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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v podniku, konkrétně 

odpovědnosti managmentu při porušení povinností souvisejících se správou obchodní 

korporace a porušení povinností v souvislosti s insolvenčním řízením, zejména 

povinností podat insolvenční návrh. Práce se také věnuje kapitálové struktuře, jejím vlivu 

na správu podniku a jeho úpadek. 

Klíčová slova 

Úpadek, odpovědnost, management a úpadek, konec podnikání, insolvence, bankrot 

Abstract 

The diploma thesis focuses on the problematics of the risk management, especially on the 

management accountability for the breach of the obligations related to corporate 

governance and breach of obligations in the connection with bankruptcy proceedings, in 

particular the obligation to file a bankruptcy. 

Key words 

Bankruptcy, liability, management and bankruptcy, end of business, insolvency, 

bankruptcy 
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Úvod 

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“ 

William Henry Gates III 

Spoluzakladatel společnosti Microsoft 

Stejně jako život a každý dobrý příběh tak i podnikání má svůj začátek a konec. Počátek 

podnikání bývá někdy velice složitý a neobejde se bez komplikací. O poznání vzácnější 

nikoliv však nereálné jsou pak případy, kdy zrod podnikání je snadným a přirozeným 

počinem. Stejně to je i s koncem, někdy je rychlý a snadný, jindy však bývá obtížný a 

v jeho průběhu se setkáme s řadou „zápletek“. 

Přestože citát od George Josepha1 říká, že: „V podnikání není poražen nikdo, dokud 

se sám nevzdá.“ Tak to dle mého názoru platí především o podnikatelském duchu a 

konkrétním podnikateli, a to z důvodu, že i úspěšný podnikatel musí rozpoznat, kdy je 

konkrétní podnikání rozumné ukončit a přesunout se k něčemu dalšímu. 

Z vlastních zkušeností a pozorování během mého studia jak na Masarykově univerzitě, 

tak na Vysokém učení technickém jsem dospěl k názoru, že se všichni možná až přespříliš 

zaměřují na podnikatelský počátek a na podnik v jeho fázích od vzniku po stabilizaci a 

v případě, že se některá z prací zabývala krizí podniku, tak vždy končí pozitivními 

závěry. K tomuto závěru mě přivedlo to, že jsem snad ani nenarazil na kvalifikační práci, 

jež by například po provedení analýzy rizik dospěla k závěru, že v konkrétním případě 

jsou rizika taková, že není vhodné uvedený záměr provést, nebo že podnik, který se 

nachází v určité krizi není možné zachránit. Je to pochopitelné, neznám nikoho, kdo by 

se dobrovolně a rád zabýval konci, stejně tak si asi nikdo nepřeje, aby jeho kvalifikační 

práce končila tím, že zamýšlený záměr není vhodné realizovat.  

Zcela jistě to není absolutní a nechci působit v úvodu své práce pesimisticky, ale 

bohužel stejně jako k životu patří smrt, tak i podnikání má svůj konec – úpadek, chcete-

li bankrot. Rozdíl je pouze v tom, že v podnikání konec není společenským tabu, nýbrž 

                                                 

1 George Joseph [online] © Forbes Media LLC., 2018 [cit. 28. 12. 2017]. 
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záležitostí, kterou je třeba se detailně zabývat, a to již z důvodu, že bývá ve „hře“ spousta 

peněz. Častěji však hodnotu majetku převyšuje hodnota závazků, což reflektuje 

komplexní právní úprava této oblasti.  
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1 Vymezení problému, cíle práce a použité metody 

Těžiště této diplomové práce spočívá v komplexní analýze odpovědnosti managementu 

společnosti, statutárního orgánu za výkon funkce, ve vztahu k věřitelům a úpadku 

podniku. Práce se zaměřuje zejména na oblast kapitálové struktury obchodní korporace, 

jednotlivé druhy dluhů, analýzu povinností, jenž má management společnosti z pohledu 

insolvenčního zákona s důrazem na povinnosti podat návrh na zahájení insolvenčního 

řízení v případě úpadku či hrozícího úpadku. Dále se práce zabývá možnými 

trestněprávními konsekvencemi jednání managementu společnosti a také povinností 

managementu k náhradě způsobené újmy vůči věřitelům a vlastní obchodní korporaci. 

V rámci této diplomové práce se zaměřím také na nástroje umožňující takový stav 

s předstihem odhalit a vytvoření určité metodiky pro management, jak v této oblasti 

postupovat. 

V souladu s uvedeným popisem práce je možné stanovit její dílčí cíle, kterými jsou: 

- analýzy kapitálové struktury podniky, rozčlenění nároků, vlivu kapitálové 

struktury na řízení podniku; 

- analýza úpadku z pohledu finanční teorie, kapitálové struktury, z právního 

hlediska a vztahu managementu podniku k úpadku; 

- rozbor povinností managementu, jeho odpovědnosti ve vztahu k úpadku, a to 

v rovině soukromoprávní tak v rovině veřejnoprávní (trestněprávní); 

- vytvoření vlastního základního testu insolvence podniku, na základě v práci 

uvedených poznatků, který bude doplněn pokročilými bankrotními modely; 

- vytvoření metodického doporučení pro management podniku, jak postupovat ve 

vztahu k bankrotu podniku s ohledem na jejich možnou odpovědnost. 

K vytvoření této práce budu využívat především metodou deskriptivní a metodu 

kritické analýzy, dále pak metody syntézy, indukce a dedukce. 



16 Základní východiska a vybrané pojmy 

2 Základní východiska a vybrané pojmy 

Abych se mohl blíže věnovat tématu této práce, považuji za nutné se nejprve stručně 

věnovat vybraným základním pojmům a východiskům, jako jsou obchodní korporace, 

obchodní společnost, závod, zrušení obchodní korporace, management, insolvence, 

bankrot a další. 

2.1 Obchodní společnosti, korporace, závod a podnik 

Obchodní korporace jako jedna z právních forem podnikání je upravena v zákoně 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ObčZ“) a 

v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZOK“). 

V rámci této práce také velice často budu užívat pojem podnik. Pojem podnik používá 

také insolvenční zákon, nicméně tento pojem neodpovídá současnému pojmosloví, kdy 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, respektive s nabytím účinnosti 

občanského zákoníku byl pojem podnik nahrazen pojmem obchodní závod. Obchodní 

závod je definován v § 502 ObčZ jako: „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.“2 V rámci této práce budu užívat jak pojmu 

podnik, tak pojmu obchodní závod, jimiž rozumím to stejné. 

2.1.1 Zrušení obchodní korporace 

Co se týče právní úpravy zrušení obchodních korporací, tak je nutné si vystačit 

s ustanoveními §§ 168–209 ObčZ. Konec obchodních korporací a podnikání může nastat 

z celé řady důvodů a příčin. Mezi základní důvody patří zejména rozhodnutí podnikatele 

o ukončení činnosti, uplynutí doby, na kterou byla obchodní korporace zřízena (velmi 

okrajová, ne-li zcela raritní záležitost), rozhodnutím orgánu veřejné moci apod., tedy 

dobrovolné zrušení právnické osoby nebo nedobrovolné zrušení právnické osoby. Mezi 

jeden z častých a aktuálních důvodů, jenž vede ke konci podnikání, je v případě 

                                                 
2 § 502 ObčZ. 
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rodinných podniků3 také skutečnost, že v současné době odchází do „důchodu“ generace, 

která podnik vybudovala a v rodině není pokračovatele, jenž by se vedení podniku ujal. 

Právnické osoby mohou být zrušeny s likvidací nebo bez likvidace. Častějším, a pro 

téma této práce podstatným řešením zrušení právnické osoby, je její likvidace (například 

v případě, že právnická osoba nemá právního nástupce nebo se majitelé rozhodnou 

k dobrovolnému ukončení činnosti). V průběhu procesu likvidace totiž může likvidátor 

zjistit, že se likvidovaná právnická osoba nachází v úpadku a v takovém případě je 

povinen bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh.4 Zde je tedy nasnadě se 

zabývat otázkou, kdy by nejpozději měl likvidátor zjistit, že se obchodní korporace 

nachází v úpadku nebo že jí úpadek hrozí a podat insolvenční návrh a zejména pak 

důsledky nepodání insolvenčního návrhu ve vztahu k odpovědnosti likvidátora. 

2.2 Proč podniky krachují? 

Důvody, jež vedou ke krachu konkrétního podniku, zatímco ty ostatní ve stejném oboru 

prosperují či alespoň přežívají, můžeme z pohledu organizace rozlišit na vnitřní a vnější. 

Mezi první příčiny, jež se člověku vybaví a které mohou vést ke krachu podniku jsou 

chyby managementu společnosti, chyby společníků, nevhodně nastavená kapitálová 

struktura podniku apod.  

Důvody pro chyby managementu mohou být různé, od prosté chyby, přes zaměřování 

se na krátkodobé výkonnostní ukazatele (na nichž může být postaven systém odměňování 

managementu) na úkor budoucí prosperity podniku po nedostatečnou kvalifikaci. Nestačí 

však dělat „jen“ chyby, každá společnost totiž chybuje. K tomu, aby společnost 

zkrachovala je totiž: „nutné překročit jakousi „míru chybovosti“, nějaký parametr 

rozhodující mezi pokračováním činnosti podniku a jeho exitem z ekonomiky.“5 Takový 

parametr však nejde spočítat či jinak matematicky konkrétně vyjádřit.6 Kapitálové 

                                                 
3 ObčZ obsahuje právní úpravu specifik rodinných závodů v §§ 700–707. 

4 § 200 ObčZ. 

5 KISLINGEROVÁ, E. Sedm smrtelných hříchů podniků: úpadek a etika managementu. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Beckova edice ABC, s. 3. 

6 KISLINGEROVÁ, E. Sedm smrtelných hříchů podniků: úpadek a etika managementu. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Beckova edice ABC, s. 3. 
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struktuře podniku a jejím vlivu na podnik z pohledu charakteristiky druhů nároků se 

věnuji blíže v třetí kapitole této práce. 

Vnější příčiny vedoucí ke krachu podniku mohou být ekonomického, anebo 

politického rázu (změna daňové politiky, vládní zásahy, pomoci, způsobená asymetrie 

trhu apod.). Také můžeme hovořit o určitém samoregulačním ekonomickém mechanismu 

směřujícímu ke správnější alokaci kapitálu.7 

Žádný z výše uvedených důvodů a ani žádný jiný není správnou a ani není 

jednoznačnou odpovědí na otázku, proč podniky krachují. Zpravidla musí nastat 

kombinace více faktorů, jenž v celku vyústí v krach podniku. 

2.3 Management, krach, bankrot a ti další 

V rámci této práce budu užívat řadu pojmů, které se částečně překrývají a mohou být 

mírně matoucí. Proto se v této části pokusím vyjasnit použitý pojmový aparát. 

2.3.1 Management 

V rámci této práce užívám pojem management v širším smyslu slova. Tedy nejen jako 

skupinu řídících pracovníků, ale také jako představenstvo společnosti, statutární ředitel, 

jednatel a případně kontrolní orgány společnosti. Vždy záleží na konkrétním uspořádání 

předmětné korporace.  

2.3.2 Insolvence, krach a bankrot 

Insolvenci podniku lze chápat jako finanční vyjádření pojmu krach či bankrot a nastává 

tehdy: „pokud se kapitálová struktura podniku dostane do rozporu s reálnými potřebami 

podniku, který není řešitelný ani kvalitativní, ani kvantitativní změnou kapitálové 

struktury podniku“8 Z pohledu insolvenčního práva je v zásadě irelevantní, z jakých 

důvodů se podnik do této situace dostal. Lze však rozlišit, že se kapitálová struktura 

podniku dostala do rozporu s podmínkami a potřebami podniku z těchto důvodů: 

- Vlastní viny – majitelů, managementu 

                                                 
7 KISLINGEROVÁ, E. Sedm smrtelných hříchů podniků: úpadek a etika managementu. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Beckova edice ABC, s. 3. 

8 KISLINGEROVÁ, E. Sedm smrtelných hříchů podniků: úpadek a etika managementu. V Praze: C.H. 

Beck, 2013. Beckova edice ABC, s. 27. 
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- Vlivem vnějších změn – neočekávanou, dynamickou změnou podmínek 

- Viny cizí – nedodržením smluvních podmínek obchodními partnery, zejména 

platební problémy a také cizí jednání, jenž představuje trestný čin. 

Pokud je v textu této práce použit pojem krach, tak jím je označeno několik situací, 

jejichž společným jmenovatelem je nedobrovolné ukončení činnosti podniku, 

podnikatelského subjektu. Pod tento pojem tedy nepatří situace, kdy se podnikatelský 

subjekt rozhodne k dobrovolnému ukončení své činnosti.  
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3 Kapitálová struktura podniku 

Kapitálová struktura podniku se dá zjednodušeně označit za kombinaci závazků a 

vlastního kapitálu společnosti, jež se ve svém souhrnu rovnají aktivům. Uvedené 

reflektuje účetní rozvaha podniku, kdy na jedné straně máme aktiva společnosti a na 

druhé máme zdroje financování těchto aktiv. Zdroje financování podniku můžeme 

v zásadě rozčlenit na vlastní a cizí kapitál. Cizí zdroje tedy představují jakoukoliv formu 

úvěru věřitelem společnosti a vlastní kapitál korporace je tvořen jednak zdroji jenž podnik 

získal výměnou za podíl v této korporaci nebo v souvislosti s ním, a dále je vlastní kapitál 

tvořen nerozděleným ziskem představujícím kapitálové zdroje společnosti, jež se 

společníci rozhodli ponechat v korporaci. Pokud tedy budeme vycházet z rovnice, kdy se 

aktiva rovnají součtu vlastního a cizího kapitálu, tak po úpravě této rovnice zjistíme, že 

výše vlastního kapitálu se rovná rozdílu mezi hodnotou aktiv a závazků společnosti.9 

Z majetkové struktury podniku zcela logicky plyne i alokace rozhodovacích 

pravomocí a s ní související pořadí nároků na aktiva – majetek podniku. Nároky věřitelů 

lze rozdělit na:10 

- Fixní: fixní nárok je nárokem, který lze v každém okamžiku vyčíslit, vyjádřit jeho 

jistotu a příslušenství. Uspokojení takového nároku je možné se smlouvou 

stanoveným způsobem případně dle zákona domáhat. V zásadě se jedná o nároky 

věřitelů. 

- Reziduální: tyto nároky přísluší společníkům a v pořadí nároku na své uspokojení 

se nacházejí reziduální nároky až na konci, tedy poté, co jsou zcela uspokojeny 

věřitelské neboli fixní nároky. 

Uvedené členění nároků tedy nastavuje rovnováhu, kdy výměnou za rozhodovací 

pravomoci dochází k odsunutí nároků těchto osob za věřitele podniku. Tím je také 

implikována motivace společníků na tom, aby podnik dosahoval co nejvyšších zisků. 

Rozhodování společníků v podniku se děje prostřednictvím hlasování, přestože jsou však 

                                                 
9 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., DĚDIČ, J., a kol. Obchodní právo: podnikatel, 

podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 353, 354. 

10 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 38–39. 
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tyto osoby nositeli motivace k přijímání rozhodnutí, jejichž mezní výnos přesahuje s nimi 

související mezní náklady.11 Nicméně společníci činí takové rozhodování 

zprostředkovaně, a to vzhledem k tomu, že výkon takové pravomoci prostřednictvím 

hlasování by byl velice nákladný. V souladu s tímto představuje pravomoc výběru 

managementu jednu z nejzásadnějších pravomocí společníků podniku.12  

Uvedené samozřejmě neplatí absolutně. Předpokladem je především to, aby hlavním 

podnikatelským cílem byla maximalizace bohatství, tedy motivace ziskem.  

Výše uvedená kapitálová struktura obchodní společnosti není běžná a v praxi se lze 

spíše setkat s její složitější podobou. Jedná se o rozvinutí výše popsané rovnice, kdy 

aktiva společnosti rozčleníme na aktiva zatížená a aktiva nezatížená zajišťovacími právy. 

Závazky společnosti obdobně rozdělíme na závazky zajištěné (seniorní), podřízené 

(juniorní) a obecné. Pro akciové společnosti se dále rozčlení vlastní kapitál na kapitál 

připadající na prioritní akcie a základní kapitál připadající na kmenové akcie.13 

3.1 Fixní nároky 

Dluhy mohou vznikat jak na základě určitým způsobem projeveného souhlasu věřitele 

(konsensuálně), tak i bez takového souhlasu, projevu vůle, a to na základě jednání či 

opomenutí a dlužník (nekonsensuálně). Typicky se jedná o případy poškozených u 

soukromoprávních deliktů. Rozdělení dluhů na tyto dvě kategorie je podstatné z pohledu 

úpadku, kdy u konsensuální věřitelé mohli (alespoň teoreticky) zohlednit riziko úpadku 

v podmínkách takového úvěru, kdežto u nekonsensuálních věřitelů je tomu naopak.14 

Z pohledu věřitelů lze dluhy také rozčlenit na finanční a nefinanční. Finančním úvěrem 

je pak takový úvěr, který poskytuje banka nebo jiné finanční instituce a zároveň se 

nejedná o úvěr poskytnutý jako důsledek platebních podmínek sjednaných v souvislosti 

                                                 
11 HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C.H. Beck, 1999. Beckovy ekonomické 

učebnice, s. 165. 

12 EASTERBROOK, F. H., FISCHEL, D. R. The economic structure of corporate law. 4th print. 

Cambridge: Harvard University Press, 1998, s. 67–68. 

13 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 41–42. 

14 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 61. 
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s provedením díla, prodejem zboží, poskytnutím služby atd. Pro finanční úvěr je tedy 

typické, že je u něj v zásadě jediným ekonomickým benefitem sjednána úroková marže. 

Ostatní úvěry jsou tedy úvěry tzv. dodavatelskými, v rámci obchodního vztahu 

s obchodní protistranou. Takový úvěr je pro věřitele spíše nákladem než přínosem, a to 

především pokud není v obchodním vztahu sjednáno úročení.15 Porušení splatnosti bude 

mít zpravidla větší dopad na věřitele obchodních úvěrů, jelikož věřitelé finančních úvěrů 

budou mít lepší poměr relativní výše úvěru k celkovým finančním aktivům. 

3.1.1 Zajištěný dluh 

Ekonomickou podstatou zajištění je, že konkrétní aktivum (aktiva) je vyhrazeno pro 

přednostní a výlučné uspokojení věřitele určité zajištěné pohledávky.  

Zajištění pohledávky je možné celou řadou právních institutů, mezi něž patří např.: 

zástavní právo,16 zajišťovací převod práva,17 výhrada vlastnického práva,18 finanční 

leasing19 atd.  

Z ekonomického pohledu však ve skutečnosti představují uvedené právní techniky 

zajištění pohledávky, vyjma zástavního práva, úvěrové financování zajištěné vlastnictvím 

k předmětu prodejní nebo srovnatelné převodní transakce. Jako takové tedy nepředstavují 

tyto právní techniky zajištění v pravém slova smyslu, nýbrž financování na základě 

vlastnického titulu. 

3.1.2 Podřízený dluh 

Podřízenost v dluhovém financování znamená situaci, kdy určitá pohledávka má ve 

vztahu k jiné pohledávce lepší pořadí. Podřízená pohledávka se nachází „dále“ od aktiv 

než pohledávky zajištěné.20 

                                                 
15 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 61–62. 

16 § 1309 a násl. ObčZ. 

17 §§ 2040–2044 ObčZ. 

18 §§ 2132–2134 ObčZ. 

19 Finanční leasing není právně upraven, jedná se o tzv. inominátní (nepojmenovanou) smlouvu 

uzavíranou na základě § 1746 odst. 2 ObčZ. 

20 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 59. 
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V širším smyslu je možné i obecné pohledávky považovat za podřízené ve vztahu 

k zajištěným pohledávkám. Taková podřízenost obecných pohledávek vůči zajištěné se 

však vztahuje pouze na uspokojení z konkrétního, zajištěného aktiva. Lze takto také 

podřídit obecné pohledávky pohledávce zajištěné v případě, kdy je zástavou dán celý 

podnik.  

V užším smyslu je pohledávka pohledávkou podřízenou, jestliže její věřitel souhlasí 

s tím, že bude uspokojen z určitého aktiva až poté, co bude uspokojena pohledávka nebo 

pohledávky jiných, či všech ostatních věřitelů.21 

3.2 Reziduální nároky 

Kmenové akcie a obchodní podíly ve společnosti s ručením omezeným jsou typickými 

reziduálními nároky, které v solventní společnosti odpovídají nároku na peněžní toky a 

majetek společnosti. Otázkám spojeným s těmito nároky se věnuje korporátní právo a 

vzhledem k tématu této práce se jim nebudu zde více věnovat. 

Co se týče prioritních akcií, tak ty jsou ve své podstatě na pomezí akciového 

financování a dluhopisu. Prioritní dividenda je často stanovena úrokovým způsobem a 

obdobně jako u finančního dluhu. Jestliže je dividenda prioritní akcie řádně vyplácena 

tak se zpravidla „chová“ jako dluh, je vyplácena, ale vlastník této prioritní akcie nemá 

hlasovací právo. V případě, že dividenda prioritní akcie není řádně vyplácena, tak se 

nemůže vlastník takové prioritní akcie domáhat pořadem práva, ale zpravidla dojde 

k nabytí hlasovacího práva v korporaci22, čímž se tato prioritní akcie přestane „chovat“ 

jako dluh, ale jako kmenová akcie se svými reziduálními nároky.23 

Poslední specifickým typem dluhu, jímž se v této práci budu blíže věnovat jsou 

konvertibilní dluhopisy, které české právo zná jako jediný typ nároků, s nimiž je spojeno 

                                                 
21 § 127 InsZ. 

22 § 280 ZOK. 

23 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 64–66. 
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právo na jejich přeměnu v jiný typ nároků. Konvertibilní dluhopis je dluhopis, kterému 

svědčí fixní nárok, který však lze konvertovat do reziduálního nároku.24 

3.3 Kapitálová struktura – motivace 

V běžném životě se lze nejčastěji v rámci kapitálové struktury korporace setkat s dluhy 

zajištěnými, obecnými a reziduálními nároky. Ve vztahu k vlastním zdrojům se 

nejpatrnější důvod, proč se v kapitálové struktuře podniku objevují, nachází v zákoně. 

V České republice se upustilo od požadavku minimální výše základního kapitálu u 

společností s ručením omezeným, ale u akciových společností se v celé Evropské unii 

vyžaduje, aby se alespoň částečně financovaly z vlastních, externě získaných zdrojů. 

Tento důvod však není hlavním. Zákonodárce se těmito pravidly snaží čelit problémům 

spojených se zmocněním. 

Dle teorému irelevance kapitálové struktury, nesouvisí tržní hodnota společnosti 

(suma tržních hodnot všech nároků na aktiva společnosti) s její kapitálovou strukturou. 

Předpokladem platnosti tohoto teorému je, že výplata úroků z úvěrů není daňově 

výhodnější než výplata dividend, náklady na řešení úpadku jsou nulové a náklady 

zmocnění související s uplatněním jednotlivých nároků jsou taktéž nulové. Ve skutečném 

světě není ani jeden z těchto předpokladů naplněn.25 

Důvodem pro použití dluhu jsou především daňové výhody a efekt finanční páky. 

Daňovou výhodou dluhového financování je tzv. daňový štít. O daňovém štítu můžeme 

hovořit v situaci, kdy daňové právo zachází s úrokem placeným věřitelům jako s daňově 

uznatelným nákladem, ale vyplacené dividendy mezi daňově uznatelné náklady 

nezařazuje. Dalším důvodem, proč jsou do kapitálové struktury zařazovány dluhy je efekt 

finanční páky. Tento efekt nastává pro subjekty, jimž svědčí reziduální nárok v případě, 

že korporace využívá fixních nároků. Díky fixním nárokům se zvyšuje rozptyl 

očekávaného zisku z reziduálního nároku. Zvyšováním této finanční páky tak dochází ke 

zvýšené možnosti nadprůměrného výnosu, ale také tímto dochází ke zvyšování možnosti 

                                                 
24 URBÁNEK, D. Konvertibilní dluhopisy: chytrý hybrid akcie a dluhopisu. Peníze.cz [online]. Partners 

media, s.r.o., publikováno 13. 06. 2006 [cit. 28. 12. 2017]. 

25 Modigliani-Miller Theorem – M&M [online] © Investopedia, LLC., 2014 [cit. 07. 01. 2018]. 
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abnormální ztráty. Vzhledem k tomu, že je odpovědnost společníka za dluhy korporace 

obecně omezená, tak není možné, aby výtěžek u reziduálního nároku byl záporný.26 

Samozřejmě také existuje řada důvodů pro omezení použití dluhu v kapitálové 

struktuře podniku. Mezi tyto důvody mimo jiné patří náklady spojené se zmocněním a 

náklady spojené s úpadkem. 

Náklady zmocnění spojené s dluhem jsou náklady spojené se správou investice, kterou 

věřitel poskytl dlužníkovi prostřednictvím úvěru. Poskytnutím finančních prostředků 

věřitel v podstatě zmocňuje dlužníka ke správě těchto prostředků. Zde nastává morální 

hazard, kdy na jedné straně je zásada plnit řádně svůj dluh a na straně druhé je skutečnost, 

že management dlužníka jedná v zájmu společníků, nositelů reziduálních nároků. Tudíž 

je management společnosti motivován zvyšovat riziko podnikání společnosti tak, aby 

navýšil volatilitu očekávatelného výnosu z těchto reziduálních nároků. Oproti efektu 

finanční páky si však v tomto případě věřitelé nemohou být vědomi všech rizik spojených 

s poměrem vlastních zdrojů a dluhu. Jedná se o morální hazard, jelikož management 

podniku může přerozdělit hodnotu z fixních nároků na ty reziduální až po získání úvěru 

od věřitele. Toho je možné dosáhnout několika způsoby, např.: výplatou dividend, dalším 

zvyšováním zadluženosti podniku (fakticky tím dochází ke zředění nároku dřívějších 

věřitelů), rozhodování o volbě investice dle pravděpodobnosti toho, komu by případný 

výnos připadl nejvíce, a naopak realizování rizikovějších investičních projektů s vyššími 

výnosy, ale nižší pravděpodobností úspěchu. Tedy náklad spojený se zohledněním všech 

těchto rizik věřitelem jde fakticky opět za dlužníkem z důvodu, že je věřitel promítne do 

ceny za poskytnutí fixního nároku.27 „Čím vyšší je úroková zátěž, tím vyšší má dlužník 

směřující neodvratně k případu porušení perverzní motivaci využít strategii 

distribuujících bohatství z věřitele na společníky.“28 To však vede ke zvyšování rizika 

pro věřitele. Z tohoto důvodu by docházelo k tomu, že by úvěr dlužníkovi nebyl 

poskytnut, což není žádoucím výsledkem ani pro jednu stranu. Problém zmocnění 

                                                 
26 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 66–68. 

27 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 68–71. 

28 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 70. 
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pomáhá řešit právo, kdy umožňuje použití nástrojů jako zajištění dluhu, speciální smluvní 

ujednání, a konvertibilitu fixních nároků. 

Věřitel na rozdíl od společníka má právo požadovat ke dni splatnosti zaplacení 

sjednaného úroku a vrácení jistiny. K tomuto právo věřiteli poskytuje možnost, jak si 

uvedené vynutit, což představuje silnou stránku investice, nicméně má tato možnost 

prakticky malý význam, jelikož zjistí-li věřitel, že jeho fixní nárok je ohrožený, v zásadě 

již v té době nebude proti čemu / z čeho tento svůj nárok uplatnit. To souvisí s informační 

asymetrií ve vztahu dlužník – věřitel, a proto věřitelé musí do svých smluv začleňovat 

nástroje k průběžné ochraně a včasné detekci ohrožení pohledávky. Proto úvěrové 

smlouvy zahrnují ustanovení, jimiž se věřitel snaží vyhnout rizikům, které jsem uvedl 

v předchozím odstavci, tedy že dlužník nebude bez souhlasu věřitele vyplácet dividendy, 

emitovat další fixní nároky, zřizovat zajišťovací práva k majetku obchodního závodu, 

převádět majetek, měnit právní formu podnikání, závazek dlužníka udržovat kapitálovou 

strukturu podniku dle určitých věřitelem nastavených parametrů atd. S porušením takto 

stanovených povinností bývá spojeno zesplatnění úvěru, tedy porušením dochází 

k akceleraci splatnosti všech pohledávek věřitele a s tím související právo tyto 

pohledávky vymáhat.29,30 

Dalším nástrojem, jenž může teoreticky chránit věřitele je úprava fixního nároku o 

právo na jeho přeměnu na nárok reziduální. Tímto by měl být věřitel chráněn před výše 

popsaným morálním hazardem managementu společnosti. 

Důvodem, pro který nejsou výše uvedené metody ochrany fixních nároků v praxi 

uplatňovány v plné míře jsou transakční náklady. Přestože uvedená ujednání mají za cíl 

snížit rizika morálního hazardu na straně dlužníka (které jsou transakčními náklady svého 

druhu), tak sama tyto ujednání vytvářejí nové, a nikoliv zanedbatelné, transakční náklady. 

Mezi tyto transakční náklady patří například náklady spojené s vyjednáním, sepsáním 

úvěrové smlouvy, ale především se jedná o náklady související s monitorováním, správou 

                                                 
29 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 69–72. 

30 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 05. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1786/2006. 
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věřitelovi investice tak, aby byla uvedená smluvní ustanovení a související informace 

kontrolovány, revidovány a vyhodnocovány.31 

Z uvedených důvodů je proto nejčastěji volenou ochranou fixního nároku jeho 

zajištění. Zajišťovací právo či jeho obdoby váznou na majetku dlužníka a chrání věřitele 

do určité míry jak proti redistribuci majetku, tak proti následnému zředění takto 

zajištěného fixního nároku, tak také proti převodu majetku na třetí osobu a případnému 

nahrazení za majetek rizikovější. Hlavní výhodou zajišťovacího práva však je odstranění 

nákladů spojených s monitorováním a analýzou činnosti dlužníka, jelikož stačí „pouze“ 

kontrola trvání zajištění. Zajištění však s sebou nese taktéž určité transakční náklady. 

Jedná se především o náklady spojené se zajištěném, registrací zajištění apod. 

Z pohledu dlužníka má zajištění nevýhodu v tom, že mu vznikají náklady spojené 

s podnikatelskými příležitostmi, jichž se musí vzdát kvůli existenci zajištění, jenž mu 

například brání v tom, aby naložil s předmětem zajištění, tak jak by potřeboval. Zajištění 

má však také problematický dopad na ostatní dlužníkovi věřitele. V tomto případě se to 

týká věřitelů dlužníka, jenž nemohou v důsledku konkurenční situace na trhu zohlednit 

riziko spojené se zajištěným majetkem dlužníka, ale také ti věřitelé, jejichž pohledávka 

vůči dlužníkovi vznikla nekonsenzuálně.  

Důvody, proč by měla mít zajištěná pohledávka přednost, mimo důvodů právních, jsou 

zejména, že zajištění zjednodušuje a snižuje náklady na vymáhání, omezuje problémy 

s informační asymetrií v okamžiku kontraktace a omezuje rizika spojená s morálním 

hazardem managmentu dlužníka (blíže rozebráno výše v textu).  

Argumentace proti přednosti zajištěných závazků se opírá o to, že vůči dlužníkovi 

mohou existovat věřitelé, kteří nemohou přizpůsobit jimi poskytnutý úvěr existenci 

zajištění, dále že zajištěný úvěr zvyšuje problémy v oblasti investic podniku a to, že 

vzhledem k zajištění může být činnost dlužníka nedostatečně monitorována.32 

                                                 
31 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 72–73. 

32 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 74–77. 
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Uvedenou problematiku lze uzavřít pouze tím, že zajištění a přednost zajištěných 

fixních nároků je validní především z pohledu argumentů o tom, že snižují náklady na 

monitorování dlužníka (transakční náklady) a zásadně zvyšují dostupnost úvěru pro malé 

a střední podniky u nichž by bez možnosti zajištění došlo k odmítnutí poskytnutí úvěru. 

Mimo uvedené má však zajištění zásadní význam pro věřitele v rámci uplatnění jejich 

pohledávky v insolvenčním řízení. 

3.3.1 Náklady úpadku 

Zároveň s rostoucím podílem dluhu na kapitálové struktuře podniku se zvyšuje morální 

hazard managementu dlužníka a také dochází ke zvyšování pravděpodobnosti úpadku 

podniku. 

Ani úpadek a jeho řešení v insolvenčním řízení se neobejdou bez nákladů. Tyto 

náklady spojené s řešením úpadku lze rozčlenit na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou 

náklady spojené s vedením insolvenčního řízení, s účastí na něm, se souvisejícím 

odborným poradenstvím apod. Nepřímými náklady jsou náklady, jenž vznikají 

v důsledku negativních dopadů zahájení a průběhu insolvenčního řízení na hodnotu 

majetku dlužníka. Nelze také opomenout, že podstatná část nepřímých nákladů úpadku 

bude tvořena i náklady ušlých příležitosti souvisejících s časem, který budou management 

dlužníka a věřitelé podniku nuceni v souvislosti s insolvenčním řízení vynaložit. 

V české republice se průměrná výše přímých nákladů na insolvenční řízení odhaduje 

na 17 % hodnoty majetkové podstaty. Průměr v zemích „OECD High Icome“ je 9 %.33 

Co se týká nepřímých nákladů, tak ty jsou odhadovány až na 48 % hodnoty majetkové 

podstaty dlužníka.34 

Uvedené údaje jsou zcela jistě nepřesné, nicméně výše těchto nákladů zdůrazňuje 

důležitost nastavení kapitálové struktury společnosti jako optima mezi důvody pro 

zvyšování podílu dluhu na celkovém kapitálu podniku a důvody proti zvyšování podílu 

dluhu. 

                                                 
33 Doing Business, Resolving Insolvency [online] © The World Bank Group, 2017 [cit. 08. 01. 2018]. 

34 DJANKOV, S., HART, O., McLIESH, C., SHLEIFER, A. Debt enforcement Around the World, 

[online] © The World Bank Group, 2016 [cit. 12. 01. 2018]. 
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3.4 Omezené poznávací schopnosti a informační asymetrie 

Existují teorie, jenž vysvětlují preference podniku při volbě jednotlivých zdrojů 

financování, a to na základě informační asymetrie a omezených poznávacích schopností. 

Uvedené teorie jsou založeny na faktu, že investoři jsou oproti managementu dlužníka 

v informační nevýhodě, zejména co se týká perspektivy činnosti podniku a vnitřního 

stavu podniku. Této informační asymetrie jsou si obě strany vědomy, a proto je jednou ze 

strategií investorů interpretovat podnikem žádaný druh nároku jako odraz názoru 

managementu na vývoj situace podniku. Proto budou investoři emisi reziduálních nároků 

interpretovat jako spíše pesimistická očekávání managementu podniku.  

Uvedený závěr vychází z úvahy, že se podnik snaží emitovat například akcie v době, 

kdy jsou na trhu obchodovány za cenu, která je dle managementu podniku nadhodnocená 

a očekávají, že by se později nemuselo podařit realizovat emisi reziduálních nároků za 

tak příznivého kurzu. Opačně bude vnímána situace, kdy bude podnik poptávat fixní 

nároky. Kdy je to vnímáno jako projev očekávání růstu tržní hodnoty akcií v budoucnu.35 

Z uvedeného však plyne, že podniky se budou vyhýbat emisím reziduálních nároků 

z důvodu možného negativního vnímání investorů. Z důvodu, aby se těmto úvahám 

investorů podniky vyhnuly, budou svoji činnost financovat především z vlastních zdrojů, 

především z nerozděleného zisku. Proto bude kapitálová struktura podniku obsahovat 

největší podíl interních zdrojů financování (nerozdělený zisk), dále pak dluh a následně 

reziduální nároky.36 

Všechny uvedené teorie jsou založeny na předpokladu, že jsou všechny formy kapitálu 

dostupné. Což odpovídá situaci na vyspělých trzích. 

3.5 Kapitálová struktura a správa obchodní korporace 

Nároky věřitelů společnosti jsou, jak již bylo blíže uvedeno výše v této práci, fixní. 

Věřitelé mohou, vždy v souladu s podmínkami předmětné pohledávky, požadovat 

uhrazení svých pohledávek nejpozději k datu jejich splatnosti. Pokud dlužník poruší své 

                                                 
35 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 78. 

36 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 79. 
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povinnosti v souvislosti s dluhem, může věřitel požadovat splacení své pohledávky i 

dříve.  

Každý z věřitelů může také samostatně vymáhat splnění své pohledávky, a to včetně 

jejího exekučního vymožení na majetku dlužníka či podáním insolvenčního návrhu. Je 

tedy patrné, že se věřitelé nacházejí v silné vyjednávací pozici vůči dlužníkovi, a tudíž 

mají i vliv na správu obchodní korporace. 

S ohledem na to, že věřitelé mohou vykonávat určitou monitorující činnost za účelem 

sledování výkonnosti podniku dlužníka z důvodu ochrany své pohledávky, tak lze 

předpokládat, že to ovlivní management a jeho disciplínu v řízení korporace. Uvedený 

předpoklad je pravděpodobný z důvodu, že v případě úpadku korporace management 

zpravidla ztrácí své zaměstnání či funkci, což stimuluje management k tomu, aby vedl 

korporaci tak, aby minimálně byla schopna hradit své fixní závazky.37 

Uvedený vliv na disciplínu managementu je účinný jen do té míry, do jaké je hrozba 

vynucení plnění smluvních povinností v právním řádu reálná, a to především s ohledem 

na efektivnost exekuce a realističnosti hrozby zahájení insolvenčního řízení. 

Věřitelé a jejich vliv na správu korporace však nejsou jen pozitivní a pojí se s ním i 

několik problémů. Tím hlavním je míra rizika, kterou jsou věřitelé s fixními 

pohledávkami, a to především věřitelé konsenzuální, ochotni nést. Takový věřitel již 

z povahy své pohledávky není ochoten nést dodatečné riziko spojené s podnikáním 

korporace. Dodatečné riziko ve smyslu rizika přesahujícího hladinu rizika, kterou věřitel 

při vstupu do konsenzuálního vztahu dlužník – věřitel předpokládal a je spojena 

s provozem podniku po vzniku tohoto vztahu. Jedná se například o rizikovou přirážku, 

jenž obsáhl ve sjednaném obchodním úroku apod.  

Konsensuální věřitelé s fixními nároky mají tedy averzi vůči riziku a jejich 

dlouhodobý vliv na správu korporace může mít za následek, že dlužník může přijímat 

rozhodnutí s nižším než optimálním rizikem, tedy být více opatrný, nežli je důvodné. 

                                                 
37 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 82. 
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Uvedené závěry jsou vystavěny na předpokladu, že hlavním ekonomickým účelem 

podniku je tvorba zisku a také, že úpadek korporace nezpůsobí podmět mimo bilanci 

podniku. 

Dalšími faktory omezující disciplinující vliv konsenzuálních věřitelů fixních 

pohledávek jsou pořadí uspokojení věřitelů, postavení managementu v insolvenčním 

řízení a odpovědnost věřitele za výkon kontroly.38 

- Pořadí uspokojení věřitelů – souvisí to s pravidlem o poměrném uspokojení 

věřitelů dlužníka v rámci insolvenčního řízení. V případě zahájení insolvenčního 

řízení čeká věřitele obecného dluhu a jejich pohledávka bude zpravidla 

uspokojena jen v poměrně malé části. Z tohoto důvodu ztrácí hrozba 

insolvenčního řízení disciplinující efekt na management dlužníkovi korporace, 

jelikož management si zpravidla je tohoto vědom. Z tohoto důvodu lze taktéž 

hovořit o disciplinující funkci dluhu pouze ve vztahu k zajištěným věřitelům, 

pokud je jejich právo na uspokojení insolvenčním právem respektováno.39 

- Postavení managementu dlužníka v insolvenčním řízení – jestliže insolvenční 

právo umožňuje managementu úpadcova obchodního závodu setrvání na 

stávajících pozicích i po tom, co se korporace dostala do úpadku, tak je zcela 

zřejmé, že tím je dále oslabena disciplinující role dluhu, a to jak obecného, tak i 

zajištěného.40 

- Odpovědnost věřitele – jedná se o třetí potenciální faktor omezující disciplinující 

funkci dluhu a týká se potenciální odpovědnosti věřitele za výkon kontroly nad 

dlužníkem. 

                                                 
38 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 83–84. 

39 RICHTER, T. Two (Furher) Possible Explanations of the Secured Debt Puzzle: A Note. Acta 

Oeconomica Pragensia. 2006, č. 21, s. 118 – 119. 

40 RICHTER, T. Two (Furher) Possible Explanations of the Secured Debt Puzzle: A Note. Acta 

Oeconomica Pragensia. 2006, č. 21, s. 118 – 119. 
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4 Úpadek 

Výše v práci jsem se věnoval důvodům, jež mohou vést ke krachu či úpadku podniku a 

dospěl jsem k závěru, že bankrot podniku je zpravidla zapříčiněn celou řadou důvodů. 

Nicméně za jeden ze zásadních a také snad i nejlépe uchopitelných oblastí z níž mohou 

pramenit okolnosti vedoucí k úpadku podniku je jeho kapitálová struktura. V této kapitole 

se zaměřím na vlastní úpadek, tedy co tento pojem znamená a obsahuje. Úpadek analyzuji 

z několika úhlů a detailněji se zaměřením na jeho právní kvalifikaci, jelikož ta je pro tuto 

práci významná. 

Na pojem úpadek je možné nahlížet z několika úhlů: 

- Úpadek z pohledu kapitálové struktury společnosti 

- Úpadek dle finanční teorie  

- Úpadek v právním smyslu 

4.1 Úpadek – finanční teorie 

Z pohledu finanční teorie může být úpadek důsledkem tří typů krize, jejichž vnější 

projevy mohou být zachyceny v testech insolvence. Testům insolvence se věnuji blíže 

v šesté kapitole. Krize, jež z pohledu finanční teorie mohou vést k úpadku můžeme 

rozlišit na: 

- Ekonomická krize 

- Výpadek likvidity 

- Finanční krize 

4.1.1 Ekonomická krize 

Ekonomickou krizi podniku lze nejobecněji definovat jako potíže vyplývající 

z neefektivnosti provozu podniku a nemusí mít nutně vztah k velikosti a finanční 

struktuře podniku.41 „I společnost financovaná čistě vlastním kapitálem může být 

v ekonomické krizi, nikoliv však ve finanční krizi, protože nemá žádné věřitele. Taková 

                                                 
41 SENBET, L. W., WANG, T. Y. Corporate Financial Distress and Bankruptcy: A Survey. Foundations 

and trends in finance. 2010, č. 4, s. 7. 
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společnost může samozřejmě ukončit podnikání a být zlikvidována, i když není 

insolventní.“42 

Taková obecná definice ekonomické krize je zcela v pořádku a plně s ní souhlasím. 

Nicméně vzhledem ke své obecnosti není příliš praktická, a proto se přikláním k užší, 

lépe kvantifikovatelné definici ekonomické krize dle níž: „Ekonomická krize (economic 

distress) nastává, pokud čistá současná hodnota aktiv společnosti je záporná, a z hlediska 

finančního ocenění by tedy podnik měl ve stávající podobě ukončit činnost.“43 

V případě řešení úpadku společnosti v rámci insolvenčního řízení a prodeje aktiv 

společnosti, by měla být tato aktiva prodána po částech, aby došlo k jejich efektivnějšímu 

využití. V celku by aktiva společnosti měla být prodána pouze pokud by je nový 

nabyvatel uměl lépe využít a řídit.44 

Z pohledu kapitálové struktury podniku, kdy se této oblasti věnuji blíže v třetí kapitole, 

lze konstatovat, že pokud zákazníci podniku nejsou ochotni kupovat produkty a služby 

podniku za ceny, jenž pokryje jeho nefinanční náklady tak podniku žádná kapitálová 

struktura nepomůže. 

4.1.2 Výpadek likvidity 

Jedná se o situaci, kdy čistá současná hodnota očekávaných peněžních toků korporace 

přesahuje výši dluhů podniku, přestože se navenek podnik projevuje insolventně. K těmto 

případům dochází při selhání finančního systému jako poskytovatele likvidity solventním 

dlužníkům. Obvykle se do této situace dostávají podniky, které mají problémy se 

splatností svých pohledávek.  

Z pohledu insolvenčního práva však podnik v úpadku není a správným, společenský 

efektivním řešením je odložení splatnosti nebo dočasné navýšení likvidity. Pokud k těmto 

řešením nedojde, může se zahájení insolvenčního řízení stát důvodným.45 

                                                 
42 SENBET, L. W., WANG, T. Y. Corporate Financial Distress and Bankruptcy: A Survey. Foundations 

and trends in finance. 2010, č. 4, s. 7. 

43 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 91. 

44 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 92. 

45 SENBET, L. W., WANG, T. Y. Corporate Financial Distress and Bankruptcy: A Survey. Foundations 

and trends in finance. 2010, č. 4, s. 8. 
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4.1.3 Finanční krize 

V návaznosti na již uvedené krize je finanční krize situací, kdy velikost dluhů podniku 

přesahuje čistou současnou hodnotu očekávaných peněžních toků generovaných 

podnikem, jenž je kladná. Od ekonomické krize se ta finanční odlišuje tím, že je 

způsobena kapitálovou strukturou podniku, konkrétně velikostí dluhu.  

Z pohledu insolvenčního práva se společnost ve finanční krizi nachází v úpadku, avšak 

ze společenského pohledu mohou aktiva podniku vytvářet pozitivní hodnotu. V těchto 

případech může být vhodným řešením úpadku restrukturalizace kapitálové struktury 

podniku i při zachování vlastnictví aktiv podniku.46 

4.2 Úpadek – kapitálová struktura 

V úvodu třetí kapitoly této práce byla zjednodušeně definována kapitálová struktura 

korporace jako souhrn nároků společníků, reziduálních nároků, závazků, fixních nároků, 

korporace, jež se rovnají aktivům společnosti. Dále jsem v rámci této práce uvedl, že 

nositelé reziduálních nároků jsou zároveň subjekty s rozhodovací pravomocí, 

hlasovacími právy. Je tomu tak proto, že těmto subjektům, jimž přísluší reziduální nároky, 

připadá většina mezních výnosů z podnikání korporace a zároveň také nesou většinu 

mezních nákladů s tímto podnikáním spojených, čímž jsou motivováni v rámci řízení 

korporace k přijímání ekonomicky efektivních rozhodnutí. 

Obchodní korporace se může dostat do situace, kdy jí klesá hodnota aktiv, roste výše 

dluhů nebo dokonce obě situace nastanou zároveň. Důvody, proč se tak děje mohou ležet 

uvnitř a vně této korporace, kdy tyto důvody mohou samozřejmě působit a zpravidla také 

působí zároveň.47 

 Vnitřními důvody mohou být např. nesprávné obchodní, finanční řízení apod. 

Vnějšími důvody mohou být například změny v poptávce, změny cen vstupů, růst 

konkurence apod.  

                                                 
46 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 92. 

47 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 87–88. 
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Pokud bude proces růstu dluhů pokračovat, tak v určitém okamžiku výše dluhů 

překoná hodnotu aktiv. V takový okamžik dojde v rámci vztahu, jenž jsem připomněl 

v úvodu této části, k tomu, že hodnota reziduálních nároku bude odpovídat nule či, při 

pokračování růstu dluhu, bude tato hodnota záporná. V takové situaci je tedy nárok 

společníků na majetek „vynulován“ a z ekonomického pohledu zaniká.48  

V této úpadkové situaci, kdy je reziduální nárok z ekonomického pohledu zaniklým, 

společníci ztrácejí motivaci ke správným rozhodnutím vedoucím k mezní maximalizaci. 

Je tomu tak z důvodu, že výnosy těchto rozhodnutí připadají již výhradně jiným věřitelům 

korporace. Je tedy patrné, že společníci a i management, který jim odpovídá již má jen 

malou motivaci investovat peníze a energii, která je potřebná k dosažení zlepšení 

v situaci, kdy výsledky jejich práce dostávají jiní. Z tohoto důvodu společníci ztrácejí 

hlasovací práva (v důsledku smlouvy či častěji na základě insolvenčního práva) jakmile 

dojde k ekonomickému zániku jejich reziduálních nároků. Pokud management podniku 

zůstane na svých pozicích, tak již odpovídá jiným věřitelům.49  

V souvislosti s postupnou ztrátou hodnoty aktiv podniku dochází zároveň k přeměně 

fixních nároků věřitelů na reziduální a těmto věřitelům v insolventní společnosti náleží 

rozhodovací pravomoci a zároveň jsou jejich nároky jedinými nároky na majetek 

společnosti.50 

Výše uvedené situace jsou značně komplikovanější u složitějších kapitálových 

struktur. Kdy po ekonomickém zániku reziduálních nároků zůstává dlouhá řada 

nesourodých nároků věřitelů s různým pořadím. K tomu, aby bylo možné určit, které 

z nich se přemění na nároky reziduální, je nutné je porovnat s hodnotou aktiv společnosti. 

Tedy hodnotou zajištěného a nezajištěného majetku společnosti. Zde záleží na způsobu 

řešení úpadku, jestli se jedná o konkurs či reorganizaci.51 

                                                 
48 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 87–88. 

49 EASTERBROOK, F. H., FISCHEL, D. R. The economic structure of corporate law. 4th print. 

Cambridge: Harvard University Press, 1998, s. 69. 

50 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 88. 

51 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 88–89. 
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Lze tedy uzavřít, že za účelem dosažení ekonomické efektivnosti je nutné, aby 

v insolvenčním řízení rozhodovali zásadně nositelé reziduálních nároků. V praxi je však 

velice obtížné rozeznat, kdo je tímto nositelem reziduálních nároků. 

4.3 Úpadek z právního pohledu 

Oproti finanční teorii si při definování úpadku pro potřeby insolvenčního práva nelze 

vystačit s neurčitými formulacemi. Pokud bychom se snažili o pozitivní definici situace, 

kdy podnik v úpadku není tak je podnik solventním, jestliže může s dostatečnou jistotou 

předpokládat, že má, nebo bude v průběhu času generovat, dostatečné množství 

peněžních prostředků k uhrazení všech svých dluhů a dalších ztrát hodnot. Absolutní 

jistota v této otázce neexistuje a je třeba ji posuzovat po celou dobu existence podniku.52 

Za podstatu úpadku lze označit situaci kdy hodnota aktiv dlužníka nestačí k tvorbě 

dostatečných peněžní prostředků potřebných k zaplacení jeho dluhů. V této souvislosti 

můžeme hovořit o insolvenčním testování, kdy je poměřována hodnota majetku dlužníka 

oproti jeho dluhům. Tento test se v našem prostředí tradičně nazývá testem předlužení a 

v tomto testu se zcela logicky nekalkuluje s účetní hodnotou majetku, nýbrž s odhadem 

skutečné tržní hodnoty majetku. Právě z důvodu, že se odhaduje skutečná tržní hodnota 

majetku dlužníka je test předlužení poměrně spekulativním, což mu ubírá na užitečnosti. 

Pokud by byl test předlužení striktně aplikován i na korporace, které mají ve své 

kapitálové struktuře vysoký podíl dlouhodobého dluhu, mohl by vést k jinak 

neodůvodněnému zahájení insolvenčního řízení.53 

Z uvedeného důvodu proto právní řády jednotlivých zemí upravují namísto nebo vedle 

testu předlužení i test likvidity.54 Pokud bychom se logicky pokusili vymezit vztah mezi 

těmito testy, tak dospějeme k názoru, že test předlužení by měl odhalit krizi podniku 

dříve, než dojde k nedostatku likvidity, a proto by měl být také častějším důvodem 

zahájení insolvenčního řízení. 

                                                 
52 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 89. 

53 KUHN, P. Poznámky k vybraným ustanovením insolvenčního zákona. In SCHELLE, K. Sbírka prací 

na téma nové insolvenční právo. Ostrava: Key Publishing, 2006. Právo, s. 105–109. 

54 V České republice. § 3 odst. 1 InsZ. 
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V testu likvidity jde o určení toho, zda je dlužník schopen platit dluhy tak, jak se stávají 

splatnými, tedy zda jeho aktiva postačují k úhradě splatných dluhů. Pokud má podnik 

problémy s likviditou, tak je to patrné navenek a oproti předlužení i snadno pozorovatelné. 

Z pohledu povinnosti zahájit insolvenčního řízení, čemuž se věnuji dále v práci, je také 

díky těmto vnějším projevům snadnější pro povinné subjekty tento stav rozeznat. 

Dlužník, pokud je solventní, tak by neměl mít problém překlenout krátkodobý nedostatek 

likvidity novým úvěrem, a proto lze konstatovat, že problémy s likviditou indikují 

problémy se solventností.55 

4.3.1 Insolvenční právo 

Ekonomickým kolapsem subjektů se zabývalo již římské právo a vzhledem k tomu, že 

náš právní řád je založen na římskoprávní tradici, tak i na našem území jsou dějiny právní 

úpravy úpadkového práva velice dlouhé. V současné době je právní úprava defaultního 

stavu soustředěna především v zákoně č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 291/2017 Sb.56 

Řešením úpadku či hrozícího úpadku je v souladu s uvedeným a za podmínek 

stanovených zákonem dotčena celá šíře majetkových poměrů dlužníka. Řešení úpadku 

nebo hrozícího úpadku dlužníka se vztahuje k celému majetku dlužníka s výjimkou 

majetku, jenž je nepostižitelný insolvenčním řízením (vymezeno shodně s majetkem, jenž 

nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí)57 ,a majetku, jenž se nachází ve 

vlastnictví třetích osob. Majetek, který se nachází ve vlastnictví třetích osob může být 

postihnut v rámci řešení úpadku dlužníka pouze v zákonem stanovených případech (jako 

například při neplatných či neúčinných právních jednání dlužníka58).59 

                                                 
55 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 90. 

56 KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, 

M. Insolvenční zákon: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře Wolters 

Kluwer. Kodex, s. XXVI. 

57 § 207 InsZ. 

58 V rámci rekodifikace soukromého práva došlo k opuštění pojmu právní úkon a tento pojem byl 

nahrazen pojmem právní jednání. Insolvenční zákon tuto změnu dosud nereflektoval, a proto 

v příslušných ustanoveních insolvenčního zákona je stále užíván pojem právní úkon. 

59 § 231 a násl. InsZ. 
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Insolvenční řízení je specifickým druhem civilního soudního řízení a v případech, kdy 

insolvenční zákon neřeší určitou situaci nastupuje úprava obsažená v zákoně č. 99/1963 

Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zásadními okamžiky celého 

insolvenčního řízení jsou zahájení řízení, rozhodnutí o úpadku či hrozícím úpadku, kdy 

dalším cílem insolvenčního řízení je rozhodnout o způsobu zjištěného úpadku či 

hrozícího úpadku. Cílem insolvenčního řízení je v zásadě dosáhnout co nejvyššího 

poměrného uspokojení věřitelů dlužníka. Poměrným uspokojením je myšleno rovné, 

nikoliv částečné uspokojení věřitelů dle druhu pohledávek, jenž věřitelům svědčí.60  

Principem poměrného uspokojení samozřejmě není vyloučena možnost plného 

uspokojení pohledávek věřitelů při zachování principu rovnosti, kdy věřitelé, jenž mají 

stejné postavení musejí být v rámci zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka 

uspokojeni stejnou měrou (procentuálně).61 

Úpadek je výchozím pojmem insolvenčního práva a s prohlášením úpadku dlužníka 

insolvenčním soudem se pojí celá řada zásadních dopadů. Česká právní úprava řeší 

úpadek nebo hrozící úpadek prostřednictvím čtyř způsobů: 

a) Konkurs: likvidační způsob řešení úpadku, 

b) Reorganizace: sanační způsob řešení úpadku, určený zejména pro velké podniky, 

c) Řešení úpadku finančních institucí: pouze pro zákonem v § 367 a následující IZ 

stanovený okruh subjektů, jenž má pro řešení úpadku těchto subjektů individuální 

pravidla. Důvodem pro tuto úpravu je význam, jaký mají finanční instituce 

(banky, spořitelny, úvěrová družstva, pobočky zahraničních bank, obchodníci 

s cennými papíry a další) pro celou ekonomiku, kdy by nešetrný zásah mohl vést 

k ochromení či destabilizaci celého hospodářského systému. 

d) Oddlužení: sanační způsob řešení úpadku, původně určen pro nepodnikatelské 

subjekty, od roku 2014 bylo oddlužení umožněno také podnikajícím fyzickým 

osobám. 

                                                 
60 § 5 písm. a) a b) InsZ. 

61 KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, 

M. Insolvenční zákon: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře Wolters 

Kluwer. Kodex, s. 2. 



Úpadek 39 

Mezi výše uvedené způsoby řešení úpadku dlužníka bývá zařazováno, vzhledem k § 4 

odst. 1 InsZ nesprávně, i tzv. moratorium, jenž insolvenční zákon upravuje v §§ 115 až 

127.62 Moratorium má umožnit dlužníkovi, aby vlastními silami vyřešil svůj úpadek nebo 

hrozící úpadek, a to bez toho, aby insolvenční soud rozhodl o jeho úpadku či hrozícím 

úpadku. 

 „Insolvenční řízení lze legitimně zahájit a vést jen ohledně dlužníka, jenž je v úpadku (či 

hrozícím úpadku), a jeho předmět může být pouze řešení dlužníkova úpadku či hrozícího 

úpadku.“63 Takto je pojaté insolvenční řízení v našem právním řádu, a proto hraje 

důležitou roli právní definice úpadku. Insolvenční právo k definici úpadku používá test 

likvidity a test předlužení. 

4.3.2 Úpadek – platební neschopnost 

Úpadek je kvalifikovaná situace, jenž nastává při současném splnění insolvenčním 

zákonem stanovených podmínek a zákon s ní spojuje řadu právních následků. Úpadek 

podnikatelského subjektu – dlužníka, je možné konstatovat, pokud dojde k současnému 

splnění níže uvedených podmínek, jenž se souhrnně označují jako platební neschopnost 

dlužníka (jedná se o tzv. test likvidity, cash-flow test nebo test platební neschopnosti):64 

- více věřitelů a 

- peněžité závazky po lhůtě splatnosti 30 a více dnů a 

- dlužník tyto závazky není schopen plnit. 

Mnohost věřitelů dlužníka znamená, že dlužník musí mít nejméně dva věřitele. 

V případě, že má dlužník jen jednoho věřitele tak i v případě, že jsou splněny další 

podmínky je tomuto jedinému věřiteli možnost vymáhání své pohledávky v insolvenčním 

řízení odejmuta a je oprávněn ji toliko vymáhat vůči dlužníkovi formou výkonu 

rozhodnutí (exekucí). Naopak však mnohost věřitelů neznamená, že je třeba podávat 

insolvenční návrh na dlužníka společně s více osobami. Insolvenční návrh na dlužníka 

                                                 
62 KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, 

M. Insolvenční zákon: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře Wolters 

Kluwer. Kodex, s. 3. 

63 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 234. 

64 § 3 InsZ. 
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může oprávněně podat jakýkoliv věřitel dlužníka, jehož pohledávka je splatná a v rámci 

takového insolvenčního návrhu postačí toliko označit další známé věřitele dlužníka a 

veškeré další okolnosti, které nasvědčují úpadku dlužníka. V insolvenčním návrhu je 

věřitel také povinen označit důkazy, na základě nichž věřitel tvrdí existenci a splatnost 

své pohledávky vůči dlužníkovi.65  

Podmínka existence peněžitých závazků dlužníka více jak 30 dnů po splatnosti 

byla provázána s právní úpravou obsaženou v dnes již zrušeném obchodním zákoníku. 

Zákonodárce před testem likvidity chrání takto stanovenou lhůtou dlužníky před mírným 

„zadrhnutím“ likvidity, či přehlédnutí, opomenutí fakturu uhradit. Tyto pohledávky více 

jak 30 dní po splatnosti musejí být v souladu s předchozí podmínkou alespoň dvě. Tuto 

podmínku je nutné vykládat v kontextu následující podmínky. 

Věřitel je v insolvenčním návrhu povinen tvrdit neschopnost dlužníka plnit své 

závazky, nicméně insolvenční soud je oprávněn provést i důkazy, jež nebyly účastníky 

insolvenčního řízení navrženy. Smyslem této podmínky je, aby byla odlišena situace 

objektivní neschopnosti dlužníka plnit své závazky od jeho neochoty, jelikož i v případě, 

že je dlužník objektivně schopen plnit své závazky, přestože jsou po splatnosti více jak 

třicet dnů, tak se nemůže dlužník nalézat v úpadku. Neochota dlužníka může být dána 

z řady důvodů, například že dlužník neuznává uplatněnou pohledávku, je spor o její výši 

apod. Pokud se bude dlužník insolvenčnímu návrhu bránit tím, že je sice schopen své 

závazky plnit, nicméně není z výše naznačených důvodů ochoten, tak bude muset 

prokázat v rámci insolvenčního řízení, že disponuje takovým objemem likvidních 

prostředků, které by umožnily uhrazení tvrzené pohledávky bez zbytečného odkladu. 

V judikatuře vytváří otázka schopnosti či neschopnosti plnit více komplikací, nežli by 

se dalo očekávat. Jelikož se jedná o test likvidity, tak by měla být posuzována schopnost 

dlužníka platit své dluhy jež jsou vykazovány na pravé straně dlužníkovy rozvahy oproti 

likvidnímu majetku, který je vykazován na levé straně dlužníkovi rozvahy a z něhož je 

možné tyto dluhy pohotově hradit. Především se tedy jedná o aktiva vykazovaná v účtové 

třídě 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky. Jedná se tedy zejména 
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o pokladnu, účty peníze na cestě, případně i o likvidní cenné papíry účtované v účtové 

skupině 25. Dále se pak jedná o pohledávky vykazované v účtovací třídě 3. S nimi je 

problém v tom, že na rozdíl od likvidních aktiv v třídě 2 vykazují vyšší míru nejistoty, co 

se týká jejich konverze na peníze.  

U majetku v účtové třídě 1 je cesta k peněžním prostředkům ještě delší, protože vede 

přes formu pohledávky.66 Dále je dle judikatury potřeba pominout pohledávky dlužníka, 

které má za svými dlužníky, jestliže je není schopen využít k úhradě svých závazků.67 

Takový závěr je možné použít vzhledem ke své obecné platnosti i na jiný majetek 

dlužníka, jenž by měl či mohl být využit k uhrazení pohledávek dlužníkových věřitelů.68 

Insolvenční zákon pro to, aby byl dlužník označena za objektivně platebně 

neschopného stanoví několik vyvratitelných domněnek. Při naplnění některé z těchto níže 

uvedených vyvratitelných domněnek se má za to, že dlužník není objektivně schopen 

plnit své závazky. Insolvenční zákon v § 3 odst. 2 obsahuje tyto domněnky: 

- Dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků – podstatné 

je pro tuto domněnku definování toho, co znamená „podstatná část peněžitých 

závazků“. Vždy je nutné vycházet z konkrétního případu, přihlédnout 

k obvyklému, řádnému hospodaření dlužníka. Podstatná část peněžitých závazků 

pak bude představovat takový výrazný exces oproti běžnému hospodaření 

dlužníka, že bude představovat zcela zřejmý důsledek jeho ekonomických 

problémů. 

- Dlužník neplní své peněžité závazky pod dobu delší než tři měsíce po lhůtě 

splatnosti – tato domněnka doplňuje podmínku třiceti dnů, jíž jsem se věnoval 

výše. Pokud tedy věřitel prokáže existenci své pohledávky a skutečnost, že jeho 

pohledávka je déle jak tři měsíce po splatnosti, není nutné dále zjišťovat objektivní 

platební neschopnost dlužníka. 

                                                 
66 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují 

v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění. 

67 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 29 NSCR 36/2009. 

68 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 238. 
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- Není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek vůči 

dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí – tato domněnka reaguje na 

situace, kdy je výkon rozhodnutí nebo exekuce zastavena dle § 268 odst. 1 písm. 

e) občanského soudního řádu z důvodu, že výtěžek nebude postačovat ani 

k uhrazení nákladů vzniklých tímto řízením. 

- Dlužník nepředložil seznamy dle § 104 odst. 1 insolvenčního zákona – pokud 

insolvenční soud vyzve dlužníka k tomu, aby předložil insolvenčnímu soudu 

především seznam svého majetku, závazků, zaměstnanců a případně výkaz stavu 

likvidity a výhled vývoje likvidity. Tuto povinnost insolvenční soud může uložit 

dlužníkovi také v případě, kdy je insolvenční návrh podáván věřitelem.69 Tuto 

domněnku zákonodárce stanovil z důvodu, aby byla řešena situace, kdy se dlužník 

snaží zastřít svou hospodářskou situaci nepředložením uvedených seznamů. 

Pokud dlužník nesplní uvedenou povinnost, má se za to, že je platebně neschopný, 

a to i v případě, kdyby byl fakticky schopen své závazky plnit. Uvedené neplatí 

pro předložení výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, kdy následkem 

nesplnění této povinnosti je, že se k opožděně předloženým výkazům a výhledům 

nebude přihlížet. 

V souladu se zmocňovacími ustanoveními obsaženými v insolvenčním zákoně 70 

přijalo Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlášku č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 

insolvenčního zákona (dále jen: „vyhláška o platební neschopnosti podnikatele“). Tato 

vyhláška upravuje: 

- obsah, rozsah a způsob jakým má být výkaz stavu likvidity a výhled stavu 

likvidity sestaven; 

- uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých složek majetku, 

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

vývoje likvidity; 

- délku období, na které má být výhled vývoje likvidity sestaven, a  

                                                 
69 § 128 odst. 3 InsZ. 

70 § 3 odst. 6 a § 431 písm. f) InsZ. 
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- osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu 

vývoje likvidity. 

4.3.3 Úpadek – předlužení 

Předlužení je specifická forma úpadku, jenž se týká pouze podnikajících subjektů 

(právnických a fyzických osob – podnikatelů) a to těch, kteří povinně vedou účetnictví, 

jelikož bez něj není tato forma úpadku prakticky zjistitelná. Pro naplnění této formy 

úpadku – předlužení podniku je podmínkou: 

- Mnohost věřitelů dlužníka – k této podmínce viz shodná podmínka úpadku ve 

formě insolvence viz výše. Na rozdíl od podmínky mnohosti věřitelů zde dosud 

nebyla řešena otázka, zdali mají být tyto pohledávky splatné či nikoliv, jestli se 

mají nesplatné dluhy diskontovat na současnou hodnoty, jak se mají zohledňovat 

dlužníkovi mimobilanční dluhy apod.71; 

- Souhrn závazků převyšujících hodnotu majetku – v souvislosti s touto 

podmínkou je podstatné, že se hodnotí výše všech závazků, nikoliv pouze výše 

závazků splatných (s tím souvisí výše uvedený problém stanovení jejich současné 

hodnoty). Při stanovení hodnoty majetku se zohledňuje nejen jeho účetní hodnota, 

ale jeho současná tržní hodnota včetně jeho správy, budoucího provozování 

podniku, lze-li předpokládat, že bude moci ve správě majetku, provozování svého 

podniku nadále pokračovat. K podání insolvenčního návrhu z důvodu úpadku 

dlužníka ve formě předlužení je oprávněn i věřitel dlužníka. Tato možnost je 

prakticky vyloučená z toho důvodu, že pro učinění závěru o předlužení či 

nepředlužení dlužníka je nutná komplexní znalost ekonomické situace podniku, 

jenž souvisí se znalostí účetních údajů a věřitelé takovými informacemi v zásadě 

nedisponují. 

4.3.4 Hrozící úpadek 

Hrozící úpadek je formou úpadku, při níž lze s ohledem na okolnosti důvodně 

předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých 

                                                 
71 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 244. 
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závazků.72 Cílem této úpravy je umožnit dlužníkům zahájení formálního insolvenčního 

řízení dříve, než se vlivem nepříznivého vývoje dostane do skutečného úpadku.73 

Jedná se o formu úpadku, jenž má umožnit dlužníkovi řešit svou majetkovou situaci 

bez naplnění znaku úpadku ve formě insolvence. 

Nejtypičtěji se bude jednat o situaci, kdy lze v důsledku úpadku velkého podniku 

mohou očekávat i jeho dodavatelů, pro něž byl tento velký podnik v úpadku významným 

zákazníkem, ekonomické problémy, které se právě mohou pokusit vyřešit v rámci 

insolvenčního řízení.  

Insolvenční návrh pro hrozící úpadek je možné spojit také s návrhem na povolení 

oddlužení. Tato situace je velmi efektivně schopna řešit stav, kdy finanční situace nedává 

možnost řešení všech závazků dlužníka v plném rozsahu, a navíc nedojde k navýšení 

závazků dlužníka o náklady spojené s vymáháním splatných a neuhrazených závazků. 

Možnost řešení hrozícího úpadku a úpadku oddlužením je vyhrazena pouze osobám, 

které nemají dluh z podnikání, tedy právnická osoba, která není dle zákona považována 

za podnikatele a zároveň dluh z podnikání nemá nebo fyzické osoby, jež nemají dluhy 

z podnikání. Dluh z podnikání není překážkou pro řešení úpadku oddlužením, pokud 

s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku z podnikání jde, jedná se o pohledávku 

zajištěného věřitele či pohledávku, jenž nebyla uspokojena v rámci předchozího 

insolvenčního řízení, kde byl úpadek dlužníka řešen konkursem na majetek dlužníka, jenž 

byl pro nedostatek majetku dlužníka anebo po splnění rozvahového usnesení zrušen.74 

Zavedení institutu hrozícího úpadku je součástí opatření, jenž mají motivovat dlužníky 

ke včasnému zahájení insolvenčního řízení. Praxe bohužel ukazuje, že tato opatření svého 

cíle nedosáhla, kdy je z judikatury patrné, „že převažují insolvenční návrhy podávané na 

                                                 
72 § 3 odst. 4 InsZ. 

73 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 246. 

74 § 389 InsZ. 
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základě testu likvidity, tedy návrhy podávané v situaci, kdy se dlužníkova finanční krize 

již projevuje nejen v bilanci, ale v cash-flow.“75 

Zákon k podání insolvenčního návrhu pro hrozící úpadek legitimuje pouze dlužníka a 

umožňuje řešení hrozícího úpadku pouze sanačním způsobem, tj. reorganizací a 

oddlužením.76 

4.4 Úpadek a management 

Management společnosti není z finančního pohledu subjektem, jemuž by vůči podniku 

svědčily jiné nároky než nároky obecných věřitelů nebo společníků. Management 

společnosti se může stát věřitelem ve vztahu k případným dlužným odměnám, případně 

pokud je člen managementu zároveň společníkem korporace. Management společnosti 

však přesto má zvláštní postavení, a to z pohledu nikoliv nároků na majetek dlužníka, ale 

z rozhodovací pravomoci, která je na ně u solventní korporace delegována společníky.  

Za situace, že se podnik dostane do úpadku, vyvstává otázka, zdali ponechat 

managementu kontrolu nad společností nebo ne. Tuto problematiku jsem již výše v práci 

nastínil.  

Mezi argumentu proti ponechání kontroly nad korporací v rukou původní managmentu 

je, že management je v obecné rovině vnímán jako zmocněnec společníků, a proto je 

pochopitelné, že s rozhodnutím o úpadku je zbavuje kontrolou nad podnikem. Protože 

není-li možné ponechat kontrolu nad insolventní korporací v rukou společníků, tak není 

možné ji nechat v rukou jimi zvolených zmocněnců. Dalším důvodem je vlastní příčina 

úpadku korporace. Je totiž zcela logické, že v podstatné části insolvenčních případů bude 

důvodem úpadku chybné či jinak špatné rozhodnutí původního vedení společnosti.77 

                                                 
75 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 247. 

76 KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, 

M. Insolvenční zákon: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře Wolters 

Kluwer. Kodex, s. 16. 

77 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 135. 
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Přes tyto důvody však některé právní řády v některých případech managementu 

pravomoci nechávají.78 Tyto důvody jsou v zásadě dva a oba jsou zcela pragmatické. 

Jedním z nich je informační asymetrie. Je to právě původní management úpadce, který 

má nejlepší informace o stavu podniku. Pokud by byl management společnosti vyměněn, 

tak nová osoba by nutně čelila masivní informační asymetrii. Pro vnější subjekt, 

především pro insolvenčního správce, je zorientování se v základních obchodních a 

majetkových poměrech dlužníka velice náročné a trvá i řadu měsíců u větších subjektů. 

Z důvodu efektivnosti je proto vhodnější ponechat původní management ve svých 

funkcích a insolvenčnímu správci umožnit přijmout potřebná reorganizační opatření.79 

Dalším a důvodem je motivace managmentu. Jestliže jsou dána pravidla, při kterých i 

po úpadku korporace bude zůstávat management společnosti na svých pozicích, tak se 

zvyšuje šance na včasné zahájení insolvenčního řízení. Lze předpokládat, že management 

společnosti bude ochotnější zahájit insolvenční řízení nežli v situaci, kdy zahájení 

insolvenčního řízení automaticky znamená jejich odvolání.80 

Vztah managementu k úpadku také souvisí s otázkou loajality managementu. 

Management společnosti je v souladu s výše uvedeným zmocněncem společníků a na 

základě smlouvy dle níž je korporace založena. V souladu s touto smlouvou nesou 

společníci mezní rizika a výnosy podnikání a vzhledem k tomu, že se jim nedostává 

konkrétních závazků od společnosti tak mají právo hlasovat, rozhodovat a chrání je 

svěřenecké principy. Těmito principy jsou především povinnost loajality a povinnost 

řádné péče. Ponechává-li právní úprava původní management ve své funkci, musí upravit 

pravidla o tom, komu je management těmito povinnostmi zavázán.81 Je to v souladu s tím, 

že reziduální nároky společníků z ekonomického pohledu v souvislosti s úpadkem 

zanikají, čemuž jsem se blíže věnoval výše v práci. 

                                                 
78 Například § 2 písm. f) a § 330 InsZ 

79 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 136–138. 

80 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 136–138. 

81 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 140–142. 
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V souvislosti s dispozičními oprávnění řeší uvedenou otázku § 229 odst. 5 InsZ a to 

odkazem na § 36 a 37 InsZ. Tyto ustanovení upravují povinnosti správce, kdy je z pohledu 

otázky, komu má být management zavázán důležitý ů 36 odst. 1 InsZ, který stanoví, že 

správce je: „povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí … aby 

věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při 

výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.“82 Toto 

ustanovení insolvenčního zákona znamená, že zůstanou-li rozhodovací pravomoci i po 

zahájení insolvenčního řízení v rukou původního managementu, neboť je dispoziční 

oprávnění v rukou úpadce, tak je management povinen vykonávat svoji pravomoc 

výlučně v zájmu věřitelů, a to bez ohledu na to, komu byli zavázání před zahájením 

insolvenčního řízení z pohledu korporačního práva. 

Korporace se však insolventní, či v úpadku obecně, nestane naráz, v jednom 

okamžiku, ale ekonomická či finanční krize zpravidla nastává postupně, tak jak jsem 

uvedl výše v práci. Dále bude také rozdíl mezi okamžikem, kdy se korporace stane 

fakticky insolventní a okamžikem kdy dojde k formálnímu zjištění úpadku. V tomto 

období by měla být uložena managementu povinnost směřující k ochraně zájmů věřitelů. 

Konkrétně od okamžiku, kdy dojde k zániku či ke zmenšení reziduálních nároků na 

zanedbatelnou úroveň, společníků na majetek korporace. Pokud je ponechána kontrola 

nad korporací původnímu managementu, tak by měli být vystaveni dopadům svých 

nadměrně riskantních rozhodnutí.83 Náš právní řád, upravuje pouze povinnost zahájit 

insolvenční řízení, pokud je korporace v úpadku, a odpovědnost za porušení této 

povinnosti, čemuž se věnuji níže v práci. 

                                                 
82 § 36 odst. 1 InsZ. 

83 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

s. 140–143. 
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5 Management – povinnosti, odpovědnost a úpadek 

Základním východiskem pro činnost statutárního orgánu, respektive managementu je 

ustanovení § 159 ObčZ, které stanoví, že budou vykonávat svou funkci pečlivě 

a s potřebnými znalostmi. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při svém 

podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně 

a v obhajitelném zájmu obchodní korporace.84 

Uvedená kritéria „kvality“ jednání managementu s nezbytnou loajalitou i 

s potřebnými znalostmi a pečlivostí odpovídá povinnosti péče řádného hospodáře, která 

je doplněna ustanovením § 51 odst. 1 ZOK, která stanoví: „Pečlivě a s potřebnými 

znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně 

předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to 

neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.“85 Pro 

stanovení toho, zda management, statutární orgán obchodní korporace jedná s péčí 

řádného hospodáře, je to, jestli by s obdobnou péčí jednala i jiná rozumně pečlivá osoba. 

Velice podstatným prvkem péče řádného hospodáře, aby bylo jednání managementu 

společnosti s touto povinností v souladu, je že jednání musí být informované a učiněné 

v obhajitelném zájmu obchodní korporace, a to s nezbytnou loajalitou. To znamená, že 

management musí být loajální vůči své obchodní korporaci a „při výkonu funkce vždy 

upřednostňovat zájmy právnické osoby před svými vlastními, před zájmy svých blízkých 

apod.“86  

Jak bylo výše v práci rozebráno, tak tato loajalita managmentu k obchodní korporaci 

úzce souvisí s nositeli reziduálních nároků, jenž management do jejich funkce ustanovili, 

s čímž také souvisí problematika loajality při ekonomickém zániku reziduálních nároků 

a transformaci fixních nároků. 

                                                 
84 § 159 odst. 1 ObčZ. 

85 § 51 odst. 1 ZOK. 

86 LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T., a kol. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Rekodifikace, 

s. 412. 
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Odpovědnost managementu za porušení výše uvedených pravidel péče řádného 

hospodáře spočívá v tom, že ukáže-li se, že statutární orgán nejednal v souladu 

s uvedenými pravidly tak je povinen nahradit korporaci způsobenou újmu (škodu i 

imateriální újmu). Jestliže by se věřitel nemohl domoci uspokojení své pohledávky na 

majetku korporace, tak by statutární orgán, který porušil pravidla péče řádného hospodáře 

v rozsahu, v kterém dosud neodčinil způsobenou újmu, ručil těmto věřitelům.87 

Odpovědnost managementu, statutárního orgánu, lze v zásadě rozčlenit na dvě oblasti: 

- občanskoprávní; 

- trestněprávní. 

Občanskoprávní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu spočívá v náhradě 

způsobené škody (materiální újmy), nemateriální újmy88 a vede k ručení za dluhy 

obchodní korporace. 

Vzhledem k rozsahu, jenž může mít jednání managementu na věřitele a další dopady 

je v této oblasti i veřejnoprávní ingerence v podobě trestněprávní odpovědnosti, které se 

budu věnovat níže v této práci. 

5.1 Rozsah odpovědnosti 

Z důvodu rozmanitosti funkcí a postavení v rámci managementu obchodní korporace se 

v této části práce zaměřím na rozsah v jakém mohou jednotliví členové managmentu 

odpovídat v případě porušení povinností. 

5.1.1 Člen statutárního orgánu 

Člen statutárního orgánu je, jak jsem již výše uvedl, povinen jednat s péčí řádného 

hospodáře. Současně s tím musí být přesvědčen, že koná na základě pravdivých 

skutečností (musí jednat v dobré víře). Uvedená povinnost dopadá také na prokuristy89, 

                                                 
87 § 159 odst. 3 ObčZ. 

88 Přestože ustanovení § 2913 ObčZ, jímž se předmětná odpovědnost řídí, hovoří pouze o škodě, tak 

povinnost k náhradě nemajetkové újmě plyne z ustanovení § 3 odst. 2 ZOK. 

89 Právní úprava prokury je obsažena v ustanovení §§ 450–456 ObčZ. Prokura je institutem obchodního 

práva, jímž podnikatel zmocňuje prokuristu ke všem právním jednáním, ke kterým dochází při 

provozu obchodního závodu nebo jeho pobočky, a to i když je k těmto jednáním vyžadována zvláštní 

plná moc. 
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a to z důvodu, že se jedná o osoby jmenované do své funkce zpravidla statutárním 

orgánem, na osoby, které mají obdobné postavení jako členové statutárního orgánu a také 

fyzické osoby zastupující právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu. 

Podstatné je, že současná právní úprava nevyžaduje, aby bylo porušení povinnosti péče 

řádného hospodáře vedeno úmyslem počínat si protiprávně, nýbrž postačí k založení této 

odpovědnosti i pouhá nedbalost. 

Člen statutárního orgánu tudíž může odpovídat například za nevymáhání vymahatelné 

pohledávky, nebo naopak za náklady spojené s vymáháním pohledávky, která je již 

promlčena, za přijetí úvěru, který obchodní korporace nebude schopna, například kvůli 

nevýhodným podmínkám, splatit, za škodu na nemovitosti, kterou člen statutárního 

orgánu nepojistil apod. 

Z pohledu člena statutárního orgánu je zcela nepodstatné, jestli potrestá odpovědného 

zaměstnance nebo ne, jelikož navenek je to totiž právě on, kdo by případnou škodu měl 

buď poškozené obchodní korporaci nebo třetí osobě hradit. 

Mezi sankce, které statutární orgán mohou mimo povinnost k náhradě škody 

zasáhnout jsou soudem uložené vyloučení člena statutárního orgánu ze všech funkcí až 

na dobu deseti let. V případě úpadku obchodní korporace může ručit za závazky obchodní 

korporace, viz dále v této práci. Soudem může být členovi statutárního orgánu uložena i 

povinnost vrátit přijaté odměny a výhody, a to až dva roky zpětně před rozhodnutím o 

úpadku předmětné obchodní korporace. Tyto sankce dopadají i na osoby, které obcházejí 

zákon tím, že sice uvedené funkce fakticky vykonávají, ale nejsou zapsány v obchodním 

rejstříku.90 

Oprávnění podat na člena statutárního orgánu má zcela přirozeně obchodní korporace, 

nositel reziduálního nároku (akcionář, společník), nebo i věřitel, a to za podmínky, že se 

nedomohl plného uspokojení své pohledávky na obchodní korporaci právě v důsledku 

jednání člena statutárního orgánu. Povinnost prokázat, zda člen statutárního orgánu jednal 

                                                 
90 ROUB, J. Odpovědnost statutárních orgánů. Právní prostor. [online]. ATLAS consulting, spol. s r. o., 

publikováno dne 06. 10. 2016 [cit. 18. 04. 2018]. 
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s péčí řádného hospodáře nebo ne, leží právě na této osobě, což může být velice 

problematické, když se bude jednat o situaci která se stala před více lety.91 

Člen statutárního orgánu (i bývalý), odpovídá celým svým majetkem (zásadně včetně 

majetku náležejícího do společného jmění manželů) a promlčecí lhůta k náhradě 

způsobené újmy činí deset let ode dne kdy škoda vznikla. V případě, že byla způsobena 

újmy úmyslně je promlčecí doba patnáct let. Jestliže (bývalý) člen, obchodní korporace 

zesnul, tak se uvedená povinnost k náhradě újmy stává součástí dědického řízení a 

povinnost k její úhradě dopadá na všechny dědice, kteří dědictví neodmítli. 

Jestliže se tedy obchodní korporace dostane do úpadku tak je pravděpodobné, že 

insolvenční správce, v případě, že došlo k porušení povinnost péče řádného hospodáře, 

využije všech legálních prostředků k naplnění majetkové podstaty (což je ostatně 

v zásadě také jeho povinností) 

5.1.2 Zaměstnanci 

Pro správné zařazení pozice, osoby ve struktuře obchodní korporace a určení toho, zda se 

jedná o pozici zaměstnaneckou je zásadní obsah činnosti příslušné osoby, náplň práce na 

příslušné pozici. 

Například funkci generálního ředitele může vykonávat jak člen statutárního orgánu, 

tak i osoba v zaměstnaneckém poměru vůči obchodní korporaci. Výjimkou nejsou ani 

situace, kdy člen statutárního orgánu má s obchodní korporací uzavřenou pracovní 

smlouvu a zároveň pobírá odměnu z titulu smlouvy o výkonu funkce člena statutárního 

orgánu. Z tohoto důvodu bude vždy nutné rozlišit o porušení jaké povinnosti se jedná.92 

Jestliže způsobí zaměstnanec škodu, tak je povinnost k její náhradě limitována 

4,5násobkem průměrného měsíčního výdělku. Výjimkou z uvedené limitace je situace, 

kdy zaměstnanec škodu způsobí úmyslně nebo v případě že ji spáchá pod vlivem 

                                                 
91 LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T., a kol. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Rekodifikace, 

s. 413–418. 

92 ROUB, J. Odpovědnost statutárních orgánů. Právní prostor. [online]. ATLAS consulting, spol. s r. o., 

publikováno dne 06. 10. 2016 [cit. 18. 04. 2018]. 
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návykové látky. Zaměstnavatel musí v případě sporu u soudu prokázat, že škodu 

zaměstnanec způsobil zaviněným porušením povinnosti.93 

Jestliže bude způsobená škoda souviset s plněním povinností statutárního orgánu tak 

se uplatní závěry uvedené v předchozí části této práce.  

5.2 Odpovědnost dle ZOK 

V rámci rekodifikace soukromého práva bylo přijato několik ustanovení regulujících 

vztah managementu a úpadku obchodní korporace. Hlavní pravidlo je obsaženo 

v § 68 ZOK, dále je pak v § 62 ZOK upraveno vracení odměn managementu a v §§ 63–

67 ZOK upraveno vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu 

funkce. 

Ustanovení § 68 ZOK se týká ručení členů obchodní korporace při úpadku. Toto 

ustanovení zakotvilo pravidlo, dle kterého se může stát člen nebo bývalý člen 

managementu, pokud bude rozhodnuto o úpadku jím řízené korporace, ručitelem za dluhy 

korporace pokud:94 

a) rozhodnutí o úpadku; 

b) dotyčná osoba byla ve funkci člena statutárního orgánu, věděl nebo vědět měl 

a mohl o hrozícím úpadku a 

c) v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil vše potřebné a rozumně 

předpokládatelné k odvrácení hrozícího úpadku. 

Uvedené ustanovení umožňuje získání dodatečných prostředků pro věřitele této 

insolventní korporace za předpokladu porušení povinností členy statutárního orgánu 

v době hrozícího úpadku. Toto ustanovení z časového pohledu předchází přímé deliktní 

odpovědnosti členů statutárního orgánu věřitelům za pozdní podání insolvenčního 

návrhu. „Újmu vzniklou z důvodu porušení péče řádného hospodáře v době, kdy obchodní 

korporace nebyla ani ve stavu hrozícího úpadku, může od (bývalých) členů statutárního 

orgánu vymáhat obchodní korporace, resp. insolvenční správce s dispozičními 

                                                 
93 DOHNAL, J., OLIVA, J. Kdy vlastně odpovídá zaměstnanec svému zaměstnavateli za škodu? 

Epravo.cz [online]. EPRAVO.CZ, a. s., publikováno dne 29. 05. 2015 [cit. 18. 04. 2018]. 

94 § 68 odst. písm. b) ZOK. 
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oprávněními, anebo věřitel z titulu ručení dle § 159 odst. 3 ObčZ.“95 Podstatné je, že není 

odpovědnost managementu není limitována. 

Předmětné ustanovení se vztahuje i na osoby, jenž se nacházejí nebo nacházely 

v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.96 Předmětné ručení je možné 

stanovit pouze, byla-li předmětná osoba v takové funkci v době hrozícího úpadku. Mezi 

osoby, na které se toto ustanovení nevztahuje jsou členové kontrolních orgánů.97 

Odstavec druhý ustanovení § 68 ZOK cílí na krizové manažery, v jejichž případě je 

potřeba zkoumat otázku jednání s péčí řádného hospodáře zvlášť důkladně. 

Pro určení toho, co je potřebné k odvrácení úpadku je nutné zohlednit skutkové 

okolnosti konkrétního případu. Může se jednat jak o kroky právní, například svolání valné 

hromady, nebo o kroky v rámci obchodního vedení korporace. V zásadě by měl v rámci 

těchto opatření alespoň proběhnout některý z následujících kroků: analýza výkonnosti 

jednotlivých částí podniku, snižování nákladů (například pomocí soutěžení dodavatelů), 

omezování ztrátových provozů, zajištění odborného poradenství v oblasti krizového 

řízení, zastavení jakýchkoliv podezřelých operací v rámci provozu podniku (například 

obchody se spřízněnými stranami za nevýhodných podmínek). 

Z předmětných opatření je člen statutárního orgánu povinen učinit pouze ta, která jsou 

rozumně předpokládatelná. Jestliže není možné určitou událost možné rozumně 

předpokládat, tak nebude porušena tato povinnost tím, že korporace proti takové události 

nebyla například pojištěna. To, zda bylo přijetí konkrétních opatření povinností toho 

konkrétního člena v rámci péče řádného hospodáře, je potřebné hodnotit v kontextu 

podnikatelského úsudku ve smyslu § 51 odst. 1 ZOK. Z tohoto důvodu není možné, aby 

soud hodnotil opatření dle toho, jestli ve svém souhrnu vedla nebo nevedla k odvrácení 

                                                 
95 LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T., a kol. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Rekodifikace, 

s. 276. 

96 § 69 odst. 2 ZOK. 

97 § 44 odst. 2 ZOK. 
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úpadku, ale podle toho, jestli ten konkrétní subjekt mohl v době přijetí takových opatření 

rozumně očekávat, že k odvrácení úpadku povedou.98 

5.3 Trestněprávní aspekty odpovědnosti managementu 

V této části práce se blíže zaměřím na odpovědnost, které může čelit management 

v rovině trestněprávní. Tato oblast je ovládána zásadou, co není zakázáno je dovoleno. 

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a jejich porušení vzniká 

odpovědnost za způsobenou škodu, hrozící újmu apod. Trestní právo hmotné je 

kodifikováno v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen: „TrZ“). 

Pro analýzu této roviny odpovědnosti se blíže podívám na vybrané trestné činy 

související se správou cizího majetku, ke kterým dochází v souvislosti s porušením 

povinnosti péče řádného hospodáře.  

5.3.1 Porušení povinnosti při správě cizího majetku 

Porušení povinnosti při správě cizího majetku je možné úmyslně a také z hrubé 

nedbalosti.  

V případě úmyslného porušení této povinnosti se jedná o trestný čin dle § 220 TrZ: 

„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.“99 Podstatou tohoto trestného 

činu je jednání, které může být ve formě konání nebo opomenutí, kterým vznikne škoda 

na majetku korporace. Zásadní je, že není nutné, aby se tímto jednání pachatel nebo někdo 

jiný obohatil. Škoda je chápána jako újma, která se projevuje v majetkové sféře korporace 

(zmenšení majetku i ušlý zisk), ale může se jednat i o újmu v majetkové sféře třetích osob. 

Povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek je zákonem uložena především:  

- členu statutárního orgánu; 

                                                 
98 LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T., a kol. Zákon o obchodních korporacích: 

komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Rekodifikace, 

s. 275–276. 

99 § 220 odst. 1 TrZ. 
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- zaměstnanci nebo vedoucímu zaměstnanci ve vztahu k majetek zaměstnavatele; 

- insolvenčnímu správci; 

- likvidátorovi. 

Již vzhledem k širokému okruhu subjektů, které tento trestný čin mohou spáchat je 

zřejmé, že i způsoby porušení povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek mohou 

být velmi různorodé. Mezi nejčastější případy bude ve vztahu k tématu této práce patřit: 

dispozice s majetkem bez odpovídající protihodnoty (například prodej majetku za 

nepřiměřeně nízkou cenu), nedůvodně zřízené zástavní právo (může se jednat i o 

samostatný trestný čin, viz dále), použije majetek k nepřiměřeně rizikovým investicím 

apod. Uvedené je možné spáchat i nekonáním (opomenutím konání) například 

nevymáhání pohledávky, opomenutí úkonů, které by zabránili promlčení apod.100 

Nedbalostní alternativa trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku 

ve vztahu k jeho úmyslné formě je obsažena v ustanovení § 221 TrZ: „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.“101 Oproti úmyslné 

alternativě je trestní odpovědnost dle této skutkové podstaty vázána na tyto okolnosti: 

- sankcionuje se pouze porušení důležité povinnosti při opatrování nebo správě 

cizího majetku; 

- předmětným činem musí být způsobena značná škoda (tedy nejméně 

500.000,- Kč);102 

- trestný čin musí být zaviněn z hrubé nedbalosti. 

5.3.2 Poškození věřitele 

Jedná se o tzv. úpadkový trestný čin, který spočívá v tom, že jeho pachatel úmyslně zmaří 

uspokojení své věřitele taxativně stanovenými jednáními: 

                                                 
100 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. II, § 140-421. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké 

komentáře, s. 2183–2191. 

101 § 221 odst. 1 TrZ. 

102 § 138 odst. 1 TrZ. 
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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, 

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.“103 

Jednání pachatele tedy směřuje k tomu, aby se jako dlužník vyhnul úplnému 

uspokojení věřitele. Může se například jednat o situaci, kdy má obchodní korporace 

věřitele, jejichž pohledávky jsou sice splatné, ale dosud nebyly uhrazeny. Tito věřitelé se 

již domáhají plnění na předmětné pohledávky a podnik urgují k zaplacení. Management 

korporace však v tomto období převede např. pohledávku za jinou společností, jejímž je 

věřitelem, na jiný subjekt, čímž zmaří (zcela nebo částečně) uspokojení věřitelů podniku. 

Škoda takto vzniklá musí být nikoliv malá, tedy minimálně 25.000,- Kč.104 

5.3.3 Zvýhodnění věřitele 

Trestný čin zvýhodnění věřitele je jednou z „úpadkových“ skutkových podstat a může 

být spáchán výhradně úmyslně za situace, kdy se podnikatelský subjekt nachází v úpadku 

a zároveň dojde ke zvýhodnění věřitele na úkor jiného věřitele.105 

Jedná se o trestný čin, kterým pachatel porušuje právo věřitele na uspokojení jeho 

pohledávky způsobem odpovídajícím zásadám insolvenčního řízení. Oproti trestnému 

činu poškození věřitele, viz předchozí část této práce, nespočívá tento trestný čin ve 

snížení celkového majetku dlužníka použitelného k uspokojení věřitelů, ale v použití 

                                                 
103 § 222 odst. 1 TrZ. 

104 § 138 odst. 1 TrZ. 

105 § 223 TrZ. 
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majetku dlužníka k nerovnoměrnému uspokojení věřitelů. Mezi jednání, kterým může být 

tento trestný čin spáchán patří například: splacení dluhu dříve, než se stal splatný, dohodl 

se svým stávajícím věřitel změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch tak, aby 

tento věřitel obdržel fakticky větší plnění a podobně. 

Úpadkem, jako podmínkou pro spáchání tohoto trestného činu se rozumí úpadek dle 

insolvenčního zákona, a to jak ve formě platební neschopnost, tak i ve formě předlužení. 

5.3.4 Způsobení úpadku 

Skutková podstata tohoto trestného činu, stejně jako ostatní skutkové podstaty 

úpadkových trestných činů chrání majetková práva věřitelů. V tomto případě skutková 

podstata obsažená v ustanovení § 224 TrZ chrání tato majetková práva věřitelů před 

potencionálními negativními dopady stavu úpadku dlužníka, tedy že bude zmařeno 

uspokojení pohledávek stávajících i původních věřitelů. 

Samotné definování stavu úpadku přenechává trestní zákoník stejně jako v ostatních 

případech insolvenčnímu zákonu. 

Tento trestný čin spočívá v tom, že pachatel, který je dlužníkem a dosud nebyl v 

úpadku, si úmyslně nebo z hrubé nedbalosti počíná ve vztahu ke svému majetku některým 

z níže uvedených způsobů a to způsobí, že se dostane do stavu platební neschopnosti nebo 

předlužení.106 Mezi tyto způsoby jednání patří: 

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 

                                                 
106 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. II, § 140-421. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké 

komentáře, s.2245. 
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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 …“107 

5.3.5 Porušení povinnosti při insolvenčním řízení 

Posledním úpadkovým trestným činem, jímž se budu blíže zabývat je porušení povinnosti 

při insolvenčním řízení. Jedná se o trestný čin postihující jednání, které maří nebo hrubě 

ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení.108 

Na tento trestný čin navazuje mimo jiné trestný čin pletichy v insolvenčním řízení 

obsažený ve skutkové podstatě § 226 TrZ. 

Tato skutková podstata chrání zájem na řádném výkonu funkce insolvenčního správce 

při výkonu práv a povinností souvisejících s insolvenčním řízením a tím v podstatě i 

uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku. Tento trestný čin je možné 

spáchat pouze v průběhu insolvenčního řízení.  

„Mařit výkon funkce insolvenčního správce znamená usilovat o znemožnění výkonu 

takové funkce v době, kdy má být splněna.“109 Hrubým ztěžováním se rozumí jednání 

pachatele, kvůli kterému musí insolvenční správce k výkonu své funkce vynaložit 

podstatně větší množství zdrojů, než by bylo obvykle nutné. Rozdílem mezi hrubým 

ztížením a mařením je ten, že v případě hrubého ztížení se insolvenčnímu správci podaří 

provést příslušné úkony v rámci insolvenčního řízení.110 

Trestným činem porušení povinnosti při insolvenčním řízení může být situace, kdy 

statutární orgán podniku není kontaktní a ani nereaguje na výzvy insolvenčního správce 

k předložení podkladů k závazkům společnosti, majetku, čímž maří a ztěžuje činnost 

insolvenčního správce. 

                                                 
107 § 224 odst. 1 TrZ. 

108 § 225 TrZ. 

109 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. II, § 140-421. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké 

komentáře, s.2263. 

110 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník: komentář. II, § 140-421. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. Velké 

komentáře, s.2264. 
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5.4 Povinnost podat insolvenční návrh 

Vzhledem k uvedenému, především z pohledu věřitelů podniku a dopadů, jenž může mít 

neřešení úpadkového stavu podniku, upravuje insolvenční zákon povinnost podat 

insolvenční návrh. Insolvenční zákon stanoví pro fyzické osoby – podnikatele a právnické 

osoby povinnost podat insolvenční návrh: „bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl 

nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku.“111 

Podnikatelské subjekty jsou tedy povinny podat na sebe insolvenční návrh při zjištění 

jakékoliv formy úpadku. O stavu úpadku by se měl podnikající subjekt dozvědět 

nejpozději při sestavení účetní závěrky nebo uzávěrky. 

Z pohledu povinnosti podat insolvenční návrh je problematickou forma úpadku pro 

předlužení. Je to z důvodu, že definice předlužení, blíže viz část 4.3.3 této práce, počítá 

také s nesplatnými závazky dlužníka.112 Tím se mnoho subjektů dostává do potíží, 

například podniky s převážně sezónním charakterem své činnosti (např.: zemědělské a 

stavební podniky), kdy v době snížené ekonomické aktivity mohou být velice blízko 

stavu předlužení. Stejně tak je otázka předlužení problematická pro podnikatelské 

subjekty, jenž si pořizují výrobní prostředky ve větším rozsahu na leasing, a to z důvodu, 

že účetní hodnota velice pravděpodobně klesne mnohem rychleji než výše závazků ze 

souvisejících leasingových smluv. V takovém případě může být i subjekt vykazující 

vnější znaky fungujícího podniku v důsledku zákonné definice předlužení považován za 

subjekt v úpadkové situaci. 

Tato povinnost zavazuje podnikatelský subjekt a osoby za něj jednající. V případě 

veřejné obchodní společnosti je to každý ze společníků,113 u komanditní společnosti je to 

statutární orgán, komplementář,114 u společnosti s ručením omezeným je to každý 

z jednatelů samostatně, jestliže společenská smlouva nestanoví jinak115 a u akciové 

společnosti je to představenstvo nebo statutární ředitel dle zvoleného systému vnitřní 

                                                 
111 § 98 odst. 1 InsZ. 

112 § 3 odst. 4 InsZ. 

113 §106 ZOK. 

114 § 125 ZOK. 

115 §§ 194–199 ZOK. 
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struktury.116 Pokud se právnická osoba nachází v likvidaci, tak je povinností podat 

insolvenční návrh jménem dlužníka stižen taktéž likvidátor.  

I v případě, že povinný subjekt podá insolvenční návrh jménem dlužníka, tak tato 

povinnost nebude splněna, jestliže bylo řízení o takovém insolvenčním návrhu 

zastavenou vinou navrhovatele nebo byl takový insolvenční návrh odmítnut.117  

V insolvenčním řízení dochází k odmítnutí insolvenčního návrhu bez výzvy 

k odstranění vad v případě, že je samotný návrh nesrozumitelný nebo neurčitý. 

Nesrozumitelnost a neurčitost musí představovat takové vady návrhu pro něž nelze 

pokračovat v řízení. V případě, že k insolvenčnímu návrhu nejsou připojeny veškeré 

zákonem požadované přílohy, musí být taková vada odstraněna do sedmi dní ode dne 

doručení výzvy insolvenčního soudu. Pokud nedostatek povinných příloh nebude přes 

výzvu insolvenčního soudu odstraněna, tak bude insolvenční návrh odmítnut.118  

Ke stejným účinkům, tedy nesplnění povinnosti podat insolvenční návrh, dojde také 

v případě, že navrhovatel vezme insolvenční návrh zpět. Zpětvzetí insolvenčního návrhu 

je možné učinit do okamžiku zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku 

nebo do okamžiku zveřejnění rozhodnutí o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na zahájení 

insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.119 

5.4.1 Odpovědnost za nepodání insolvenčního návrhu 

V případě nepodání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, blíže jsem se této povinnosti 

věnoval v předchozí podkapitole, stíhá osobu jednající za dlužníka, která je povinna podat 

insolvenční návrh, odpovědnost vůči věřitelům za škodu nebo jinou újmu, kterou 

porušením této povinnosti způsobil.120 

                                                 
116 §§ 435–445 ZOK. 

117 § 98 odst. 3 InsZ. 

118 § 128 InsZ. 

119 § 129 InsZ. 

120 § 99 odst. 1 InsZ. 
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Tato odpovědnost je objektivní, což znamená, že předpokladem pro vznik této 

odpovědnosti není zavinění.121 Tato objektivní odpovědnost však není absolutní, jelikož 

existují liberační důvody. Prokázat existenci důvodů pro vyvinění musí ty osoby, které 

jednají za dlužníka a jenž odpovědnost za porušení předmětné povinnosti stíhá. 

Důvodem pro vyvinění je, že okamžik podání návrhu neměl vliv na míru uspokojení 

pohledávky věřitele případně, že objektivní okolnosti znemožnily odpovědné osobě návrh 

podat neprodleně poté, co se dozvěděla o úpadku osoby, za kterou ze zákona jedná.122 

Výše škody, která vznikla konkrétnímu věřiteli podniku opožděným podáním návrhu 

na zahájení insolvenčního řízení osobami, jež jsou k tomu povinny, může být konkrétně 

a úplně určena až po skončení insolvenčního řízení. Je tomu tak z důvodu, že teprve až 

okamžikem ukončení insolvenčního řízení bude možné s jistotou stanovit, do jaké míry 

byly uspokojeny jednotlivé pohledávky, jež do insolvenčního řízení byly přihlášeny a 

byly v tomto řízení zjištěné. Shodné platí pro věřitele, jenž mají svoji pohledávku 

zajištěnou majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka. Výše škody je tedy 

rozdílem mezi celkovou výší pohledávky a tím, co věřitel v rámci insolvenčního řízení 

na úhradu této pohledávky obdržel. 

V souvislosti s tímto insolvenční zákon upravuje institut předběžného opatření 

k úhradě škody vůči dlužníkovi. Návrh na vydání takového předběžného opatření může 

podat pouze věřitel jenž osvědčí skutečnost, že mu vznikla opožděným podáním, 

případně nepodáním insolvenčního návrhu škoda. Je třeba, aby věřitel doložil výši škody, 

jež tvrdí, že mu vznikla. Není nutné, ani možné, aby se jednalo o celkovou škodu, jelikož 

tu je možné vyčíslit až okamžikem skončení insolvenčního řízení. V případě, že 

insolvenční soud vyhoví návrhu na vydání předběžného opatření, je povinné osobě 

(osoba, jenž měla podat jménem dlužníka insolvenční návrh) uloženo složit do úschovy 

                                                 
121 § 99 odst. 3 InsZ a §§ 2909–2914 ObčZ. 

122 KOZÁK, J., BROŽ, J., DADAM, A., STANISLAV, A., STRNAD, Z., ZRŮST, L., ŽIŽLAVSKÝ, 

M. Insolvenční zákon: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře Wolters 

Kluwer. Kodex, s. 348. 
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u soudu přiměřenou peněžní částku, jenž insolvenční soud určí tak, aby kryla podstatnou 

část předpokládané škody nebo jiné újmy.123,124 

 

                                                 
123 § 100 InsZ. 

124 VLKOVÁ, J. Náhrada škody vzniklé porušením povinnosti podat insolvenční návrh. Epravo.cz 

[online]. EPRAVO.CZ, a. s., publikováno dne 17. 01. 2013 [cit. 23. 03. 2018]. 
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6 Testování insolvence 

Česká právní úprava počítá s testy insolvence v řadě situací. Úprava těchto testů má 

vícevrstvou strukturu, kdy část se „probouzí“ v případě potřeby. Obecně můžeme 

obchodní korporace rozdělit na tři druhy. Na ty zdravé, nemocné a ty jenž jsou ohroženy 

insolvencí. Východiskem může být § 40 ZOK, který nastavuje základní distribuční vztahy 

mezi společníky, manažery a věřiteli tak, že korporace nesmí vyplácet zisk nebo jiné 

prostředky z vlastních zdrojů, pokud si tím přivodí úpadek. Z tohoto důvodu musí 

management společnosti průběžně, ne-li neustále, testovat korporaci kterou řídí z pohledu 

rizika jejího úpadku. 

České právo tedy upravuje povinnost chránit zdroje vlastního financování bez jejich 

pouhé vázanosti v základním kapitálu. Tato ochrana směřuje k tomu, aby byly korporace 

schopné plnit své dluhy, nepřiváděly do druhotné platební neschopnosti své věřitele a 

neohrožovaly fungování hospodářského styku. V případě, kdy dojde k pozitivnímu 

výsledku testu, tak management nemůže vyplatit peněžní prostředky i kdyby jejich 

rozdělení řádně schválila valná hromada.125 

Oblasti, které je třeba v rámci podniku testovat, odpovídají definici úpadku pro 

insolvenci, respektive odpovídají vyvratitelným právním domněnkám o platební 

neschopnosti dlužníka. Jedná se tedy o oblasti: 

- Závazky po splatnosti: má korporace závazky po dobu delší jak 30 dní po 

splatnosti? 

- Poměr hodnoty majetku vůči celkovému objemu všech závazků: Zde je třeba se 

zabývat otázkou, jestli má majetek korporace vyšší hodnotu než suma veškerých, 

splatných i nesplatných, závazků korporace. 

- Vývoj hospodaření: je součet výsledků hospodaření korporace v současném a 

minulém období kladný nebo záporný? Při ročním testu se současným obdobím 

bude rozumět poslední rok a minulým obdobím léta předcházející, ale tyto testy 

se mohou s ohledem na jejich konkrétní účel týkat různých období.  

                                                 
125 ŽIŽLAVSKÝ, M. Testy insolvence: pro koho a proč? Bulletin-advokacie.cz [online]. Česká 

advokátní komora, publikováno 17. 04. 2015 [cit. 16. 04. 2018]. 
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- Poměr vlastního a základního kapitálu: Má korporace vyšší vlastní kapitál než 

základní kapitál? Toto kritérium platí jen pro akciové společnosti, kde se nad 

rámec nové úpravy současně nadále (na rozdíl od společností s ručením 

omezeným) počítá s vazbou ochrany věřitelů na základní kapitál. 

Monitorování vývoje uvedených oblastí, respektive odpovědí na uvedené otázky, ale i 

řadu dalších, podrobnějších otázek, jenž odpovídají účely testu a typu korporace 

(například pracovní kapitál, dobytnost pohledávek, rentabilita kapitálu, ukazatele 

věřitelského rizika apod.), umožňuje managementu korporace vyhodnocovat riziko 

úpadku. 

Management společnosti je ze zákona povinen aplikovat insolvenční test v několika 

případech. Prvním z nich je dividendová politika, kdy je v rámci rozhodování statutárního 

orgánu o výplatě zisku nebo jiných vlastních zdrojů dáno v § 40 odst. 1 ZOK: „obchodní 

korporace nesmí vyplatit zisk nebo jiné prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně 

vyplácet zálohy, pokud by tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu“126  

Rozhodnutí o výplatě dividend musí mít podklad v rozhodnutí nejvyššího orgánu 

korporace o výplatě podílů na zisku, kdy podkladem pro takové rozhodnutí je účetní 

závěrka.127 Tedy rozhodnutí musí být založeno na účetní závěrce a v souladu s výsledkem 

testu insolvence.  

Testy insolvence je nutné, jak je již dříve v této práci uvedeno, nutné aplikovat 

průběžně, nejen v rámci dividendové politiky ve zdravé korporaci. Zákon o obchodních 

korporací stanovuje také aplikaci testu insolvence v rámci rozhodování výkonného 

orgánu v situaci, kdy se korporace nachází na pokraji platební neschopnosti a vyskytuje 

se zde riziko hrozícího úpadku.  

Podstatnou záležitostí je také to, že testování insolvence je, vzhledem k nastíněné 

odpovědnosti nejen managementu společnosti v páté kapitole, důležité i z pohledu 

insolvenčního řízení korporace v úpadku, kdy je prokazována jeho aplikace. 

Jak již bylo výše v práci nastíněno, tak je management společnosti povinen v rámci 

výkonu své funkce sledovat a vyhodnocovat reálný objem finančních prostředků 

                                                 
126 § 40 odst. 1 ZOK. 

127 § 34 ZOK. 
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společnosti, závazků a jiných aktuálních okolností (například chování konkurentů na trhu, 

celkový vývoj poptávky) a v návaznosti na zjištěné skutečnosti učinit všechna potřebná a 

rozumně předpokládatelná opatření.  

Jedním z nástrojů pro monitorování finanční situace společnosti je právě test 

insolvence, který poskytuje vhodný podklad pro zjištění finanční stability korporace a 

případné rozhodnutí o podání insolvenčního návrhu.128 

6.1 Základní test insolvence 

Na základě výše uvedeného je proto možné sestavit základní test, jenž by měl být 

managementem korporace pravidelně prováděn, jednotlivé položky monitorovány a 

vyhodnocovány. Provádění takového testu je s ohledem na výše v práci uvedené (ručení 

a případná odpovědnost) ve vlastním zájmu managementu. 

Na základě toho, co již bylo v práci uvedeno nyní sestavím vzorový, základní test, jenž 

by měl být východiskem pro další, pokročilejší testování, jemuž se budu věnovat níže 

v práci.  

                                                 
128 HORKÁ, N. K testu insolvence v korporátním právu Epravo.cz [online]. EPRAVO.CZ, a. s., 

publikováno dne 23. 03. 2015 [cit. 23. 03. 2018]. 
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 Testovaná korporace:   

1. Roční obrat větší než 50 milionů Kč  Ano Ne 

2. Více jak 50 zaměstnanců Ano Ne 

3. Neuhrazené závazky po splatnosti 30 a více dní  Ano Ne 

4. Neuhrazené závazky po splatnosti 3 a více měsíců Ano Ne 

5. Finanční majetek je vyšší než splatné závazky Ano Ne 

6. Majetek má vyšší hodnotu než všechny závazky korporace Ano Ne 

7. Součet výsledků hospodaření současného a minulého období je 

kladný 

Ano Ne 

8. Předpokládáme kladný hospodářský výsledek v příštím období Ano Ne 

Tabulka 1: Základní test. Pramen: vytvořeno autorem, 2018. 

Nyní se blíže zaměřím na jednotlivé otázky, jež jsou ve výše uvedeném testu.  

První a druhá otázka směřují na výši ročního obratu a počet zaměstnanců, jenž jsou 

významné s ohledem na přípustnost řešení případného úpadku nebo hrozícího úpadku 

prostřednictvím reorganizace. Insolvenční zákon v § 316 stanovuje jako podmínku 

přípustnosti reorganizace, že dlužník v účetním období předcházejícím účetnímu období, 

v němž byl podán insolvenční návrh dosáhl obratu alespoň 50 mil. Kč nebo měl nejméně 

50 zaměstnanců. K přípustnosti reorganizace tedy stačí naplnění jedné z podmínek, 

respektive kladné odpovědi na jednu z těchto prvních dvou otázek navrhovaného 

základního testu. 

Třetí a čtvrtá otázka se zaměřuje na neuhrazené závazky korporace a doby jež uplynula 

od termínu jejich splatnosti. V tomto případě otázky směřují na to, jestli má obchodní 

korporace alespoň dva neuhrazené závazky (naplnění podmínky více věřitelů)129 a 

v prvním případě od termínu jejich splatnosti uplynulo více jak třicet dní, případně více 

                                                 
129 § 3 odst. 1 písm. a) InsZ. 
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jak tři měsíce. Doba třiceti dní odpovídá jedné z kumulativních podmínek v 

§ 3 odst. 1 InsZ, jenž jsou definičními znaky úpadku. Blíže jsem se touto podmínkou 

zabýval v podkapitole 4.3. Čtvrtá otázka směřuje na vyvratitelnou právní domněnku 

platební neschopnosti obsaženou v § 3 odst. 2 písm. b) InsZ, kterou jsem se taktéž zabýval 

výše v této práce. 

Odpověď na otázku, jestli je finanční majetek korporace vyšší, než splatné závazky je 

podstatná pro test likvidity, kdy v případě, že krátkodobý finanční majetek korporace (z 

důvodu likvidity) je menší než splatné závazky, tak se s vysokou pravděpodobností bude 

jednat o situaci, že dlužník není schopen plnit své závazky a je tedy v platební 

neschopnosti.  

Otázka na poměr majetku korporace a výši závazku směřuje na možné naplnění 

úpadku ve formě předlužení dle § 3 odst. 4 InsZ. Této otázce jsem se věnoval v části 4.3.3 

této práce a zásadní v tomto případě je, že se jedná o sumu všech, splatných i nesplatných 

závazků korporace, jež se poměřují s aktivy korporace, u nichž je třeba odhadnout jejich 

reálnou tržní cenu v době testování. 

Poslední dva body navrhovaného základního testu se věnují hospodářským výsledkům 

korporace. Směřují k zjištění hospodářského vývoje korporace. Odpovědi na tyto otázky 

je nutné mít podložené relevantními analýzami.  

Co se týká vyhodnocování, tak v souladu s uvedeným, odpovědi na první dvě otázky 

určují přípustnost reorganizace a stačí pokud je kladná odpověď jen na jednu z nich. 

V případě kladné odpovědi na čtvrtou otázku musí být logicky kladná odpověď i na 

otázku třetí a tehdy se korporace s vysokou pravděpodobností nachází v úpadku 

(výjimkou je nevůle platit, viz výše v této práci). Jestliže bude odpověď na čtvrtou otázku 

negativní a na třetí pozitivní, tedy že obchodní korporace má neuhrazené závazky po 

splatnosti třicet a více dní a zároveň méně jak tři měsíce, má více věřitelů a nejedná se o 

nevůli platit, tak se obchodní závod může nacházet v úpadku nebo hrozícím úpadku a je 

nutná další detailní analýza platební schopnosti. 

Jestliže bude reálná tržní hodnota aktiv korporace nižší, než její veškeré závazky tak 

se může jednat o úpadek ve formě předlužení. Je zcela zásadní zohlednit okolnosti 

související s dalším provozem podniku, a to alespoň rámcově pomocí predikovaných 

výsledků hospodaření. 
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Tento navrhovaný vzorový test je v zásadě ilustrací základních oblastí a principů 

testování insolvence. Vzhledem k velice omezenému množství informací, jež do testu 

vstupují jsou jeho výsledky orientační a využíváním výhradně tohoto testu nebude 

v zásadě zcela naplněna péče řádného hospodáře. 

6.2 Pokročilé testování pomocí bankrotních modelů 

Bankrotní modely indikují finanční stav firmy a její případné ohrožení bankrotem. Tyto 

modely byly vytvořeny na základě reálných údajů společností, těch, které v minulosti 

zkrachovaly, nebo naopak prosperovaly. Takto vytvořené vzorce mohou s relativně 

vysokou úspěšností naznačit směr vývoje společnosti, jaká je její finanční kondice. 

Modely používají jako vstupní údaje velice často hodnoty, které je možné poměrně 

snadno zjistit z účetnictví korporace. Tyto modely vycházejí z předpokladu, že se 

v korporaci s časovým předstihem objevují příznaky budoucích problémů. 

Z celé řady bankrotních a bonitních modelů považuji za nejvhodnější pro účely 

testování insolvence tyto dva následující. 

6.2.1 Beaverův model 

Tento model je postaven na vybraných poměrových ukazatelích, které dle jeho autora 

hrají významnou roli při finančních problémech korporace. Na základě analýzy, kterou 

autor tohoto modelu provedl, vyvodil závěr, že finanční poměrové ukazatele mají 

vypovídací sílu již pět let před úpadkem korporace.130 

Jedná se o méně komplikovaný model, kdy vývojový trend jednotlivých poměrových 

ukazatelů je poměrně jednoduché sledovat. 

                                                 
130 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 3. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2010, s. 94-95. 
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poměrový ukazatel trend u ohrožených korporací 

vlastní kapitál / celková aktiva klesající 

přidaná hodnota / celková aktiva klesající 

bankovní úvěry / cizí zdroje rostoucí 

cash flow / cizí zdroje klesající 

provozní kapitál / celková aktiva klesající 

Tabulka 2: Beaverův model. Pramen: vytvořeno autorem na základě VOCHOZKA, M. Metody 

komplexního hodnocení podniku. 

Výsledky z tohoto testu je třeba hodnotit v celkovém kontextu korporace, jelikož 

v případě, kdy vychází jeden z poměrových ukazatelů negativně, tak nutně nemusí 

signalizovat špatnou kondici korporace. Pokud však ukazatelů s negativním trendem 

přibývá a základní test představený v podkapitole 6.1 vychází taktéž negativně, tak je již 

situace vážná a korporace se může nacházet v úpadku či hrozícím úpadku.131 

6.2.2 Altamanův index finančního zdraví Z-score 

Altamanův index finančního zdraví či Altamanova analýza je bankrotní model založený 

na poměrových ukazatelích. Cílem Z-score je vyjádření finančního stavu korporace 

prostřednictvím jediné hodnoty, pomocí které je možné odhadnou pravděpodobnost, že 

se podnik ve střednědobém horizontu dostane do úpadku.132 

Altamanovo Z-skóre je součtem pěti poměrových ukazatelů, kterým jsou přiděleny 

různé váhy významnosti. Tento model vznikl na základě matematické analýzy jejím cílem 

bylo najít ukazatele které nejlépe odlišují prosperující podniky od podniků směřujících 

k úpadku. Původní model byl vytvořený pouze pro podniky veřejně obchodované na 

burze, jelikož bylo v jeho vzorci počítáno s tržní hodnotou vlastního kapitálu. V roce 

                                                 
131 DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, 

flexibilita. 3. upr. vyd. Praha: Ekopress, 2010, s. 92. 

132 HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza firmy. Praha: ASPI, 2008, s. 195.   
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1983 byl model upraven i pro korporace veřejně neobchodované, byly také upraveny 

váhy jednotlivých ukazatelů a hodnoty pro interpretaci.133 

Vzorec Altamanova Z-skóre má následující tvar:134 

Z = 0,717* X(1) + 0,847 * X(2) + 3,107 * X(3) + 0,42 * X(4) + 0,998 * X(5) 

Jednotlivé proměnné mají následující význam: 

- X(1) = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem 

- X(2) = kumulovaný nerozdělený výsledek hospodaření / aktiva celkem 

- X(3) = EBIT / aktiva celkem 

- X(4) = vlastní kapitál / cizí zdroje 

- X(5) = tržby / aktiva celkem 

 

Z > 2,9 Finančně silný podnik 

1,2 < Z ≤ 2,9 V případě toho výsledku je třeba již věnovat větší pozornost 

dalšímu vývoji a zvážit přijetí vhodných opatření ke zlepšení 

finanční kondice korporace. Jedná se o nevyhraněný výsledek 

v tzv. „šedé zóně“. 

IN ≤ 1,2 Korporace čelí vážným finančním problémům a je nutné 

podniknout potřebná opatření, případně dle konkrétních 

okolností vyhodnotit, jestli nevznikla povinnost podat 

insolvenční návrh. 

Tabulka 3: Interpretace výsledků Atamanova Z-skóre. Pramen: vytvořeno autorem na základě: RŮČKOVÁ, P. 

Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 

 

                                                 
133 KUBÍČKOVÁ, D., JINDŘICHOVSKÁ, I. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. Praha: 

C.H. Beck, 2015. Beckova edice ekonomie. s. 207-210. 

134 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2011. Finance, s. 72. 
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6.2.3 Index IN05 

Model Index IN05 jsem vybral pro účely této práce z důvodu, že se jedná o model 

spojující bankrotní i bonitní pohled a je vhodný pro málo likvidní kapitálové trhy. 

Jedná se o model vytvořený na základě statisticko-matematických metod aplikovaných 

na souboru sta českých podniků. Tento index v sobě zahrnuje běžné poměrové ukazatele 

z oblasti výnosnosti, zadluženosti, likvidity a aktivity.135 

Tento model nepracuje s tržní hodnotou korporace, což odpovídá málo likvidnímu 

kapitálovému trhu a tím odstraňuje problémy s odhadem tržní ceny korporace a 

související nepřesnosti. Dále je do tohoto modelu zařazen poměrový ukazatel závazků po 

lhůtě vůči výnosům korporace. Po sestavení tohoto modelu bylo provedeno rozsáhlé 

testování jeho úspěšnosti, kdy bylo zjištěno, že model dosahuje více jak 70% 

úspěšnosti.136 

Index IN05 má následující tvar:137 

IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,21 * D + 0,09 * E 

Jednotlivé písmenné indexy mají následující význam: 

- A = aktiva / cizí kapitál 

- B = EBIT / nákladové úroky 

- C = EBIT / celková aktiva 

- D = výnosy / celková aktiva 

- E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky 

Veškeré hodnoty potřebné pro stanovení jednotlivých poměrových ukazatelů je možné 

najít v rozvaze či ve výkazu zisku a ztrát korporace. 

                                                 
135 NEUMAIER, I., NEUMAIEROVÁ, I. Index IN05. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké 

konference. Masarykova univerzita [online]. 2005 [cit. 14. 04. 2018]. 

136 NEUMAIER, I., NEUMAIEROVÁ, I. Index IN05. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké 

konference. Masarykova univerzita [online]. 2005 [cit. 14. 04. 2018]. 

137 NEUMAIER, I., NEUMAIEROVÁ, I. Index IN05. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké 

konference. Masarykova univerzita [online]. 2005 [cit. 14. 04. 2018]. 
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Navzdory tomu, že by možnost zjistitelnosti potřebných hodnot v rozvaze či výkazů 

zisku a ztrát inklinovala k tomu, aby byl uvedený test prováděn po sestavení těchto 

výkazů, nelze s ohledem na uvedené v této práci s tímto přístupem zcela souhlasit a 

pravidelností těchto testování se budu zabývat v další části této práce. 

Pro stanovení hodnoty indexu IN05 je tedy nutné vypočítat jednotlivé poměrové 

ukazatele a tyto výsledky dosadit do výše uvedeného vzorce.  

Výslednou hodnotu indexu IN05 je možné interpretovat na základě následující 

tabulky: 

IN05 > 1,6 V případě že vypočítaná hodnota vychází v tomto intervalu 

tak podnik s pravděpodobností 92 % nezbankrotuje a 

s pravděpodobností 95 % bude tvořit hodnotu. 

0,9 < IN ≤ 1,6 Jedná se o nevyhraněný výsledek v tzv. „šedé zóně“, kde je 

50 % pravděpodobnost bankrotu podniku a 70 % 

pravděpodobnost, že podnik bude tvořit hodnotu. 

IN ≤ 0,9 Korporace čelí vážným finančním problémům a 

s pravděpodobností 97 % nastane její úpadek (pokud již 

nenastal) a s 76 % pravděpodobností podnik nebude tvořit 

hodnotu.  

Tabulka 4: Interpretace výsledků indexu IN05; NEUMAIER, I., NEUMAIEROVÁ, I. Index IN05. In Sborník příspěvků 

mezinárodní vědecké konference. 
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7 Výsledná metodická doporučení 

V rámci této kapitoly, na základě poznatků uvedených výše v této práci, navrhnu, jak 

metodicky postupovat v obchodní korporaci v souvislosti s úpadkem a plnění povinností 

managementu s ohledem na jejich případnou odpovědnost. 

Na základě rozsahu odpovědnosti, jenž jsem přiblížil v 5. kapitole této práce je zřejmé, 

že členové managementu, statutárního orgánu by před přijetím příslušné funkce měli 

nejprve zkoumat rozsah své odpovědnosti, sankce, které jim v případě porušení 

povinností hrozí a podmínky, při kterých vzniká povinnost k náhradě škody. 

Vždy je nutné z pohledu možné odpovědnosti za způsobenou škodu zkoumat o jaké 

konkrétní porušení povinností se jedná, jestli se jednalo o porušení povinnosti péče 

řádného hospodáře anebo o porušení povinnosti uložené zaměstnanci.  

Pro minimalizaci rizika vzniku škody, její výše a následného negativního zásahu do 

majetkové sféry člena statutárního orgánu z titulu jeho odpovědnosti jsem dospěl 

k následujícím doporučením: 

- rozhodovat střídmě na základě ověřených informací; 

- informace na základě nichž činí statutární orgán svá rozhodnutí přebírat od 

odborníků (jejich odbornost odpovídajícím způsobem ověřit); 

- archivovat všechny důležité dokumenty včetně emailů, stanovisek, doporučení, a 

to z důvodu, aby byl člen statutárního orgánu v případném pozdějším sporu 

schopen prokázat, že jednal s péčí řádného hospodáře; 

- sledovat změny v právní úpravě; 

- pojistit se pro výkon své funkce. 

Uvedená doporučení určitě nepředstavují vyčerpávající seznam, na co by si měl 

management, potažmo člen statutárního orgánu dát pozor, ale spíše se jedná o oblasti, na 

které by se měl z pohledu potenciální odpovědnosti z výkonu své funkce zaměřit tak, aby 

ochránil sebe a svůj majetek. 

Velice významné jsou, především pro osobní rovinu managmentu, taktéž trestněprávní 

aspekty výkonu jejich funkce. Z tohoto důvodu je především nutné si být vědom, jaké 

jednání může být trestným činem a čeho je tedy se nutné vyvarovat. Neznalost zákona 
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neomlouvá a v souvislosti s úpadkem podniku může nezkušený podnikatel, manažer, člen 

statutárního orgánu snadno pochybit.  

Trestný čin může být relativně snadno spáchám porušením povinností při správě 

majetku obchodní korporace, když je pro tento trestný čin hranice způsobení škody 

stanovena na nejméně 25.000,- Kč. Může se jednat například o pouhé nevymáhání 

pohledávky, kdy se navíc do této hranice započítává taktéž ušlý zisk v příčinné souvislosti 

s takovým trestným činem. 

Proto v souvislosti s trestněprávními aspekty v zásadě platí doporučení, jenž jsem 

uvedl výše (vyjma pojištění, které pochopitelně pro trestní odpovědnost není možné), 

navíc jeví jako vhodné, s ohledem na trestný čin porušení povinnosti při insolvenčním 

řízení, vždy respektovat pokyny insolvenčního správce a při jednání s věřiteli být velice 

opatrný a ve větší míře své kroky konzultovat s advokátem.  

Další a velice zásadní povinnosti managementu a vlastní obchodní korporace souvisejí 

s úpadkem. Insolvenční zákon rozlišuje úpadek platební neschopností, předlužením a také 

hrozící úpadek. Jedná se konkrétně o povinnost podat insolvenční návrh, které odpovídá 

odpovědnost za nepodání insolvenčního návrhu.  

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za nepodání insolvenčního návrhu je odpovědností 

objektivní, nezkoumá se zavinění, a možnou výši vzniknuvší škody, tak je zásadní 

nastavení správných mechanismů pro včasné odhalení hrozícího úpadku, předlužení nebo 

platební neschopnosti. 

Testům insolvence jsem se věnoval v samostatné kapitole a vytvořil jsem vlastní, 

základní test insolvence, který představuje především východiska pro oblasti, které mají 

být v obchodní korporaci sledovány. Tento základní test považuji za vhodné vyplňovat a 

vyhodnocovat v pravidelných intervalech, a to nejlépe každý měsíc (vzhledem ke kritériu 

neuhrazených závazků po splatnosti třicet a více dní). 

Jak jsem v práci uvedl, tak základní test insolvence považuji za nezbytné doplnit o 

pokročilé bankrotní modely. Samozřejmě je na vlastní úvaze (při dodržení povinnosti 

péče řádného hospodáře), jestli používat jen jeden nebo více těchto testů. V práci jsem 

přiblížil Beaverův model, který je taktéž spíše orientačním testem úpadku korporace, 

jelikož sleduje trendy vybraných poměrových ukazatelů a je náročnější na interpretaci. 

Na interpretaci je příznivější Atamanovo Z-skóre a index IN05. Tyto modely pracují 
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s poměrovými ukazateli, pro jejichž výpočet nalezneme hodnoty v rozvaze či výkazu 

zisku a ztrát korporace. Tato skutečnost částečně navádí k tomu, že je dostatečné tyto 

testy provádět v ročním intervalu po sestavení těchto výkazů. Nicméně s ohledem na 

povinnost péče řádného hospodáře a vzhledem k tomu, že provádět tyto testy v průběhu 

roku nepovažuji za nijak náročné, lze jen doporučit jejich častější, kontinuální provádění 

a sledování vývoje výsledků korporace v těchto testech.  

Co se týká výsledků v tzv. „šedé zóně“ tak je velice vhodné v těchto situacích 

analyzovat celkovou situaci obchodní korporace s ohledem na možný úpadek či hrozící 

úpadek a povinnost podat insolvenční návrh. 

Z ekonomického hlediska je zcela zásadní, jakým způsobem vnímají ekonomické 

subjekty insolvenční řízení, úpadek a také jaká je výše uspokojení pohledávek věřitelů 

v případě kdy se jejich dlužník do úpadku dostane.  

V současné době je zcela zanedbatelné množství insolvenčních návrhů z důvodu 

hrozícího úpadku a insolvenční řízení je vnímáno spíše jako „poslední instance“. Tato 

situace je dána podmínkami pro řešení úpadku reorganizací a tedy, že se řeší úpadek 

konkursem, tedy likvidačním způsobem a sanace podniku je spíše raritní.  

Délka trvání insolvenčního řízení taktéž způsobuje negativní makroekonomický efekt, 

kdy jsou aktiva vázaná v podnicích dlužníka neefektivně dlouho, což brání těmto aktivům 

v další ekonomické činnosti.138  

Insolvenční řízení v současnosti taktéž není dostatečně efektivní, racionální a 

s ohledem na jeho vnímání nedosahuje svého potenciálu zpět získaných prostředků, při 

kterém by vymáhání stálo věřitele méně úsilí a nákladů. Tento stav je zde navzdory 

očekáváním, která byla spojena s novým insolvenčním zákonem (v současnosti 

účinným), který nedokázal uvedené nedostatky odstranit.139 

Z uvedených důvodů by bylo vhodné se na dodržování povinnosti podat insolvenční 

návrh a na vymáhání újmy způsobené porušením této povinnosti důsledně zaměřit a 

                                                 
138 KISLINGEROVÁ, E., RICHTER, T. a SMRČKA, L. Insolvenční praxe v České republice: v období 

2008-2013. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ekonomie, s. 3–10. 

139 KISLINGEROVÁ, E., RICHTER, T. a SMRČKA, L. Insolvenční praxe v České republice: v období 

2008-2013. V Praze: C.H. Beck, 2013. Beckova edice ekonomie, s. 3–10. 
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změnit mechanismy insolvenčního řízení a jeho vnímání ve společnosti tak, aby se zvýšila 

část podniků, jejichž úpadek bude řešen sanačním způsobem. Tato změna by měla 

pozitivní vliv na celé hospodářství.140 
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Závěr 

Tato diplomová práce se věnovala v kvalifikačních pracích opomíjenému tématu konce 

podnikání. 

Nejprve jsem vymezil problém, cíl a použité metody v této práci. Následně jsem se 

zabýval základními východisky a vybranými pojmy z pojmového aparátu. Věnoval jsem 

se příčinám, které způsobují zánik podnikání a dospěl k závěru, že nelze určit univerzální 

příčinu, ani tyto příčiny matematicky vyjádřit a z pravidla zánik podnikání bude 

způsobem spolupůsobením více faktorů. Jedním z těchto faktorů je kapitálová struktura 

podniku, která má významný vliv i na samotné řízení podniku. 

Třetí kapitola byla věnována kapitálové struktuře, kdy jsem se věnoval otázce rozdílu 

mezi reziduálními a fixními nároky, vlivu zajištěného dluhu a také důvodům, motivaci, 

související se zapojením různých druhů kapitálu do struktury podniku. Blíže jsem se také 

věnoval vlivu kapitálové struktury na správu obchodní korporace. Na kapitálovou 

strukturu podniku a její vliv na správu korporace jsem navázal analýzou úpadku 

z pohledu finanční teorie, kapitálové struktury, z právního hlediska a vztahu 

managementu podniku k úpadku. 

Stěžejní částí práce byla analýza povinností, odpovědnosti ve vztahu ke správě 

obchodní korporace a úpadku. Dle mého názoru právě těchto otázek si začínající 

podnikatelé nejsou, nebo nechtějí být vědomi. V souladu s cíli práce jsem se věnoval 

rozsahu této odpovědnosti se zaměřením na rozdíl mezi členem statutárního orgánu a 

zaměstnancem, kdy jsem se věnoval i situaci, kdy statutární orgán vykonává činnost pro 

obchodní korporaci jak na základě pracovního poměru, tak na základě smlouvy o výkonu 

funkce člena statutárního orgánu. Trestněprávními aspekty výkonu funkce člena 

statutárního orgánu, kde jsem uvedl několik případů, kdy lze poměrně snadno spáchat 

trestný čin. 

Následně jsem se blíže zabýval povinností podat insolvenční návrh a odpovědnosti za 

jeho nepodání či pozdní podání, které je z pohledu efektivnosti insolvenčního řízení a 

jeho vlivu na hospodářství poměrně podstatné. K tomu, aby bylo možné podat 

insolvenční návrh včas, je potřeba podnik testovat. V souvislosti s tím, jsem navrhl 

základní test insolvence pro podnik a doplnil jej pokročilými bankrotními modely. 



78 Závěr 

Poslední část práce se věnovala výsledným doporučením, jenž v souvislosti s úpadkem 

a odpovědností za porušení povinností při správě obchodní korporace dopadá na 

management. 

Období, kdy vlastník, společník, akcionář obchodní korporace ji sám také vedl, jsou 

minulostí. Současný profesionální management má vzhledem k nárokům na něj 

kladených nadprůměrně vysoké finanční ohodnocení. Nicméně toto vyšší finanční 

ohodnocení je na druhé straně vykoupeno poměrně širokou odpovědností, a to jak 

hmotněprávní, tak i trestněprávní. V případě pochybení tedy může dojít nejen k trestnímu 

stíhání, ale také k tomu, že akcionáři, společníci obchodní korporace budou po něm 

vyžadovat taktéž náhradu způsobené újmy. Z tohoto důvodu by ve vztahu k úpadku měl 

management obchodní korporace přistoupit k implementaci metod umožňujících mu 

včasné zjištění úpadku či hrozícího úpadku. Problémem je také skutečnost, že celá řada 

obchodních korporací reálně naplňuje znaky úpadku nebo hrozícího úpadku a jejich 

management tyto znaky ignoruje. Velice často jsou obchodní korporace předlužené, či 

splňují domněnku druhotné platební neschopnosti vzhledem k tomu, že například hradí 

faktury po lhůtě splatnosti (často až po výzvě od jejich věřitelů nebo dodavatelů). 

Statutární orgány takových obchodních korporací si nejsou vědomi, jaké může mít toto 

v praxi běžné jednání následky, pokud by bylo dodržování v práci uvedených povinností 

managementu důsledně vymáháno, a to jak ze strany společníků případně akcionářů 

v hmotněprávní rovině a orgánů veřejné moci v rovině trestněprávní. 

Věřím, že se mi v rozsahu diplomové práce podařilo vytvořit ucelený pohled na 

odpovědnost managementu společnosti, statutárního orgánu za výkon funkce, ve vztahu 

k věřitelům a úpadku podniku. Dílčí cíle, jenž jsem si stanovil v první kapitole považuji 

bezezbytku za splněné. 

Tuto práci považuji za přínosnou z důvodu, že tato oblast je zcela nesprávně opomíjena 

a důraz na důsledné dodržování uvedených principů by mohl vést ke zlepšení obrazu 

insolvenčního řízení ve společnosti a jeho zefektivnění, což by zase mělo pozitivní 

hospodářský vliv.  
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