradu škody vyčíslit způsobenou škodu a doložit ji důkazy. 

Vedle skutečné škody, kterou představuje zmenšení hmotného majetku poškozeného (v tomto 

případě např. vynaložené náklady na prokázání, že nejsou dány podmínky pro insolvenční řízení 

atd.), a jejíž výše vychází ze srovnání současného stavu a stavu předcházejícího škodě, může 

poškozený v rámci žaloby na náhradu škody uplatnit i uhrazení tzv. ušlého zisku.  

 Ušlý zisk můžeme definovat jako souhrn toho, čeho by mohl poškozený dosáhnout při 

přirozeném sledu událostí, nebýt vzniku škody. V podstatě jde o majetkovou újmu, spočívající v 

tom, že se majetek nezhodnotil tak, jak poškozený oprávněně očekával. Stanovení rozsahu 

ušlého zisku je poněkud složitější, než je tomu u stanovení výše skutečné škody. Poškozený 

musí odhadnout vývoj jeho podnikatelské činnosti, ke kterému by došlo, kdyby k podání 

neoprávněného insolvenčního návrhu nedošlo. Poškozený může v dané souvislosti taktéž využít 

služeb znalce v příslušném oboru, odvětví a specializaci. 

 Podnikatel je v případě neoprávněně podaného insolvenčního návrhu poškozován 

především v souvislosti s neuzavřením obchodů či nemožnosti účastnit se soutěží o veřejné 

zakázky, neboť ty ve svých podmínkách obsahují právě podmínku, že proti uchazečům nesmí 

být vedeno insolvenční řízení.  

 Ačkoliv jsem se s tímto případem v praxi dosud osobně nesetkala, domnívám se, že tyto 

případy budou v budoucnu stále častěji předmětem soudních řízení. Stanovení výše újmy 

v podobě ušlého zisku, kde znalci v dnešní době běžně podávají znalecké posudky ve sporných 

řízeních, budou i v případě škody způsobení zahájením neoprávněného insolvennčího řízení 

častěji využívány i s ohledem možnosti domáhat se náhrady stran statutárního orgánu.  

 

                                                      
 
23 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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Obrana žalobou na ochranu dobré pověsti 

Vedle výše uvedené škody a ušlého zisku může poškozenému neoprávněným insolvenčním 

návrhem vzniknout také tzv. jiná újma. Tato jiná újma souvisí zejména s tím, že veřejnost a 

obchodní partneři si v souvislosti se subjektem v insolvenci automaticky představují něco 

negativního, což má v závěru nepříznivý dopad na dobré „jméno“ a pověst daného subjektu. 

Pod pojmem dobrá pověst nebo také „goodwill“ subjektu si lze představit vztah daného subjektu 

k sobě samému, k jeho minulosti, k celé společnosti a naopak vztah celé společnosti k němu. 

Jde o velmi významnou hodnotu v životě subjektu, která má zásadní vliv na jeho existenci a to 

především proto, že dokresluje jeho celkový charakter a individuálnost. 

 Jde o pojem, který sám o sobě zahrnuje nehmotné a samostatně vyčíslitelné hodnoty, 

které jsou s daným subjektem spojovány. Dobrou pověst podnikatel či každý subjekt získává 

postupně svojí podnikatelskou nebo jinou činností, a to často velmi pracně. V obchodních 

vztazích je dobrá pověst podnikatele vnímána jako poctivost, důvěryhodnost, slušnost, vážnost, 

spolehlivost, solidnost, profesionalita, jistota v zajištění obchodních tajemství, serióznost v 

jednání, jistota dodržení závazků, apod. 

 Dobrá pověst v sobě skrývá nejenom spolehlivost samotného podnikatele, ať jde o 

fyzickou osobu podnikající nebo o právnickou osobu, ale i čestnost a spolehlivost zaměstnanců 

podnikatele a u právnických osob i čestnost a morálku členů statutárního orgánu. Každý subjekt 

má právo na ochranu své dobré pověsti a je dle obecné právní úpravy chráněn před 

neoprávněným zásahem směřujícím proti ní. Pod takovým neoprávněným zásahem si lze 

představit jakékoliv jednání, které směřuje k určité změně ve stávajícím stavu, a to ve smyslu k 

horšímu, tedy k horší pověsti, v krajním případě k špatné pověsti. 

 Takovým zásahem je pak např. i samotné uveřejnění nepravdivého tvrzení, které se 

dotýká dobré pověsti daného subjektu. Ustanovení § 81 občanského zákoníku stanoví, že je 

chráněna osobnost člověka včetně jeho přirozených práv, přičemž ochrany požívají zejména 

život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, 

čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo 

domáhat se toho, aby byl odstraněn jeho následek. 

 Ve vztahu k právnickým osobám zakotvuje ustanovení § 135 občanského zákoníku, že 

právnická osoba, která byla dotčena zpochybněním svého práva k názvu nebo která utrpěla 

újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva, nebo které taková újma hrozí, zejména 

neoprávněným užitím názvu, se může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno 

nebo aby byl odstraněn jeho následek, přičemž stejná ochrana náleží právnické osobě proti 

tomu, kdo bez zákonného důvodu zasahuje do její pověsti nebo soukromí. 
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Principem výše uvedené ochrany je, že právnická nebo fyzická osoba, která byla dotčena na své 

pověsti nebo které toto dotčení důvodně hrozí, se může domáhat ochrany vůči každému a 

požadovat, aby se ten, kdo tento zásah způsobil, zdržel protiprávního jednání, odstranil závadný 

stav, vydal bezdůvodné obohacení (§ 2991 a násl. NOZ), hradil vzniklou újmu a poskytl 

přiměřené zadostiučinění (peněžité nebo nepeněžité povahy - § 2894 a násl. NOZ). 

 V ustanovení § 2951 odst. 2 občanského zákoníku je tak přímo stanoveno, že 

nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto 

v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. 

Dále pak § 2956 NOZ uvádí, že vnikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho 

přirozeném právu chráněném občanským zákoníkem, tedy újma na dobré pověsti, nahradí škodu 

i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil, jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní 

útrapy. Právo poškozeného vyplývající z neoprávněného zásahu do jeho pověsti se promlčuje v 

obecné promlčecí lhůtě tří let, v případě náhrady škody nebo újmy však nejdéle ve lhůtě 10 let 

ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. 

 V případě zásahu do dobré pověsti lze zvážit i ochranu podle tiskového zákona a zákona 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokud by se informace o tom, že subjekt je v 

insolvenci objevila v periodickém tisku, je poškozený, který byl takto označen nebo na něhož 

již byl neoprávněně podán insolvenční návrh, oprávněn požadovat na vydavateli uveřejnění 

odpovědi a vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď bezplatně uveřejnit. Na 

zveřejnění výše uvedené odpovědi poškozeného se vztahují určitá pravidla. Odpověď se musí 

omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se nepravdivé tvrzení o tom, že jsou u poškozeného 

dány podmínky pro insolvenci, uvádí na pravou míru, musí být přiměřená rozsahu napadeného 

sdělení, a musí z ní být patrno, kdo ji činí. Písemnou žádost o uveřejnění odpovědi musí 

poškozený vydavateli doručit nejpozději do 30 dnů ode dne uveřejnění napadeného sdělení v 

tisku, jinak toto právo zaniká.  

 

Šikanózní insolvenční návrh jako nekalé soutěžní jednání a omezování 

hospodářské soutěže 

Všichni podnikatelé mají právo účastnit se hospodářské soutěže a v jejím rámci rozvíjet svojí 

soutěžní činnost za účelem dosažení hospodářského prospěchu. V rámci hospodářské soutěže se 

však musí dodržovat jistá závazná pravidla a účast v soutěži se nesmí nikterak zneužívat. 

Takové zneužití se v hospodářské soutěži označuje jako nekalé soutěžní jednání a nedovolené 

omezování hospodářské soutěže. Je to jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s 
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dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným podnikatelům či spotřebitelům. 

Takovým jednáním může být i právě neoprávněný šikanózní insolvenční návrh. 

 V souvislosti s neoprávněně podaným insolvenčním návrhem pak půjde zejména o 

nekalou soutěž v podobě zlehčování. Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo 

rozšiřuje o poměrech, výrobcích či výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé 

tomuto soutěžiteli přivodit újmu. 

 Poškozený podnikatel je pak oprávněn domáhat se zdržení takového nekalosoutěžního 

jednání, odstranění závadného stavu. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, které 

může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Pro 

uplatnění takovéto náhrady vzniklé škody či jiné újmy platí obecná promlčecí lhůta tří let, 

nejdéle však 10 let ode dne, kdy škoda nebo újma vnikla. 

 

Podání trestního oznámení 

Neoprávněně podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení může taktéž naplňovat znaky 

skutkové podstaty některého z trestných činů a může tedy pro poškozeného být důvodem k 

podání trestního oznámení na navrhovatele neoprávněně podaného insolvenčního návrhu. A to 

na samotného navrhovatele, pokud se jedná o fyzickou osobu, a v případě navrhovatele 

právnické osoby, na osobu či osoby oprávněné za společnost jednat (jednatel, předseda 

představenstva atd.). 

Do úvahy by přicházely zejména tyto trestné činy: 

� porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 trestního zákoníku), 

� pomluva (v případě neoprávněného insolvenčního návrhu směřujícího vůči 

podnikateli, fyzické osobě § 184 trestního zákoníku)  

� poškození cizích práv (§181 trestního zákoníku) 

 

Trestného činu „porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“ se dopustí mimo jiného 

ten, kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži (tedy NOZ) tím, že se při účasti v 

hospodářské soutěži dopustí zlehčování a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným 

soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu 

neoprávněné výhody. Základním trestem za tento trestný čin je odnětí svobody až na tři léta, 

zákazem činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty. 

 Trestného činu „pomluvy“ se dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je 

způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v 
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zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Základním 

trestem za tento trestný čin je odnětí svobody až na jeden rok a v případě, že pachatel tento 

trestný čin spáchá tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem, 

odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti. 

 Ten, kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl, nebo 

využije něčího omylu, se dopustí trestného činu „poškození cizích práv“, a může být potrestán 

odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Při kvalifikované skutkové podstatě 

tohoto trestného činu se zvyšuje trest odnětí svobody až na pět let. Všechny výše uvedené 

trestné činy jsou trestnými činy úmyslnými. K naplnění jejich skutkových podstat je tedy třeba u 

pachatele úmyslného zavinění, a to ve formě přímého či nepřímého úmyslu.24 

 Trestní oznámení je možné podat ústně či písemně na oddělení policie v místě, kde 

došlo ke spáchání trestného činu nebo toto lze podat k příslušnému státnímu zastupitelství. V 

případě podání trestního oznámení v ústní formě je s oznamovatelem sepsán protokol. V 

písemném podání trestního oznámení je třeba vylíčit všechny rozhodné skutečnosti, které jsou o 

skutku, jeho době a místě spáchání, jeho domnělém pachateli a dalších okolnostech podnikateli 

známy. Písemné trestní oznámení je možné zaslat doporučeně poštou, doručit osobně na 

podatelnu příslušného orgánu, či zanést ústně do protokolu. V rámci trestního řízení může soud 

na žádost oznamovatele, tedy poškozeného rozhodnout v tzv. adhezním řízení o náhradě škody 

způsobené trestným činem. 

 

4.7. Úpadek z hlediska zaměstnavatele 

Důsledkem úpadku podnikatelských subjektů majících zaměstnance je zpravidla taktéž neplnění 

mzdových nároků. Se zahájením insolvenčního řízení, a to na návrh dlužníka (zaměstnavatele), 

ani věřitele nejsou spojeny účinky zániku pracovněprávního vztahu.  

V takovémto případě může zaměstnanec využít práva okamžitého zrušení pracovního poměru 

dle § 56 odst. 1 b) zákona č. 262/2006Sb., zákoníku práce, a to v případě, kdy mu zaměstnavatel 

nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů 

po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanci pak přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo 

platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. 

 Postavení zaměstnance, jako věřitele v insolvenčním řízení je zvýhodněno, neboť 

pracovněprávní peněžité nároky zaměstnanců vůči zaměstnavateli jsou dle § 169 insolvennčího 

                                                      
 
24 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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zákona pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Tyto 

pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se uspokojují v plné 

výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku, nestanoví-li se v insolvenčním zákoně stanoveno jinak. 

Na pracovně právní pohledávky se nevztahuje lhůta pro přihlašování pohledávek uvedená v 

usnesení o úpadku či v usnesení o úpadku včetně prohlášení konkursu (tedy dva měsíce od 

zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku). Mohou být tedy uplatněny u insolvenčního 

správce kdykoliv za trvání insolvenčního řízení. 

 Zaměstnanec prokazuje svůj nárok např. pracovní smlouvou, dohodou o provedení 

práce, nebo pracovní činnosti, výplatními páskami, evidenčím listem či jinými dokumenty. 

Neuplatní-li zaměstnanec pracovněprávní pohledávky v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka 

za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka. 

 Určitá obrana v této situaci je dána zaměstnancům taktéž možností uplatnit pohledávky 

u Úřadu práce České republiky. Úřad práce může přiznat mzdové nároky, je-li zaměstnavatel v 

platební neschopnosti dle zákona č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele. Úřad práce pak uhradí nevyplacené pracovněprávní nároky 

zaměstnanců, a to mzdu, plat, či její náhradu, odstupné a odměny. Zaměstnanci úpadce mohou 

podat svou žádost prostřednictvím připraveného formuláře. Požadovat lze splatné mzdové 

nároky může za rozhodné období, tj. kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium 

před zahájením insolvenčního řízení nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, a dále tři 

kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a tři kalendářní měsíce následující po tomto 

měsíci.  

 Rozsah plnění úřadem práce odpovídá splatným mzdovým nárokům za tři kalendářní 

měsíce rozhodného období. Další nároky u stejného zaměstnavatele mohou být uspokojeny až 

po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání příkazu k úhradě mzdových nároků. Celková výše 

mzdových nároků za jeden měsíc činí maximálně 1,5 násobku rozhodné částky, kterou stanoví 

Ministerstva práce a sociálních věcí pro období 12ti měsíců. Tato částka se odvíjí od průměrné 

mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Rozhodným dnem je den vyhlášení 

moratoria či zahájení insolvenčního řízení. Výše mzdových nároků podle sdělení MPSV  

č. 94/2015 Sb., vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2015 do  

30. dubna 2016 stanovena na částka 25 686 Kč. 

 Lhůta pro uplatnění mzdových nároků činí 5 měsíců a 15 dní a počíná běžet po dni, kdy 

místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce zveřejnila informace o vyhlášení moratoria před 

zahájením insolvenčního řízení nebo o informace o zahájeném insolvenčního řízení. 
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Zaměstnanec se poté může obrátit na insolvenčního správce se zbývající částí jeho 

neuspokojených mzdových nároků.  

 

4.8. Postavení věřitelů a uspokojování pohledávek v insolvenčním 

řízení 

V rámci insolvenčního řízení mají věřitelé a jejich pohledávky odlišné postavení. Rozlišujeme 

několik typů pohledávek. Věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se 

uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním 

reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení. 

 Plnění poskytnuté věřiteli po rozhodnutí o úpadku se poskytuje výhradně tak, jak 

insolvenční zákon stanoví. Uspokojení jeho pohledávky se započte nejprve na jistinu, pak na 

úroky, poté na úroky z prodlení a nakonec na náklady spojené s uplatněním pohledávky. 

 Pro znalce je nezbytné, aby v případě, oceňuje-li majetek pro reorganizaci, přesně věděl, 

jaké je postavení jednotlivých věřitelů a která část jejich pohledávek je zajištěná a nezajištěná. 

Pořadí v jakém se pohledávky uspokojují, musí v ocenění zohlednit. 

V souhrnu  podle insolvenčního zákona rozlišujeme tyto pohledávky: 

� pohledávky za majetkovou podstatou 

� které vznikají po zahájení insolvenčního řízení 

� které vznikají po vyhlášení úpadku 

� pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

� přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení 

� podřízené pohledávky 

� zůstatkové pohledávky 

� neuspokojitelné pohledávky 

4.8.1. Pohledávky zajištěných věřitelů 

Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého 

zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i 

tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z 

majetku poskytnutého k zajištění. Zajištění věřitelé se v rozsahu zajištění uspokojují ze 

zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka 

zajištěna, nestanoví-li zákon jinak. Pro pořadí jejich uspokojení je rozhodující doba vzniku 

zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, nedohodnou-li se zajištění věřitelé písemně jinak. 
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Je-li podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku 

hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky, považuje se pohledávka co do takto 

zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou, pohledávky dalších zajištěných věřitelů s 

pozdějším pořadím se v takovém případě považují za nezajištěné v plném rozsahu. Podle věty 

první se postupuje, dokud nedojde ke zpeněžení zajištění. 

 Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním 

řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své 

pohledávky. 

 

4.8.2. Pohledávky za podstatou 

Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo 

po vyhlášení moratoria, jsou podle ustanovení § 168: 

� náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce, to neplatí, byl-li 

předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem 

� náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a 

správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo 

insolvenčnímu správci 

� náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru 

� náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s rozhodnutím 

insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník 

� pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2 

insolvenčního zákona 

� pohledávky věřitelů z úvěrového financování, s výjimkou smluv uzavřených 

dlužníkem po schválení oddlužení. 

 

Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou: 

� hotové výdaje a odměna insolvenčního správce 

� náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka 

� náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném 

postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí 

o úpadku 

� náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za 

účelem ocenění majetkové podstaty 



Strana 73 
 

� daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a 

pojistné na důchodové spoření, pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek 

za dlužníkem v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího daň z přidané 

hodnoty 

� pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, s 

výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení 

� pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, 

jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění 

poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení, to neplatí pro 

pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení 

� pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které se podle 

tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními 

oprávněními odmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku v době 

od zahájení insolvenčního řízení do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky 

odmítnutí, to neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za 

trvání oddlužení 

� úroky podle § 171 odst. 4 insolvenčního zákona  

� náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost 

� další pohledávky, o nichž tak stanoví insolvenční zákon.25 

 

Pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. 

 

4.8.3. Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou 

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se uspokojují v plné 

výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za 

majetkovou podstatou jsou: 

� pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně 

některých z nich nestanoví jinak 

� pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví 

                                                      
 
25 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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� pohledávky státu - Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené 

zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů 

� pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem 

� pohledávky věřitelů na výživném ze zákona 

� náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, 

mají-li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení 

� pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením 

insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, pokud bylo insolvenční řízení 

zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria 

� další pohledávky, o kterých tak stanoví insolvenční zákon.26 

 

4.8.4. Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují 

Tyto pohledávky jsou upraveny v ustanovení § 170 insolvenčního zákona, patří sem úroky, 

úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, mimosmluvní sankce 

postihující majetek dlužníka, pohledávky věřitelů z darovacích smluv, příslušenství daní, 

pojistného na sociální zabezpečení, pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost 

zaplatit toto příslušenství vznikla před rozhodnutím o úpadku, dále smluvní pokuty, pokud 

právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku a jiné. Nakládání s úroky a jejich 

výpočet je dále upraven v ustanovení § 171 insolvenčního zákona. 

 

4.8.5. Přihlašování pohledávek 

Věřitel může přihlásit své pohledávky po celou dobu od zahájení insolvenčního řízení do 

uplynutí doby, která se stanoví vyhlášením rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta nemůže být podle 

zákona kratší než 30 dní a nemůže překročit dva měsíce. Lhůta probíhá ode dne, kdy nabyly 

platnosti účinky spojené s rozhodnutím o úpadku. Věřitel též může přihlásit i pohledávky, kvůli 

kterým již bylo zahájeno soudní řízení.26 

 Přihláška se podává na speciálním formuláři. Formální náležitosti spojené s jeho 

vyplněním upravuje § 174 insolvenčního zákona, v opačném případě se k přihlášce nepřihlíží a 

soud takovou přihlášku nebude přezkoumávat. Přihláška může být podána i u jiného soudu, 

ovšem účinky, specifické pro podání přihlášky, nabývají platnosti ode dne, kdy je přihláška 

                                                      
 
26 Zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon 
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doručena příslušnému insolvenčnímu soudu. Věřitel může vzít svou přihlášku na pohledávku 

zpět kdykoli v průběhu celého insolvenčního řízení. 

 Pokud došlo k tomu, že z důvodu nesplnění náležitostí, stanovených zákonem ohledně 

přihlašování pohledávek, k některé přihlášce nebo pohledávce se nepřihlíží, přihláška se soudem 

odmítá. Věřitel se ovšem může proti tomuto odmítnutí odvolat. 

 

4.8.6. Přezkum pohledávek 

Přezkoumáním pohledávek se zabývá především insolvenční správce. Podkladem pro 

rozhodnutí týkající se přezkoumání jsou doklady dlužníka a jeho účetní informace. Poté na 

k přihlášeným pohledávkám vyjadřuje dlužník. 

 Insolvenční správce musí přihlášené pohledávky věřitelů zkontrolovat. Pokud se v 

přihlášce vyskytují vady nebo přihláška není úplná, věřitel má 15 dní na to, aby opravil chyby 

nebo svou přihlášku doplnil. Následně po uplynutí lhůty určené pro opravu a doplnění přihlášek, 

sestavuje insolvenční správce seznam přihlášených pohledávek, z kterého se vylučují 

pohledávky, které se neuspokojují a také ty ke kterým se nepřihlíží. Správce též určuje pořadí 

pohledávek a jedná-li se o zajištěný dluh, stanoví příčinu a způsob zajištění. Poté soud tento 

seznam zveřejní v insolvenčním rejstříku. 

 Dále se pohledávkami zabývá insolvenční soud, který provádí přezkumné jednání. 

Aktivní účast v jednání přijímá i insolvenční správce, který může v průběhu změnit svůj názor 

ohledně pohledávky, a též věřitel, který může výši (avšak ne důvod) svojí pohledávky měnit. 

 

4.8.7. Popření pohledávek 

Právo popírat pohledávky mají dlužník, správce a přihlášený věřitel. Pokud se jedná o 

reorganizaci, dlužník je oprávněn popírat pohledávky se stejnými účinky jako u insolvenčního 

správce (podle IZ § 336, odst. 2). V takovém případě by mohlo dojít ke zneužití této možnosti, 

nicméně Osoby oprávněné jednat za poučnost musejí v takovémto případě postupovat stejně 

jako insolvenční správce a jednat v zájmu věřitelů, nikoliv přednostně ve svém vlastním zájmu. 

Pokud dlužník zneužije právo popírat pohledávky a neodůvodněně popře jednu z věřitelských 

pohledávek, odpovídá v takovémto případě podle § 37 insolvenčního zákona za škodu, která 

tímto může vzniknout. Jeho práva by mohou být rovněž omezena podle ustanovení  

§ 332, odst. 1. 
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V souladu se zákonem má věřitel právo popírat pohledávky v případě, když je úpadek firmy 

řešen konkursem nebo oddlužením (pokud se jedná o fyzickou osobu, nezabývající se 

podnikáním). Pokud jeden přihlášený věřitel popírá pohledávku jiného věřitele, musí uvést, o 

jaký druh důvodu popření se jedná. Rozlišují se tři druhy popření pohledávek: 

� popření pravosti, může být použito v případě, kdy se pochybuje o stávající existenci 

pohledávky 

� popření výše pohledávky 

� popření pořadí se používá v případě, kdy se pochybuje o přednosti pohledávky před 

ostatními následujícími v pořadí 

 

Popírající věřitel též musí složit jistotu na náklady řízení ve výši 10 000 Kč, která je určena pro 

uhrazování nákladů, vyvolaných řešením incidenčních sporů. Tato částka se skládá, aby v 

situaci, když došlo k neodůvodněnému popření pohledávky, iniciátor popření byl schopný hradit 

poškozenému věřiteli, jehož pohledávka byla popřena, náklady vyvolané zahájením 

incidenčního sporu. Též aby nedocházelo ke zneužívání popření pohledávek, zákon stanoví, že 

popírání nemění hlasovací práva věřitele, který popřenou pohledávku vlastní. 

 

4.8.8. Incidenční spory 

Věřitel, jehož pohledávka byla popřena, může podat incidenční žalobu. Jako žalovaná osoba zde 

vystupuje správce, dlužník nebo věřitel, který pohledávku popřel. V případě incidenčního sporu 

rozhoduje insolvenční soud o: 

� pořadí, výši nebo pravosti pohledávky 

� spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetku 

nebo týkající se výsledku vykonaného zpeněžení 

� spory o vyřízení situace v případě společného vlastnictví dlužníka a jeho manžela 

nebo manželky 

� spory, vzniklé na základě oponující žaloby 

� spory, vznikající kvůli nákladům, sloužícím jako úhrada škody, která byla 

způsobena nesplněním povinností insolvenčního správce, týkajících se majetku 

dlužníka 

� další incidenční spory 
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4.9. Novela insolvenčního zákona 

V závěru k obecnému právnímu rámci problematiky insolvenčního řízení a na tuto problematiku 

navazujících znaleckých úkonů taktéž považuji za nutné zmínit připravovanou novelu 

insolvenčního zákona. Začátkem roku 2016 vláda schválila novelu zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení s cílem vypořádat se s některými v praxi problematickými body 

stávající právní úpravy.  

 Novela se soustředí na zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení 

administrativních úkonů insolvenčních soudů a posílení dohledu nad výkonem funkce 

insolvenčního správce. Zároveň by měla zajistit regulaci subjektů poskytujících služby 

související s institutem oddlužení v reakci na zkušenosti z praxe. Novela vymezuje okruh osob, 

které mají být oprávněny poskytovat právní pomoc v oddluženích. Těmito osobami mají být 

insolvenční správci, advokáti, notáři, ale i tzv. akreditované osoby, které od ministerstva získají 

příslušné oprávnění.  

 Novela je taktéž zaměřena na negativní dopady šikanózních insolvenčních návrhů a to 

prostřednictvím předběžného projednání insolvenčního návrhu. V současné době je insolvenční 

řízení zahájeno automaticky k okamžiku podání insolvenčního návrhu, v budoucnu by 

insolvenční soudy měly předběžně posoudit, zda je insolvenční návrh oprávněný. Bude-li mít 

insolvenční soud pochybnost, zda věřitelský insolvenční návrh nevede ke zneužití práv ze strany 

soutěžících subjektů nebo zda není zjevně bezdůvodný, rozhodne v takovýchto případech, že 

insolvenční návrh se po stanovenou dobu nezveřejní v insolvenčním rejstříku. Tato opatření 

mají vést k ochraně před nevratným poškozením subjektu, na nějž byl insolvenční návrh podán. 

Naopak novela pravděpodobně nikterak neřeší problematiku opožděných dlužnických 

insolvenčních návrhů, které jsou dnes značně rozšířenou praxí. 

 

4.10. Exekuce majetku a prodej formou dobrovolné a nucené dražby  

Exekuční řízní směřuje k uspokojení pohledávky jednoho věřitele a to v plné výši, na rozdíl od 

insolvenčního řízení, které je zaměřené na poměrné uspokojení pohledávek všech věřitelů dle 

příslušných skupin. Občanský soudní řád (§ 276) i exekuční řád (§ 59) obsahuje výčet způsobů, 

jak se provádí exekuce. Dražby připadají v úvahu pouze u nemovitostí, věcí movitých, závodů. 

Samozřejmě dražba se neuplatní u výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním 

pohledávky atd. Exekuční tituly, tj. různé typy rozhodnutí, na jejichž základě je možné vést 

výkon rozhodnutí (exekuci) jsou následující: 
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Zák č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád (OSŘ) 

V Občanském soudním řádu se exekučním titulům věnuje ustanovení § 274 a § 275, kde se 

uvádí: 

§ 274 

(1) Ustanovení § 251 až 271 se použije s výjimkou § 261a odst. 2 a 3 i na výkon 

a) vykonatelných rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají 

právo nebo postihují majetek, 

b) vykonatelných rozhodnutí soudů ve správním soudnictví, 

c) vykonatelných rozhodnutí rozhodčích komisí a smírů jimi schválených, 

d) vykonatelných rozhodnutí státních notářství a dohod jimi schválených, 

e) notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti sepsaných podle zvláštního zákona, 

f) vykonatelných rozhodnutí a jiných exekučních titulů orgánů veřejné moci, 

g) rozhodnutí orgánů Evropských společenství, 

h) jiných vykonatelných rozhodnutí, schválených smírů a listin, jejichž soudní výkon připouští 

zákon, 

s výjimkou titulu, který se vykonává ve správním nebo daňovém řízení. 

(2) Ustanovení § 337 až 337h se použijí i pro potřeby rozvrhového řízení o výtěžku z daňové 

exekuce prováděného na základě návrhu správce daně. 

§ 275 

(1) Potvrzením o vykonatelnosti opatří rozhodnutí, popřípadě jiný exekuční titul ten orgán, který 

je vydal, u smírů a dohod pak ten orgán, který je schválil. 

(2) Soud je však vždy oprávněn před nařízením výkonu rozhodnutí přezkoumávat správnost 

potvrzení o vykonatelnosti všech titulů pro výkon rozhodnutí. 

(3) Před zastavením výkonu rozhodnutí soud v případech uvedených v § 274 zpravidla si vyžádá 

vyjádření orgánu, který vydal rozhodnutí, popřípadě jiný exekuční titul, anebo který schválil 

smír nebo dohodu, o jejichž výkon jde. 

 

Zák č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

Podle ustanovení § 40 Exekučním titulem je: 
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a) vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo 

postihuje majetek, 

b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává 

právo nebo postihuje majetek, 

c) vykonatelný rozhodčí nález, 

d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu 

nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a), 

e) vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy včetně platebních 

výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smíry schválené těmito 

orgány, 

f) vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a 

sociálního zabezpečení, 

g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon. 

 

Neobsahuje-li exekuční titul určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti 

uložené exekučním titulem je třeba splnit do 3 dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do 15 dnů od 

právní moci rozhodnutí. Má-li podle exekučního titulu uvedeného v písm. a), b) nebo c) splnit 

povinnost více povinných a jde-li o dělitelné plnění, platí, že povinnosti, nestanoví-li exekuční 

titul jinak, jsou zavázáni splnit všichni povinní rovným dílem. Exekuci rozhodnutí soudu o 

prodeji zástavy lze provést tehdy, obsahuje-li označení oprávněné a povinné osoby, zástavy a 

výši zajištěné pohledávky a jejího příslušenství. 

 Co se týče vzájemného vztahu mezi exekučním a insolvenčním řízení, je zapotřebí 

uvést, že podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona lze výkon rozhodnutí či 

exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží 

do majetkové podstaty, nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.  

 Insolvenční řízení má tedy přednost před exekučním řízením, neboť v případě, kdy 

probíhá insolvenční řízení a jedná se tak o kolektivní řízení, jsou individuální práva, která jsou 

uplatňována v exekučním řízení, nahrazena kolektivními právy všech dlužníkových věřitelů a 

věřitel, který postupoval individuální cestou, se musí podřídit pravidlům kolektivního 

insolvenčního řízení stanoveného insolvenčním zákonem. Zahájení insolvenčního řízení tedy 

blokuje provedení exekuce. Z toho důvodu lze věřitelům obecně doporučuje sledovat dlužníka z 

pohledu možného zahájení insolvenčního řízení. 
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4.10.1. Zpeněžení majetku v dražbě 

Dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách je veřejné jednání, jehož 

účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, při němž se licitátor 

obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí 

veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která 

za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo 

jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z 

důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání. 27 

 Ačkoliv se může zdát, že ocenění pro účely dražby je z pohledu znalecké činnosti 

spojeno s nižší mírou rizika, neboť finální cena je následně testována přímo trhem, může se 

jednat pouze o falešné zdání. Znalec je odpovědný za poskytnutí ocenění v odpovídající kvalitě, 

aby neuvedl žádnou ze stran v omyl. Jen tak provedené ocenění povede ke správnému nastavení 

vyvolávací ceny (nejnižšího podání) a správné informovanosti účastníků dražby. 

 Dražbou se tedy rozumí takový prodej, kdy v určený den dojde na určeném místě, nebo 

elektronicky  k nabídce  určitého majetku a vydražitelem se stane účastník dražby, který učinil 

nejvyšší podání. Z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele, případně více věřitelů. 

Novým vlastníkem dražené věci stává vydražitel, tedy zájemce, který v dražbě učinil nejvyšší 

nabídku. 

 Dražba může být dobrovolná, kde navrhovatelem je vlastník dražené věci či 

nedobrovolná z rozhodnutí příslušných orgánů. Vzhledem k efektivnosti prodeje majetku v 

dražbě je tento způsob prodeje užíván často i ke zpeněžení majetkové podstaty, je li v 

insolvenčním řízení zjištěn úpadek dlužníka a je-li rozhodnuto o zpeněžení majetkové podstaty.  

V ustanovení § 286 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení se uvádí, že 

majetkovou podstatu je možné zpeněžit: 

� veřejnou dražbou podle zvláštního právního předpisu (tedy zákona č. 26/2000 Sb., o 

veřejných dražbách) 

� prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu 

o výkonu rozhodnutí, 

� prodejem majetku mimo dražbu. 

 

                                                      
 
27 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 
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O způsobu zpeněžení majetkové podstaty podle rozhodne se souhlasem věřitelského výboru 

insolvenční správce. Veřejnou dražbu provede dražebník na návrh insolvenčního správce. 

Prodej formou nedobrovolné dražby rovněž nachází široké uplatnění při zpeněžení majetku na 

základě výkonu rozhodnutí. Dražba konaná soudním exekutorem je upravena § 321 - § 338a 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.  

 Efektivní využití prodeje majetku formou dražby dokládá statistika uskutečněných 

dražeb zveřejněná na centrální adrese, kde se uvádí, že dražeb s nemovitým majetkem proběhlo 

jen v roce 2015 celkem 2804 a s movitým pak celkem 160 dražeb, z toho nedobrovolných 498. 

Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku činila 2 799 644 207 

Kč. 

Tabulka: Statistika dražeb za rok 2015 

Celkové počty za vybrané období leden - prosinec 2015 

Celkový počet dražeb: 2976 

Dražby dobrovolné: 2478 

Z toho dražeb elektronických: 882 

Dražby nedobrovolné: 498 

Z toho dražeb elektronických: 293 

Dražby opakované: 538 

Upuštění od dražby: 332 

Zmařené dražby: 38 

Neplatné dražby: 1 

Dražby s nemovitostmi:  2804 

Dražby s movitým majetkem: 160 

Nespecifikované dražby: 12 

Nedobrovolné dražby: 

    Součet odhadních cen předmětů dražeb:  849 891 217 Kč 

Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 310 792 117 Kč 

Celková suma cen dosažených vydražením: 244 442 265 Kč 
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Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 242 352 265 Kč 

Dobrovolné dražby: 

Součet odhadních cen předmětů dražeb: 5 610 175 305 Kč 

Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla             
zmařená): 2 891 133 653 Kč 

Celková suma cen dosažených vydražením: 2 715 111 942 Kč 

Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 2 557 291 942 Kč 

Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku: 6 460 066 522 Kč 

Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku (došlo k vydražení a dr. 
nebyla zmařená): 3 201 925 770 Kč 

Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku: 2 959 554 207 Kč 

Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku (dražba 
nebyla zmařená): 2 799 644 207 Kč 

Zdroj: http://www.centralniadresa.cz/cadr/ 

Tabulka: Statistika dražeb do března 2016 

Celkové počty za vybrané období leden – březen 2016 

Celkový počet dražeb: 666 

Dražby dobrovolné: 544 

Z toho dražeb elektronických: 300 

Dražby nedobrovolné: 122 

Z toho dražeb elektronických: 94 

Dražby opakované: 121 

Upuštění od dražby: 78 

Zmařené dražby: 7 

Neplatné dražby: 0 

Dražby s nemovitostmi:  639 

Dražby s movitým majetkem: 26 
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Nespecifikované dražby: 1 

Nedobrovolné dražby: 

    Součet odhadních cen předmětů dražeb:  225 652 390 Kč 

    Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 110 345 590 Kč 

    Celková suma cen dosažených vydražením: 91 282 237 Kč 

    Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 91 282 237 Kč 

Dobrovolné dražby: 

    Součet odhadních cen předmětů dražeb:  784 150 890 Kč 

    Součet odhadních cen předmětů dražeb (došlo k vydražení a dr. nebyla zmařená): 387 032 946 Kč 

    Celková suma cen dosažených vydražením: 362 234 295 Kč 

    Celková suma cen dosažených vydražením (dražba nebyla zmařená): 353 009 518 Kč 

Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku: 1 009 803 280 Kč 

Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku (došlo k vydražení a dr. 
nebyla zmařená): 497 378 536 Kč 

Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku: 453 516 532 Kč 

Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku (dražba nebyla 
zmařená): 444 291 755 Kč 

Zdroj: http://www.centralniadresa.cz/cadr/ 

 

4.10.2. Dražba vs. aukce 

Naopak zákonem upravena není nikterak aukce. Pojem je obecně zaměňován s dražbou, 

nicméně obecně je za aukci možné považovat jakýkoliv proces prodeje, kdy cena není 

stanovena předem. Účastníci v průběhu aukce činí své nabídky, které jsou vyhodnoceny podle 

předem daných kritérií. A navrhovatel má následně právo uzavřít smlouvu s vítězem. Aukce 

může být jak nákupní (navrhovatel vybírá nejvýhodnějšího dodavatele) tak prodejní 

(navrhovatel hledá kupujícího, který nabídne nejvyšší cenu. Na rozdíl od dražby se nejedná o 

přechod vlastnického práva udělením příklepu, nýbrž o převod práva uzavřením smlouvy. 
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4.10.3. Účastníci dražby 

Účast v dražbě vymezuje negativně § 3 zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, kde se 

uvádí, že účastníkem dražby nesmí být: 

� osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práva k předmětům dražby a osoby, na 

jejichž majetek byl prohlášen konkurs. Dále pak osoby, u nichž byl insolvenční 

návrh zamítnut, neboť by jejich majetek nepostačoval k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, a to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutí,  

� osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k 

vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže, 

� osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v opakované dražbě ani 

vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož 

dražebníka (tzv. obmeškaný vydražitel - vydražitel, který v dražbě nemovitostí 

nedoplatil přes výzvu nejvyšší podání a zmařil tak dražbu). Dražit v dražbě, jejíž 

kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu 

a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj, 

� dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním 

orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanec, 

licitátor, který na této dražbě činí úkony dražebníka, a dále ani správce konkursní 

podstaty, likvidátor, nucený správce, dočasný správce nebo osoba vykonávající 

správu pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 

na finančním trhu, jsou-li navrhovateli této dražby, 

� osoba, která je ve vztahu k některé z výše osob uvedených osobou blízkou, 

společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvoří koncern. 

� za výše uvedené véby taktéž nesmí dražit nikdo jiný,   

 

Naopak dražby se může účastnit stát, a pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je 

přípustná společná účast více účastníků dražby za účelem společného nabytí předmětu dražby. 

Podmínkou společné účasti na dražbě je, že bude před zápisem společných účastníků do 

seznamu účastníků dražby předloženo dražebníkovi čestné prohlášení všech společných 

účastníků dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém předmětu 

dražby, jakož i zmocnění osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat a které 

bude opatřeno úředně ověřenými podpisy všech společných účastníků dražby. Společní 

účastníci dražby v takovém případě odpovídají za uhrazení ceny dosažené vydražením společně 

a nerozdílně.  
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 Účastník dražby se taktéž může nechat zastoupit a to na základě úředně ověřené plné 

moci, nebo na základě udělené prokury. Za právnickou osobu, obec, kraj nebo stát mohou dražit 

fyzické osoby, které jsou oprávněny za ně jednat, případně zástupci na základě plné moci.  

 

4.10.4. Předmět dražby a znaleckého posudku 

Předmětem dražby může být nemovitý majetek i věci movité, ale např. i podnik, nehmotný 

majetek v podobě průmyslových práv a ostatní zpeněžitelná aktiva, která nejsou z dražby 

vyloučena na základě příslušného právního předpisu. Naopak nelze dražit věci a práva, s nimiž 

na základě vykonatelného rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy nelze nakládat. Předmět 

dražby je označen v dražební vyhlášce, kde se mimo jiné stanoví čas a místo dražby a nejnižší 

podání, které vychází právě z ocenění předmětu dražby. 

4.10.5. Dobrovolná dražba 

Dobrovolnou dražbou se rozumí takový typ veřejné dražby, která je prováděná na návrh 

vlastníka/vlastníků. Předmětem dražby může být věc, podnik, nebo jeho část nebo jiná věc 

hromadná, soubor věcí, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního právního 

předpisu a převoditelné majetkové právo, bylo-li navrženo jejich vydražení. Výše odměny 

dražebníka se při dobrovolné dražbě sjednává dohodou. Je-li navrhovatelem insolvenční 

správce, výše odměny dražebníka nesmí překročit 10 % z ceny dosažené vydražením, nejvýše 

však 1 000 000 Kč zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10 000 000 Kč.28 

 Dražebník vyhlásí konání dražby dražební vyhláškou. Od dobrovolné dražby lze na 

základě písemné žádosti vlastníka i upustit, nejpozději však do jejího zahájení. Zákon o 

veřejných dražbách pak stanoví i další důvody k upuštění od dražby. Věcná břemena a zástavní 

práva nejsou provedením dobrovolné dražby dotčeny, nadále tak působí vůči vydražiteli. 

 U dražby dobrovolné navrhovatel odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či 

měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve 

smlouvě o provedení dražby. Náklady dražby se hradí, není-li stanoveno smluvně jinak, z 

výtěžku dražby, případně jej hradí navrhovatel, pakliže se nepodařilo předmět dražby vydražit. 

Je-li dražba zmařena vydražitelem, jsou její náklady uhrazeny z jím složené dražení jistoty. 

                                                      
 
28 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 
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4.10.6. Nedobrovolná dražba 

Dražba nedobrovolná patří mezi efektivní nástroje úhrady pohledávek věřitele, a to zpeněžením 

majetku, který je ve vlastnictví dlužníka. Dražba je prováděná na návrh dražebního věřitele, 

jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným 

rozhodčím nálezem, nebo doložena vykonatelným notářským zápisem, anebo doložena jiným 

vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně platebních výměrů a 

výkazů nedoplatků. Dražebním věřitelem je osoba, jejíž pohledávka je zajištěna zástavním 

právem k předmětu dražby, včetně soudcovského zástavního práva. Je-li dražebním věřitelem 

orgán státní správy, případně jiný orgán, je zbaven v rozsahu nezbytném pro provedení dražby 

povinnosti mlčenlivosti.29 

 Předmětem dražby může být vše, co může být zástavou podle občanského zákoníku. 

Předmětem dražby nemůže být předmět kulturní hodnoty z oboru archeologie a předmět 

kulturní hodnoty sakrální a kultovní povahy, který není opatřen osvědčením k trvalému vývozu. 

Účastníky dražby nedobrovolné nesmějí být dlužník a jeho manžel a nikdo nesmí dražit za ně. 

 Na rozdíl od dobrovolné dražby je výše odměny stanovena tak, že nesmí překročit 10 % 

z ceny dosažené vydražením, nejméně však činí 1 000 Kč a nejvýše 1 000 000 Kč zvýšených o 

1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10 000 000 Kč. Náklady dražby se hradí z výtěžku 

dražby, v případě že předmět dražby není vydražen, hradí náklady navrhovatel. Z výtěžku 

dražby po odečtení nákladů na provedení dražby, jsou pak uspokojeny pohledávky věřitelů. 

 Je-li předmětem dražby nemovitost, která je předmětem evidence v katastru 

nemovitostí, zašle dražebník oznámení o dražbě s úředně ověřeným podpisem dražebníka 

příslušnému katastrálnímu úřadu k zápisu poznámky o podaném návrhu na provedení 

nedobrovolné dražby nemovitosti do katastru nemovitostí. 

 U dražby nedobrovolné navrhovatel neodpovídá za případné vady předmětu dražby, 

odpovídá však za škodu způsobenou neoprávněným návrhem na provedení dražby a této 

odpovědnosti se nelze zprostit.  

 

4.10.7. Specifika a rizika ocenění pro účely dražby 
Odhad ceny draženého majetku poptává dražebník. Zadáním pro ocenění je vždy odhad ceny 

předmětu dražby v místě a čase obvyklé, tedy bez přihlédnutí ke zvláštním vlivům i mimořádné 

oblibě. Odhad nesmí být v den konání dražby starší šesti měsíců. Jde-li o nemovitost, podnik či 

                                                      
 
29 Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 
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jeho organizační složku, nebo o věc prohlášenou za kulturní památku, musí být cena předmětu 

dražby zjištěna posudkem znalce. Znalci se ukládá i odhad závad, které v důsledku přechodu 

vlastnictví nezaniknou, a upraví příslušným způsobem odhad ceny. 

 Co se týče místního šetření, osoba, která má předmět dražby v držení, je povinna po 

předchozí výzvě, v době určené v této výzvě, umožnit provedení odhadu, jakož i prohlídku 

předmětu dražby. Doba prohlídky musí být ve výzvě stanovena s přihlédnutím k charakteru 

dražené věci, u nemovitosti zpravidla tři týdny po odeslání výzvy. Pokud osoba, která má 

předmět dražby v držení, neumožní provedení odhadu nebo prohlídky předmětu dražby, lze 

odhad provést na základě dostupných údajů, které má dražebník k dispozici. 

 Jak již bylo zmíněno výše, ocenění se provádí na úrovni ceny obvyklé a výsledek 

ocenění má přímý dopad do stanovení nejnižšího podání, které je zveřejněno v dražební 

vyhlášce. Tato částka představuje minimum, za které je předmět dražby možné vydražit. V 

případě dražby movitých věcí je nejnižší podání určeno částkou ve výši 1/3 rozhodné ceny. V 

případě dražby nemovitostí ve výši 2/3 výsledné ceny nemovitosti. Pokud při první dražbě není 

majetek vydražen, je možné vyvolávací cenu dále krátit. 

 Znalec by měl při ocenění brát taktéž do úvahy daňové dopady. Je-li povinný plátce 

DPH a vydražené věci byly v jeho obchodním majetku, musí odvést finančnímu úřadu z 

vydražené částky příslušnou daň. Poplatníkem daně z nabytí v případě dražených nemovitostí je 

pak vždy nabyvatel. V případě vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí, při exekuci nebo 

ve veřejné dražbě je základem daně cena dosažená vydražením. Znalec by měl vždy dbát o 

správné a dobře podložené ocenění, z něhož budou strany při svém rozhodování vycházet.  

 

4.11. Specifika znalecké činnosti ve vztahu k úkonům v rámci 

insolvenčního řízení 

Je-li posudek znalce podáván v probíhajícím insolvenčním řízení společnosti je zapotřebí 

respektovat specifické požadavky, které jsou na něj kladeny a které byly uvedeny v předchozích 

kapitolách. Znalecký posudek související s insolvenčním řízením společnosti a navazujícími 

kroky zahrnuje pro znalce níže uvedené úkoly: 

a) Ocenění majetku pro řešení úpadku konkurzem 

� Ocenění celého podniku pro prodej jedinou smlouvou 

� Ocenění vybraných aktiv zejména nemovitostí, případně průmyslových práv 

nebo movitých věcí pro prodej v dražbě nebo mimo dražbu 
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b) Ocenění majetku při reorganizaci  - varianta komplexního posouzení výnosového a 

nákladového (likvidačního) ocenění podniku jako varianta ke zvážení pokračování či 

likvidace podniku 

c) Ocenění majetku (zejména nemovitostí) při oddlužení fyzické osoby 

d) Stanovení výše škody způsobené podáním šikanózního insolvenčního návrhu (ušlý zisk, 

poškození dobrého jména, náklady vynaložené na prokazování stavu a právní zastoupení 

atd.) 

e) V budoucnu patrně i škoda vymáhaná po osobách ve statutárním orgánu úpadce  

 

Role znalce je upravena v následujících ustanoveních insolvenčního zákona: 

� §153 - §155 - upravuje obecně požadavky na znalecký posudek a ustanovení znalce 

� §219 - ocenění majetkové podstaty provádí v rámci konkurzu insolvenční správce, 

který přitom vychází z údajů v účetnictví dlužníka, znalec ocenění provádí, 

dohodnou-li se na tom věřitelé, v případě obtížně ocenitelného majetku, nebo 

v případě pohledávek zajištěných věřitelů a při zpeněžení dlužníkova podniku 

jedinou smlouvou.  

� § 244 – postup při konkurzu 

� §290 - §292 - posudek při konkurzu, je-li dlužníkův podnik nebo jeho část 

zpeněžena jedinou smlouvou 

� §316 - posudek při reorganizaci – rozhodne-li soud, že úpadek bude řešen 

reorganizací, ustanoví současně znalce za účelem ocenění majetkové podstaty. 

Znalec v takovémto případě vychází z reorganizačního plánu schváleného věřiteli a 

soudem.  

 

Je-li insolvenčním soudem shledáno, že společnost je skutečně nachází v úpadku, následující 

vývoj se odvíjí buď od ustanovení §244 insolvenčního zákona, tedy úpadek bude řešen 

konkurzem, kde budou pohledávky věřitelů uspokojeny z výtěžku ze zpeněžení majetkové 

podstaty, nebo podle ustanovení §316 kdy bude povolena reorganizace, kdy dojde k poměrnému 

uspokojení pohledávek věřitelů podle schváleného reorganizačního plánu. 

 Předmětem ocenění je majetková podstata dlužníka, tedy majetek, který obchodní závod 

vlastnil ke dni zahájení insolvenčního řízení a dále majetek který nabyl v průběhu insolvenčního 

řízení. Znalce navrhuje a schvaluje schůze věřitelů.    
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Ustanovení §155 insolvenčního zákona říká, že pro účely ocenění majetkové podstaty platí, že 

provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku. Jedná se samozřejmě 

pouze o fikci, neboť provoz podniku při prohlášení úpadku, který bude řešen konkurzem nebo 

reorganizací nekončí.  Aby byl provoz dlužníkova podniku skutečně ukončen, muselo by být 

nejprve vydáno u snesení o ukončení dlužníkova podniku, resp. obchodního závodu. Aby však 

mohlo dojít k ocenění majetkové podstaty znalcem ustanoveným podle § 153, je zapotřebí 

stanovit u provozovaného podniku okamžik, ke kterému bude ocenění prováděno. 

 Pod pojmem datum podání posudku se myslí datum stanovené znalcem, ke kterému je 

ocenění majetkové podstaty provedeno. Toto datum stanoví znalec po dohodě s insolvenčním 

správcem. V daném případě se ideálně jedná datum, ke kterému byl sestaven soupis majetku a 

závazků dlužníka a ke kterému je k dispozici účetní závěrka dlužníka. Ve své podstatě se tedy 

jedná o datum zvolené znalcem, ke kterému je provedeno likvidační a výnosové ocenění.30 

 Pokud bude úpadek řešen konkurzem, ocenění majetkové podstaty provede insolvenční 

správce podle ustanovení §219. Znalec je v takovémto případě ustanoven pro ocenění pouze 

jedná-li se o obtížně ocenitelný majetek, nebo v případě, že je uplatněno právo na uspokojení 

přihlášené pohledávky ze zajištění a v případě, že je majetková podstata zpeněžena jedinou 

smlouvou jako jeden celek.  

 Pokud soud rozhodne o a způsobu řešení úpadku reorganizací, je povinen s tímto 

rozhodnutím spojit rozhodnutí o ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty dle  

§153. Reorganizační plán předkládá zpravidla dlužník. Ten musí být následně přijat věřiteli a 

schválen soudem.  

 V takovémto případě je v posudku zapotřebí odhadnout pravděpodobné uspokojení 

jednotlivých skupin věřitelů a vypracování dvou scénářů ocenění jako podklad po rozhodnutí 

věřitelského výboru o výši dosažitelného uspokojení za předpokladu dalšího trvání podniku či 

jeho likvidace.  

 Znalecký posudek je posléze schválen věřitelským výborem, při jeho neschválení 

(mnohdy ze strategických důvodů z postavení jednotlivých věřitelů) může být jmenován znalec 

jiný. Při neschválení posudku znale neztrácí nárok na úhradu znalečného. Odměna znalce je 

pohledávkou za podstatou. Jedná se o odměnu znalce při úkonech mimo soudní řízení podle 

ustanovení § 29 vyhl. č. 37/1967 Sb. 

  
                                                      
 

30 KOTOUČOVÁ, J a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) komentář.  
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5. TEORETICKÁ VÝCHODISKA V OBLASTI METODIKY 

OCEŇOVÁNÍ PODNIKU V TÍSNI 

Finanční a ekonomická krize zaskočila nejen podnikatele, ale i nejednoho znalce. V roce 2008, 

kdy praskla realitní bublina na americkém trhu a krize se posléze rozšířila i do Evropy se dlouho 

spekulovalo, kde je samotné dno ekonomiky a jak v tomto nejistém období věřit finančním 

plánům a ekonomickým výhledům.  

 Ve světle těchto událostí bylo zapotřebí dané situaci přizpůsobit i vnímání hodnoty 

podniku (obchodního závodu) a prověřit používané metody, zda mají skutečně vypovídací 

schopnost a dávají vlastníkům a věřitelům skutečně důvěryhodnou informaci o předpokládané 

hodnotě a životaschopnosti obchodních závodů. Spolehlivost závěrů znaleckých posudků je 

klíčová nejen při podnikových kombinacích, jako jsou fúze, ale především v případech, kdy 

věřitelé společnosti v krizi již rozhodují o tom, zda společnost může úspěšně překonat stav skrze 

reorganizaci, či je jediným řešením konkurz.  

 Odborné články, věnující se tématice zpřesňování oceňovacích postupů a podrobující 

stávající metodiku kritickému zhodnocení, vycházejí již od roku 2008. Vyčerpávající výzkum 

provedl především profesor Aswath Damodaran z newyorské univerzity Stern School of 

Business ve své publikaci Dak Side of Valuation. V České akademické sféře se dané 

problematice věnují předevím odborníci z Vysoké školy ekonomické, prof. Ing. Miloš Mařík, 

CSc., doc. Ing. Pavla Maříková, CSc., prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. K dané problematice 

však přispěla i celá řada odborníků ze soukromé znalecké praxe. 

 Obecně používaná metodika funguje v mezinárodním kontextu. V praxi jsem měla 

možnost ověřit si u kolegů z mezinárodní sítě poradenských společností, že s drobnými 

nuancemi jsou používány především varianty metody diskontovaného cash-flow či metody 

násobků. Nicméně právě tyto jsou taktéž citlivé na správnou aplikaci. 

 Celosvětový trend tak směrem především k možnostem zpřesnění výstupů a aplikace 

vhodných úprav k obecně rozšířeným metodickým postupům. V rámci níže uvedených kapitol 

se proto pokusím nastínit obecný oceňovací rámec a vhodné metodické postupy s cílem učinit 

závěr a doporučení pro jejich výběr pro obchodní závod v krizi. Volbu metodiky následně 

ověřím výpočtem v aplikační části práce. 
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5.1. Hledaná hladina hodnot obchodního závodu v krizi 

V souvislosti s každým konkrétním případem, pro který je obchodní závod oceňován, je třeba 

učinit rozhodnutí ohledně hledané kategorie hodnot. Tato informace o hledané hodnotě potom 

ovlivňuje volbu metod pro ocenění a dává jasný rámec pro interpretaci výsledků prováděného 

ocenění. Rozlišují se následující kategorie hodnot: 

 Tržní hodnota – odpovídá na otázku, kolik by byl za podnik (obchodní závod) ochoten 

zaplatit běžný nezaujatý dobře informovaný zájemce na trhu. Jedná se tedy o zjištění tržní 

hodnoty, jejíž definice zní: „Tržní hodnota je odhadnutá hodnota, za kterou by měl být majetek 

směněn k datu ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci 

mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany 

jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.“31   

 Subjektivní (investiční hodnota) – Jedná se o hodnotu obchodního závodu při prodeji 

konkrétnímu kupujícímu. Rozdíl mezi tržní a subjektivní hodnotou spočívá v konkrétních 

podmínkách, přínosech, záměrech, očekáváních a synergických efektech, které koupě 

obchodního závodu konkrétním kupujícím přináší. Jinými slovy, prodej padesátiprocentního 

podílu na společnosti s.r.o. bude mít jinou (vyšší) hodnotu pro vlastníka zbývajících padesáti 

procent než pro libovolného kupujícího na trhu. International Valuation Standards definují tuto 

hladinu hodnoty jako: „Hodnotu majetku pro konkrétního investora nebo třídu investorů pro 

stanovené investiční cíle. Tento subjektivní pojem spojuje specifický majetek se specifickým 

investorem, nebo skupinou investorů s určitými investičními cíli a kritérii. Investiční hodnota 

majetkového aktiva může být vyšší, nebo nižší, než tržní hodnota aktiva. Termín investiční 

hodnota by neměl být zaměňován s tržní hodnotou investičního majetku."  31 

 Objektivizovaná hodnota – Vzhledem k tomu, že hodnota není objektivní vlastností 

podniků (obchodních závodů), pracuje se s pojmem objektivizovaná hodnota. Ta vychází z 

potřeby jednoznačného a prokazatelného určení hodnoty obchodního závodu a vyžaduje se 

např. v případě žádosti o úvěr, kde je prokazatelnost dat na prvním místě. Je definovaná 

následovně: „Objektivizovaná hodnota představuje typizovanou a jinými subjekty 

přezkoumatelnou výnosovou hodnotu, která je stanovena z pohledu tuzemské osoby - vlastníka 

(nebo skupiny vlastníků) neomezeně podléhající daním, přičemž tato hodnota je stanovena za 

předpokladu, že obchodní závod bude pokračovat v neomezeném konceptu, při využití 

realistických očekávání v rámci tržních možností, rizik a dalších vlivů působících na jeho 

hodnotu." 31 

                                                      
 
31 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2011, str. 18 - 34 
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Komplexní přístup ocenění - Kolínská škola – Jedná se o kombinaci předchozích postupů, 

přičemž ocenění by mělo být navrženo v závislosti na funkcích, které pro uživatele z ocenění 

plynou. Ocenění je založeno na hledání vzájemných shodných bodů jednání zúčastněných stran. 

Tento postup v zásadě doplňuje škálu hledaných hodnot o jakoukoliv další situaci, jaká může při 

ocenění vyvstat:32 

� funkce poradenská 

� funkce dozorčí 

� funkce argumentační 

� funkce komunikační 

� funkce daňová 

 

Cena obvyklá – je definována v České republice v daňové legislativě, novém Občanském 

zákoníku tj. zákoně č. 89/2012 Sb. a v souladu s ustanovením § 2, zákona č. 151/1997 Sb. o 

oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve kterém je 

uvedeno, že obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 

obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na 

cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 

prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se 

rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 

kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní 

vztahy mezi prodávajícím nebo kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota 

přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje 

hodnotu věci a určí se porovnáním. 

 Reálná hodnota, Fair Value – je definována v mezinárodních standardech účetního 

výkaznictví (IFRS, International Financial Reporting Standards), kde se uvádí, že se jedná o 

částku, za kterou by mohlo být v transakcích mezi znalými a ochotnými stranami za obvyklých 

podmínek směněno aktivum, nebo vyrovnán závazek. Koncept reálné hodnoty je o něco širší, 

než definice tržní hodnoty, neboť není-li aktivum předmětem běžného prodeje na trhu, 

umožňuje koncept Fair Value určit hodnotu za využití alternativních znaleckých postupů.  

 Synergická hodnota – dodatečná hodnota získaná spojením dvou obchodních závodů, 

či jiných celků, kdy hodnota celku převyšuje součet hodnot jednotlivých částí. Zdrojem 

                                                      
 
32 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2011, str. 18 - 34 
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přírůstků ze spojení mohou být úspory z rozsahu, daňové úspory, úspory ze společné koordinace 

nákupů, marketingu či doplnění výrobkového portfolia či trhů.  

 Zůstatková hodnota, salvage value – je hodnota majetku na konci předpokládané 

životnosti – jedná se zpravidla o cenu, za kterou by byl odprodán a využit jinde, případně cenu 

šrotu. 

 Hodnota pokračujícího podniku, going koncern value – hodnota obchodního závodu 

jako funkčního celku za předpokladu jeho dalšího nepřetržitého trvání. Opakem je likvidační 

hodnota, nebo amortizační. 

 Likvida ční hodnota – likvidační hodnota přepokládá ukončení provozu obchodního 

závodu (podniku) a rozprodání po částech se zohledněním nákladů likvidace. 

 Administrativní cena – administrativní cenou se myslí cena podle cenového předpisu, 

tedy v době zpracování disertační práce platné vyhlášky ministerstva financí č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 199/2014 

Sb. a vyhlášky 345/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016.  

 Hledaná hodnota v insolvencím řízení – Je zcela evidentní, že vymezení hodnotové 

kategorie má zcela zásadní vliv na ocenění konkrétního statku. Jedná se o rozdílný úhel pohledu 

na tutéž věc, přičemž veškeré výsledky jsou správné, jsou-li správně odůvodněné. Hledaná 

kategorie hodnoty stanoví, z pohledu kterého aktéra trhu ocenění provádíme a pro jaký účel. Je 

tedy zcela evidentní, že pro účely insolvenčního řízení se nelze spoléhat na ocenění podle 

definice obvyklé ceny, protože právě tíseň a faktor omezeného času je to, co je v případě 

likvidačním ocenění nutné zohlednit. Hledanou kategorií hodnoty by tedy měla být netržné báze 

doplněná o komentář znalce ke zvolenému postupu. 

 Je dále zřejmé, že při likvidačním ocenění není dodržena definice tržní hodnoty. Prodej 

se musí uskutečnit rychle, hromadně a jde tedy o odhad reálně dosažitelné, rozumné a 

akceptovatelné nejnižší hodnoty majetku. Hromadný a rychlý prodej může ovlivnit i celý 

segment trhu. 33Tomu taktéž odpovídá znění Insolvenčního zákona, které dodávám pro úplnost 

k provedení ocenění položek soupisu majetkové podstaty: 

§ 219 

(1) Součástí soupisu je i ocenění provedené insolvenčním správcem, který přitom vychází z 

údajů v účetnictví dlužníka nebo v evidenci vedené podle zvláštního právního předpisu a z 

dalších dostupných informací. Ocenění se nepromítá do účetnictví dlužníka. 

                                                      
 
33 Školení IOM VŠE Ocenění a insolvenční řízení 16-17.9.2014 
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(2) Požaduje-li to věřitelský výbor, provede se ocenění znalcem, za předpokladu, že to věřitelský 

výbor finančně zajistí. 

(3) Ocenění obtížně ocenitelného majetku může insolvenční správce zadat znalci i bez žádosti 

věřitelského výboru, to neplatí, lze-li důvodně předpokládat, že náklady na ocenění majetku 

znalcem budou vyšší než přínos pro majetkovou podstatu získaný tímto způsobem jeho ocenění. 

(4) Je-li uplatněno právo na uspokojení přihlášené pohledávky ze zajištění nebo má-li být 

majetková podstata zpeněžena podle § 290 nebo 292, insolvenční správce zadá znalci ocenění 

hodnoty zajištění a v případě podle § 290 nebo 292 ocenění hodnoty zpeněžovaného majetku 

vždy, odstavec 3 se použije přiměřeně. 

(5) Při ocenění podle odstavců 1 až 4 se majetek oceňuje obvyklou cenou. Postup podle 

odstavců 1 až 4 se neuplatní, byl-li ustanoven znalec podle § 153 odst. 1. 

 

Ocenění majetkové podstaty se tedy dle výše uvedeného provádí na úrovni obvyklé ceny, vyjma 

případu, kdy je úpadek řešen reorganizací a kde se dá využít i netržní báze hodnoty. O určitý 

odhad obvyklé ceny se pokouší taktéž insolvenční správce, který vychází zejména z účetnictví 

dlužníka. Takovéto ocenění má význam pouze pro účely insolvenčního řízení. Ocenění se 

provádí z toho důvodu, aby byla stanovena určitá orientační hodnota sepsaného majetku v 

majetkové podstatě, z níž je potom možno následně v průběhu insolvenčního řízení vycházet. 

 Majetkovou podstatu dlužníka lze zpeněžit veřejnou dražbou, výkonem rozhodnutí 

podle OSŘ, nebo prodejem mimo dražbu.  

 

5.2. Metodické přístupy 

V praxi je možné pro oceňování podniků resp. obchodních závodů použít celou řadu metod. 

Jejich volba souvisí vždy s konkrétním účelem, pro který je obchodní závod oceňován, 

s hledanou hodnotovou bází rovněž s podmínkami konkrétního obchodního závodu. Zatímco se 

obvykle jeví jako nejvhodnější metody výnosové, jindy např. z důvodu porušení going koncern 

principu, nebo taktéž vzhledem ke krátké existenci obchodního závodu, nelze výnosové metody 

použít. Použití výnosových metod je tedy mnohdy problematické, právě nachází-li se obchodní 

závod v tíživé situaci. Specifický přístup k ocenění musí být aplikován i v případě, byl-li 

obchodní závod založen na dobu určitou nebo za konkrétním účelem a plní tak v holdingové 

struktuře speciální funkci. V následujících kapitolách uvedu stručný nástin jednotlivých metod a 

principů, na kterých jsou založeny. Jedná se o metody v české praxi uznávané a prověřené (s 

výjimkou metody EVA, která doposud v praxi zaujímá slabší místo). 
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5.3. Výnosové metody 

Výnosové metody jsou v praxi nejpoužívanější. Jedná se o ocenění na základě analýzy výnosů. 

Výnosový přístup však vždy vyžaduje dostupnost časové řady ekonomických výsledků, buď 

budoucí prognózu (pro metodu DCF) nebo výsledky dosahované v minulosti (pro metodu 

kapitalizovaných čistých výnosů). Z toho důvodu je jejich použití omezeno na obchodní 

závody, jejichž hodnota pramení z podnikatelské činnosti a jejich pravidelných výnosů. U 

obchodních závodů, jejichž hodnota spočívá ve vlastnictví majetku, např. z důvodu krátké 

existence, kdy podnikatelská činnost ještě nebyla plně zahájena, či majetkové struktury, není 

možné výnosové metody použít. Rovněž musí být splněn předpoklad neomezeného trvání 

podniku (going concern princip). Úskalí výnosových metod spočívá v subjektivním náhledu 

znalce na budoucí vývoj. Pakliže se vychází z finančního plánu, doporučuje se zejména v 

období hospodářské nejistoty a recese obzvláště opatrný a konzervativní přístup. Znalec by měl 

přihlížet i k vývoji celkového národního hospodářství a zejména pak odvětví, ve kterém 

oceňovaný obchodní závod působí. Některá odvětví jsou zároveň citlivější na dopady recese, 

než jiná. 

 Hodnota obchodního závodu vypočtená výnosovými metodami je na rozdíl od výsledku 

metod založených na analýze majetku, kde je získaná hodnota podniku fixová k určitému datu 

ocenění, stálejší v čase. V mnohých případech má rovněž větší vypovídací schopnost o hodnotě 

obchodního závodu. Ne vždy je však použitelná a trpí řadou nedostatků, které vyplouvají na 

povrch, zejména v období nejistoty. 

 

5.3.1. Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF) 

Metoda DCF je nejpoužívanější výnosovou metodou oceňování podniků (obchodních závodů). 

Rozlišujeme tři varianty ocenění touto technikou v závislosti na tom, co je výsledkem ocenění: 

Metoda entity (hodnota obchodního závodu jako celku, v praxi nejpoužívanější), metoda equity 

(hodnota vlastního kapitálu společnosti) a metoda APV(upravená současná hodnota). Výše 

uvedené tři varianty vedou při jejich správné aplikaci ke stejnému výsledku ocenění. 

 Postup je založen na diskontování budoucích peněžních toků společnosti. Základem je 

finanční plán společnosti na několik let dopředu. Do jisté míry jsou tedy výsledky této metody 

ovlivněny subjektivním názorem o budoucím vývoji obchodního závodu toho, kdo sestavuje 

finanční plán. Dosažená skutečnost se pak od finančního plánu bude pravděpodobně mírně lišit.  

Sestavení finančního plánu by měla samozřejmě předcházet podrobná analýza generátorů 

hodnoty, hospodaření v minulých letech a analýza odvětví, pokud se obchodní závod nachází 
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v odvětví silně ovlivněném trhem. Metoda vychází z volného peněžního toku (FCF - free cash 

flow), což je cash flow snížené o investice do provozně nutného pracovního kapitálu a provozně 

nutného dlouhodobého majetku. Jedná se tedy o hodnotu, kterou mohou vlastníci odčerpat, aniž 

by byl dotčen budoucí vývoj obchodního závodu. V případě DCF entity jsou volným peněžním 

tokem myšleny prostředky, které jsou k dispozici jak akcionářům, tak i věřitelům formou 

splátek úvěrů a úroků. Proto tento peněžní tok označujeme jako peněžní toky do firmy (Free 

cash flow to firm FCFF). Technik výpočtu hodnoty obchodního závodu je pak více. Jednou z 

nich je dvoufázová metoda. Výpočet je rozdělen do dvou fází. Pro první fázi je možné v celku 

přesně vytvořit finanční plán. Volné cash flow je diskontováno na současnou úroveň v 

horizontu několika let.  

 Druhou fázi tvoří tzv. pokračující hodnota. Pro tu je již typický stabilní vývoj cash flow. 

Pro výpočet pokračující hodnoty lze použít např. Gordonův vzorec: 

 

PHT = FCFFT+1 / (WACC - g) 

 

Kde: PHT  pokračující hodnota v čase T 

T  poslední rok prognózovaného období 

 FCFFt+1  volný peněžní tok do firmy 

 g  odhad tempa růstu v pokračující fázi 

 WACC  průměrné vážené náklady kapitálu (diskontní míra) 

Nebo lépe Parametrický vzorec, který zohledňuje ve výpočtu rovněž tempo růstu a rentabilitu 

investic: 

PHT = (KPVH po zd T+1 * (1- g/r))/(WACC - g) 

 

Kde: PHT  pokračující hodnota v čase T 

T  poslední rok prognózovaného období 

 KPVH t+1 korigovaný provozní výsledek hospodaření po zdanění 

 g  odhad tempa růstu v pokračující fázi 

 r  rentabilita investic 

 WACC průměrné vážené náklady kapitálu (diskontní míra) 

 

Celková hodnota podniku (metodou entity) se pak spočítá následovně: 
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Hodnota	podniku	celkem =� �����
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Kde: T  délka první fáze v letech 

PH  pokračující hodnota 

WACC  průměrné vážené náklady kapitálu  

FCFF  volný peněžní tok do firmy 

Obecný vzorec pro přepočet na současnou hodnotu je následující. V rámci ocenění obchodních 

závodů se používá iterativní postup výpočtu, který vede k nejsprávnějším dosažitelným 

závěrům. 

 ! = "#$ % &
�& + '�() 

 

Kde: PV  současná hodnota (present value) 

FVN  budoucí hodnota (future value) 

* &
�&+'�(,  přepočet na současnou hodnotu pomocí diskontní míry (r) 

 

5.3.2. Diskontní míra 

Důležitým bodem celkového výpočtu je určení diskontní míry, tedy průměrných vážených 

nákladů kapitálu (WACC, weighted average costs of capital):34  

-.// = 012�& − 4� 5/66 5 + 072 5!66 5 

V úpravě diskontu vidím největší možnosti pro zpřesnění výnosových metod ocenění. Náklady 

vlastního kapitálu blíže rozeberu v následujících odstavcích: 

Kde: nCK   náklady na cizí kapitál 

d  sazba daně z příjmu  

CK  tržní hodnota úročeného cizího kapitálu  

nVK(Z)   náklady na vlastní kapitál 

VK  tržní hodnota vlastního kapitálu 

K   celková tržní hodnota investovaného kapitálu  

                                                      
 
34 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2011, str. 206, 207 
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Nejproblematičtější částí je určení nákladů na vlastní kapitál. Pro jejich určení se nejčastěji 

používá model oceňování kapitálových aktiv CAPM:35  

nvk(z) = rf +[E (Rm) - rf] * βA 

Kde:  nVK(Z)  náklady na vlastní kapitál, rovněž uváděné jako stření očekávaná  

výnosnost cenného papíru A (E(RA)) 

rf  bezriziková výnosnost 

[E (Rm) - rf] prémie za tržní riziko 

βA  koeficient beta cenného papíru A 

E (Rm)  střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu 

 

Klíčovým bodem je tedy výpočet kapitalizační úrokové míry, jež podrobněji rozebírám 

v následujících odstavcích. Tuto kapitalizační úrokovou míru rovněž používáme jako diskontní 

faktor v metodě kapitalizovaných čistých výnosů, či některých variant DCF. V zpřesnění 

výpočtu nákladů vlastního kapitálu spatřuji nejvhodnější cestu při získání co nejrelevantnějších 

hodnot v podmínkách recese. Ukazuje se, že především koeficient beta, přirážka za velikost a 

tržní kapitalizaci a bezriziková sazba mohou být lehce zavádějící v době hospodářské recese. 

Pro sestavení nákladů vlastního kapitálu metodou CAPM je nutné určit: 

� Bezrizikovou sazbu 

� Koeficient beta  

� Rizikovou prémii kapitálového trhu 

� Přirážku za riziko země 

� Přirážku za velikost a tržní kapitalizaci (tzv. prémie za nižší likviditu, pro větší 

přesnost se doporučuje její doplnění do výpočtu)36  

� Popř. i přirážku za specifická rizika (jejíž využití by mělo být spíše opatrné) 

 

Slovně bychom mohli vyjádřit kalkulaci nákladů na vlastní kapitál takto: 

Minimální požadovaná míra návratnosti = bezriziková sazba + zadlužená beta * (riziková 

prémie + přirážka za riziko země) + přirážka za tržní kapitalizaci + přirážka za specifické 

riziko (pakliže se vyskytne)37 

 
                                                      
 
35 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2011, str. 215-235 
36 MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 2007, str. 138 
37MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 2007, str. 115 - 139   
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5.3.2.1. Bezriziková sazba 

Bezriziková sazba, jako jedna ze složek nákladů na vlastní kapitál, vstupuje do diskontní míry a 

ovlivňuje tak výslednou hodnotu obchodního závodu. Snaha o maximální zpřesnění diskontní 

sazby je tedy vzhledem k současnému vývoji hospodářství diskutovaným tématem. Volba 

vhodného postupu zjištění bezrizikové sazby a vhodných dat použitých do výpočtu v zásadě 

spočívá na volbě zpracovatele znaleckého posudku.  

Jak již bylo uvedeno výše, v České republice se nejvíce blíží požadavkům bezrizikové investice 

státem emitované dluhopisy. V USA jsou pak využívány zejména krátkodobé státní pokladniční 

poukázky tzv. t-bills. Obecně lze říci, že každá investice je spojena s určitou mírou rizika. 

Nicméně bezriziková míra je zde chápána jako míra s nejnižším možným předpokládaným 

rizikem. 

 Pro stanovení diskontu pro účely ocenění podniku se obecně doporučuje zvolit státní 

dluhopisy, jejichž životnost co nejvíce koresponduje s životností podnikových aktiv. 

V podmínkách České republiky se obvykle volí výnos do doby splatnosti státních dluhopisů 

s dobou splatnosti deseti let. Jiný z přístupů je rovněž založen na použití průměru z dluhopisů se 

splatností delší deseti let. V praxi se přitom preferuje aktuální resp. ke dni ocenění zveřejněný 

výnos do doby splatnosti konkrétního zvoleného dluhopisu pro prodej.  

Tabulka: Přehled výnosu do doby splatnosti státních dluhopisů ČR 2016 

Název 

Cena 
Výnos do doby 

splatnosti 
Mod. 

AUV(K č) 

Nákup Prodej Nákup Prodej Durace 

ST. DLUHOP. 3,80/15 CZK 100,51 100,61 0,259 -0,407 0,144 

ST. DLUHOP. 3,40/15 CZK 101,76 101,91 0,097 -0,175 0,533 

ST. DLUHOP. VAR/15 EUR 101 102 -0,402 -1,94 0,131 

ST. DLUHOP. 6,95/16 CZK 106,44 106,59 0,066 -0,084 0,936 

ST. DLUHOP. 0,50/16 CZK 100,58 100,78 0,097 -0,041 1,437 

ST. DLUHOP. VAR/16 CZK 100,37 100,47 0,184 0,126 0,186 

ST. DLUHOP. 4,00/17 CZK 108,36 108,66 0,096 -0,036 2,037 

ST. DLUHOP. VAR/17 CZK 102,57 102,97 0,201 0,04 0,428 

ST. DLUHOP. 0,85/18 CZK 102,23 102,63 0,122 -0,006 3,046 

ST. DLUHOP. 4,60/18 CZK 115,58 116,18 0,132 -0,024 3,264 

ST. DLUHOP. 5,00/19 CZK 119,99 120,59 0,157 0,028 3,743 

ST. DLUHOP. 1,50/19 CZK 105,97 106,57 0,22 0,097 4,554 

ST. DLUHOP. 3,75/20 CZK 118,97 119,57 0,306 0,208 5,101 

ST. DLUHOP. VAR/20 CZK 99,27 99,87 0,225 0,123 0,306 

ST. DLUHOP. 3,85/21 CZK 122,74 123,34 0,362 0,281 5,967 



 

ST. DLUHOP. 4,70/22 

ST. DLUHOP. VAR/23 

ST. DLUHOP. 5,70/24 

ST. DLUHOP. 2,40/25 

ST. DLUHOP. VAR/27 

ST. DLUHOP. 2,50/28 

ST. DLUHOP. 4,20/36 

ST. DLUHOP. 4,85/57 

Zdroj: www.patria.cz/treasury/online/dluhopisy.html

Graf: Vývoj výnosu do doby splatnosti dluhopisu ST.DLUHOP. 3,75/20

Zdroj: vlastní tvorba 

Vývoj sazeb státních dluhopis

dluhopisů od května 2008 do b

DLUH. 3,75/20 v rozmezí hodnot 4,13% v

svého maxima. Vliv změn tedy m

výsledku ocenění. 

 V letech 2007 – 2010 tedy v

dluhopisů vykazoval krátkodob

po dluhopisech tedy i rů

veličinami výnos do doby splatnosti dlouhodobých státních dluhopis

začátku krize, klesající bezriziková sazba de fact

závodů. Při pokročilejších fázích krize, jako nap

státním dluhopisům, neboť

Aktuální výše se pohybuje výrazn

2007 podstatně níže. 

CZK 132,13 132,73 0,382 

CZK 107,2 107,8 0,28 

CZK 147,95 148,55 0,415 

CZK 117,95 118,55 0,639 

CZK 99,2 99,8 0,364 

CZK 119,8 120,6 0,934 

CZK 150,66 152,16 1,467 

CZK 179,43 184,43 2,045 

www.patria.cz/treasury/online/dluhopisy.html 

splatnosti dluhopisu ST.DLUHOP. 3,75/20

Vývoj sazeb státních dluhopisů sleduji od roku 2007. Výše uvedený graf zobrazuje vývoj 

tna 2008 do března 2010, kdy kolísal výnos do doby splatnosti dluhopisu ST. 

rozmezí hodnot 4,13% v březnu 2010 a 5,67 % v červnu 2009, kd

ěn tedy může znamenat citelný dopad do výše diskontní míry a do 

2010 tedy v období recese však výnos do doby splatnosti státních 

 vykazoval krátkodobě protichůdný vývoj. Tento efekt byl způsoben r

po dluhopisech tedy i růstem ceny dluhopisů. Vzhledem k nepřímé úm

inami výnos do doby splatnosti dlouhodobých státních dluhopisů tedy klesal. Toto je efekt 

bezriziková sazba de facto snižovala diskontní sazbu 

ilejších fázích krize, jako např. vývoj v Řecku kdy investo

m, neboť se stát nachází před bankrotem, se pak tento efekt op

pohybuje výrazněji pod jedno procento, což je, v porovnání s
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1,405 16,049 

1,931 24,423 

 

 sleduji od roku 2007. Výše uvedený graf zobrazuje vývoj 

ezna 2010, kdy kolísal výnos do doby splatnosti dluhopisu ST. 

červnu 2009, kdy dosáhl 

že znamenat citelný dopad do výše diskontní míry a do 

období recese však výnos do doby splatnosti státních 

ůsoben růstem poprávky 

ímé úměře mezi těmito 

 tedy klesal. Toto je efekt 

o snižovala diskontní sazbu obchodních 

ecku kdy investoři již nevěří ani 

ed bankrotem, se pak tento efekt opět otočí. 

rovnání s údaji z roku 
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Vzhledem k dalšímu postupu při stanovení očekávané hodnoty diskontu jsme se rozhodli 

uplatnit v aplikační části práce, jako bezrizikovou výnosovou sazbu výnosnosti pro prvních 10 

let plánu hodnotu 0,59% p.a. 

 Uvedený problém související s poklesem výnosu do doby splatnosti vlivem zvýšení 

poptávky po státních dluhopisech, které stále představují zajímavou investiční jistotu, je možné 

v praxi řešit např. úpravou výpočtu diskontní míry podle výzkumu prof. Wengera. Vzhledem 

k délce období finančního plánu a aktuálním nízkým sazbám výnosu do doby splatnosti státních 

dluhopisů s desetiletou životností, je možné období perpetuity vyrovnat kalkulaci bezrizikové 

sazby v perpetuitě metodiku prof. Wengera Kalkulace bezrizikové výnosnosti tak pro období 

perpetuity vychází z komparace aktuální výnosnosti 10-ti letých státních dluhopisů a aktuální 

výnosnosti státních dluhopisů s nejdelší splatností, k datu zpracování disertační práce se 

splatností v roce 2057. Její výsledná hodnota aplikovatelná pro období perpetuity činí  

2,56% p.a.     

 

5.3.2.2. Koeficient beta 

Koeficient beta měří citlivost výnosnosti společnosti na výnosnost trhu. Vyjadřuje tedy 

systematické riziko celkového odvětví. Koeficient beta vyšší než 1 znamená, že se změny 

výnosnosti akciového trhu promítnou výrazněji do výnosnosti sledované společnosti a naopak 

koeficient beta nižší než 1 znamená, že výnosnost podniku na změny na akciovém trhu 

nereaguje tak intenzivně. Pro výpočet nákladů vlastního kapitálu se obvykle používá koeficient 

Beta kalkulovaný na základě metody analogie, kdy se pro vybraný podnik převezme koeficient 

beta podobné společnosti. Koeficient se tedy volí dle podnikatelského odvětví, ve kterém 

podnik působí. K využití jsou koeficienty pro evropský, americký australský či jiný trh, 

každoročně publikované prof. Damodaranem. V dostupných datech jsou k nalezení i společnosti 

působící na českém trhu. Úskalí spočívá v konzistentnosti koeficientu beta pro konkrétní trhy 

v čase. Ve výpočtech se často mění struktura podniků.  

 Vybraný koeficient beta je stanoven metodou analogie podle relevantních společností 

působících ve stejném odvětví v rámci evropského regionu. Jedná se o odvětví 

Farming/Agriculture, které se nám jeví jako nejbližší obory, ve kterých působí oceňovaná 

společnost. Nezadlužená beta je tedy pro účel výpočtu diskontu Společnosti kalkulována ve výši 

průměrné hodnoty z těchto odvětví 0,37. 
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Tabulka: Stanovení beta metodou analogie 

Odvětví Počet firem Beta D/E poměr Nezadlužená beta 

Farming/Agriculture 48 0,79 132,41% 0,37 

 

Zadlužená β = nezadlužená β * [1+(1- efektivní daňová sazba)*(tržní poměr cizích a vlastních 

zdrojů)] 

V průběhu finanční krize po roce 2008 se taktéž spekulovalo ohledně vhodné korekce použitím 

diskontní míry na úrovni koeficientu tzv. „totální beta“, která by v sobě zachycovala daleko širší 

riziko a vedla tak k celkově vyšším nákladům na vlastní kapitál. Nicméně tento koncept 

nakonec nenašel v praxi příliš široké použití. Přehled základních odvětví uvádím níže: 

Tabulka: Přehled odvětví, pro které je zveřejňován údaj o koeficientu zadlužená a nezadlužená beta pro evropský trh.  

Trh Market Počet 
firem Beta D/E 

Ratio 

Nezadl
užená 
beta 

Reklama Advertising 73 0,87 35,05% 0,67 

Letectví / Obrana Aerospace/Defense 38 1,12 26,74% 0,91 

Letecká doprava Air Transport 37 0,98 71,32% 0,61 

Oděvy Apparel 142 0,97 23,05% 0,82 

Osobní a nákladní vozidla Auto & Truck 21 1,54 113,95% 0,82 

Auto díly Auto Parts 56 1,74 23,27% 1,47 

Bankovnictví (Money Center) Bank (Money Center) 127 1,57 659,01% 0,25 

Banky (regionální) Banks (Regional) 64 0,68 296,94% 0,20 

Nápoje (alkoholické) Beverage (Alcoholic) 51 0,68 26,53% 0,56 

Nápoje (nealkoholické) Beverage (Soft) 18 0,70 30,80% 0,56 

Vysílání Broadcasting 29 1,07 15,31% 0,96 

Makléřská a investiční činnost Brokerage & Investment Banking 72 0,74 163,74% 0,30 

Stavební materiál Building Materials 86 0,96 30,33% 0,77 

Business & Spotřebitelské služby Business & Consumer Services 229 0,87 31,93% 0,69 

Kabelová televize Cable TV 12 1,20 62,91% 0,78 

Chemical (Basic) Chemical (Basic) 59 1,06 27,52% 0,86 

Chemical (Diversified) Chemical (Diversified) 7 2,09 31,11% 1,69 

Chemical (Specialty) Chemical (Specialty) 92 1,04 19,69% 0,89 

Uhlí a související průmysl Coal & Related Energy 21 0,83 50,64% 0,57 

PC služby Computer Services 206 0,83 16,44% 0,73 

Počítače / Periférie Computers/Peripherals 37 1,25 33,23% 0,97 

Stavební materiál Construction Supplies 105 1,29 58,71% 0,87 

Různorodé Diversified 74 1,29 51,60% 0,90 

Léčiva (Biotechnology) Drugs (Biotechnology) 163 1,41 8,49% 1,30 

Léčiva (Pharmaceutical) Drugs (Pharmaceutical) 102 1,18 16,98% 1,03 

Vzdělávání Education 3 0,02 1,01% 0,02 
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Elektrické zařízení Electrical Equipment 104 1,18 33,05% 0,92 

Elektronika (spotřebitelská & 

kancelářská) 
Electronics (Consumer & Office) 17 0,88 12,01% 0,80 

Elektronika (obecně) Electronics (General) 142 1,04 15,80% 0,91 

Strojírenství / Stavebnictví Engineering/Construction 169 1,23 92,63% 0,69 

Zábava Entertainment 76 1,00 25,51% 0,81 

Odpadové hospodářství a životní 

prostředí 
Environmental & Waste Services 53 1,02 43,80% 0,74 

Zemědělství Farming/Agriculture 44 0,84 148,65% 0,37 

Finanční služby (nebankovní a 

pojišťovnictví) 

Financial Svcs. (Non-bank & 

Insurance) 
113 0,93 719,74% 0,13 

Zpracování potravin Food Processing 156 0,83 17,66% 0,72 

Potraviny Velkoobchody Food Wholesalers 13 0,57 231,31% 0,19 

Vybavení domácností Furn/Home Furnishings 47 0,99 24,47% 0,83 

Obnovitelné zdroje Green & Renewable Energy 48 1,24 124,34% 0,60 

Zdravotnické produkty Healthcare Products 153 0,93 20,08% 0,79 

Podpůrné služby ve zdravotnictví Healthcare Support Services 47 0,90 46,84% 0,65 

Zdravotnictví Informace a 

technologie 

Heathcare Information and 

Technology 
69 0,96 18,65% 0,83 

Homebuilding Homebuilding 41 1,06 5,57% 1,02 

Nemocnice / Zdravotnická 

zařízení 
Hospitals/Healthcare Facilities 37 0,62 96,21% 0,34 

Hotelnictví Hotel/Gaming 122 0,99 46,32% 0,70 

Produkty pro domácnost Household Products 65 0,95 11,08% 0,87 

Informační služby Information Services 27 1,26 22,19% 1,05 

Pojištění (obecné) Insurance (General) 45 1,12 39,72% 0,85 

Pojištění (životní) Insurance (Life) 22 1,73 97,43% 0,98 

Pojištění (majetku) Insurance (Prop/Cas.) 22 1,05 23,62% 0,87 

Investice & Asset Management Investments & Asset Management 325 0,75 30,54% 0,58 

Strojírenství Machinery 209 1,20 21,43% 1,02 

Kovy & těžba Metals & Mining 110 1,49 95,71% 0,79 

Kancelářské zařízení a služby Office Equipment & Services 32 0,91 30,06% 0,73 

Ropa/Plyn Oil/Gas (Integrated) 15 1,89 64,86% 1,24 

Ropa/Plyn (výroba a těžba) Oil/Gas (Production and Exploration) 133 2,02 179,05% 0,74 

Ropa / distribuce paliv Oil/Gas Distribution 34 1,72 106,31% 0,87 

Ropná pole (služby & zařízení) Oilfield Svcs/Equip. 75 1,75 52,52% 1,19 

Obaly Packaging & Container 53 0,90 35,76% 0,69 

Papír / Lesní produkty Paper/Forest Products 43 1,18 50,28% 0,82 

Energetika Power 76 0,95 93,42% 0,53 

Drahé kovy Precious Metals 61 1,20 40,21% 0,86 

Vydavatelství & Noviny Publshing & Newspapers 110 1,02 28,01% 0,82 

Nemovitostní fondy R.E.I.T. 117 0,89 70,16% 0,53 

Nemovitost (Development) Real Estate (Development) 51 0,87 107,84% 0,45 

Nemovitost (obecné) Real Estate (General/Diversified) 69 0,85 99,54% 0,45 

Nemovitost (správa a služby) Real Estate (Operations & Services) 198 0,68 85,23% 0,39 

Rekreace Recreation 48 1,07 37,54% 0,81 

Pojišťovnictví Reinsurance 4 1,34 29,64% 1,07 
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Restaurace / Stravování Restaurant/Dining 39 0,87 53,48% 0,59 

Maloobchod (automobilový 

průmysl) 
Retail (Automotive) 21 0,96 47,81% 0,68 

Maloobchod ostatní Retail (Building Supply) 13 0,66 59,40% 0,45 

Maloobchod (distributoři) Retail (Distributors) 130 0,90 76,69% 0,55 

Maloobchod (obecně) Retail (General) 20 1,32 112,26% 0,68 

Maloobchod (potraviny) Retail (Grocery and Food) 31 1,20 109,66% 0,63 

Maloobchod (Online) Retail (Online) 45 1,27 7,70% 1,19 

Retail (specializovaný) Retail (Special Lines) 94 1,09 18,70% 0,94 

Guma & Pneumatiky Rubber& Tires 7 1,41 21,60% 1,19 

Polovodič Semiconductor 41 1,65 15,60% 1,44 

Polovodičová zařízení Semiconductor Equip 20 1,63 4,78% 1,56 

Stavba lodí  Shipbuilding & Marine 61 1,64 97,94% 0,86 

Obuvnictví Shoe 12 1,29 23,20% 1,10 

Software (Zábava) Software (Entertainment) 29 1,45 9,67% 1,33 

Software (Internet) Software (Internet) 133 1,02 11,52% 0,92 

Software (Systém a aplikace) Software (System & Application) 225 0,93 12,12% 0,84 

Ocel Steel 55 1,52 131,46% 0,71 

Telekomunikace (bezdrátové) Telecom (Wireless) 16 1,16 65,55% 0,76 

Telekomunikační zařízení Telecom. Equipment 49 1,04 20,12% 0,89 

Telekomunikační služby Telecom. Services 87 1,08 80,90% 0,63 

Tabák Tobacco 5 0,79 29,06% 0,64 

Přeprava Transportation 38 1,14 60,86% 0,78 

Doprava (železnice) Transportation (Railroads) 6 0,50 109,15% 0,26 

Autodoprava Trucking 26 0,86 114,92% 0,43 

Nezařazená Unclassified 13 0,39 4,71% 0,37 

Technická infastruktura Utility (General) 20 1,13 106,35% 0,62 

Vodní hospodářství Utility (Water) 13 0,90 98,62% 0,51 

Součet za celý trh Total Market 6568 1,07 114,89% 0,54 

Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

5.3.2.3. Riziková prémie 

Riziková prémii vychází z průměrných historických hodnot rizikové prémie na trhu. Lze ji 

počítat aritmetickým, nebo geometrickým průměrem. Výše rizikové prémie, resp. přirážky za 

tržní riziko, by měla vyjádřit o kolik bude větší výnos rizikem zatíženého tržního portfolia (Rm) 

oproti bezrizikovým aktivům (rf). Ačkoliv koncept CAPM vyžaduje, aby rozdíl Rm-rf byl 

vyjádřen na úrovni očekávaných hodnot, přímý odhad budoucí prémie není možný. Proto 

v praxi volíme metodu, která je v těchto situacích obvyklá a odhad budoucí prémie odvozujeme 

z minulých hodnot dosažených na kapitálových trzích, přičemž se předpokládá, že minulost 

bude přiměřeným odhadem pro budoucnost.   



Strana 105 
 

Nejvhodnějším základem pro výpočet historických prémií jsou disponibilní data o vývoji 

kapitálových trhů v USA, a to za období 1928-2015 zveřejněná na stránkách 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. Základem pro výpočet přirážky za tržní riziko je tedy co 

možná nejdelší časová řada historických dat, z nichž je přirážka za tržní riziko kalkulována 

metodou průměrování.  

Tabulka: Výpočet rizikové prémie aritmetickým průměrem  

OBDOBÍ Stocks T.Bills T.Bonds 
Prémie za riziko trhu  

(Stocks - T.Bonds) 

1928-2014 11,53% 3,53% 5,28% 6,25% 

1964-2014 11,23% 5,04% 7,11% 4,12% 

2004-2014 9,37% 1,44% 5,31% 4,06% 

Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Tabulka: Výpočet rizikové prémie geometrickým průměrem  

OBDOBÍ Stocks T.Bills T.Bonds 
Prémie za riziko trhu  

(Stocks - T.Bonds) 

1928-2014 9,60% 3,49% 5,00% 4,60% 

1964-2014 9,84% 4,99% 6,70% 3,14% 

2004-2014 7,60% 1,42% 4,88% 2,73% 

Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

V současné době se odborná veřejnost přiklání k výpočtu aritmetickým průměrem případně 

kombinací obou postupů, ve výši 5,42% 

 

5.3.2.4. Přirážka za riziko země 

Pokud se použije pro kalkulaci diskontní míry údaj o zahraniční bezrizikové výnosnosti a dále 

zahraniční výnosnosti tržního indexu, je nutné dále zohlednit přirážku za riziko dané země. Tato 

přirážka se však dá využít i v případě použití lokální bezrizikové výnosnosti, protože v případě 

přepočtu diskontního faktoru (vyjádřeného v zahraniční měně) na lokální měnu bychom měli 

dospět ke stejným výsledkům. Tato přirážka vychází z ratingu dané země a z volatility 

výnosnosti akciového a dluhopisového trhu. Dle dostupných informací činí aktuální hodnota 

přirážky pro Českou republiku 1,05 % p.a.38 39 

                                                      
 
38 MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku. 2007 
39 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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5.3.2.5. Přirážka za velikost a tržní kapitalizaci 

Tuto přirážku v minulosti počítala např. společnost Ibbotson Associates v publikaci Valuation 

Yearbook. Její hodnota závisí na tržní kapitalizaci společnosti. Naprostá většina podniků se 

v ČR řadí mezi společnosti s mikrokapitalizací a platila tedy přirážka v poslední zveřejněné výši 

3,88% p.a.40 Tato přirážka by zřejmě potřebovala zpřesnit. Drtivá většina podniků má v ČR 

stejnou přirážku vyjadřující stejné riziko. Nižší přirážku mají až podniky s tržní hodnotou cca 

nad 15 mld. Kč. 

 Prémie za riziko je taktéž možné nalézt v rámci publikace 2015 Valuation Handbook- 

Guide to Cost of Capital, která obsahuje část týkající se prémie za velikost v členění podniků 

dle jejich velikosti (tržní kapitalizace). S ohledem na velikost Společnosti, subjekt řadíme mezi 

podniky s mikrokapitalizací, nízkou kapitalizací,. Nebo střední kapitalizací a proto lze pro 

období připočíst prémii za velikost a tržní kapitalizaci v hodnotě 3,89 % p.a. 

Tabulka – Kalkulace přirážky za tržní kapitalizaci 

Decil 
Tržní kapitalizace 

nejmenších společností  
(v mil. $) 

Tržní kapitalizace 
největších společností  

(v mil. $) 

Přirážka za tržní 
kapitalizaci 

střední kapitalizace 1621,096 6896,389 1,14% 

nízká kapitalizace 422,999 1620,86 1,88% 

mikro kapitalizace 1,028 422,811 3,89% 

Zdroj: 2015 Valuation Handbook- Guide to Cost of Capital 

 

5.3.2.6. Přirážka za specifická rizika 

Jedná se o přirážku za tzv. nesystematické riziko. Tuto přirážku k diskontní sazbě je možné 

aplikovat, je-li ocenění spojeno s nějakým dalším jinde nezachyceným rizikem. Osobně 

preferuji konzervativní přístup k ocenění, kdy se snažím veškeré budoucí předpoklady a rizika 

zachytit již v plánu cash-flow neboť, dle mého odborného názoru, je to čistší a spolehlivější a 

taktéž obhajitelnější postup, než aplikace přirážky za specifické riziko přímo k diskontní sazbě, 

jejíž výše je čistě na úvaze znalce. 

  

                                                      
 
40 Ibbotson Associates –Valuation Edition Yearbook, Ibbotson Associaties 
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5.3.2.7. Výpočet CAPM  a WACC 

Problematikou stanovení nákladů vlastního kapitálu a úprav základního vzorce pro výpočet 

nákladů vlastního kapitálu metodou CAPM do podoby vhodné pro oceňování podniků se 

podrobně zabývá např. publikace MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Diskontní míra pro výnosové 

oceňování podniku. 2007. Určité závěry ke sporným bodům kalkulace diskontní míry udává též 

publikace Metody oceňování podniku pro pokročilé. 

 Metoda diskontovaného cash flow je aplikovatelná a paradoxně může vést ke 

spolehlivějším výsledkům než nákladové ocenění i v případě, že se podnik se nachází v tíživé 

situaci. V daném případě je však daná metoda velmi náročná na ověření dat. Při správné 

aplikaci by metoda DCF měla vést k řádově stejnému výsledku ocenění jako metoda 

kapitalizovaných čistých výnosů, kterou rozeberu v následující kapitole. Na rozdíl od 

majetkových metod je pak výnosový přístup v čase stálejší a závěry ocenění provedené 

výnosovou metodou mohou být platné i po delší dobu. Zjištěné hodnoty mohou tedy být 

dosazeny do vzorce: 

Minimální požadovaná míra návratnosti = bezriziková sazba + beta *(riziková prémie včetně 

přirážky za riziko dané země) + přirážka za tržní kapitalizaci + přirážka za specifická rizika. 

Tabulka - Diskontní faktor pro období plánu využitý v aplikační části práce  

OBDOBÍ 2017 

Bezriziková sazba 0,59% 

Nezadlužená beta 0,37 

Přirážka za tržní riziko 5,42% 

Přirážka za riziko země 1,05% 

Přirážka za tržní kapitalizaci 3,89% 

Tržní poměr cizích a celkových zdrojů 37,05% 

Sazba daně z příjmů 19% 

Náklady na úročení cizí zdroje 2,00% 

Náklady na vlastní zdroje 8,01% 

WACC 5,64% 

 

Pro období perpetuity je možné korigovat výpočet podle postupu prof. Wengera, jak bylo 

uvedeno v předchozích kapitolách. 

 Metoda CAPM pro určení nákladů na vlastní kapitál je v dnešní době nejpoužívanější a 

ačkoliv jsou zde stále rezervy spočívající především v nedostatku vhodných vstupních dat na 

evropském trhu, podává tato metoda stále nejvěrohodnější výsledky. Alternativně lze využít ke 



 

kalkulaci nákladů na vlastní kapitál stavebnicovou metodu, kterou však v

v praxi málokdo, neboť závisí na subjektivním hodnocení ze strany oce

5.3.3. Metoda ekonomické p

Ocenění pomocí ekonomické p

především z pohledu investora. V

zpřesnění současně využívaných metod ocen

oblíbená a její použití pro o

protože v dnešní době není zcela b

ocenění provést na úrovni entity (hodnota podniku jako celku), equity (hodnota vlastního 

kapitálu společnosti) a APV (upravená sou

provozně potřebných aktiv) je zde dána sou

 

Čistá operační aktiva (NOA) + tržní p

EVA) = tržní hodnota opera

 

Ocenění podniku pro vlastníky získáme po ode

hodnota neoperačních aktiv 

kapitálu. Celkový postup ocen

 

 

Kde: Hn  hodnota netto vlastního kapitálu podniku

 EVAt  EVA v roce t

 NOA0  čistá opera

 NOAt-1  čistá opera

 NOPATt opera

 T  poč

                                                     
 
41 MAŘÍK, M. a MAŘÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oce

 na vlastní kapitál stavebnicovou metodu, kterou však v 

ť závisí na subjektivním hodnocení ze strany oceňovatele.

Metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

ní pomocí ekonomické přidané hodnoty (EVA) je tržně orientované. Provádí se 

edevším z pohledu investora. V provázanosti této metody s trhem vidím jednu z

 využívaných metod ocenění. Eva zatím není v České republice p

oblíbená a její použití pro ocenění při řízení před státními orgány může být problematické, 

 není zcela běžně přijímána. Stejně jako v případě metody DCF m

ní provést na úrovni entity (hodnota podniku jako celku), equity (hodnota vlastního 

nosti) a APV (upravená současná hodnota). Hodnota opera

ebných aktiv) je zde dána součtem:  

ní aktiva (NOA) + tržní přidaná hodnota (MVA, tedy současná hodnota budoucí 

EVA) = tržní hodnota operačních aktiv.  

ní podniku pro vlastníky získáme po odečtení závazků: Tržní hodnota opera

ních aktiv - tržní hodnota úročených závazků = tržní hodnota vlastního 

. Celkový postup ocenění lze matematicky vyjádřit vzorcem:41 

 

hodnota netto vlastního kapitálu podniku 

EVA v roce t 

čistá operační aktiva k datu ocenění 

čistá operační aktiva k počátku roku t 

operační výslede hospodaření po dani v roce t 

počet let explicitně plánovaných EVA 

              

ÍKOVÁ, P. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2005
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ňovatele. 

 orientované. Provádí se 

trhem vidím jednu z možností 

České republice příliš 

ůže být problematické, 

ě metody DCF můžeme 

ní provést na úrovni entity (hodnota podniku jako celku), equity (hodnota vlastního 

asná hodnota). Hodnota operačních aktiv (tj. 

časná hodnota budoucí 

Tržní hodnota operačních aktiv + 

 = tržní hodnota vlastního 

ování podniku. 2005 
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 WACC  průměrné vážené náklady kapitálu 

 D0  hodnota úročených dluhů k datu ocenění 

 A0  neoperační aktiva k datu ocenění 

 

5.3.4. Provázanost metody DCF Entity, DCF Equity, DCF APV a EVA 

Vzájemnou provázanost výnosových metod - variant metody diskontovaného cash-flow  a 

metody EVA s vyžitím iterativního výpočtu je možné demonstrovat na jednoduchém příkladu 

níže.42  

Finanční tok, jako vstup do jednotlivých metod ocenění počítáme následovně: 

� + Provozní výsledek hospodaření z výkazu zisků a ztrát 

� - Provozní výnosy jednorázové, nesouvisející s provozním majetkem 

� +  Provozní náklady jednorázové, nesouvisející s provozním majetkem 

� +  Výnosy z finančních investic a výnosové úroky pokud plynou z provozně 

 nutného majetku 

� - Finanční náklady související s provozním majetkem 

=  Korigovaný provozní výsledek před daní (výsledek hospodaření generovaný 

hlavním provozem očištěný o jednorázové položky) 

 

� - Daň z příjmů 

� +  Odpisy 

� +  Ostatní náklady, které nejsou výdajem (např. nepeněžní operace typu  změna 

 rezerv) 

� - Investice do upraveného pracovního kapitálu (počítáno jako změna 

 pohledávek + změna zásob – změna závazků + změna provozní  hotovosti) 

� - Změna investic do provozního dlouhodobého majetku  

= FCFF pro DCF Entity a DCF APV 

 

� -  Úroky z cizího kapitálu snížené o daň  (1- daňová sazba) 

� - Splátky úročeného cizího kapitálu (a dluhopisů) 

� +  Čerpání nového úročeného cizího kapitálu 

= FCFE pro DCF Equity 

                                                      
 
42 MAŘÍK, M. a kol Metody oceňování podniku pro pokročilé. 2011. str. 145 
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Finanční tok, jako vstup do metody EVA počítáme následovně: 

� + Provozní výsledek hospodaření z výkazu zisků a ztrát 

� - Provozní výnosy z neoperačního majetku 

� +  Finanční výnosy z finančního majetkuzahrnutého do NOA (čistých operačních 

 aktiv) 

� + Provozní náklady na neoperační majetek 

� +  Odpisy goodwillu 

� +  Původní náklady s investičním charakterem 

� -  Odpisy nehmotného majetku vytvořeného aktivací těchto nákladů 

� + Leasingová platba 

� + Původní účetní odpis z kupní ceny v letech po skončení leasingu 

� + nově kalkulované odpisymajetku pronajatého na leasing 

� - Neobvyklé zisky 

� + Neobvyklé ztráty 

� ±tvorba a rozpouštění nákladových rezerv 

� - úprava daní na úroveň NOPAT 

=  NOPAT (výsledek hospodaření generovaný hlavním provozem očištěný o 

jednorázové položky) 

 

Pro DCF APV je využit finanční tok FCFF stanovený pro DCF Entity a dále je zapotřebí 

stanovit daňový štít, počítaný jako sazba úroků z úvěru * stav bankovního úvěru ke konci 

předcházejícího roku * sazba daně. 

 

1) DCF Entity 

Diskontní míra pro jednotlivé metody: 

WACC = ;<=�1 − >� 5CKK 5 + ;@= 5VKK 5 
 
Kde:   nCK  náklady na cizí kapitál 

d   sazba daně z příjmu  

CK  tržní hodnota úročeného cizího kapitálu vloženého do podniku  

nVK   náklady na vlastní kapitál 

VK  tržní hodnota vlastního kapitálu 

K   celková tržní hodnota investovaného kapitálu  
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Ocenění: Hodnota brutto: �BCD��E = ∑ G<GG
��+HI<<�J +

G<GGKLM
HI<<	�KLM�NO +

�
�+HI<<P 

Hodnota vlastního kapitálu: �QR��E = �BCD��E −	�ST	UV�D	EWRQěQí + ;Z[\]^]_;í	`abZcZd 

 

2) DCF Equity 

Vzhledem k tomu, že metoda DCF Equity pracuje pouze s cas flow pro vlastníky, odpovídá 

diskontní míra nákladům vlastního kapitálu. 

nvk(z) = rf +[E (Rm) - rf] * βA 

 

Kde:  nVK(Z)  náklady na vlastní kapitál, rovněž uváděné jako stření očekávaná  

   výnosnost cenného papíru A (E(RA)) 

rf   bezriziková výnosnost 

[E (Rm) - rf] prémie za tržní riziko 

βA  koeficient beta cenného papíru A 

E (Rm)  střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu 

 

Ocenění:  

Hodnota vlastního kapitálu:

 �QR��E = ∑ G<Ge
��+Qfg�J +

G<GGKLM
Qfg	�KLM�NO +

�
�+Qfg + 	;Z[\]^]_;í	`abZcZd 

 
3) DCF APV 

Diskontní míra pro metodu DCF APV opět odpovídá nákladům vlastního kapitálu. 

nvk(z) = rf +[E (Rm) - rf] * βA 

 

Kde:  nVK(Z)  náklady na vlastní kapitál, rovněž uváděné jako stření očekávaná  

   výnosnost cenného papíru A (E(RA)) 

rf   bezriziková výnosnost 

[E (Rm) - rf] prémie za tržní riziko 

βA  koeficient beta cenného papíru A 

E (Rm)  střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu 
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Ocenění:  

Ocenění se skládá 1) z hodnoty nezadlužené firmy, která vychází z předpokladu, že by všechna 

aktiva byla kryta pouze vlastním kapitálem, pracuje s FCFF a diskontní mírou na úrovni 

vlastního kapitálu. 2) Hodnoty daňového štítu, kterou tvoří úspora na dani v důsledku 

nákladových úroků. 

h]č;í	>aň]^ý	šcíc = �S�N� × ;WT ∗ > 

 

�BCD��E =� ����
�1 + ;@T� +

����
;@T	 − k

1
1 + ;@T +��S�N� × ;WT ∗ >

�1 + ;WT� + �S�N� × ;WT ∗ >
;WT	 − k

1
1 + ;WT 

 
�;Zcc] = �BCD��E −	�S] 

 

CKo = úročený cizí kapitál k datu ocenění 

 

5.3.5. Modelový příklad pro demonstraci provázanosti DCF a EVA 

Předpokládejme podnik s plánovaným volným peněžním tokem: 

Tabulka - Projekce Cash flow z provozu (mil. Kč) 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 a dále 

FCFF (mil. Kč) 40,00 45,00 50,00 

Tabulka - Projekce vybraných údajů z bilance (mil. Kč) 

OBDOBÍ 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Bankovní úvěry 100,00 100,00 100,00 

Vlastní kapitál 100,00 110,00 120,00 

Investovaný kapitál celkem 200,00 210,00 220,00 

Tabulka – výpočet volného peněžního toku (mil. Kč) 

Volný peněžní tok 2016 2017 2018 2.Fáze 

KPVH po dani 50,00 55,00 50,00 

Investice netto 10,00 10,00 

FCFF 40,00 45,00 50,00 

úvěry 100,00 100,00 100,00 100,00 

změna úvěrů 0,00 0,00 0,00 

nákladové úroky 6,40 6,40 6,40 

FCFE 33,60 38,60 43,60 
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Tabulka – Výpočet DCF APV  (mil. Kč) 

DCF APV   2017 2018 2.Fáze 

FCFF 40,00 45,00 50,00 

nVK0 12% 12% 12% 

SH FCFF 403,75 412,20 416,67 

    

Úvěr 100,00  100,00  100,00  100,00  

úrok 8% 8% 8% 8% 

daň 21% 21% 21% 21% 

Daňový štít 1,68 1,68 1,68 

SH daňového štítu   21 21 21 

    

Hodnota brutto 424,75 433,20 437,67 

CK 100,00 100,00 100,00 

Hodnota netto 324,75 333,20 337,67 

CK/K   23,54% 23,08% 22,85% 

Tabulka – Výpočet DCF ETITY  (mil. Kč) 

DCF Entity   2017 2018 2.Fáze 

FCFF 40,00 45,00 50,00 

  

CK   23,54% 23,08% 22,85% 

VK 76,46% 76,92% 77,15% 

CK/VK 30,79% 30,01% 29,62% 

nCK 8,00% 8,00% 8,00% 

nVK nez 12,00% 12,00% 12,00% 

daň 21% 21% 21% 

nVK zad 12,97% 12,95% 12,94% 

WACC   11,41% 11,42% 11,42% 

  

FCFF 40,00 45,00 50,00 

Hodnota brutto  = SH FCFF 424,75 433,20 437,67 

CK 100,00 100,00 100,00 

Hodnota netto 324,75 333,20 337,67 

CK/K   23,54% 23,08% 22,85% 

Tabulka – Výpočet DCF EQUITY  (mil. Kč) 

DCF Equity   2017 2018 2.Fáze 

FCFE 33,60 38,60 43,60 

  

CK   23,58% 23,12% 22,88% 

VK 76,42% 76,88% 77,12% 

CK/VK 30,86% 30,07% 29,67% 
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nCK 8% 8% 8% 

nVK nez 12% 12%  12% 

daň 21% 21% 21% 

nVK zad   12,98% 12,95% 12,94% 

  

FCFE 33,60 38,60 43,60 

Hodnota netto  = SH FCFE 324,75 333,20 337,67 

CK 100,00 100,00 100,00 

Hodnota brutto 424,75 433,20 437,67 

CK/K   23,58% 23,12% 22,88% 

Tabulka – Výpočet metodou EVA  (mil. Kč) 

EVA 2016 2017 2018 2.Fáze 

NOPAT 50,00 55,00 50,00 

NOA 200,00  210,00  220,00    

CK   23,54% 23,08% 22,85% 

VK 76,46% 76,92% 77,15% 

CK/VK 30,79% 30,01% 29,62% 

nCK 8,00% 8,00% 8,00% 

nVK nez 12,00% 12,00% 12,00% 

daň 21% 21% 21% 

nVK zad 12,97% 12,95% 12,94% 

WACC   11,41% 11,42% 11,42% 

EVA 27,19 31,02 24,87 

SH EVA 224,75 223,20 217,67 

Hodnota netto 324,75 333,20 337,67 

CK 100,00 100,00 100,00 

Hodnota brutto 424,75 433,20 437,67 

CK/K   23,54% 23,08% 22,85% 

Zdroj: vlastní tvorba 

Jak je demonstrováno v tabulkách výše, vedou veškeré uvedené metody ke stejnému závěru. Pro 

výpočet byl použit iterativní výpočet v excelu. 

 

5.3.6. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů 

Metoda kapitalizovaných čistý výnosů patří mezi výnosové metody oceňování podniků. 

Výhodou této metody je fakt, že výpočet vede přímo k zjištění hodnoty vlastního kapitálu 

společnosti. Jako nutný podklad se předpokládá dostupnost řady minulých hospodářských 

výsledků. Tyto výsledky jsou skutečně dosažené hodnoty z minulých období. Eliminuje se tak 

do jisté míry subjektivní pohled na budoucí vývoj podniku, který je typický pro metodu DCF. 
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Zmíněnou řadu hospodářských výsledků před zdaněním je následně třeba upravit, abychom 

dostali trvale odnímatelný čistý výnos.  

 Pro odhad odnímatelného čistého výnosu může být použita analytická metoda, nebo 

paušální metoda. Analytická metoda je postavena na prognóze budoucích výsledků 

hospodaření. Její princip je tedy podobný jako u metody diskontovaného cash flow. Očekávaný 

výnos se však kalkuluje z upravených budoucích výsledků hospodaření, namísto budoucích 

peněžních toků. Pro výpočet lze použít dvoufázovou, nebo třífázovou metodu. 43 

 Paušální metoda naopak spočívá v úpravě řady minulých hospodářských výsledků na 

srovnatelnou úroveň. Je tedy založena na výnosovém potenciálu podniku k datu ocenění. 

Předpokládá se rovněž, že výnosový potenciál bude možné udržet investicemi ve výši odpisů. 

Výhodou této metody je fakt, že vede přímo k zjištění hodnoty vlastního kapitálu společnosti. 

Ocenění touto metodou začíná úpravou hospodářského výsledku a to následujícím způsobem:  

� Vyloučíme náklady a výnosy spojené s majetkem, který není provozně potřebný. 

Tento majetek bude na závěr připočten k ocenění, 

� Vyloučíme jednorázové vlivy, jako prodej nepotřebného majetku, mimořádné 

výnosy a náklady, 

� Nepravidelné, ale opakující se výnosové a nákladové položky je vhodné 

zprůměrovat, 

� Vyloučíme rovněž tvorbu a rozpouštění rezerv, 

� Vyloučíme odpisy vykázané v minulých výkazech, abychom získali výsledek před 

odpisy, 

� Rovněž je třeba vyloučit vliv metodických změn účtování 

Následuje úprava na srovnatelnou cenovou hladinu, tedy na současnou cenovou úroveň dle 

inflačních koeficientů zveřejňovaných např. Českým statistickým úřadem. Trvale odnímatelný 

čistý výnos je tedy vypočten jako vážený průměr historických hodnot upraveného 

hospodářského výsledku. Chyba! Záložka není definována. 

 Následuje určení trvale odnímatelného čistého výnosu. Jedná se o velikost prostředků, 

které mohou vlastníci společnosti odčerpat, aniž by byla dotčena podstata podniku. Pro jeho 

určení je třeba od výše uvedeného výsledku po úpravě na srovnatelnou cenovou hladinu dále 

odečíst průměrnou výši odpisů z důvodu předpokládaných udržovacích investic na úrovni 

odpisů a rovněž daň. Pro získání hodnoty podniku na úrovni vlastního kapitálu je třeba takto 

                                                      
 
43 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2011. str. 257 - 278 
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zjištěný trvale odnímatelný čistý výnos podělit stanovenou kapitalizační úrokovou mírou. Pro 

výpočet se použije vzorec pro věčnou rentu:43 

 

Kde: qt   váhy, které určují význam čistého výnosu za určitý minulý rok 

K   počet minulých let zahrnutých do výpočtu 

ČV t  minulé upravené čisté výnosy 

 

Hodnotu vlastního kapitálu podniku následně určíme podle vzorce:44  

 

Hn = TČV / nVK(Z) 

 

Kde: TČV  trvale odnímatelný čistý výnos 

nVK(Z)  kalkulovaná úroková míra (minimální požadovaná míra  

   návratnosti, tedy náklady na vlastní kapitál) 

 

5.3.7. Kombinované (korigované) výnosové metody 

Jedná se o metody, které kombinují výnosové a majetkové ocenění. Hodnota podniku je pak 

určena jako průměr výsledků ocenění těmito dvěma postupy. S touto metodou ocenění je možné 

setkat se jen zřídka, nicméně odborná veřejnost se shoduje na problematičnosti jejího použití. 

Průměrování hodnot získaných výnosovou a majetkovou metodou nevede, dle mého názoru, ke 

správným závěrům. 

 

5.4. Majetkové, nákladové metody 

K majetkovým metodám nutno dodat, že při zvolení substanční metody ocenění by znalec měl 

mít hlubší znalosti z oceňování různých druhů aktiv a taktéž by měl disponovat patřičným 

znaleckým oprávněním, popř. přibrat konzultanta, nebo by měl posudek být zpracován více 

zpracovateli v rámci znaleckého ústavu, kde do ocenění mají možnost promluvit různí odborníci 

na různé oblasti, dle typu a majetkové struktury podniku. Často je zapotřebí širších znalostí 

z oblasti oceňování movitých věcí a motorových vozidel, nemovitostí, nehmotného majetku, 

                                                      
 
44 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2011. str. 257 - 278 
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jako jsou třeba ochranné známky, či třeba z oblasti uměleckých děl, vlastní – li společnost 

nějaké.  

 

5.4.1. Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen 

Tento přístup k ocenění hledá odpověď na otázku, kolik stálo pořízení majetku v době, kdy byl 

pořízen. Metoda má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že výsledek ocenění, zjištěný 

metodou účetní hodnoty vlastního kapitálu, lze považovat jako za auditorem ověřenou 

minimální hodnotu vlastního kapitálu společnosti. Je to zcela průkazná metoda vycházející z 

účetnictví společnosti. Vychází totiž z pořizovacích cen po zohlednění oprávek, které při 

správném vedení účetnictví vyjadřují reálné znehodnocení majetku. Nevýhodou je fakt, že v 

účetnictví není zachycen drobný majetek a hodnota zjištěná touto metodou se obvykle liší od 

tržní hodnoty. Za správnou ji můžeme považovat tehdy, jestliže je veškerý majetek společnosti 

pořízen nově a účetní hodnota je proto srovnatelná s tržní. Vypovídací schopnost má tedy např. 

při ocenění nově založené společnosti.  

 Majetkové ocenění můžeme také označit jako metodu zjištění čistého obchodního 

majetku, jež může být založena právě na principu historických cen. Obchodním majetkem se 

rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek, jiných práv a penězi ocenitelných jiných 

hodnot), které patří podnikateli a slouží, nebo jsou určeny k jeho podnikání. 

 Metoda zjištění čistého obchodního majetku na úrovni historických cen je konzervativní 

metoda, neboť oproti výnosovým metodám vychází ze skutečného stavu majetku podniku 

zachyceného v účetnictví oceňované společnosti. Metoda může vhodně posloužit k doplnění 

výnosové metody a podpořit její závěry. Princip metody spočívá v určení čistého obchodního 

majetku (ČOM) na principu historických cen na úrovni vlastního kapitálu jako rozdíl rozvahově 

evidovaného majetku a závazků. 

5.4.2. Substanční hodnota na principu reprodukčních cen 

Cílem tohoto ocenění je odpovědět na otázku: "kolik by stálo znovu-vybudování obchodního 

závodu". Substanční hodnota brutto představuje hodnotu znovu-pořízení aktiv podniku 

snížených o jejich opotřebení. Pakliže odečteme závazky společnosti, získáme hodnotu netto. 

Metoda tedy spočívá v přecenění majetkových položek. Přeceňují se všechny položky 

dlouhodobého hmotného majetku na jejich tržní hodnotu. Přecenění vyžaduje zejména movitý a 

nemovitý majetek. Tržní hodnota může být vyšší nebo naopak nižší než je netto účetní hodnota 

majetku. Zohledňuje se morální i fyzické opotřebení daných aktiv. Rovněž se přeceňuje 

dlouhodobý finanční majetek, tedy akcie a podíly v jiných společnostech. Podobně se pak 
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přeceňují i další položky aktiv. Z oběžného majetku dochází k přecenění zásob, jejichž ocenění 

je založeno na představě jejich zpeněžitelnosti. Podstatnou část aktiv představují obvykle 

pohledávky a jejich objem ve skupině "po lhůtě splatnosti"souvisí s platební morálkou 

odběratelů a nastane-li tato situace, pak se jejich hodnota snižuje vytvořenými opravnými 

položkami. Účetní netto hodnota pohledávek se však rovněž může lišit od ocenění. Koeficienty 

zpeněžitelnosti pro pohledávky jsou stanoveny následovně: 

Tabulka: Koeficienty zpeněžitelnosti pohledávek 

Doba po splatnosti pohledávky Z hodnoty pohledávky se započítá (%) 

Nad 1 rok 0 

Po splatnosti 180-360 dnů 32 

Po splatnosti 90-180 dnů 61 

Po splatnosti 30-90 dnů 80 

Do 30ti dnů 91 

Ve lhůtě splatnosti 97 

Zdroj: MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2007. str. 372 

 

Tato metoda je rovněž hojně využívána pro položkové ocenění rozvahy pro účely 

mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), které má však doplňující specifické 

požadavky na provedení ocenění jednotlivých okruhů majetku zpravidla na úrovni Fair Value. 

 

5.4.3. Ostatní techniky majetkového ocenění 

5.4.3.1. Substanční hodnota na principu úspory nákladů 

Jedna ze substančních metod, která na rozdíl od metody na principu reprodukčních cen 

nepracuje s přeceněním jednotlivých majetkových položek, ale pouze s tím spojenými 

peněžními toky. Hodnota majetkové podstaty podniku je dána schopností nahradit plánované 

investiční výdaje s přihlédnutím k provozním nákladům. Tato metoda je ovlivněna představou 

investora o budoucím podnikání, ze které vychází odhad nutných investičních výdajů pro 

vybudování nového obchodního závodu.45 

 

                                                      
 
45 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2011, str. 321-329 
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5.4.3.2. Majetkové ocenění na principu tržních cen 

Tato metoda spočívá v ocenění každé majetkové položky tržní hodnotou. Hodnota vlastního 

kapitálu společnosti je pak součet tržních hodnot aktiv po odečtení závazků. Metoda se 

doporučuje u podniků, jejichž činnost spočívá v držbě aktiv nikoliv ve výrobě či poskytování 

služeb.45 

 

5.5. Tržní metody 

Jedná se o metody ocenění založené na analýze trhu. Jejich použití pro ocenění obchodních 

závodů je však omezeno, alespoň v podmínkách české ekonomiky, dostupností vhodných dat ke 

srovnávání. Aby bylo ocenění relevantní, je třeba pracovat nikoliv s jedním, ale s celým 

souborem srovnatelných obchodních závodů. Proto jsou tyto metody lépe použitelné pro 

ocenění statku, který je předmětem běžného prodeje, či pro určité typy podniků, pro jejichž 

ocenění lze nalézt dostatek informací o srovnatelných transakcích. Osobně jsem tuto metodu 

použila pouze v případě ocenění obchodních závodů působících v oblasti vodovody a 

kanalizace, kde byla tržní data k nalezení v dostatečné míře.  

 

5.5.1. Ocenění na základě srovnatelných podniků 

V tomto postupu ocenění se počítá hodnota akcie na základě násobků odvozených od 

srovnatelných obchodních závodů, které byly v daném období oceněny a jejichž hodnota je tím 

pádem známá. Soubor obchodních závodů musí být srovnatelný především z hlediska odvětví, 

ve kterém se pohybuje, dále pak z hlediska velikosti, právní formy struktury financování a 

dalších kritérií.  

 

Konstrukce násobitele je pak následující:   

Násobitel = Tržní cena/ vztahová veličina 

Akcie společnosti je následně oceněna násobením vhodné vztahové veličiny (např. zisk, EBIT, 

tržby atd.) vypočteným násobitelem. Oceňovatel obvykle použije několik násobitelů pro několik 

odhadů hodnoty akcie.46 

 

                                                      
 
46 MAŘÍK, M. Metody oceňování podniku. 2011, str. 303 - 318 



Strana 120 
 

5.5.2. Ostatní metody založené na analýze trhu 

5.5.2.1. Ocenění na základě tržní kapitalizace 

Tuto metodu je možné použít pro ocenění akciové společnosti, jejíž akcie jsou běžně 

obchodovány. Při ocenění se vychází z průměrných cen akcií za určité období, aby se 

eliminoval vliv volatility trhu. 

 

5.5.2.2. Ocenění na základě srovnatelných transakcí 

Postup ocenění na základě srovnatelných transakcí je obdobný jako v případě metody 

srovnatelných podniků. Stejně jako v předchozí metodě, je hodnota obchodního závodu 

vyjádřena jako násobek zvoleného multiplikátoru. Výpočtem však můžeme získat přímo 

hodnotu obchodního závodu jako celku. Tyto násobitele se však odvozují od konkrétního 

uskutečněného prodeje obchodního závodu, či obchodního podílu, na základě skutečně 

zaplacené ceny. Metoda je samozřejmě podmíněna dostupností informací o proběhlé transakci. 

Tyto informace jsou především v případě soukromých podniků těžko dostupné.46 

 

5.5.2.3. Ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu 

Tato metoda ocenění je založena na dostupných údajích o obchodních závodech, které jsou 

uváděny na burzu. Na základě těchto informací se odvozuje hodnota akcie. 46 

 

5.5.2.4. Ocenění na základě odvětvových multiplikátor ů 

Princip ocenění na základě odvětvových multiplikátorů je obdobný jako u ostatních tržních 

metod s tím rozdílem, že multiplikátory nejsou odvozeny od konkrétních obchodních závodů, 

ale od průměrných hodnot za odvětví. Tato metoda se používá např. v USA, kde je k dispozici 

široká datová základna. 46 

 

5.6. Likvida ční hodnota 

Likvidační hodnota se zjišťuje, pokud není splněn princip nepřetržité existence společnosti 

(going concern). Používá se tedy v případě, že vlastníci obchodního závodu uvažují o jeho 

likvidaci či rozprodání po částech. Používá se rovněž u společností s omezenou životností, při 
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ocenění ztrátových společností, kde by hodnota zjištěná výnosovou metodou byla záporná, či v 

případě rozhodování mezi likvidací a sanací (řešení úpadku konkurzem či povolením 

reorganizace), kde se v případě vyššího výsledku ocenění likvidační metodou než výnosovou 

doporučí likvidace obchodního závodu a naopak. Likvidační metoda má též opodstatnění při 

ocenění obchodního závodu pro účely vytěsnění minoritních akcionářů tzn. squeeze out“. 

Likvidace může probíhat různým tempem. Při prodej majetku, celé společnosti, či její části 

v krizi je dosažený výnos zpravidla nižší. Hodnota obchodního závodu je stanovena jako rozdíl 

výnosů z odprodeje aktiv a nákladů na vyrovnání dluhů, daní a nákladů spojených s likvidací. 

Při výpočtu nákladů na likvidaci je přitom zapotřebí zohlednit i specifické náklady, které 

vznikají právě v důsledku likvidace. Patří sem především závazky pracovně právního 

charakteru, či likvidace neprodejného majetku, nebo likvidace ekologických škod.  

 

Likvidační hodnota: 

� Identifikace bilančního a mimorozvahového majetku a závazků 

� + Příjmy z prodeje majetku po částech, probíhá-li po určitou dobu, je vhodné 

počítat příjmy přepočtené na současnou hodnotu 

� - Výdaje na zaplacení závazků, nákladů likvidace (vzniklých až v důsledku 

likvidace) včetně daňových závazků (např. daň z příjmů) 

� ± Provozní příjmy a výdaje vznikající v průběhu likvidačního procesu při 

ukončování činnosti (energie atd.) 

 

Likvidační metoda je založena na simulaci ukončení podnikatelské činnosti a likvidaci 

oceňovaného obchodního závodu. Likvidací se rozumí rozprodání majetku po částech, úhrada 

dluhů, fyzická likvidace neprodejných aktiv, vypořádání nákladů likvidace jako odměna 

likvidátora a daní a rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidační metoda taktéž slouží k ocenění 

neprovozních aktiv v rámci ocenění obchodního závodu a stanovení dolní hranice odhadu tržní 

hodnoty. 

 Uvažované náklady na likvidaci zahrnují mzdové nálady, povinné odvody náklady na 

likvidaci. Likvidační zůstatek je zapotřebí dále zdanit srážkovou daní ve výši 15% a diskontovat 

na současnou hodnotu. Likvidační hodnota je na pomezí výnosového a majetkového způsobu 

ocenění a je tedy vhodná k poměřování výnosu z podnikání a výnosu dosažitelného likvidací 

obchodního závodu. Používá se při ocenění ztrátových podniků (např. pokyn ČNB pro 

provádění ocenění pro účely squeeze outu stanoví použití metody tehdy, je-li výnos z likvidace 

vyšší než výnos z podnikání, když k likvidaci fakticky nedojde). Dále je možné ji využít při 
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ocenění podniku s omezenou životností, viz kapitola níže. V praxi taktéž složí ke stanovení 

dolní hranice ocenění a v tomto smyslu je v určité podobě používána i v rámci ocenění pro 

potřeby standardů IFRS. V poslední řadě je pak tato metoda nezbytným podkladem pro 

rozhodování mezi likvidací a sanací při reorganizaci či konkurzu společnosti. 

 

5.7. Modifikace metody diskontovaného Cash-flow 

5.7.1. Amortizační metoda ocenění jako kombinace výnosového a 

nákladového přístupu ocenění 

Specifickým případem provedení výnosové a likvidační metody je ocenění obchodního závodu 

s omezenou dobou životnosti. V první fázi je provedena výnosová metoda ocenění, místo 

pokračující fáze je však proveden výpočet likvidační hodnotou.47 Vše je dále převedeno na 

současnou hodnotu.  

 Při variantě vycházející z principu amortizační hodnoty podniku, tedy situace kdy bude 

v budoucnu porušen going concern princip, je možné postup matematicky vyjádřit následovně: 

  

Hodnota podniku celkem =  

 

Kde: T  délka první fáze v letech 

 L  Likvidační hodnota podniku (resp. Příjem z likvidace) na konci   

   roku T 

 WACC  průměrné vážené náklady kapitálu  

 

Výše uvedená metoda bere do úvahy situaci, kdy může být z mnoha příčin v určitém bodě 

porušen going koncern princip. Metodika je tedy využívána zpravidla u obchodních závodů, u 

kterých nelze předpokládat jejich neomezené budoucí trvání např. z důvodu toho, že byly 

založeny za účelem splnění určitého účelu. Typicky se dá uvedený postup využít u těžebních 

podniků, či skládek, kde po dočerpání zásob (naplnění kapacit) následuje sanace a ukončení 

činnosti.   

                                                      
 
47 MAŘÍK, M. a kol Metody oceňování podniku pro pokročilé. 2011. str. 360-364 
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Metoda je však taktéž obecně využitelná pro výnosově slabé společnosti, u kterých je vysoké 

riziko selhání v budoucích letech a u nichž lze v blízké budoucnosti předpokládat ukončení 

činnosti. Obchodní závod, je-li ho možné považovat za zdravý a fungující, by měl minimálně 

přinášet běžný výnos přiměřený danému oboru podnikání při zachování stejné majetkové 

podstaty. Naopak v případě že dlouhodobě bez možnosti nápravy nedosahuje požadované míry 

výnosu, pak se jedná o výnosově slabý obchodní závod. 

 Při porovnání postupu s likvidační metodou dojdeme k závěru, že na rozdíl od 

likvidační hodnoty zde předpokládáme provoz obchodního závodu podobu ještě několika 

dalších let po kterých je provoz utlumen a podnik zlikvidován. Na rozdíl od metody 

diskontovaného cash-flow zde počítáme pokračující hodnotu pouze na úrovni výnosu 

z likvidace nikoliv jako věčnou rentu či gordonovým, nebo parametrickýcm vzorcem.  

 Nicméně další odlišnost taktéž spočívá ve výši předpokládaných investic. Vzhledem 

k tomu, že metoda již podle názvu vypovídá o analýze, která vede ke zjištění, do jaké míry 

obchodní závod s postupem času ztrácí hodnotu (jeho hodnota je amortizována), vycházíme ve 

výpočtu jen z investic do dlouhodobého majetku na úrovni nula až ve výši odpisů po zbývající 

dobu životnosti podniku. Taktéž pracovní kapitál je předpokládán ve stabilní výši, tedy neroste 

významně spolu s podnikáním společnosti, neboť se předpokládá budoucí ukončení činnosti. 

 

Graf: Průběh amortizační hodnoty v závislosti na délce přepokládané životnosti je následující: 

 

Zdroj: MAŘÍK, M. a kol Metody oceňování podniku pro pokročilé. 2011  

Z výše uvedeného grafu je patrný sestupný trend, kdy oddalovaní doby likvidace snižuje 

hodnotu výtěžku z likvidace. S tím souvisí taktéž v dnešní době v praxi diskutovaný problém 

oddalování okamžiku likvidace, kdy statutární orgán obchodních korporací záměrně podává 

insolvenční návrh pozdě, přesto že stav společnosti již dávno vykazoval známky úpadku. 
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V dnešní době jsou toto praktiky větším problémem než šikanózní inoslvenční návrhy v rámci 

konkurenčních bojů. Odsouvání okamžiku likvidace souvisí jednak se snížením výtěžku 

z likvidace vlivem časové hodnoty cash-flow a dále s dalším zastaráním majetku v době jeho 

zpeněžení na trhu. 

 

Využití amortizační hodnoty má smysl především tam, kde: 

� není nutné podnik likvidovat okamžitě 

� kde obchodní závod není v tísni, avšak nelze přepokládat jeho nepřetržité trvání 

(např. z důvodu uplynutí účelu, pro který byl založen (případ některých 

developerských společností, těžebních podniků atd.) 

� u prosperujících společností avšak s nejistou budoucností, kterou není možné 

predikovat (investiční hodnota při vstupu konkrétního strategického partnera)  

 

Výše uvedeným postupem je možné propočítat investiční hodnotu pro konkrétního investora ale 

i tržní hodnotu při volbě optimálního likvidačního okamžiku. Metodu je stejně jako klasickou 

DCF možné využívat ve variantě Entity, Equity a APV. Úskalí amortizační metody však 

spočívá v obtížnosti odhadu zbytkové životnosti oceňované společnosti. 

 

5.7.2. Metoda DCF s promítnutím rizika selhání a úpadku  

Snaha z hlediska zpřesnění metodického postupu při oceňování obchodního závodu v krizi se 

dále zaměřovala na možnosti zachycení a promítnutí pravděpodobnosti selhání a úpadku do 

stávajícího používaného výnosového modelu ocenění. Odborníci z VŠE navázali na výzkum 

z USA a publikovali několik článků ohledně možnosti promítnutí rizika insolvence 

prostřednictvím scoringového modelu do jednotlivých variant výnosového modelu DCF.  

 Osobně se domnívám, že zachycení dodatečného rizika je více než smysluplné, neboť 

dva podniky s odlišnou strukturou kapitálu a s odlišnou historií z hlediska volatility 

hospodářských výsledků by neměli mít při podobném plánu stejnou hodnotu. Stabilnější 

business by měl být zatížen menším rizikem, což by se mělo promítnout v jeho hodnotě pomocí 

nižší diskontní míry či vyššího cash-flow, a ne vždy se tak děje v dostatečné míře. Hodnota 

stabilního podniku by měla být již z principu vyšší než hodnota podniku s volatilními výsledky 

hospodaření. Uvedená snaha promítnout přímo riziko insolvence pomocí scoringového modelu 

do výnosového ocenění obchodního závodu by proto mohla najít uplatnění, ač se tento postup 

zatím v praxi běžně nepoužívá. 
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Domnívám se však, že je tento postup, ač je zatím v plenkách, je vhodné použít nejen pro 

obchodní závody, které nejsou insolventní ale zároveň ani nejsou v dobré kondici, ale taktéž pro 

ocenění obchodních závodů, u nichž již bylo v rámci insolvenčního řízení rozhodnuto, že se 

nachází v úpadku a zároveň bylo požádáno o reorganizaci. Využití tedy vidím právě v případě 

výnosového ocenění podle reorganizačního plánu, který je sestaven a znalec z něj vychází 

v případě, že se společnost nalézá v úpadu nebo čelí hrozícímu úpadku a insolvenční návrh byl 

spojen s návrhem na řešení úpadku formou reorganizace. 

 Reorganizační plán s sebou nese dodatečné riziko možného budoucího selhání. Je 

obecně známo, že značná část reorganizací nakonec končí konkurzem. Je tedy možné uvedený 

postup zachycení rizika insolvence promítnout právě v daném případě ocenění podle 

reorganizačního plánu.      

 Výsledkem navržených postupů je možnost promítnout dodatečné riziko jinak než 

přirážkou za specifická rizika, v rámci diskontu. Přirážka za specifické riziko je mnohdy těžko 

obhajitelná, v případě hledané objektivizované hodnoty zpravidla nemá v ocenění místo a 

subjektivně závisí na úsudku oceňovatele. 

Postup pro ocenění prostřednictvím metody DCF Entity je následující. Volné peněžní toky 

FCFF jsou upraveny o riziko insolvence podle níže uvedené vzorce:48 

 

FCFFmno = ����	��1 − [�� 
 

Kde:  FCFFmno volné peněžní toky upravené o riziko insolvence 

FCFFt volné peněžní toky do firmy v roce t 

p  roční pravděpodobnost úpadku 

 

Dále je zapotřebí o riziko insolvence upravit taktéž diskontní míru, resp. v ní zachycený daňový 

štít, aby pravděpodobnost úpadku nedopadala na výpočet dvakrát:48   

 

WACCno = ;<=p1 − > × �1 − [�q 5CKK 5 + ;@T�r� 5VKK 5 
 

                                                      
 
48 MAŘÍK,M, MAŘÍKOVÁ, P. Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci – postup pro metodu DCF entity a 

equity ODHADCE A OCEŇOVÁNÍ MAJETKU. 2013. ROČNÍK 19-2013. ISSN (3-4/2013) 
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Kde : WACCIN průměrné vážené náklady kapitálu u pravené o riziko insolvence 

nCK   náklady na cizí kapitál 

d   sazba daně z příjmu  

p   riziko insolvence 

CK  tržní hodnota úročeného cizího kapitálu vloženého do podniku  

nVK(Z)   náklady na vlastní kapitál zadlužené 

VK  tržní hodnota vlastního kapitálu 

K   celková tržní hodnota investovaného kapitálu  

 

Úprava o daňové štíty je promítnuta podle reagenční funkce následovně: 48   

;@T	�r�� = ;@T	�Q� + �;@T	�Q� − ;WT��S�N� − st�N�
uS�N�  

 

Kde: nCKt   náklady na cizí kapitál v roce t 

 nVK(n)    náklady na cizí kapitál při nulovém zadlužení 

CKt-1  cizí úročený kapitál k počátku roku t  

VK  t-1  tržní hodnota vlastního kapitálu k počátku roku t 

DS t-1  současná hodnota budoucích daňových štítů k počátku roku t 

 

st�N� = saň]^á	úy[]\a	_a	\]d	c + st�
1 + ;WT� = s�S�N� ∗ ;WT ∗ > ∗ �1 − [� + st�

1 + ;WT�  

 

Kde: dt   sazba daně z příjmů v roce t 

 

Pokračující hodnota daňových štítů podle Gordonova vzorce:49 

 

st� = �S� ∗ ;WT	�+� ∗ >�+� ∗ �1 − [�
;WT�+� − k + [�1 + k�  

                                                      
 
49 MAŘÍK,M, MAŘÍKOVÁ, P. Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci – postup pro metodu DCF entity a 

equity ODHADCE A OCEŇOVÁNÍ MAJETKU. 2013. ROČNÍK 19-2013. ISSN (3-4/2013) 
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Pokračující hodnota upravená o riziko insolvence bude vypočítána podle následujícího vzorce:49 

 

�� = �����+��1 − [��+�
����z{ − k + [�1 + k� 

 

Kde: PHIN pokračující hodnota upravená o riziko insolvence 

 T počet let první fáze 

 G tempo růstu v druhé fázi 

 

Celková hodnota obchodního závodu brutto, tedy pro vlastníky i věřitele je následující: 49 

 

�BCD��E =� ����	�1 − [��
Π}1 +����~z{�

+ �����+� × �1 − [�
�����+�z{ − k + 1

Π}1 +����~z{�
 

 

Obdobně je možné výpočet zkonstruovat i pro variantu DCF Equity a DCF APV. Pro promítnutí 

pravděpodobnosti úpadku je zapotřebí nejprve stanovit koeficient p. Ten bude dále vyjadřovat 

pravděpodobnost, že reorganizační plán schválený v isnolvenčním řízení v budoucnu neuspěje. 

 

Pravděpodobnost přežití  = (1-p) 

Souhrnná pravděpodobnost přežití  = (1-p)n 

 

Kalkulace ratingu je ovšem o něco náročnější, domnívám se, že metodika Moody‘s ani 

Sandard‘s &Poors není plně zveřejněna a bezplatně k užívání širokému okruhu veřejnosti. 

Dostupný je tedy výpočet podle A. Damodaradan, případně podle Z skóre. Otázkou zůstává, na 

kolik je provedená kalkulace kompatibilní s ratingem obou agentur. Kumulovaná 

pravděpodobnost selhání je pak součástí veřejně dostupných studií Sandard‘s &Poors případně 

Moody‘s. Kumulovaná pravděpodobnost je pak řádově stejná u obou ratingových agentur. 
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Přiřazení Ratingu podle Altmanova indexu Z skóre:50 

 

Zmod= 6,56*X1+3,26*X2+6,72*X3+1,05*X4 

Kde: Zmod moditifkované Z-score odvozené ze čtyř faktorů 

 X1 pracovní kapitál/bilanční suma 

 X2 nerozdělené zisky/bilanční suma 

 X3 EBIT/bilanční suma 

 X4 účetní hodnota vlastního kapitálu /suma závazků 

 

Tabulka: Výsledky podleZ - score  

Rating Průměrné Z - score 

AAA 5,02 

AA 4,30 

A 3,60 

BBB 2,78 

BB 2,45 

B 1,67 

CCC 0,95 

Zdroj: MAŘÍK, M, MAŘÍKOVÁ, P. Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci ODHADCE A 

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU. 2013. ROČNÍK 19-2013. ISSN (1/2013) 

Přiřazení ratingu podle A. Damodarana, vypočtená podle úrokového krytí podle následujícho 

vzorce:50 

Úrokové krytí = EBIT/ úroky 

Tabulka: Přiřazení ratingu dle úrokového krytí pro menší a rizikovější společnosti 

If interest coverage ratio is greater than ≤ to Rating is Spread is 

-100000 0,499999 D2/D 20,00% 

0,5 0,799999 C2/C 16,00% 

0,8 1,249999 Ca2/CC 12,00% 

1,25 1,499999 Caa/CCC 9,00% 

                                                      
 
50 MAŘÍK, M, MAŘÍKOVÁ, P. Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci ODHADCE A OCEŇOVÁNÍ 

MAJETKU. 2013. ROČNÍK 19-2013. ISSN (1/2013) 
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1,5 1,999999 B3/B- 7,50% 

2 2,499999 B2/B 6,50% 

2,5 2,999999 B1/B+ 5,50% 

3 3,499999 Ba2/BB 4,25% 

3,5 3,9999999 Ba1/BB+ 3,25% 

4 4,499999 Baa2/BBB 2,25% 

4,5 5,999999 A3/A- 1,75% 

6 7,499999 A2/A 1,25% 

7,5 9,499999 A1/A+ 1,10% 

9,5 12,499999 Aa2/AA 1,00% 

12,5 100000 Aaa/AAA 0,75% 

Zdroj: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Na základě stanoveného ratingu, následně volíme kumulovanou pravděpodobnost selhání viz 

kumulovaná pravděpodobnost selhání vydávaná každoročně ratingovou agenturou Standard & 

Poor’s a Moody’s.  

 

Tabulka: Kumulovaná pravděpodobnost selhání dle ratingu Standard & Poor’s 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 2011 Annual Global Corporate Default Study And Rating Transitions, , www.standardsandpoor.com 
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Tabulka: Kumulovaná pravděpodobnost selhání dle ratingu Standard & Poor’s 2014 

 

Zdroj: 2014 Annual Global Corporate Default Study And Rating Transitions, www.standardsandpoor.com 

 

Tabulka: Kumulovaná pravděpodobnost selhání dle ratingu Moody‘s 

 

Zdroj: Studie Moody’s Corporate Default and Recovery Rates 1920 - 2011 
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5.8. Rozhodování mezi likvidací a sanací – postup ocenění 

v insolvenčním řízení 

Při rozhodování o sanaci je třeba brát do úvahy především ekonomickou výhodnost. Klíčovým 

postupem při rozhodování o likvidaci a sanaci je především variantní výpočet, kdy na jedné 

straně stojí metoda likvidační a na straně druhé metoda výnosová. 

 Nelze přikládat váhu jen minulým dosahovaným výsledkům, ale především 

podloženému finančnímu plánu do budoucích let – tzv. sanační plán. Obchodní závod by měl 

být schopen nejen vydělat na provoz ale taktéž krýt budoucí investice, aby se majetek vlastníků 

nezmenšil a přitom byla zajištěna budoucí konkurenceschopnost. Přestože znalec vychází ze 

schváleného reorganizačního plánu, neměla by být opomenuta ani finanční a strategická analýza 

včetně analýzy plánu a generátorů hodnoty, aby si znalec udělal představu, zda je sanační plán 

skutečně proveditelný a reálně dosažitelný. Jednou z hlavních funkcí strategické a finanční 

analýzy je zjištění, zda je opodstatněné předpokládat nekonečné trvání obchodního závodu, 

nebo zda existují důvody, pro které lze předpokládat jeho omezenou životnost. Zde je však 

nutné podotknout, že zasahovat do schváleného reorganizačního plánu je problematické 

zejména z toho důvodu, že v případě schválení reorganizace bude úpadce plán muset plnit.  

 Sanace je ekonomicky výhodná, pokud výnosová hodnota z podnikání bude vyšší, než 

likvidační hodnota (tedy výnos z likvidace), přičemž minimální výnosnost pokrývá i nutné 

budoucí investice pro zajištění konkurenceschopnosti. Rozhodovací proces mezi likvidací a 

sanací umožňuje porovnání dosažené výnosové a likvidační hodnoty obchodního závodu a 

výběr proveditelné a zároveň ekonomicky výhodnější varianty řešení úpadku pro věřitele. 

 Obecně se má za to, že je-li podnik v tíživé situaci, je výhodnější použít pro ocenění 

metody založené na analýze majetku. Avšak nemusí to být vždy to nejlepší možné řešení. 

Metoda výnosová, konkrétně např. metoda diskontovaného cash-flow a její modifikace jsou 

v praxi použitelné i pro účely ocenění podniků, u nichž není plně splněn going concern princip, 

tedy princip nepřetržitého trvání podniku. Jedná se o případy podniků, u nichž lze předpokládat, 

že po určitém období dojde k ukončení jejich činnosti. Může se jednat o specializované podniky 

založené za konkrétním účelem (např. developerské společnosti založené za účelem realizace 

určitého projektu, nebo podniky provozující skládky či doly a jiné). Další možností, které skýtá 

výnosové ocenění je právě možnost porovnání výnosu z pokračování podniku s výnosem 

z likvidace. 

 Výnosový způsob ocenění je taktéž použitelný tam, kde je sice pravděpodobné, že 

podnik ukončí v budoucnu svou činnost z důvodu krizového vývoje, avšak není pravděpodobné, 

že tento okamžik nenastane hned a v podmínkách tísně.  V případě, že je zahájeno insolvenční 
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řízení, ve kterém je následně zjištěn úpadek dlužníka, rozhoduje se již o způsobu jeho řešení a 

to formou konkurzu, nebo reorganizace (nebo v případě fyzických osob nepodnikatelů místo 

reorganizace formou oddlužení). Znalec by měl zvažovat následující skutečnosti: 

 

Tři základní okruhy otázek: 

1. V čem spočívá hodnota podniku 

� Ve vlastnictví majetku (majetková, substanční metoda ocenění) 

� V podnikatelské činnosti (výnosová metoda ocenění) 

   

2. V jaké fázi životního cyklu se podnik nachází 

� Počáteční fáze, neexistuje jasný výhled, nedostatek podkladů (majetková 

metoda) 

� Zralost, stabilní vývoj (výnosová metoda) 

� Útlum (likvidační metoda, amortizační metoda) 

 

3. Jaká je ekonomická výhodnost postupu řešeného úpadku 

� Výnos pokračujícího podnikání je za podmínek reorganizačního plánu vyšší 

než výnos z ukončení činnost a likvidace (výnosová metoda) 

� Výnos z likvidace po uhrazení nákladů likvidace převyšuje výnosový 

potenciál (likvidační metoda) 

 

4. Jaké jsou legislativní požadavky na zpracovávané ocenění 

� Při ocenění je třeba vždy přihlížet i k formálním legislativím požadavkům, 

které mohou stanovit způsob ocenění, počet metod, ocenění, které musí 

znalec zpracovat. Jiné budou požadavky v rámci reorganizace podle 

insolvenčního zákona, jiné naopak v případě prodeje části podniku, 

nepeněžitého vkladu do obchodního závodu či prodeje majetku v dražbě. 

 

Kritické body v ocenění, které by znalec měl při práci taktéž zvážit, jsou v případě výnosové 

metody především dostupnost podkladů, reálnost a udržitelnost finančního plánu a vhodně 

zvolená diskontní míra. Naproti tomu v případě likvidačního ocenění bude kritickým bodem i 
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odhad délky likvidace a správný odhad nákladů likvidace. Níže uvádím graf s přehledem 

rozhodovacího procesu o volbě metod v rámci probíhajícího insolvenčního řízení. 

Graf – přehled oceňovacích postupů v rámci insolvennčího řízení 
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6. APLIKA ČNÍ ČÁST PRÁCE - STANOVENÍ HODNOTY 

PODNIKU V TÍSNI 

V rámci níže uvedených kapitol budu testovat volbu navržených metodických postupů 

vhodných pro ocenění obchodního závodu v krizi. Jako komplexní případ volím obchodní 

závod v insolvenčním řízením podaném na návrh dlužníka, kde dlužník čelí úpadku nebo 

hrozícímu úpadku a spojuje svůj insolvenční návrh s návrhem na reorganizaci.  

 Podmínkou pro povolení reorganizace za podmínek dle § 316 odst. 5 IZ je předložení 

reorganizačního plánu insolvenčnímu soudu. Tento musí být přijatý alespoň polovinou všech 

zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech 

nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek. Reorganizační plán je povinen dlužník 

předložit společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku. 

 V řešené situaci v aplikační části práce o úpadku dlužníka dosud nebylo rozhodnuto, 

tedy uvedená podmínka je splněna. Dlužníkův návrh na povolení reorganizace byl podán 

v zákonem požadované lhůtě, a jak vyplývá z předložených hlasovacích lístků, rovněž 

s potřebným kvórem věřitelů dle navrhovaného reorganizačního plánu. Předložený 

reorganizační plán byl v souladu s ust. § 316 odst. 5 IZ přijat alespoň polovinou všech 

zajištěných věřitelů a polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek. 

  

6.1. Znalecký úkol podle usnesení o jmenování znalce při 

reorganizaci 

Toto „vzorové“ ocenění je vypracováno na základě usnesení Vrchního soudu v Olomouci 

KSOS 36 INS 12345/2015, v insolvenční věci dlužníka, společnosti Česká drůbežářská, a.s. se 

sídlem Nedošín 14, Litomyšl, PSČ 57001, IČ: 12345678 ze dne 14. ledna 2016. 

 Typické zadání ocenění pro účely reorganizace vydané insolvenčním soudem zní 

následovně: Posudek má být vypracován za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka, 

Česká drůbežářská, a.s., přičemž pro účely ocenění platí, že provoz dlužníkova podniku skončí 

ke dni podání znaleckého posudku. Části majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na 

uspokojení ze zajištění, se ve znaleckém posudku ocení odděleně. V rámci téhož usnesení se 

taktéž povoluje reorganizace dlužníka. 

 Znalci se ukládá, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení usnesení předložil soudu 

písemně znalecký posudek, ve kterém provede ocenění majetkové podstaty dlužníka. 
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6.1.1. Den ocenění 

Ocenění majetkové podstaty Společnosti je provedeno v rozsahu dostupných podkladů zejména 

reorganizačního plánu a soupisu majetku a závazků ke dni zjištění úpadku dlužníka tj. 

k 31.12.2015 předloženého insolvenčnímu soudu. Skutečnosti známé do dne vyhotovení 

ocenění byly zohledněny.   

 

6.1.2. Popis oceňované společnosti 

Společnost Česká drůbežářská, a.s. je charakterizována následujícími údaji: 

Obchodní jméno:  Česká drůbežářská, a.s. 

Sídlo:    Mařákova 931, Litomyšl-Město, PSČ 569 67, Litomyšl 

IČO:    123 45 678 

Den zápisu:   1. února 1994 

Právní forma:   Akciová společnost 

Základní kapitál:  25 000 000,- 

Předmět podnikání   výroba konzumních vajec, výroba jatečné drůbeže 

 

6.2. Strategická a finanční analýza 

Strategická analýza by měla vypovídat o trhu, na kterém společnost operuje a o budoucím 

možném vývoji jejího postavení. Měla by zdůvodnit dlouhodobý vývoj tržeb, jsou-li na trhu 

závislé. Finanční analýza pak vypovídá o finančním zdraví samotné společnosti a umožnit 

prognózu generátorů hodnoty, na kterých stojí sestavený finanční plán.  

 

6.2.1. Strategická analýza 

Při zpracování této části bylo pracováno s dokumentem Zemědělství 2014, který hodnotí z 

pohledu jednotlivých ekonomických ukazatelů vývoj v zemědělství. Publikace byla zpracována 

Ministerstvem zemědělství a zveřejněna v červenci 2015. Dále bylo čerpáno 

z makroekonomické predikce MFČR. 
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Tabulka – Hlavní makroekonomické indikátory 

 

Zdroj: Makroekonomická predikce MFCR  dostupná na http://www.mfcr.cz 

Ačkoliv se ekonomika nenachází na hodnotách před finanční krizí, lze očekávat mírný kladný 

hospodářský růst a mírnou inflaci. ČNB směřuje své kroky k zachování výhledu 

dvouprocentního inflačního cíle v dlouhodobém měřítku. 

Analýza drůbeže (produkce, spotřeby) 

V roce 2013 klesla dle statistických údajů produkce drůbežího masa proti roku 2012 o 5,8% a 

byla tak vůbec nejnižší od vstupu ČR do EU v roce 2004. V roce 2014 Ministerstvo zemědělství 

předpokládá stagnaci, anebo mírný pokles produkce tohoto druhu masa. Spotřeba tohoto druhu 

masa se v posledních letech pohybovala kolem hranice 25,0 kg/obyv./rok. Tato výše spotřeby 

byla o 2 kg vyšší, než průměrná spotřeba tohoto druhu masa v EU. Přestože poptávka po tomto 

druhu masa stagnuje i přes nárůst ceny, která kopíruje růst ceny hlavně u vepřového masa, tak 

zaujímá na přední místo ve spotřebním koši. 

 V minulosti, v roce 2012 a 2013, byl zaznamenán pokles produkce proti předchozím 

letům, který byl převážně způsoben dopady unijních standardů pohody kuřat chovaných na 

maso (směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro 

ochranu kuřat chovaných na maso převedená do českého právního řádu vyhláškou č. 464/2009 



Strana 137 
 

Sb., ze dne 16. prosince 2009, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních 

standardech pro ochranu hospodářských zvířat).51 

Tabulka: Bilance výroby, spotřeby drůbeže a ceny kuřat (tis. t ž. hm. a Kč/kg) 

 

Zdroj: Publikace Zemědělství 2014 dostupná na http://eagri.cz 

 

 

                                                      
 
51 Publikace Zemědělství 2014 dostupná na http://eagri.cz 
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Analýza výroby a spotřeby vajec 

V roce 2012 se podle statistiky stavy nosnic jak v zemědělském sektoru, tak v domácím 

hospodářství snížily o 7,3% a dostaly se tak na nejnižší úroveň po vstupu ČR do EU. Pokles byl 

způsoben úpravou technologie chovu podle směrnice Rady 74/1999 stanovující minimální 

standardy pro ochranu nosnic. Změna spočívala v zákazu využití tzv. neobohacených klecí. 

Výrobci vajec se s touto skutečností nakonec vyrovnali a stavy slepic v obou sektorech se v roce 

2013 zvýšily i přes snížení ceny zemědělských výrobců. V důsledku těchto změn se zvýšila 

výroba vajec proti roku 2012 o skoro 8%. Spotřeba vajec v ČR je jedna z nejvyšších ve 

vyspělých státech Evropy a pohybuje se již několik let kolem 240 kusů vajec na obyvatele a rok. 

Rozdíl mezi spotřebou a výrobou je řešen dovozem, který v současné době dosahuje jedné 

třetiny.52 

Tabulka: Výroba a spotřeba vajec (mil. Ks), ceny zemědělských výrobců (CZV)a spotřebitelské ceny (SC) v Kč/ks 

 

Zdroj: Publikace Zemědělství 2014 dostupná na http://eagri.cz 

V roce 2014 se situace stabilizovala a stavy nosnic celkem vzrostly proti roku 2013 o 8,0% a 

dostaly se zhruba na úroveň stavů roku 2011. 

  

                                                      
 
52 Publikace Zemědělství 2014 dostupná na http://eagri.cz 
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Odvětvová klasifikace - Identifikace dle Registru ekonomických subjektů 

Společnost Česká Drůbežářská, a.s. působí dle členění CZ-NACE na následujících trzích: 

� 0147 Chov drůbeže 

� 014 Živočišná výroba 

� 462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty 

Pozici společnosti na trhu odhaduji podle dat zjištěných z databáze Amadeus. AMADEUS 

(Analyse Major Databases from EUropean Sources) je databáze evropských společností 

obsahující finanční informace o více než 21 milionech evropských společností, autorem je 

společnost Bureau van Dijk Electronic Publishing. 

Tabulka: Export pro dané odvětví z databáze Amadeus 

Product name Amadeus 

Data update 26/11/2015 (n° 2543) 

Export date 19/06/2016 

Cut off date 31/03 

  Step result Search result 

1. Status: Active companies 3,010,923 3,010,923 

  

2. NACE Rev. 2 (Primary codes only): 0147 - Raising of poultry 2,972 2,784 

  

3. Region/Country/region in country: Czech Republic 70,797 47 

  

4. Type of accounts: U1 (companies with unconsolidated 
accounts only), NRF (No recent financial), LF (Limited 
financial), NRLF (No recent limited financial) 

3,134,314 47 

5. Years with available accounts: 2014, 2013, 2012, 2011 1,624,381 31 

  

 

TOTAL 
 

TOTAL 31 

Zdroj: Výstup databáze Amadeus 

Tabulka – Vývoj parametru Obrat odvětví i Společnosti (tis Kč) 

OBDOBÍ 2012 2013 2014 

Obrat na trhu celkem 7 375 425 6 227 010 6 705 319 

Česká Drůbežářská, a.s. 94 658 93 654 84 314 

míra růstu - -1% -10% 

podíl Česká Drůbežářská, a.s.. na trhu 1,28% 1,5% 1,26% 

EBIT marže za trh celkem 4,35% 1,55% 6,14% 

EBIT marže za Česká Drůbežářská, a.s. 6,53% 1,56% -17,38% 

Zdroj: Finanční databáze AMADEUS 
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Z výše uvedených dat je patrné následující: 

� Ve sledovaném období 2012-2014 vykazuje trh mírně rostoucí tendence položky 

Obrat, naopak obrat společnosti ve stejném období klesal vlivem interních problémů 

� Podíl obratu společnosti na obratu trhu jako celku je po celé sledované období 2012-

2014 poměrně stabilní, tedy cca 1,3-1,5% 

� Ve sledovaném období 2012-2014 vykazuje trh mírně růstové tendence hodnoty 

ukazatele EBIT/Obrat, přičemž hodnota ukazatele společnosti vykazuje proměnlivý 

vývoj hodnot v posledním roce, jinak se nachází v obdobné výši 

 

6.2.2. Finanční analýza společnosti  

Absolutní a relativní hodnoty netto aktiv 

Celková hodnota aktiv netto se po celé sledované období pohybuje v intervalu 70 až 92 mil. Kč, 

přičemž obě skupiny aktiv, stálá i oběžná, zaznamenaly ve sledovaném období z dlouhodobého 

hlediska pokles. 

Tabulka - Vývoj aktiv od 31.12.2012 do 31.12.2015 (tis. Kč) 

OBDOBÍ 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

AKTIVA CELKEM 92 236 90 952 84 003 70 337 

Pohledávky za upsaný základní kapitál  0  0  0  0 

Stálá aktiva 60 695 53 994 49 723 46 621 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 60 695 53 994 49 723 46 621 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 31 541 36 958 34 280 23 716 

Zásoby 17 888 14 967 21 495 12 081 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 8 736 9 871 10 708 11 472 

Krátkodobý finanční majetek 4 917 12 120 2 077 163 

Časové rozlišení 0 0 0 0 

Absolutní hodnoty pasiv 

V souladu s vývojovými tendencemi celkové výše aktiv zaznamenala společnost ve sledovaném 

období klesající výši vlastního kapitálu. Položka cizí zdroje průběžně narůstala s potřebou 

likvidity. Společnost tedy postupně navyšovala bankovní úvěry až na úroveň, která vedla 

v kombinaci s nepříznivým vývojem tržeb a nákladů k její insolvenci.  
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Tabulka - Vývoj pasiv od 31.12.2012 do 31.12.2015 (tis. Kč) 

OBDOBÍ 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

PASIVA CELKEM 92 236 90 952 84 003 70 337 

Vlastní kapitál  42 629 43 588 28 274 6 741 

Základní kapitál 25 000 25 000 25 000 25 000 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a  
ostatní fondy ze zisku 

3 500 3 500 3 500 3 500 

Výsledek hospodaření minulých let 8 556 14 129 15 088 -226 

VH běžného účetního období (+/-)                                                5 573 959 -15 314 -21 533 

Cizí zdroje 49 607 47 364 55 729 63 596 

Rezervy 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 24 407 26 364 28 329 29 196 

Bankovní úvěry a výpomoci 25 200 21 000 27 400 34 400 

Časové rozlišení 0 0 0 0 

 

Analýza provozních nákladů a výnosů Společnosti 

Tabulka – Výkaz zisků a ztrát společnosti od 31.12.2012 do 31.12.2015 (v tis. Kč) 

OBDOBÍ 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Obchodní marže 0 0 0 0 

Výkony 94 658 93 654 84 314 88 967 

Výkonová spotřeba 69 297 72 668 79 556 73 275 

Spotřeba materiálu a energie 63 704 62 849 71 454 65 353 

Služby 5 593 9 819 8 102 7 922 

Přidaná hodnota 25 361 20 986 4 758 15 692 

Osobní náklady 12 571 12 375 12 921 11 466 

Mzdové náklady 9 180 8 568 9 084 8 200 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 600 625 625   

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 570 2 936 2 956 3 007 

Sociální náklady 221 246 256 259 

Daně a poplatky 179 188 184 202 

Odpisy dlh. nehmotného a hmotného majetku 6 433 6 960 6 309 5 900 

Provozní výsledek hospodaření 6 178 1 463 -14 656 -1 876 

V tabulce níže je uvedena analýza základních výkonnostních ukazatelů: 
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Tabulka – Finanční analýza základních výkonnostních ukazatelů (v %) 

OBDOBÍ 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Výkonová spotřeba/Výkony 73% 78% 94% 82% 

Spotřeba mat. a energie/Výkony 67% 67% 85% 73% 

Služby/Výkony 6% 10% 10% 9% 

Mzdové N/Výkony 10% 9% 11% 9% 

Odměny/Mzdové N 7% 7% 7% 0% 

Odměny/Výkony 1% 3% 4% 3% 

N na soc. a zdr. Pojišť/Mzdové N 28% 34% 33% 37% 

Soc. N/Mzdové N 2% 3% 3% 3% 

Daně a poplatky/Výkony 0% 0% 0% 0% 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné následující: 

- Proměnlivá spíše zhoršující se marže hospodaření s materiálem a energií, i se službami  

- Dlouhodobě konstantní marže hospodaření se mzdovými náklady 

 

Graficky lze klesající výkon, dlouhodobě spíše klesající přidanou hodnotu a rovněž i provozní 

hospodářský výsledek zobrazit za období 2012-2015 způsobem uvedeným níže.  

Graf – Finanční analýza absolutních výkonnostních ukazatelů (v tis. Kč) 
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Analýza poměrových ukazatelů Společnosti 

V následující tabulce je provedena analýza základních poměrových ukazatelů rentability, 

likvidity, aktivity a zadluženosti: 

Tabulka – Finanční analýza základních poměrových ukazatelů (v %) 

FINANČNÍ UKAZATELE 2011 2012 2013 2014 

Rentabilita vlastního kapitálu 13,1% 2,2% -54,2% -36,4% 

Produkční síla (Rentabilita aktiv) 6,0% 1,1% -18,2% -3,5% 

Rentabilita tržeb 6,5% 1,6% -17,4% -2,1% 

Kvóta vlastního kapitálu 46,2% 47,9% 33,7% 9,6% 

Úrokové zatížení (Úrokové krytí) 9,8% 34,4% -4,5% -30,8% 

Míra úplatného cizího kapitálu 50,8% 44,3% 49,2% 54,1% 

Peněžní likvidita 16,0% 40,9% 6,8% 0,5% 

Pohotová likvidita 44,5% 74,1% 41,6% 36,8% 

Celková likvidita 102,7% 124,6% 111,6% 75,1% 

Obrat celkových aktiv 0,97 0,97 1,00 0,79 

Obrat pohledávek (krátkodobých z obch. vztahů) 0,09 0,10 0,12 0,13 

Obrat zásob 0,19 0,16 0,25 0,14 

 

6.3. Výběr vhodné metody ocenění 

V insolvenčním řízení je úkolem znalce zpracovat ocenění majetkové podstaty dlužníka, 

společnosti Česká Drůbežářská, a.s., pro účely reorganizace, přičemž samostatně je vyčíslena 

hodnota části majetkové podstaty, ke které je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění. 

 S přihlédnutím ke skutečnosti, že na základě usnesení Vrchního osudu v Olomouci bylo 

rozhodnuto o povolení reorganizace, obsahují následující kapitoly, v souladu s obecně 

požívanou metodikou, ocenění odvíjející se od dvou možných budoucích scénářů: 

 První varianta vychází z předpokladu dalšího fungování společnosti („going koncern 

princip“) podle scénáře navrženém v reorganizačním plánu. Pro daný účel je zpracováno 

ocenění na základě výnosové metody diskontovaného cash-flow, která na základě výsledků 

dosahovaných v předchozích letech, se zohledněním úpravy podnikatelských aktivit 

navrhovaných reorganizačním plánem, dává obrázek o stavu hospodaření v případě možné 

reorganizace. Tato metoda je doplněna o metodický postup zohledňující pravděpodobnost 

selhání a opakovaného úpadku v budoucích letech. 

 Jako druhá varianta je pak provedeno ocenění podniku likvidační hodnotou, tj. metodou 

vylučující „going concern“ předpoklad budoucího pokračování podniku. Výsledky metody DCF 
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a likvidační metody jsou z hlediska vzájemné porovnatelnosti metodického základu shrnuty 

v rekapitulační tabulce. Použité metody ocenění: 

� Předpoklad řešení úpadku reorganizací – Hodnota pokračujícího podniku (Going 

Concern Value) 

� Předpoklad řešení úpadku konkurzem – Likvidační hodnota 

 

V závěru je v souladu s výběrem metodiky provedené v kapitole 5.8 zvážena míra spokojení 

pohledávek věřitelů při porovnání obou variant řešení úpadku. 

 

6.4. Návrh ocenění podniku – ocenění podniku pro účely řešení 

úpadku formou reorganizace  

V rámci ocenění podniku pro účely reorganizace je zapotřebí testovat hodnotu společnosti na 

základě předpokladu jejího nepřetržitého trvání, tedy za předpokladu splnění going concern 

principu. Vztah mezi současnou hodnotou a budoucími finančními toky, které obecně 

společnost vytvoří v budoucnu, lze vyjádřit takto: 

 

Hodnota	podniku	celkem =� �����
�1 +������

�

���
+ ��
�1 +������ 

 

Kde: T  délka první fáze v letech 

PH  pokračující hodnota 

WACC  průměrné vážené náklady kapitálu  

FCFF  volný peněžní tok do firmy 

 

Samotná podstata metody volných finančních toků je dostatečně známa a byla již vysvětlena 

v předchozích kapitolách. V dalším se tedy pouze omezím na popis postupu v těch bodech, kde 

obecně existuje více možných alternativ postupu. 
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Určení hotovostních toků k diskontování: 

V praxi se přikláním k postupu, založeném na diskontování čistých finančních toků, tj. volné 

hotovosti vytvářené provozní a investiční činností společnosti, dále upravené tak, aby bylo 

zohledněno zdanění společnosti. Pro větší názornost uvádím níže postup stanovení čistého  

cash-flow: 

Provozní Příjmy před placením úroků a daní 

-  Daně na Příjmy před placením úroků a daní 

+ Změna v odložených daních  

= Čistý provozní zisk minus upravené daně 

+ Odpisy 

+ Úpravy o jiné bezhotovostní položky zahrnuté v Příjmech před placením úroků a daní 

= Hrubý peněžní příjem   

-    Investice do fixních aktiv 

+/-  změna pracovního kapitálu 

-  Investice do ostatních čistých aktiv 

= Volný provozní hotovostní tok akcionářům i věřitelům obchodního závodu 

 

Odhad požadované výnosnosti kapitálu 

Pro stanovení současné hodnoty budoucích hotovostních toků je nutné určit diskontní faktor, 

který by měl věrně odrážet náklady příležitosti kapitálu. V případě diskontování čistých 

hotovostních toků k výpočtu hodnoty společnosti akcionáře i věřitele společnosti je využívána 

diskontní míra odpovídající váženému průměru nákladu kapitálu (weighted average cost of 

capital – WACC). 

WACC = náklady vlastního kapitálu * (tržní hodnota vlastního kapitálu/ celkový kapitál) 

+ náklady na cizí zdroje * (tržní hodnota úročených cizích zdrojů/ celkový kapitál) * (1- 

efektivní daňová sazba) 

 

Náklady vlastního kapitálu 

Součástí diskontní míry na úrovni WACC jsou dále náklady na vlastní kapitál. Při určení 

požadovaných nákladů vlastního kapitálu jsem použila standardní postup založený  

na modelu oceňování kapitálových aktiv (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Tento model 

předpokládá, že tržní výnos akciového kapitálu je roven nákladům bezrizikového dluhového 
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kapitálu plus prémie za riziko, která se rovná tržní odměně za riziko (rozdíl mezi očekávanou 

výnosností akciového trhu a bezrizikovou sazbou) násobené koeficientem vyjadřujícím 

příspěvek systematického rizika oceňované společnosti k riziku akciového trhu, tzv. beta 

koeficient. Požadovaný výnos vlastního kapitálu je blíže rozebrán v kapitole 5 a určí se jako 

jako: 

nvk(z) = rf +[E (Rm) - rf] * βA 
 

Kde:  nVK(Z)  náklady na vlastní kapitál, rovněž uváděné jako stření očekávaná  

   výnosnost cenného papíru A (E(RA)) 

rf   bezriziková výnosnost 

[E (Rm) - rf] prémie za tržní riziko 

βA  koeficient beta cenného papíru A 

E (Rm)  střední očekávaná výnosnost kapitálového trhu 

 

Při stanovení zadlužené beta je počítáno s průměrným tržním poměrem vlastních a cizích zdrojů 

v daném sektoru podnikání. 

Zadlužená beta=nezadlužená beta*[1+ 1- efektivní daňová sazba) * (tržní poměr cizích a 

vlastních zdrojů)] 

Náklady na cizí zdroje 

Náklady na cizí zdroje vychází ze sjednaných úrokových sazeb a splátkového kalendáře dle 

schváleného reorganizačního plánu společnosti.  

 

Vážený průměr nákladu kapitálu 

Hodnota váženého průměru nákladu kapitálu je stanovena na základě výše popsaných nákladů 

na vlastní a cizí zdroje a tržního poměru cizích a celkových zdrojů, který kalkulován na základě 

očekávaného objemu využívaných úročených cizích zdrojů. 
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6.4.1. Výnosová metoda DCF Entity 

Finanční plán a jeho analýza 

Finanční plán vychází z reorganizačního plánu pro období let 2016 - 2025 a to včetně 

plánovaných investic a plánu odpisů. Tento plán jsem podrobila detailní analýze a prověřila jej 

z pohledu proveditelnosti a návaznosti na historické výsledky hospodaření, z pohledu reálnosti 

v rámci odvětví a analýzy generátorů hodnoty společnosti. Uvedený plán považuji za reálně 

dosažitelný na stabilizované úrovni použitelné pro ocenění včetně perpetuitního efektu. Tržby 

Společnosti jsou tvořeny v převážné většině prodejem vajec. Analýza situace na trhu vajec 

v České republice naznačuje následující cenový vývoj. 

Graf – Vývoj průměrné realizační ceny za vejce od prosinec 2012 až březen 2015 (v Kč) 

 

zdroj. SZIF 

Průměrná cena vajec dle statistiky Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) byla 

srovnána s realizační cenou vajec společnosti. 

Tabulka – Průměrná cena za kus vajec dle SZIF a Společnosti za roky 2013 a 2014 (v Kč) 

 

SZIF Společnost 

průměr 2013 1,72 1,70 

průměr 2014 1,81 1,74 

 

Na základě analýzy historických cen za kus vajec společnosti v porovnání s daty uváděnými dle 

SZIF byl stanoven predikovaný objem prodeje vajec a cenu za jeden kus. Reorganizační plán je 

z tohoto pohledu reálný.  Plán tržeb společnosti uvádím v tabulkách níže. 
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Tabulka – Analýza plánu tržeb společnosti (2016 až 2025) včetně historických dat za období 2012-2015 

 

2012 2013 2014 2015 

prodej vajec v ks 55 048 50 201 48 580 49 791 

cena v Kč/ks 1,72 1,87 1,74 1,79 

tržby z prodeje vajec v mil. Kč 94 658 93 654 84 314 88 967 

Tabulka – Analýza plánu tržeb společnosti (2017 - 2022) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

prodej vajec v ks 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

cena v Kč/ks 1,80 1,84 1,87 1,91 1,95 

tržby z prodeje vajec v mil. Kč 89 833 91 800 93 636 95 509 97 419 

Tabulka – Analýza plánu tržeb společnosti (2023 - 2029) 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

prodej vajec v ks 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

cena v Kč/ks 1,99 2,03 2,07 2,11 2,15 

tržby z prodeje vajec v mil. Kč 99 367 101 355 103 382 105 449 107 558 

 

Položky provozních nákladů a výnosů vychází z reorganizačního plánu a je v soulad s predikcí 

výše uvedeného cenového vývoje vajec následovně. V plánu je vzata do úvahy úspora 

mzdových nákladů vzhledem ke snížení počtu kmenových zaměstnanců tak, jak předpokládá 

reorganizační plán a dále mírná úspora provozních nákladů. 

Tabulka – Historické poměrové ukazatele provozu 2012-2015 (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2012 2013 2014 2015 

Výkonová spotřeba/Výkony 73% 78% 94% 82% 

Spotřeba mat. a energie/Výkony 67% 67% 85% 73% 

Služby/Výkony 6% 10% 10% 9% 

Mzdové N/Výkony 10% 9% 11% 9% 

Odměny/Mzdové N 7% 7% 7% 0% 

Odměny/Výkony 1% 3% 4% 3% 

N na soc. a zdr. Pojišť/Mzdové N 28% 34% 33% 37% 

Soc. N/Mzdové N 2% 3% 3% 3% 

Daně a poplatky/Výkony 0% 0% 0% 0% 

OPV/Výkony 0% 0% 0% 0% 

OPN/(N na zb. a Výkonová spotřeba) 0% 0% 0% 0% 

Prodaný materiál/Tržby z prodeje materiálu n/a n/a n/a n/a 
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Tabulka – Poměrové ukazatele provozu 2016-2020 (tis. Kč) 

 

Tabulka – Poměrové ukazatele provozu 2021 - 2025 (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

Výkonová spotřeba/Výkony 80% 80% 80% 80% 80% 

Spotřeba mat. a energie/Výkony 72% 72% 72% 72% 72% 

Služby/Výkony 8% 8% 8% 8% 8% 

Mzdové N/Výkony 7% 7% 7% 7% 7% 

Odměny/Mzdové N 0% 0% 0% 0% 0% 

Odměny/Výkony 2% 2% 2% 2% 2% 

N na soc. a zdr. Pojišť/Mzdové N 34% 34% 34% 34% 34% 

Soc. N/Mzdové N 4% 4% 4% 4% 4% 

Daně a poplatky/Výkony 0% 0% 0% 0% 0% 

OPV/Výkony 0% 0% 0% 0% 0% 

OPN/(N na zb. a Výkonová spotřeba) 0% 0% 0% 0% 0% 

Prodaný materiál/Tržby z prodeje materiálu n/a n/a n/a n/a n/a 

 

Kalkulace provozního HV po roce 2015 

Plán jednotlivých položek provozních výnosů i nákladů na roky 2016-2025 uvádím v tabulce, 

nejprve pro období 2016-2020: 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

Výkonová spotřeba/Výkony 80% 80% 80% 80% 80% 

Spotřeba mat. a energie/Výkony 72% 72% 72% 72% 72% 

Služby/Výkony 8% 8% 8% 8% 8% 

Mzdové N/Výkony 8% 7% 7% 7% 7% 

Odměny/Mzdové N 0% 0% 0% 0% 0% 

Odměny/Výkony 3% 2% 2% 2% 2% 

N na soc. a zdr. Pojišť/Mzdové N 34% 34% 34% 34% 34% 

Soc. N/Mzdové N 3% 4% 4% 4% 4% 

Daně a poplatky/Výkony 0% 0% 0% 0% 0% 

OPV/Výkony 0% 0% 0% 0% 0% 

OPN/(N na zb. a Výkonová spotřeba) 0% 0% 0% 0% 0% 

Prodaný materiál/Tržby z prodeje materiálu n/a n/a n/a n/a n/a 
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Tabulka - Finanční plán pro ocenění společnosti (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

TRŽBY           

Výkony 89 833 91 800 93 636 95 509 97 419 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 0 0 

TRŽBY PROVOZNÍ CELKEM 89 833 91 800 93 636 95 509 97 419 

NÁKLADY           

Výkonová spotřeba 71 866 73 440 74 909 76 407 77 935 

   Spotřeba materiálu a energie 64 679 66 096 67 418 68 766 70 142 

   Služby 7 187 7 344 7 491 7 641 7 794 

Osobní náklady 9 190 8 926 8 930 8 935 8 939 

   Mzdové náklady 6 700 6 500 6 500 6 500 6 500 

   Odměny členům orgánů společnosti 0 0 0 0 0 

   Náklady na SZP 2 278 2 210 2 210 2 210 2 210 

   Sociální náklady 212 216 220 225 229 

Daně a poplatky 195 199 203 207 211 

Ostatní provozní náklady 0 0 0 0 0 

NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM 81 251 82 565 84 042 85 548 87 085 

Odpisy (účetní) 5 670 6 106 6 281 6 643 6 809 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2 912 3 129 3 313 3 317 3 525 

 

Pro období počínaje 2021-2025 odvozuji klíčové položky provozního hospodářského výsledku 

následujícím způsobem: 

 

Tabulka - Finanční plán pro ocenění společnosti (tis. Kč)     

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

TRŽBY           

Výkony 99 367 101 355 103 382 105 449 107 558 

Ostatní provozní výnosy 0 0 0 0 0 

TRŽBY PROVOZNÍ CELKEM 99 367 101 355 103 382 105 449 107 558 

          

NÁKLADY           

Výkonová spotřeba 79 494 81 084 82 705 84 359 86 047 

   Spotřeba materiálu a energie 71 544 72 975 74 435 75 924 77 442 

   Služby 7 949 8 108 8 271 8 436 8 605 

Osobní náklady 9 118 9 300 9 486 9 676 9 869 

   Mzdové náklady 6 630 6 763 6 898 7 036 7 177 

   Odměny členům orgánů společnosti 0 0 0 0 0 
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   Náklady na SZP 2 254 2 299 2 345 2 392 2 440 

   Sociální náklady 234 238 243 248 253 

Daně a poplatky 215 220 224 228 233 

Ostatní provozní náklady 0 0 0 0 0 

NÁKLADY PROVOZNÍ CELKEM 88 827 90 604 92 416 94 264 96 149 

Odpisy (účetní) 5 974 5 203 4 673 5 257 5 897 

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4 566 5 548 6 293 5 929 5 512 

 

Graf – Vývoj provozního hospodář. výsledku před odpočtem odpisů – EBITDA (tis. Kč) 

 

V následujícím grafu je uveden mírně rostoucí trend základních provozních parametrů 

Společnosti včetně historicky dosažených hodnot a zlomového roku 2014. 
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Graf – Vývoj provozních parametrů Společnosti (tis. Kč) 

 

 

Pracovní kapitál 

Projekce pracovního kapitálu je založena zejména na předpokladu obrátek u nejvýznamnějších 

položek pohledávek a závazků, jež byly kalkulovány dle reorganizačního plánu v souladu 

s historickými hodnotami. Plán jednotlivých položek pracovního kapitálu je uveden dále 

v tabulkách.  

 Krátkodobé pohledávky z obchodního styku byly predikovány s přihlédnutím 

k dodanému reorganizačnímu plánu provozních výnosů a historicky dosažené průměrné doby 

obrátky za roky 2012-2015. Ostatní položky krátkodobých pohledávek mají zanedbatelný vliv 

na pohyb pracovního kapitálu Společnosti. 

Tabulka – Plán provozních pohledávek (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

POHLEDÁVKY Z OBCHOD. VZTAHŮ 

Stav ke konci období 11 321 11 569 11 801 12 037 12 277 

Průměrná obrátka z tržeb (dny) 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 

Průměrná meziroční změna -51 -248 -231 -236 -241 

OSTATNÍ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY 
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OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

Stav ke konci období 202 202 202 202 202 

Průměrná meziroční změna 0 0 0 0 0 

POHLEDÁVKY CELKEM 

Stav ke konci období 11 523 11 771 12 003 12 239 12 479 

Průměrná obrátka z tržeb (dny) 46,82 46,80 46,79 46,77 46,76 

Průměrná meziroční změna -51 -248 -231 -236 -241 

Tabulka - Plán provozních pohledávek (tis. Kč) - pokračování 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

POHLEDÁVKY Z OBCHOD. VZTAHŮ 

Stav ke konci období 12 523 12 773 13 029 13 290 13 555 

Průměrná obrátka z tržeb (dny) 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 

Průměrná meziroční změna -246 -250 -255 -261 -266 

OSTATNÍ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY 

Stav ke konci období 202 202 202 202 202 

Průměrná meziroční změna 0 0 0 0 0 

POHLEDÁVKY CELKEM 

Stav ke konci období 12 725 12 975 13 231 13 492 13 757 

Průměrná obrátka z tržeb (dny) 46,74 46,73 46,71 46,70 46,69 

Průměrná meziroční změna -246 -250 -255 -261 -266 

 

Krátkodobé závazky z obchodního styku byly predikovány s přihlédnutím k dodanému 

reorganizačnímu plánu provozních nákladů a k historicky dosažené průměrné doby obratu z let 

2012 – 2015. Položky závazky k zaměstnancům a sociálnímu a zdravotnímu pojištění byly 

predikovány ve výši 1/12 roční predikované výše příslušných osobních nákladů. Ostatní 

položky krátkodobých závazků jsou predikovány v souladu s historicky dosaženými hodnotami 

a jejich význam není pro celkový pohyb pracovního kapitálu Společnosti výrazný. 

Tabulka - Plán provozních závazků Společnosti (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ 

Stav ke konci období 19 024 19 441 19 829 20 226 20 631 

Průměrná obrátka z nákladů (dny) 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 

Průměrná meziroční změna -373 417 389 397 405 

ZÁVAZKY K ZAM ĚSTNANCŮM 

Stav ke konci období. 558 542 542 542 542 

Průměrná meziroční změna 80 -17 0 0 0 

ZÁVAZKY ZE SOC. ZABEZPEČENÍ A ZDRAV. POJ. 

Stav ke konci období 190 184 184 184 184 

Průměrná meziroční změna -125 -6 0 0 0 

STÁT - DAŇOVÉ ZÁVAZKY A DOTACE 

Stav ke konci období 247 247 247 247 247 
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Průměrná meziroční změna 0 0 0 0 0 

ZÁVAZKY CELKEM 

Stav ke konci období 20 019 20 414 20 802 21 199 21 604 

Průměrná obrátka z nákladů (dny) 101,68 101,46 101,36 101,27 101,18 

Průměrná meziroční změna -418 394 389 397 405 

Tabulka - Plán provozních závazků Společnosti (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ 

Stav ke konci období 21 043 21 464 21 893 22 331 22 778 

Průměrná obrátka z nákladů (dny) 96,62 96,62 96,62 96,62 96,62 

Průměrná meziroční změna 413 421 429 438 447 

ZÁVAZKY K ZAM ĚSTNANCŮM 

Stav ke konci období. 553 564 575 586 598 

Průměrná meziroční změna 11 11 11 11 12 

ZÁVAZKY ZE SOC. ZABEZPEČENÍ A ZDRAV. POJ. 

Stav ke konci období 188 192 195 199 203 

Průměrná meziroční změna 4 4 4 4 4 

STÁT - DAŇOVÉ ZÁVAZKY A DOTACE 

Stav ke konci období 247 247 247 247 247 

Průměrná meziroční změna 0 0 0 0 0 

ZÁVAZKY CELKEM 

Stav ke konci období 22 031 22 466 22 911 23 364 23 826 

Průměrná obrátka z nákladů (dny) 101,15 101,13 101,11 101,09 101,07 

Průměrná meziroční změna 427 436 444 453 462 

 

Položka Zásoby byla predikována s přihlédnutím k dodanému reorganizačnímu plánu, 

s ohledem historicky dosaženou dobou obratu zásob. 

Tabulka – Plán Zásob Společnosti (v tis. Kč) 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

Stav ke konci období 12 199 12 466 12 715 12 969 13 229 

Průměrná obrátka z tržeb (dny) 49,56 49,56 49,56 49,56 49,56 

Průměrná meziroční změna -118 -267 -249 -254 -259 

Tabulka – Plán Zásob Společnosti (v tis. Kč) 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

Stav ke konci období 13 493 13 763 14 038 14 319 14 606 

Průměrná obrátka z tržeb (dny) 49,56 49,56 49,56 49,56 49,56 

Průměrná meziroční změna -265 -270 -275 -281 -286 

 

Investice jsou plánovány v souladu s reorganizačním plánem v celkovém rozsahu jsou na úrovni 

odpisů.    
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Tabulka - Plán investic a odpisů (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

Čerpání investic celkem -2 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Celkové odpisy 5 670 6 106 6 281 6 643 6 809 

Tabulka - Plán investic a odpisů (tis. Kč) – pokračování 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

Čerpání investic celkem -6 000 -6 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Celkové odpisy 5 974 5 203 4 673 5 257 5 897 

 

Financování se odvíjí od schváleného reorganizačního plánu následujícím způsobem:  

Tabulka - Vývoj financování cizími zdroji (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 
Celkové úročené cizí zdroje na počátku období 24 080 22 400 19 911 17 422 14 933 

Nákladové úroky 465 423 373 324 274 

Náklady na cizí zdroje 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Tabulka - Vývoj financování cizími zdroji (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 
Celkové úročené cizí zdroje na počátku období 12 444 9 956 7 467 4 978 2 489 

Nákladové úroky 224 174 124 75 25 

Náklady na cizí zdroje 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

 

Kalkulace CF do perpetuity 

Metoda diskontovaného cash-flow  (DCF) zohledňuje především hodnotu budoucích peněžních 

toků z provozní činnosti Společnost a to v období finančního plánu i perpetuity. Míra růstu pro 

období perpetuity, tj. po roce 2025 je tedy plánována s ohledem na vzdálenost časového 

horizontu od data ocenění ve výši dlouhodobě očekávané výše inflace, tj. 2% p.a. Vyšší míru 

růstu vzhledem k provozním kapacitám a vývoji na trhu není reálné očekávat. S danou mírou 

růstu pracuje taktéž reorganizační plán. Při kalkulaci CF do perpetuity jsem použila základní 

přístup dle rentability investovaného kapitálu ekvivalentní WACC.  Pro výpočet CF v perpetuitě 

platí tedy vztah: 

CF = [Upravený EBIT * (1- daň. sazba) – NI ] * ( 1 + míra růstu ) 
 

Kde: Upravený EBIT  upravený provozní hospodářský výsledek v roce 2025 

 Daňová sazba  předpokládaná daň sazba v roce 2025 
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 NI (net investments) čisté investice, nad úroveň investic obnovovacích ve výši  

    odpisů. Čisté investice závisí na míře růstu v období perpetuity  

    a rentabilitě investic na úrovni minimální požadované výše  

    nákladů na celkový kapitál společnosti. 

 

NI = [Upravený EBIT * ( 1 - daň. sazba)] * ( míra růstu/WACC ) 

Na základě výše uvedených kalkulací lze CF do perpetuity ve výši 3 239 tis. Kč 

 

Diskontní míra 

Pro stanovení nákladu kapitálu je nutné stanovit: 

� Náklady vlastního kapitálu 

� Náklady na cizí zdroje 

Pro stanovení váženého průměru nákladu kapitálu (WACC) byly použity iterace. Určení 

jednotlivých parametrů diskontní míry bylo provedeno včetně podrobného vysvětlení v rámci 

kapitoly 5 disertační práce. 

 

Výsledná kalkulace nákladů vlastního kapitálu 

Zjištěné hodnoty mohou tedy být dosazeny do vzorce: 

Minimální požadovaná míra návratnosti = bezriziková sazba + beta *(riziková prémie včetně 

přirážky za riziko dané země) + přirážka za tržní kapitalizaci + přirážka za specifická rizika 

 

Diskontní míra – náklady cizích zdrojů 

Náklady na cizí zdroje jsou stanoveny s ohledem na schválený reorganizační plán.  

 

Průměrné vážené náklady kapitálu - WACC 

Hodnota váženého průměru nákladu kapitálu je stanovena na základě výše popsaných nákladů 

na vlastní a cizí zdroje a tržního poměru cizích a celkových zdrojů (dosaženo pomocí iterací). 

Po dosazení zjistíme hodnotu váženého průměru nákladu kapitálu: 
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Tabulka - Diskontní faktor pro období plánu a perpetuitu 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

Bezriziková sazba 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 

Nezadlužená beta 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Přirážka za tržní riziko 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 

Přirážka za riziko země 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 

Přirážka za tržní kapitalizaci 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 

Tržní poměr cizích a celkových zdrojů 37,05% 35,95% 32,43% 28,95% 25,50% 

Sazba daně z příjmů 19% 19% 19% 19% 19% 

Náklady na úročení cizí zdroje 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Náklady na vlastní zdroje 8,01% 7,96% 7,80% 7,66% 7,53% 

WACC 5,64% 5,68% 5,80% 5,91% 6,03% 

Tabulka - Diskontní faktor pro období plánu a perpetuitu-pokračování 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 Perpetuita 

Bezriziková sazba 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 2,56% 

Nezadlužená beta 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Přirážka za tržní riziko 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 5,42% 

Přirážka za riziko země 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 

Přirážka za tržní kapitalizaci 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 3,89% 

Tržní poměr cizích a celkových zdrojů 21,98% 17,59% 13,19% 8,34% 3,97% 56,97% 

Sazba daně z příjmů 19% 19% 19% 19% 19% 19% 

Náklady na úročení cizí zdroje 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4,37% 

Náklady na vlastní zdroje 7,42% 7,28% 7,16% 7,05% 6,95% 11,41% 

WACC 6,14% 6,29% 6,43% 6,59% 6,74% 6,92% 

 

Plánovaný výkaz zisků a ztrát 

Projekce plánovaného výkazu zisků a ztrát pro období finančního plánu 2016-2025 je uvedena 

níže: 

Tabulka – Plánovaný výkaz zisků a ztrát (tis. Kč) 

tis. Kč 2016 2017 2018 2019 2020 

Provozní výnosy 89 833 91 800 93 636 95 509 97 419 

Provozní náklady 81 251 82 565 84 042 85 548 87 085 

Odpisy (účetní) 5 670 6 106 6 281 6 643 6 809 

PROVOZNÍ ZISK PŘED ZDANĚNÍM A ÚROKY 2 912 3 129 3 313 3 317 3 525 

Placené úroky z úvěrů a úročených závazků 465 423 373 324 274 

CELKOVÝ ZISK PŘED ZDANĚNÍM 2 447 2 706 2 940 2 994 3 251 

Tvorba daňové základny: 

Daňové odpisy 5 670 6 106 6 281 6 643 6 809 
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Uplatnitelná daň. ztráta na začátku období (-) -2 680 0 0  0  0 

UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ 0 2 473 2 940 2 994 3 251 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

Daň 0 0 0 0 0 

ZISK PO ZDANĚNÍ 2 447 2 236 2 381 2 425 2 633 

Tabulka - Projekce zisku Společnosti (tis. Kč) – pokračování 

tis. Kč 2021 2022 2023 2024 2025 

Provozní výnosy 99 367 101 355 103 382 105 449 107 558 

Provozní náklady 88 827 90 604 92 416 94 264 96 149 

Odpisy (účetní) 5 974 5 203 4 673 5 257 5 897 

PROVOZNÍ ZISK PŘED ZDANĚNÍM A ÚROKY 4 566 5 548 6 293 5 929 5 512 

Placené úroky z úvěrů a úročených závazků 224 174 124 75 25 

CELKOVÝ ZISK PŘED ZDANĚNÍM 4 342 5 374 6 169 5 854 5 487 

Tvorba daňové základny: 

Daňové odpisy 5 974 5 203 4 673 5 257 5 897 

Uplatnitelná daň. ztráta na začátku období (-) 0 0 0 0 0 

UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ 4 342 5 374 6 169 5 854 5 487 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

Daň 0 0 0 0 0 

ZISK PO ZDANĚNÍ 3 517 4 353 4 997 4 742 4 445 

 

Plánované cash- flow 

Plán cash-flow rovněž pro období finančního plánu 2016-2025 je následující: 

Tabulka - Projekce Cash flow z provozu (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

Provozní zisk před zdaněním a úroky 2 912 3 129 3 313 3 317 3 525 

Celkový daňový předpis (-) 0 -470 -559 -569 -618 

Rozdíl daně celkové a z provozního HV -44 -125 -71 -61 -52 

Odpisy 5 670 6 106 6 281 6 643 6 809 

PROVOZNÍ PŘÍJEM 8 538 8 641 8 965 9 330 9 664 

INVESTICE (-) -2 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Zásoby (nárůst -/pokles +) -118 -267 -249 -254 -259 

Pohledávky (nárůst -/pokles +) -51 -248 -231 -236 -241 

Čas. rozlišené aktivní (nárůst -/pokles +) 0 0 0 0 0 

Provozní hotovost (nárůst -/pokles +) 420 -79 -78 -79 -81 

Závazky (nárůst +/pokles -) -418 394 389 397 405 

Čas. rozlišení pasivní  (nárůst +/pokles -) 0 0 0 0 0 
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OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

POHYB PRACOVNÍHO KAPITÁLU (+/-) -167 -200 -170 -173 -177 

PROVOZNÍ CASH-FLOW 6 370 4 441 4 795 5 157 5 487 

Tabulka - Projekce Cash flow z provozu (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

Provozní zisk před zdaněním a úroky 4 566 5 548 6 293 5 929 5 512 

Celkový daňový předpis (-) -825 -1 021 -1 172 -1 112 -1 043 

Rozdíl daně celkové a z provozního HV -43 -33 -24 -14 -5 

Odpisy 5 974 5 203 4 673 5 257 5 897 

PROVOZNÍ PŘÍJEM 9 673 9 697 9 770 10 059 10 362 

INVESTICE (-) -6 000 -6 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Zásoby (nárůst -/pokles +) -265 -270 -275 -281 -286 

Pohledávky (nárůst -/pokles +) -246 -250 -255 -261 -266 

Čas. rozlišené aktivní (nárůst -/pokles +) 0 0 0 0 0 

Provozní hotovost (nárůst -/pokles +) -85 -87 -89 -91 -92 

Závazky (nárůst +/pokles -) 427 436 444 453 462 

Čas. rozlišení pasivní  (nárůst +/pokles -) 0 0 0 0 0 

POHYB PRACOVNÍHO KAPITÁLU (+/-) -168 -172 -175 -179 -182 

PROVOZNÍ CASH-FLOW 3 504 3 525 595 880 1 180 

 

Plánovaná rozvaha 

Tabulka – Projekce Rozvahy (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

FIXNÍ AKTIVA 42 951 40 845 38 564 35 921 33 112 

OBĚŽNÁ AKTIVA 27 735 29 983 32 545 35 520 38 878 

Zásoby 12 199 12 466 12 715 12 969 13 229 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 11 523 11 771 12 003 12 239 12 479 

Hotovost 4 013 5 746 7 827 10 312 13 170 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ 0 0 0 0 0 

AKTIVA CELKEM 70 686 70 828 71 109 71 441 71 990 

VLASTNÍ KAPITÁL 28 267 30 503 32 885 35 309 37 943 

CIZÍ ZDROJE 42 419 40 325 38 225 36 132 34 048 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 20 019 20 414 20 802 21 199 21 604 

Bankovní úvěry a výpomoci 22 400 19 911 17 422 14 933 12 444 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 70 686 70 828 71 109 71 442 71 991 
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Tabulka – Projekce Rozvahy (tis. Kč) - pokračování 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

FIXNÍ AKTIVA 33 138 33 935 38 262 42 005 45 108 

OBĚŽNÁ AKTIVA 40 308 41 810 40 435 39 398 38 713 

Zásoby 13 493 13 763 14 038 14 319 14 606 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 12 725 12 975 13 231 13 492 13 757 

Hotovost 14 089 15 072 13 166 11 588 10 351 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ 0 0 0 0 0 

AKTIVA CELKEM 73 446 75 745 78 697 81 404 83 822 

VLASTNÍ KAPITÁL 41 460 45 813 50 809 55 551 59 996 

CIZÍ ZDROJE 31 986 29 933 27 888 25 853 23 826 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 22 031 22 466 22 911 23 364 23 826 

Bankovní úvěry a výpomoci 9 956 7 467 4 978 2 489 0 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 73 446 75 746 78 698 81 404 83 822 

 

Vlastní ocenění výnosovou metodou 

Závěrečná kalkulace celkové hodnoty majetku a závazků společnosti vychází z výše uvedených 

propočtů. 

Diskontované FCFF ........................................................................................ 64 999 tis. Kč 

Aktiva a pasiva společnosti, jejichž finanční toky nejsou v rámci provozního cash-flow 

zohledněny: 

Neprovozní (volná) hotovost........................................................................... -4 260 tis. Kč 

Bankovní úvěry a finanční výpomoci ............................................................. 24 080 tis. Kč 

Hodnota společnosti netto ........................................................................... 36 659 tis. Kč 

Závěrečná kalkulace je také shrnuta v následující tabulce (v tis. Kč): 

Tabulka – výnosové ocenění DCF (tis. Kč) 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Perp. 

Cash-flow pro ocenění 6 370 4 441 4 795 5 157 5 487 3 504 3 525 595 880 1 180 3 239 

Diskontní sazba 5,64% 5,68% 5,80% 5,91% 6,03% 6,14% 6,29% 6,43% 6,59% 6,74% 4,92% 

NPV 64 999 62 308 61 406 60 171 58 571 56 613 56 586 56 619 59 667 62 721 65 768 

Hodnota dluhů -24 080 

Volná hotovost -4 260 

Hodnota podniku 36 659 
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6.4.2. Výnosová metoda DCF Entity s promítnutím rizika selhání 

Neboť reorganizační plán je dozajista zatížen rizikem možného úpadku, provádím taktéž 

ověření metodickým postupem popsaným v kapitole 5.7.2. Uvedený postup je založen na 

úpravě vstupů výnosového ocenění o riziko úpadku podle scoringového modelu. Na základě 

ukazatele úrokového krytí byl odhadnut schoring společnosti. V rámci výpočtu byl vzat do 

úvahy průměrný scoring z let historie a plánu.  

 

Úrokové krytí = EBIT/ úroky  = 2 511/ 345 = 7,286 

 

Tabulka: Kumulovaná pravděpodobnost selhání dle ratingu Standard & Poor’s 2014 

 

Na základě výše uvedeného bylo společnosti přiřazeno hodnocení A dle Damodarana, platné dle 

podmínek reorganizačního plánu. Kumulativní pravděpodobnost selhání pak byla promítnuta do 

výpočtového modelu a snižuje provozní výsledek hospodaření před zdaněním. Metodický 

postup je odlišný od vzorového postupu uvedeného v kapitole 5.7.2. v tom, že je aplikován na 

případ ocenění s kalkulovaným iterovaným výpočtem CAPM, kde do výpočtu vstupuje taktéž 

koeficient Beta. Opatrný závěr kalkulace napovídá, že snížení je-li promítnuto do provozního 

hospodářského výsledku před zdaněním, je taktéž již korigováno o daňový štít. Dle mého 

odborného názoru je promítnutí v rámci daňového štítu v WACC bezpředmětné, neboť na výši 

placených úroků nemá v rámci insolvence vliv. Ve jmenovateli výpočtu hodnoty je následně 

promítnut pouze v perpetuitě, kde zvyšuje celkové riziko. K modifikaci byly využity následující 

vzorce: 

FCFFmno = ����	��1 − [�� 
 

�� = �����+��1 − [��+�
����z{ − k + [�1 + k� 
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Výpočet uvedené varianty ocenění bude v porovnání se standardní metodou DCF stejný až do 

určitého bodu, od kterého uvádím ocenění níže: 

Kalkulace CF do perpetuity 

Metoda diskontovaného cash-flow  (DCF) zohledňuje především hodnotu budoucích peněžních 

toků z provozní činnosti Společnost a to v období finančního plánu i perpetuity. Míra růstu pro 

období perpetuity, tj. po roce 2025 je tedy plánována s ohledem na vzdálenost časového 

horizontu od data ocenění ve výši dlouhodobě očekávané výše inflace, tj. 2% p.a. Vyšší míru 

růstu vzhledem k provozním kapacitám a vývoji na trhu není reálné očekávat. S danou mírou 

růstu pracuje taktéž reorganizační plán. Při kalkulaci CF do perpetuity jsem použila základní 

přístup dle rentability investovaného kapitálu ekvivalentní WACC.  Pro výpočet CF v perpetuitě 

platí tedy vztah: 

CF = [Upravený EBIT * (1- daň. sazba) – NI ] * ( 1 + míra růstu ) 
 

Kde: Upravený EBIT  upravený provozní hospodářský výsledek v roce 2025 

 Daňová sazba  předpokládaná daň sazba v roce 2025 

 NI (net investments) čisté investice, nad úroveň investic obnovovacích ve výši  

    odpisů. Čisté investice závisí na míře růstu v období perpetuity  

    a rentabilitě investic na úrovni minimální požadované výše  

    nákladů na celkový kapitál společnosti 

 

NI = [Upravený EBIT * ( 1 - daň. sazba)] * ( míra růstu/WACC ) 

Na základě výše uvedených kalkulací lze CF do perpetuity ve výši 3 190 tis. Kč 

 

Výkaz zisků a ztrát 

Projekce výkazu zisků a ztrát pro období finančního plánu 2016-2025 je uvedena níže: 

 

Tabulka – Plánovaný výkaz zisků a ztrát (tis. Kč) 

tis. Kč 2016 2017 2018 2019 2020 

Provozní výnosy 89 833 91 800 93 636 95 509 97 419 

Provozní náklady 81 251 82 565 84 042 85 548 87 085 

Odpisy (účetní) 5 670 6 106 6 281 6 643 6 809 

PROVOZNÍ ZISK PŘED ZDANĚNÍM A ÚROKY 2 910 3 124 3 304 3 304 3 505 
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Kumulovaná pravděpodobnost selhání 0,07% 0,16% 0,27% 0,41% 0,57% 

Placené úroky z úvěrů a úročených závazků 465 423 373 324 274 

CELKOVÝ ZISK PŘED ZDANĚNÍM 2 445 2 701 2 931 2 980 3 231 

Tvorba daňové základny: 

Daňové odpisy 5 670 6 106 6 281 6 643 6 809 

Uplatnitelná daň. ztráta na začátku období (-) -2 680 0 0  0  0 

UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ 0 2 466 2 931 2 980 3 231 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

Daň 0 0 0 0 0 

ZISK PO ZDANĚNÍ 2 445 2 233 2 374 2 414 2 617 

Tabulka - Projekce zisku Společnosti (tis. Kč) – pokračování 

tis. Kč 2021 2022 2023 2024 2025 

Provozní výnosy 99 367 101 355 103 382 105 449 107 558 

Provozní náklady 88 827 90 604 92 416 94 264 96 149 

Odpisy (účetní) 5 974 5 203 4 673 5 257 5 897 

PROVOZNÍ ZISK PŘED ZDANĚNÍM A ÚROKY 4 532 5 495 6 222 5 851 5 429 

Kumulovaná pravděpodobnost selhání 0,75% 0,95% 1,13% 1,32% 1,51% 

Placené úroky z úvěrů a úročených závazků 224 174 124 75 25 

CELKOVÝ ZISK PŘED ZDANĚNÍM 4 308 5 321 6 098 5 776 5 404 

Tvorba daňové základny: 

Daňové odpisy 5 974 5 203 4 673 5 257 5 897 

Uplatnitelná daň. ztráta na začátku období (-) 0 0 0 0 0 

UPRAVENÝ ZÁKLAD DANĚ 4 308 5 321 6 098 5 776 5 404 

Sazba daně 19% 19% 19% 19% 19% 

Daň 0 0 0 0 0 

ZISK PO ZDANĚNÍ 3 490 4 310 4 939 4 679 4 377 

 

Plánované cash- flow 

Plán cash-flow rovněž pro období finančního plánu 2016-2025 je následující: 

 

Tabulka - Projekce Cash flow z provozu (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

Provozní zisk před zdaněním a úroky 2 910 3 124 3 304 3 304 3 505 

Celkový daňový předpis (-) 0 -469 -557 -566 -614 

Rozdíl daně celkové a z provozního HV -44 -125 -71 -61 -52 

Odpisy 5 670 6 106 6 281 6 643 6 809 

PROVOZNÍ PŘÍJEM 8 536 8 637 8 957 9 319 9 648 
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OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

INVESTICE (-) -2 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Zásoby (nárůst -/pokles +) -118 -267 -249 -254 -259 

Pohledávky (nárůst -/pokles +) -51 -248 -231 -236 -241 

Čas. rozlišené aktivní (nárůst -/pokles +) 0 0 0 0 0 

Provozní hotovost (nárůst -/pokles +) 420 -79 -78 -79 -81 

Závazky (nárůst +/pokles -) -418 394 389 397 405 

Čas. rozlišení pasivní  (nárůst +/pokles -) 0 0 0 0 0 

POHYB PRACOVNÍHO KAPITÁLU (+/-) -167 -200 -170 -173 -177 

PROVOZNÍ CASH-FLOW 6 369 4 437 4 788 5 146 5 471 

Tabulka - Projekce Cash flow z provozu (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

Provozní zisk před zdaněním a úroky 4 532 5 495 6 222 5 851 5 429 

Celkový daňový předpis (-) -819 -1 011 -1 159 -1 097 -1 027 

Rozdíl daně celkové a z provozního HV -43 -33 -24 -14 -5 

Odpisy 5 974 5 203 4 673 5 257 5 897 

PROVOZNÍ PŘÍJEM 9 645 9 654 9 713 9 996 10 294 

INVESTICE (-) -6 000 -6 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Zásoby (nárůst -/pokles +) -265 -270 -275 -281 -286 

Pohledávky (nárůst -/pokles +) -246 -250 -255 -261 -266 

Čas. rozlišené aktivní (nárůst -/pokles +) 0 0 0 0 0 

Provozní hotovost (nárůst -/pokles +) -85 -87 -89 -91 -92 

Závazky (nárůst +/pokles -) 427 436 444 453 462 

Čas. rozlišení pasivní  (nárůst +/pokles -) 0 0 0 0 0 

POHYB PRACOVNÍHO KAPITÁLU (+/-) -168 -172 -175 -179 -182 

PROVOZNÍ CASH-FLOW 3 477 3 482 538 817 1 112 

 

Plánovaná rozvaha 

Tabulka – Projekce Rozvahy (tis. Kč) 

OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

FIXNÍ AKTIVA 42 951 40 845 38 564 35 921 33 112 

OBĚŽNÁ AKTIVA 27 733 29 977 32 532 35 496 38 838 

Zásoby 12 199 12 466 12 715 12 969 13 229 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 11 523 11 771 12 003 12 239 12 479 

Hotovost 4 011 5 740 7 814 10 288 13 130 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ 0 0 0 0 0 

AKTIVA CELKEM 70 684 70 822 71 096 71 417 71 950 
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OBDOBÍ 2016 2017 2018 2019 2020 

VLASTNÍ KAPITÁL 28 265 30 498 32 872 35 285 37 902 

CIZÍ ZDROJE 42 419 40 325 38 225 36 132 34 048 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 20 019 20 414 20 802 21 199 21 604 

Bankovní úvěry a výpomoci 22 400 19 911 17 422 14 933 12 444 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 70 684 70 822 71 096 71 418 71 950 

Tabulka – Projekce Rozvahy (tis. Kč) - pokračování 

OBDOBÍ 2021 2022 2023 2024 2025 

FIXNÍ AKTIVA 33 138 33 935 38 262 42 005 45 108 

OBĚŽNÁ AKTIVA 40 240 41 700 40 267 39 167 38 414 

Zásoby 13 493 13 763 14 038 14 319 14 606 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 12 725 12 975 13 231 13 492 13 757 

Hotovost 14 021 14 961 12 998 11 356 10 052 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ 0 0 0 0 0 

AKTIVA CELKEM 73 378 75 635 78 529 81 172 83 523 

VLASTNÍ KAPITÁL 41 392 45 702 50 641 55 320 59 697 

CIZÍ ZDROJE 31 986 29 933 27 888 25 853 23 826 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 22 031 22 466 22 911 23 364 23 826 

Bankovní úvěry a výpomoci 9 956 7 467 4 978 2 489 0 

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ 0 0 0 0 0 

PASIVA CELKEM 73 378 75 635 78 530 81 173 83 523 

 

Vlastní ocenění výnosovou metodou 

Závěrečná kalkulace celkové hodnoty majetku a závazků společnosti vychází z výše uvedených 

propočtů. 

Diskontované FCFF ........................................................................................ 56 369 tis. Kč 

Aktiva a pasiva společnosti, jejichž finanční toky nejsou v rámci provozního cash-flow 

zohledněny: 

Neprovozní (volná) hotovost........................................................................... -4 260 tis. Kč 

Bankovní úvěry a finanční výpomoci ............................................................. 24 080 tis. Kč 

Hodnota společnosti netto ........................................................................... 28 029 tis. Kč 
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Z porovnání výsledků je patrné, že při zohlednění rizika opakovaného úpadku je výsledná 

hodnota téměř o čtvrtinu nižší. 

Závěrečná kalkulace je také shrnuta v následující tabulce (v tis. Kč): 

Tabulka – výnosové ocenění DCF (tis. Kč) 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Perp. 

Cash-flow pro ocenění 6 369 4 437 4 788 5 146 5 471 3 477 3 482 538 817 1 112 3 190 

Diskontní sazba 5,46% 5,47% 5,59% 5,71% 5,83% 5,95% 6,12% 6,30% 6,51% 6,70% 6,46% 

NPV 56 369 53 085 51 553 49 648 47 337 44 623 43 801 42 998 45 167 47 288 49 343 

Hodnota dluhů -24 080 

Volná hotovost -4 260 

Hodnota podniku 28 029 

 

6.5. Návrh ocenění podniku – ocenění majetkové podstaty při řešení 

úpadku formou konkurzu  

Při řešení úpadku formou konkurzu by se výše vypořádání jednotlivých skupin věřitelů odvíjela 

od likvidačního ocenění majetku po úhradě dluhů a nákladů vzniklých v souvislosti s likvidací. 

V daném případě by nebyl splněn předpoklad nepřetržitého trvání obchodního závodu.  

Tabulka: Výchozí bilance k datu 31.12.2015 – aktiva (tis. Kč) 

OBDOBÍ Účetní hodnota netto 

AKTIVA CELKEM 70 337 

Stálá aktiva 46 621 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 46 621 

Pozemky 2 124 

Stavby 20 535 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 23 962 

Základní stádo a tažná zvířata 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 

Oběžná aktiva 23 716 

Zásoby 12 081 

Materiál 2 630 

Nedokončená výroba a polotovary 0 

Výrobky 138 
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OBDOBÍ Účetní hodnota netto 

Zvířata 9 313 

Dlouhodobé pohledávky 0 

Krátkodobé pohledávky 11 472 

Pohledávky z obchodních vztahů 11 270 

Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 

Stát - daňové pohledávky 0 

Ostatní poskytnuté zálohy 202 

Dohadné účty aktivní 0 

Jiné pohledávky 0 

Krátkodobý finanční majetek 163 

Peníze 38 

Účty v bankách 125 

Časové rozlišení 0 

Náklady příštích období 0 

 

Tabulka: Výchozí bilance k datu 31.12.2015 – pasiva (tis. Kč) 

OBDOBÍ Účetní hodnota 

PASIVA CELKEM 70 337 

Vlastní kapitál 6 741 

Základní kapitál 25 000 

Základní kapitál 25 000 

Kapitálové fondy 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 3 500 

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 3 500 

Statutární a ostatní fondy 0 

Výsledek hospodaření minulých let -226 

Nerozdělený zisk minulých let -226 

Neuhrazená ztráta minulých let 0 

Výsledek hospodaření za účetní období -21 533 

Cizí zdroje 63 596 

Rezervy 0 

Ostatní rezervy 0 

Dlouhodobé závazky 0 

Odložený daňový závazek 0 

Krátkodobé závazky 29 196 

Závazky z obchodních vztahů 27 710 

Závazky k zaměstnancům 683 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 450 

Stát - daňové závazky a dotace 353 

Dohadné účty pasívní 0 
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OBDOBÍ Účetní hodnota 

Jiné závazky 0 

Bankovní úvěry a výpomoci 34 400 

Dlouhodobé bankovní úvěry 32 000 

Krátkodobé bankovní úvěry 2 400 

Časové rozlišení 0 

 

6.5.1. Aktiva 

6.5.1.1. Nemovitý majetek 

Součástí majetkové podstaty a tedy i předmětem ocenění jsou níže uvedené nemovitosti 

situované ve výrobním areále Litomyšl a Dolní Újezd. 

Areál Litomyšl 

Oceňované nemovité věci se nacházejí v k.ú. a obci Litomyšl, okres Svitavy, zapsané na LV č. 

4457 pro k.ú. Litomyšl, obec Litomyšl, okres Svitavy. Jedná se o plně funkční areál drůbežáren 

sloužící pro výrobu vajec. Areál je situován na adrese Mařákova 931, Litomyšl. Jedná se o 

lokalitu na okraji Litomyšle. Areál je umístěn u silnice č. 359, dopravní napojení je po vlastní 

zpevněné komunikaci.  

 V areálu se nachází deset výrobních hal o půdorysných rozměrech cca 13,50 x 75,80 m. 

Hala č. 1 je využívána jako sklad  vajec, třídírna a sklad obalů. Haly č. 2 až 10 slouží pro 

výrobu vajec. Z budov se v areálu dále nachází administrativní budova se dvěma nadzemními 

podlažími a částečným podsklepením, dále laboratoř s kafilerním boxem (laboratoř je 

nevyužitá), likusový objekt využívaný jako šatny, objekt náhradního zdroje elektřiny 

(dieselagregát), dílny s garážemi a sklady.  

 Podle dostupných podkladů byl areál postaven v roce 1974, stáří většiny staveb tedy 

činí ke dni ocenění 41 let. Jednotlivé výrobní haly byly postupně v letech 2002 až 2011 

rekonstruovány. V letech 2013 a 2014 byl vybudován podzemní rozvod el. energie. Stavebně 

technický stav výrobních hal je dobrý a odpovídá přiměřeně stáří, provedeným rekonstrukcím a 

pravidelné údržbě.  

 Areál je umístěn na vlastních pozemcích o celkové výměře 18.063 m2. Pozemky areálu 

jsou mírně svažité a tvoří společně jeden funkční celek. V územním plánu Litomyšle jsou 

pozemky vedeny ve funkčním využití jako plochy PZ – plochy zemědělské výroby. 
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Areál je napojen na veřejné sítě: vodovod, plynovod a el. energii. Kanalizace veřejná není, 

splašková kanalizace je svedena do jímek, dešťová do vodoteče. 

Areál Dolní Újezd 

Další areál se nachází v obci Dolní Újezd, k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle, zaspané na LV č. 495 

pro k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle, obec Dolní Újezd, okres Svitavy. Jedná se o funkční areál 

drůbežáren sloužící pro výrobu vajec. Areál je situován na severním okraji zastavěné části obce 

Dolní Újezd a je vzdálen cca 5 km od areálu drůbežáren v Litomyšli. Areál je umístěn u silnice 

č. 359, dopravní napojení je po vlastní zpevněné komunikaci. 

 V areálu se nacházejí tři výrobní haly o půdorysných rozměrech cca 13,50 x 82,80 m. 

Hala č. 1 je dlouhodobě nevyužívaná, haly č. 2 a 3 slouží pro výrobu vajec. V areálu se dále 

nachází jednopodlažní administrativní budova obsahující vrátnici, kanceláře, šatny, soc. zázemí, 

laboratoř a plynovou kotelnu, dále objekt dílen a skladů, objekt náhradního zdroje elektřiny 

(dieselagregát) a stavba bývalého kravína (nevyužitý objekt).  

 Podle dostupných podkladů byl areál postaven v roce 1974, stáří většiny staveb tedy 

činí ke dni ocenění 41 let. Výrobní haly č. 2 a 3 byly postupně v letech 2004 až 2011 

rekonstruovány. Stavebně technický stav výrobních hal č. 2 a 3 je dobrý a odpovídá přiměřeně 

stáří, provedeným rekonstrukcím a pravidelné údržbě. Stavebně technický stav výrobní haly č. 1 

je průměrný, hala nebyla rekonstruována.  

 Areál je napojen na veřejné sítě: vodovod, plynovod a el. energii. Kanalizace veřejná 

není, splašková kanalizace je svedena do jímek, dešťová do vodoteče. Areál je umístěn na 

vlastních pozemcích o celkové výměře 12.912 m2. Pozemky areálu jsou mírně svažité a tvoří 

společně jeden funkční celek. V územním plánu Dolního Újezdu jsou pozemky vedeny ve 

funkčním využití jako plochy zemědělské výroby 

 

Popis metody ocenění 

Pro ocenění nemovitých věcí byla použita metoda tržního porovnání, tedy komparativní, 

porovnávací metoda ocenění, která nejlépe vyhovuje požadavkům na stanovení obvyklé ceny 

tohoto typu majetku. Porovnávací metoda vychází ze srovnání oceňované nemovité věci 

s nabízenými nemovitými věcmi na trhu. Volbou vhodných kritérií (poloha, stavebně-technický 

stav vč. konstrukčního provedení, dispozice a vybavení, velikost apod.) byly porovnány 

srovnatelné nemovité věci s mnou oceňovaným nemovitým aktivem. Samotná analýza byla 

provedena pomocí Multikriteriální metody přímého porovnání podle prof. Bradáče, spočívající 

v tom, že z databáze znalce o realizovaných, resp. inzerovaných prodejích podobných 
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nemovitých věcí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých nemovitých věcí odvozena tržní 

cena oceňované nemovité věci. Indexy odlišnosti u jednotlivých nemovitých věcí respektují 

jejich odlišnost oproti oceňované nemovité věci. Z takto získané ceny následným statistickým 

vyhodnocením je zjištěna cena průměrná, v případě vhodnosti i cena minimální a maximální. 

 

Porovnatelné objekty 

Na základě provedeného šetření na místním trhu je níže uveden přehledy objektů/areálů, které 

byly vybrány jako nejvhodnější pro účely srovnání s námi oceňovanými objekty/areály: 

Tabulka – porovnatelné zemědělské areály 

Vzorek 

č. 
Lokalita UP (m2) Pozemky 

(m2) 
Jiné 

1 
Pelhřimov, okres 

Pelhřimov 
3 589 7 536 

Provozní areál drůbežárny v průmyslové zóně byl 
využíván k výrobě násadových vajec, 3 výrobní haly 68 
x 11,6 m, rekonstrukce v letech 2005 a 2006 z klecové 

technologie na hlubokou podestýlku, součástí je 
technologie. Stav dobrý. 

2 
Janov, okres 

Svitavy 
10 076 14 664 

Zemědělský areál, dříve využíván jako sušička na obilí, 
dnes jako posklizňová linka a sklad, součástí je soc. 

zázemí, stav velmi dobrý. 

3 
Linhartice, okres 

Svitavy 
4 000 17 800 

Velkokapacitní seník, silážní žlaby a další zemědělské 
stavby, v blízkosti hlavního tahu E 442, možnost vjezdu 

kamionů, stav dobrý. 

POZN: uvedené ocenění je provedeno pouze pro ilustraci, v praxi se obecně doporučuje volit více objektů,  

umožňují-li to dostupná data na trhu. 

 

Pro účely srovnání byl v prvním kroku na jednotkovou cenu aplikován diskont. Důvodem 

pro aplikaci diskontu byl charakter oceňovaných staveb a skutečnost, že byly použity ceny z 

veřejně dostupných zdrojů, ze kterých je dle provedeného šetření možné dosáhnout dodatečnou 

slevu z nabízené částky. Výsledně aplikovaný diskont byl ve výši 15 %. 

 

Ocenění nemovitého majetku - Areál Litomyšl 

Areál v Litomyšli byl oceněn porovnávací metodou. Na základě provedeného šetření na 

místním trhu je výše uveden přehled objektů, které byly vybrány jako nejvhodnější pro účely 

srovnání s oceňovanými objekty. V tomto případě se jedná o zemědělské objekty. 
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Tabulka – vstupní cena pro porovnání areálu Litomyšl (stavby včetně pozemků) 

Vzorek 

č. 
Lokalita Využití 

Vstupní cena pro porovnání (Kč/m2) 

Min. Max. 

1 Pelhřimov, okres Pelhřimov zemědělství 

2 786 3 221 2 Janov, okres Svitavy zemědělství 

3 Linhartice, okres Svitavy zemědělství 

 

Na základě výše provedeného porovnání byla stanovena jednotková cena za metr čtvereční 

užitné plochy staveb připadající na oceňovaný areál, a to ve výši 3 030 Kč/m2. Při ocenění byly 

zohledněny jednotlivá kritéria, jako je lokalita, stavebně-technický stav, velikost, dopravní 

dostupnost, příslušenství, atd. Hodnota areálu je pak dána jako součin jednotkové ceny a užitné 

plochy areálu viz níže uvedený výpočet: 

 

Jednotková cena areálu: ............................................................................................. 3 030 Kč/m2 

Velikost užitné plochy: ............................................................................................ 10 155,00 m2 

Celková hodnota nemovitého majetku v areálu Litomyšl: ................................ 30 770 000,00 Kč 

 

Ocenění nemovitého majetku - Areál Dolní Újezd 

Areál v Dolním Újezdu byl oceněn taktéž porovnávací metodou. 

Tabulka – vstupní cena pro porovnání areálu Dolní Újezd (stavby včetně pozemků) 

Vzorek 

č. 
Lokalita Využití 

Vstupní cena pro porovnání (Kč/m2) 

Min. Max. 

1 Pelhřimov, okres Pelhřimov zemědělství 

2 722 3 155 2 Janov, okres Svitavy zemědělství 

3 Linhartice, okres Svitavy zemědělství 

 

Na základě výše provedeného porovnání byla stanovena jednotková cena za metr čtvereční 

užitné plochy staveb připadající na oceňovaný areál, a to ve výši 2 970 Kč/m2. Při ocenění byly 

zohledněny jednotlivá kritéria jako je lokalita, stavebně-technický stav, velikost, dopravní 

dostupnost, příslušenství, atd. Hodnota areálu je pak dána jako součin jednotkové ceny a užitné 

plochy areálu – viz níže uvedený výpočet: 
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Jednotková cena areálu: ................................................................................ 2 970 Kč/m2 

Velikost užitné plochy: ................................................................................. 3 389,00 m2 

Celková hodnota nemovitého majetku v areálu Dolní Újezd: ............. 10 070 000,00 Kč 

Hodnota oceňovaných nemovitých věcí byla stanovena za použití porovnávací metody. 

Souhrnný výsledek ocenění nemovitých věcí je uveden v následující tabulce. 

Tabulka – Rekapitulace ocenění movitých věcí 

Areál Poř. cena Účetní zůstatková Obvyklá (obecná) cena 

Hodnota areálu Lytomyšl -  -  30 770 000 

Hodnota areálu Dolní Újezd -  -  10 070 000 

Obvyklá cena nemovitých věcí celkem 53 819 450 23 279 513 40 840 000 

 

6.5.1.2. Movitý majetek 

Součástí majetkové podstaty jsou dále movité věci výrobního charakteru. Při ocenění movitých 

věcí jsem postupovala individuálně a přecenila každou majetkovou položku označenou 

v soupisu majetkové podstaty zvlášť. Výchozí cena byla stanovena přepočtem pořizovací ceny 

při zavedení do účetnictví na současnou cenovou úroveň a to s využitím úhrnného cenového 

indexu průmyslových výrobců, zaslaným ČSÚ, Krajskou reprezentací v Brně, oddělením 

informačních služeb. Při stanovení výchozí ceny motorových vozidel jsem využila ceník 

redakční a znalecké kanceláře Galáš a ceník motorových vozidel České pojišťovny, a.s. U 

vybraných položek oceňovaného movitého majetku byla výchozí cena stanovena cenovým 

porovnáním. 

 Výchozí cena byla dále pronásobena technickou hodnotou odpovídající nejlépe povaze 

a účelu užití daného movitého majetku. Technický stav byl posuzován při místním šetření. 

Technická hodnota, která je uvažovaná pro stanovení časové ceny, je brána jako opotřebení 

zohledňující dobu a podmínky provozu jednotlivých majetkových položek. Ke stanovení 

technické hodnoty jsme využili amortizačních křivek pro stroje a zařízení s dobou životnosti 5 - 

25 let. Při stanovení obvyklé ceny je pak časová cena přehodnocena koeficientem prodejnosti 

(kp), který vyjadřuje skutečnou realizovatelnost prodeje opotřebeného zboží na trhu. 

 Při výpočtu obvyklé ceny motorových vozidel jsem čerpala taktéž ze  Znaleckého 

standardu č. I/2005: Oceňování motorových vozidel, zpracovaného A. Bradáčem a P. 

Krejčířem. 
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Tabulka - Přehled oceňovaného movitého majetku (v Kč) 

Druh majetku Pořizovací cena Zůstatková cena Obvyklá cena 

Stroje a zařízení 73 351 172 21 515 151 19 939 529 

Vozidla 2 998 206 0 373 660 

Obvyklá cena movitých věcí celkem 76 499 466 21 515 151 20 313 189 
 
 
Tabulka – Rekapitulace ocenění dlouhodobého hmotného majetku (Kč) 
 

Hodnota nemovitých věcí 40 840 000,00 Kč 

Hodnota movitých věcí a souborů movitých věcí  20 313 189,00 Kč 

Hodnota pěstitelských celků trvalých porostů    0,00 Kč 

Hodnota základního stáda tažných zvířat    0,00 Kč 

Hodnota nedokončených hmotných investic    0,00 Kč 

Hodnota poskytnutých záloh na DHM    0,00 Kč 

Hodnota oceňovacího rozdílu k nabytému majetku    0,00 Kč 

Hodnota DHM celkem  61 153 189,00 Kč 

 

6.5.1.3. Zásoby 

Úpadce eviduje ke dni ocenění zásoby ve formě slepic, drůbeže, krmiv, obalů, pohonných hmot, 

aj. v celkové účetní hodnotě 12 081 tis. Kč a to především na účtech zvířata (9 313 tis. Kč), 

následně pak materiál (2 630 tis. Kč) a výrobky (138 tis. Kč). 

Stav zásob jsem konzultovala s inslovenčním správcem a pověřenými pracovníky společnosti a 

při jejich ocenění jsem maximálně využila informace o předpokládané prodejní ceně (ponížené 

o náklady na její dosažení). Tyto skutečnosti jsem promítla do ocenění zásob. Předpokládaná 

realizační hodnota zvířat je v následující výši: 128 507ks nosnic a 59 106ks kuřic při prodeji 

nosnic na jatka za cenu 10Kč/ks, u kuřic je předpokládaná prodejní cena 50Kč/ks. Výrobky – 

vejce byla oceněna cenou za kus. Materiál – krmiva, léčiva předpokládanou realizační cenou. 

Tabulka – Rekapitulace ocenění zásob (Kč) 

Hodnota zásob materiálu 1 677 000,00 Kč 

Hodnota zásob nedokončené výroby a polotovarů    0,00 Kč 

Hodnota zásob výrobků 138 000,00 Kč 

Hodnota zásob zvířat 4 240 000,00 Kč 
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Hodnota zásob zboží    0,00 Kč 

Hodnota záloh poskytnutých na zásoby    0,00 Kč 

Hodnota zásob celkem 6 055 000,00 Kč 

 

6.5.1.4. Pohledávky 

K datu ocenění společnost eviduje pohledávky v následující struktuře. Celková účetní 

zůstatková hodnota výše specifikovaných pohledávek činí k datu ocenění  

11 472 000,- Kč. Pohledávky jsou dle vyjádření insolvenčního správce společnosti bonitní 

Reálná hodnota pohledávek odpovídá jejich účetní hodnotě.  

Tabulka – Rekapitulace ocenění pohledávek Společnosti 

Hodnota pohledávek z obchodního styku  11 270 000,00 Kč 

Stát - daňové pohledávky    0,00 Kč 

Hodnota ostatních poskytnutých záloh    0,00 Kč 

Dohadné účty aktivní    0,00 Kč 

Ostatní poskytnuté zálohy 202 000,00 Kč 

Odložená daňová pohledávka    0,00 Kč 

Hodnota pohledávek celkem 11 472 000,00 Kč 

 

6.5.1.5. Krátkodobý finan ční majetek 

K datu ocenění společnost eviduje finanční majetek v následující struktuře. Hotovost a bankovní 

účty oceňuji na jejich nominální hodnotu.  

Tabulka – Rekapitulace ocenění krátkodobého finančního majetku Společnosti 

Peníze 38 000,00 Kč 

Účty v bankách 125 000,00 Kč 

Finanční majetek celkem 163 000,00 Kč 
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6.5.2. Ocenění závazků 

6.5.2.1. Krátkodobé závazky 

K datu ocenění Společnost eviduje krátkodobé závazky v následující struktuře. K datu ocenění 

lze konstatovat, že reálná hodnota závazků odpovídá účetní evidenci. Soupis závazků 

koresponduje s přihlášenými pohledávkami. 

Tabulka – Rekapitulace ocenění krátkodobých závazků Společnosti 

Hodnota obchodních závazků 27 710 000,00 Kč 

Závazky k zaměstnancům 683 000,00 Kč 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 450 000,00 Kč 

Stát - daňové závazky a dotace 353 000,00 Kč 

Krátkodobé přijaté zálohy    0,00 Kč 

Dohadné účty pasívní    0,00 Kč 

Jiné závazky    0,00 Kč 

Hodnota krátkodobých závazků celkem  29 196 000,00 Kč 

6.5.2.2. Bankovní úvěry 

Ke dni ocenění společnost evidovala krátkodobé i dlouhodobé bankovní úvěry na účtech  č. 231 

a 461. Nebyl identifikován materiální rozdíl mezi účetní a reálnou hodnotu. Soupis 

dlouhodobých závazků rovněž koresponduje s přihlášenými pohledávkami. 

Tabulka – Rekapitulace ocenění bankovních úvěrů 

Bankovní úvěry dlouhodobé 32 000 000,00 Kč 

Běžné bankové úvěry 2 400 000,00 Kč 

Hodnota bankovních úvěrů celkem  34 400 000,00 Kč 
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6.5.3. Čistý obchodní majetek 

Z výše uvedeného ocenění vyplývá, že účetní hodnoty majetku jsme korigovali o rozdíl 

vyplývající z ocenění pouze u následujících položek (ostatní byly převzaty z účetní evidence 

společnosti): 

Tabulka – Přehled majetku a závazků před a po ocenění  

Položka Účetní hodnota Hodnota dle znalce Rozdíl 

Stálá aktiva 46 621 61 153 14 532 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 46 621 61 153 14 532 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 

Oběžná aktiva 23 716 17 690 -6 026 

Zásoby 12 081 6 055 -6 026 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 11 472 11 472 0 

Krátkodobý finanční majetek 163 163 0 

Časové rozlišení aktiv 0 0 0 

Cizí zdroje 63 596 63 596 0 

Rezervy 0 0 0 

Krátkodobé závazky 29 196 29 196 0 

Bankovní úvěry 34 400 34 400 0 

Časové rozlišení pasiv 0 0 0 

 

Tabulka – Čistý obchodní majetek (ČOM)  

Položka Hodnota 

Hodnota majetku podle rozvahy 70 337 

Korekce majetku dle Znalce 8 506 

Hodnota majetku po korekcích Znalce 78 843 

Hodnota cizích zdrojů a ostatních pasiv podle rozvahy 63 596 

Korekce závazků dle Znalce 0 

Hodnota cizích zdrojů a ostatních pasiv po korekcích Znalce 63 596 

Hodnota ČOM (před úhradou nákladů likvidace) 15 247 

 

6.5.4. Úprava ocenění, náklady likvidace a časový faktor 

Zjištěnou hodnotu čistého obchodního majetku společnosti je nutné upravit na likvidační 

hodnotu. Likvidace je poměrně složitý proces nesoucí s sebou určité náklady a to jednak přímé 

(mzdové, provozní a administrativní náklady po dobu likvidace, odstupné zaměstnancům, 
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administrativní náklady a odměny spojené se zpeněžováním majetku atp.), tak i nepřímé 

plynoucí z charakteru tohoto procesu (tzv. prodej v časové tísni, prodávání majetku po větších 

souborech atp.), které se promítají do nižší hodnoty majetku reálně získatelné jeho zpeněžením. 

Zároveň je proces likvidace vymezen určitým časem, po který likvidace probíhá, což je nutné 

zohlednit při přepočtu výplaty likvidačního zůstatku na současnou hodnotu.   

6.5.4.1. Dlouhodobý hmotný majetek 

V případě nemovitostí předpokládám reálný výnos ze zpeněžení v rámci likvidace nižší o 10% 

oproti zjištěné výchozí hodnotě (při zohlednění relativně menšího objemu realizovaného 

majetku). Toto snížení odvozuji na základě reálných zkušeností z realizovaných prodejů 

majetku podobného typu. 

 U movitého majetku je tzv. koeficient prodejnosti již zohledněn při položkovém 

ocenění v rámci zjištění substanční hodnoty. Důvodem dosažení nižších prodejních cen bývají 

zejména: 

� nedostatečná síla poptávky v regionu 

� využití časové tísně prodávajícího 

� odlišné požadavky kupujícího na polohu, vybavenost a funkční vlastnosti 

prodávaného majetku ve vazbě na jeho záměry s ním, které je však ochoten 

akceptovat za předpokladu snížení ceny 

� požadavek kupujícího na snížení ceny v případě, že kupuje část majetku,  

o kterou nemá zájem, ale kterou prodávající váže ke kupovanému majetku, neboť by 

ji samostatně velmi obtížně realizoval atp. 

6.5.4.2. Oběžný majetek 

Předpokládaná likvidační hodnota zásob (materiál, výrobky, nedokončená výroby, zvířata) byla 

stanovena individuálně kvalifikovaným odhadem a na tyto zásoby nebyly uplatněny žádné další 

srážky. Výchozí hodnotu postupitelných pohledávek z obchodního styku uvedenou v rámci 

položky Krátkodobé pohledávky upravujeme o diskont ve výši 1% z celkové zjištěné hodnoty, 

což je zjištěná obvyklá sazba při prodeji souboru pohledávek faktoringové společnosti při 

regresním faktoringu. U ostatních složek aktiv a závazků nebyly aplikovány srážky tohoto 

charakteru. 

6.5.5. Likvida ční hodnota majetku  

S ohledem na výše uvedené informace stanovuji výši likvidační hodnoty majetku Společnosti 

k datu ocenění následovně: 
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Tabulka – Likvidační hodnota majetku 

Položka 
Výchozí tržní hodnota  

(v tis. Kč) 

Likvida ční hodnota  

(v tis. Kč) 

Hodnota nehmotného majetku 0 0 

Hodnota nemovitostí včetně pozemků 40 840 36 756 

Hodnota movitého majetku 20 313 20 313 

Hodnota základního stáda a tažných zvířat 0 0 

Hodnota finančních investic 0 0 

Hodnota zásob 6 055 6 055 

Hodnota pohledávek 11 472 11 357 

Majetek celkem 78 680 74 481 

 

Dále je vypočtena hodnota daně z příjmu a to z daňového základu, který je vypočten rozdílem 

daňové zůstatkové ceny a předpokládané prodejní ceny u dlouhodobého majetku. Tato hodnota 

je posléze násobena sazbou 19%, což je sazba daně z příjmu. 

Kromě mzdových nákladů je nutné zohlednit také náklady na likvidaci spojené se správou a 

zpeněžením majetku. Společnost musí také vyplatit propuštěným zaměstnancům odstupné. 

Náklady na odstupné činí dohromady pět měsíčních platů (včetně nákladů na sociální a 

zdravotní pojištění), které zahrnují plat během dvou měsíční výpovědní lhůty a odstupné 

v podobě tří měsíčních platů.  

Tabulka – Ostatní náklady na likvidaci 

Položka 
Hodnota  

(v tis. Kč) 

Náklady na likvidaci a správu majetku (celkem 9%) z likvidační hodnoty majetku 
zpeněžitelného prodejem 

6 703 

Odstupné zaměstnancům 3 417 

Koeficient ad soc. a zdravotní pojištění zaměstnanců 465 

Náklady na odstupné zaměstnancům celkem 3 881 

Odměna Ins. Správce 1 900 

Celkem 12 485 

Při likvidaci nemovitostí prodejem je zapotřebí uhradit daň z převodu nemovitostí. Výpočet 

daně z převodu nemovitostí, jehož základem je pro účely daného ocenění prodejní cena 

nemovitostí v likvidaci, obsahuje následující tabulka. 
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Tabulka – Výpočet daně převodu nemovitostí 

Položka Hodnota (v tis. Kč) 

Zůstatková hodnota nemovitostí v účetnictví 22 659 

Prodejní cena nemovitostí 36 756 

Daň z převodu nemovitostí 1 470 

Celkem daně 1 470 

 

Z upravené hodnoty čistého obchodního majetku společnosti dále odečítám celkové náklady  

na likvidaci a daň z převodu nemovitostí. 

Tabulka – Likvidační zůstatek Společnosti 

Položka Hodnota (v tis. Kč) 

Hodnota majetkové podstaty 74 481 

Náklady na likvidaci 14 385 

Dan z převodu nemovitostí (daň z nabytí) 1 470 

Celkem likvidační zůstatek 58 626 

 

Za předpokladu optimistického scénáře, by byla likvidace v podniku tohoto typu dokončena 

zhruba za 2 roky od okamžiku svého zahájení. Vzhledem k této době je nutné výnos 

z likvidačního zůstatku diskontovat na současnou hodnotu. Diskontní míra byla stanovena ve 

výši 5,64%. Tato diskontní sazba odpovídá diskontní sazbě zjištěné v rámci kapitoly Diskontní 

míra. Následující tabulka znázorňuje výsledek diskontování resp. konečnou současnou 

likvidační hodnotu Společnosti, resp. jejich akcií. 

Tabulka – Likvidační hodnota Společnosti 

Položka Hodnota 

Likvidační zůstatek (tis. Kč) 58 626 

diskont 5,64% 

počet let diskontování 2 

Likvida ční hodnota – současná hodnota (tis. Kč) 52 534 

 

Výše uvedená částka bude určena k uspokojení pohledávek věřitelů. 
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6.6. Závěrečné porovnání hodnot a uspokojení pohledávek věřitelů 

Tabulka – Hodnota podniku stanovená metodou  DCF - reorganizace: 

Položka Likvida ční hodnota 

Hodnota podniku stanovená metodou DCF 36 659 000 

Hodnota podniku stanovená metodou DCF se zohledněním rizika opakovaného úpadku 28 029 000 

 

Na základě výše uvedeného bylo zjištěno, že výnosová hodnota je kladná a dosahuje v pesimistické 

variantě 28 mil Kč. Ocenění zohledňuje splátkový kalendář úhrady závazků dle reorganizačního 

plánu. Podle něj bude reorganizace provedena pomocí restrukturalizace dluhu, kdy se předpokládá 

částečné odpuštění dluhu v celkové výši 10 320 tis. Kč tedy celkově o 16,23% na dlouhodobých a 

krátkodobých bankovních úvěrech a ostatním cizím kapitálu společnosti. Zajištěné i nezajištěné 

pohledávky tak budou uspokojeny z 83,77% 

Tabulka – Hodnota podniku stanovená metodou likvidační 

Položka Likvida ční hodnota 

Výtěžek z likvidace obchodního závodu 53 534 000 

Tabulka – Uspokojení skupin věřitelů v ins. řízení 

Položka 
Likvida ční 

hodnota 

Zajištění 

věřitelé 

Nezajištění 

věřitelé 

Pohledávky zajištěných věřitelů 32 000 000 27 693 000 86,54% 

Pohledávky nezajištěných věřitelů a nezajištěná část 31 596 333 25 841 000 81,78% 

Pohledávky celkem 63 596 333 53 534 000 84,18% 

 

Společnost evidovala jediného zajištěného věřitele. Jeho pohledávka z titulu dlouhodobé půjčky ve výši 

32 000 tis. Kč byla zajištěna areálem v Litomyšli, jehož hodnota byla stanovena na částku 30 770 a 

prodejní cena dále korigována se zohledněním časové tísně na 27 693 tis. Kč. V částce 4 307 tis. Kč se 

tedy považuje pohledávka za nezajištěnou. Metoda likvidační předpokládá uhrazení veškerých 

závazků z výtěžku likvidace po úhradě nákladů vzniklých v důsledku likvidace. Na základě výše 

uvedeného lze tedy předpokládat obdobnou výtěžnost při řešení úpadku, nicméně s odlišným 

uspokojením jednotlivých skupin věřitelů.  
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7. ZÁV ĚR 

Předkládaná disertační práce se zabývá zhodnocením a aplikací vhodných metod pro ocenění 

podniku v tísni.  Práci jsem koncipovala do tří provázaných celků: Základem je právní rámec 

celé problematiky, ve které se znalec musí nutně orientovat, aby byl schopen zadaný úkol 

vyřešit. Ačkoliv znalcům nepřísluší řešit právní otázky, základní zasazení ocenění do právního 

rámce, jako je např. znalost pořadí uspokojení věřitelů podle insolvenčního zákona, je nezbytná 

součást práce. 

 Další část je věnována metodickým postupům. V práci je obecně provedeno zhodnocení 

metodiky pro oceňování podniků, přičemž kromě tradičních metod používaných pro ocenění 

zdravých perspektivních společností se soustředím taktéž na méně známé a méně v praxi 

používané obměny základních metodických postupů, které mohou vést, dle mého odborného 

názoru, k dosažení, dalších možných náhledů na výsledek ocenění s ohledem na stav a účel 

ocenění té které společnosti v krizi. 

 V závěru metodické části je provedeno kritické zhodnocení metodických postupů a 

výběr vhodných metod pro ocenění dle zadaných kritérií - viz rozhodovací proces navržený 

v kapitole 5.8. Výběr metodiky je následně otestován v aplikační části práce, která se věnuje 

rozhodnutí mezi likvidací a sanací obchodního závodu, resp. postupu při schvalování 

reorganizace. Tímto postupem je potvrzena hypotéza H1. 

 Jako řešený úkol byla volena situace obchodního závodu v insolvenčním řízení, kde 

bývá typicky znaleckým úkolem posouzení hodnoty podniku a uspokojení jednotlivých skupin 

věřitelů v závislosti na způsobu řešení úpadku. Tématem je zjištění, zda je vhodnější variantou 

povolení reorganizace společnosti, či je výnosnější pro věřitele řešení úpadku formou konkurzu 

a postupná likvidace jednotlivých aktiv. 

 V práci byla jednoznačně potvrzena využitelnost jak výnosových tak nákladových 

metod ocenění s důrazem na zachycení rizika možného úpadku. Tím dochází taktéž k potvrzení 

prvotní hypotézy H2. 

 Naopak v aplikační části práce nebyla potvrzena hypotéza H3, tedy že promítnutí rizika 

insolvence do výnosového ocenění DCF Entity je obecně vhodný a dosahuje spolehlivých 

výsledků. Ačkoliv tuto metodu považuji za teoreticky vhodný přístup ke korekci výstupů z DCF 

nahrazující úvahu znalce v podobě přirážky za specifické riziko k diskontní míře, lze ji použít 

pouze jako indikativní ocenění, neboť nedosahuje přesných výsledků. Důvodem je nejen 

samotná problematická aplikace do složitějších výnosových modelů s iterativním propočtem a 

kalkulací nehmotných aktiv s využitím koeficientu beta. Dále pak předpoklad korekce nejen 

cash-flow ale i daňového štítu, neboť v insolvenčním řízení není daňová otázka samotnou 
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hrozbou insolvence nikterak dotčena. V poslední řadě pak vidím největší problém v samotném 

přiřazení ratingu společnosti podle kalkulace A. Damodarana, tedy přes výpočet ukazatele 

úrokové krytí, či alternativním výpočtem přes Z skóre atd. hodnotám zveřejňovaným 

ratingovými agenturami  Standard&Poor‘s či Moody‘s. V praxi se setkávám s využitím 

ratingových modelů při odhadu úrokových sazeb a placené ratingy jsou založeny na celé řadě 

bodově hodnocených kritérií, nikoliv jen na ukazateli úrokového krytí. Domnívám se tedy, že 

již základ této metody není plně kompatibilní s dalšími propočty, proto celkový výpočet je 

možné považovat pouze za orientační. Po zralé úvaze tedy dochází k odmítnutí hypotézy H3. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

Obchodní závod - pojem je definován v ustanovení §502 zákona č. 89/2012 Sb. nového 

občanského zákoníku, kde se uvádí následující definice: „Obchodní závod (dále jen "závod") je 

organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování 

jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“. Jedná se tedy 

o synonymum původního označení „podnik“ používaného podle předchozí verze občanského 

zákoníku č. 40/1964 Sb.  

 Stejně tak nový občanský zákoník zavedl úpravu celé řady dalších ustálených termínů, 

jako „nemovitá věc“ vs. původní „nemovitost“, či ze závazkového práva „dluh“ místo 

„závazek“, který byl užíván v obchodním zákoníku. „Půjčka“ byla nahrazena termínem 

„zápůjčka“ podle ustanovení §2390 se nyní poskytovatel plnění označuje termínem „zapůjčitel“ 

a příjemce plnění místo „dlužník“ „vydlužitel“ a terminologie se měnila i podle ustanovení  

§2395 ve věci úvěru, kde se poskytovatel plnění nazývá „úvěrující“ a příjemce plnění 

„úvěrovaný“. To má dopad do vztahu „dlužník“ a věřitel“, neboť s těmito pojmy již nový 

občanský zákoník nepracuje.  

 Nicméně disertační práce odkazuje na celou řadu dalších zákonů, kde změna 

terminologie zatím promítnuta nebyla (insolvenční zákon, zákon o veřejných dražbách a jiné) a 

taktéž uvedené téma jsem začala zpracovávat ještě před účinností nového občanského zákoníku. 

S ohledem na skutečnost, že z pozice zpracovatele disertační práce nemohu vyřešit legislativní 

problém, který nastal po účinnosti nového občanského zákoníku, nevhodným navázáním na 

prvorepublikovou terminologii, jsou veškerá výše uvedená označení v práci používána jako 

synonyma. Předpokládám, že odborná veřejnost je dostatečně obeznámena se sémantickým 

významem terminologie před i po účinnosti nového občanského zákoníku. 

 

OSŘ   Občanský soudní řád, zákon č. 99/1963 Sb. 

NOZ   Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. 

ZOK   Zákon o obchodních korporacích, zákon č. 90/2012 Sb. 

DCF   Discounted cash-flow, metoda diskontovaných volných peněžních  

   toků 

NPV   Net present value, čistá současná hodnota 

FV   Fair value, reálná hodnota 

KPVH   Korigovaný provozní výsledek hospodaření 

FCFF   Free cash flow to firm, volný peněžní tok pro vlastníky a věřitele 

FCFE   Free cash flow to equity, volný peněžní tok pro vlastníky  
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SEZNAM PŘÍLOH 

1) Historická rozvaha oceňované společnosti (po korekci dluhu) 

2) Historický výkaz zisků a ztrát oceňované společnosti 

 

 


