
ABSTRAKT : 

Tato diplomová práce se zabývá popisem průběhu  konkurzního řízení a praktickou 

aplikací dané problematiky v reálné obchodní společnosti. První část se zabývá 

teoretickými východisky konkurzního řízení a dále daňovými a účetními dopady 

společnosti v konkurzu. Praktická část je věnována společnosti nacházející se v úpadku 

a příčinám vzniku jejího úpadku. V rámci návrhů řešení je formulováno optimální 

řešení konkurzu. 
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ABSTRACT: 

This master thesis describes the course of bankruptcy proceedings. The teoretical part 

deals with both approaches to bankruptcy proceedings and tax and accounting impacts 

on a company in bankruptcy. The practical part concentrates on a real insolvent 

company with articulating possibilities for prevention of the insolvency. Next, it 

suggests an effective realization of assets in bankruptcy. 
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Úvod 

Od doby přechodu centrálně plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství uplynulo pár 

let, ve kterých se ekonomicko právní teorie  a praxe dočkala nesčetných změn. Konkurz 

a vyrovnání jsou právními instituty známými téměř všem moderním právním řádům. 

Zákon o konkurzu a vyrovnání opět začal, po více než čtyřicetileté absenci, působit jako 

ozdravný regulátor podnikatelského prostředí. Zákon prošel řadou novel a čelí neustálé 

kritice jeho nedokonalosti z různých stran. 

 

Chci zdůraznit, že úpadek není hrozbou jen u nás v České republice, ale tomuto 

problému musí čelit i velké množství firem ve vyspělých tržních ekonomikách zemí 

západní Evropy. Rozhodující však je, jak se k uvedené situaci postaví zákonodárci i 

podnikatelé v jednotlivých zemích. 

 

V českém prostředí se ve většině případů pohlíží na zkrachovalého podnikatele jako na 

nějakého ztroskotance. Úpadek je však jakousi přirozenou tržní selekcí. Dle mého 

názoru je důležité, jak se v nastalé nepříznivé situaci subjekt v úpadku zachová, jelikož i 

odtud je možno vyjít s „čistým štítem“ a se ctí. 
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 1 Vymezení problému a cíle práce 

Podnět k vypracování diplomové práce na téma „Účetní, daňové a legislativní aspekty 

konkurzu na příkladu vybrané firmy“  mi dala skutečnost, že se ve své praxi stále častěji 

setkávám s firmami, které se dostávají do úpadku. Pojem konkurzu, ale i vyrovnání 

nahání lidem, jež se pohybují v podnikatelské sféře, přinejmenším „nepříjemné pocity“. 

Přes veškerou snahu podnikatelů může i v jejich případě dojít k situaci, kdy se ocitnou 

v konkurzu, byť ne svojí vinou. Do tohoto problému je může stáhnout platební morálka 

odběratelů, také např. snížení kvality dodávek materiálu klíčového dodavatele, což 

může zapříčinit odchod důležitého odběratele, v neposlední řadě špatná rozhodnutí 

vedení společností. Těchto příčin bych mohla vyjmenovat celou řadu, důležité je ale 

proti těmto hypotetickým situacím bojovat formou nejrůznějších opatření, které by 

vedly ke zmírnění rizika hrozby konkurzu či likvidace. Pojem konkurzu a likvidace 

bývá v praxi často zaměňován.   

 

Řízení konkurzní je oproti likvidaci specifickým soudním řízením s pravidly přesně 

stanovenými v zákoně o konkurzu a vyrovnání, kde soud je od samého počátku až po 

skončení řízení „vládcem“ sporu, všichni ostatní se musí podřídit jeho rozhodnutí  a 

jedinou obranou zúčastněných osob je možnost podání odvolání, ale jen v takových 

případech, kdy to zákon připouští. 

 

Samotné konkurzní řízení a z toho plynoucí další povinnosti jsou v určitých případech 

velice složité a komplikované, zejména nevole vedení společnosti spolupracovat se 

správcem konkurzní podstaty způsobuje obrovské problémy při plnění správcových 

povinností. Za období zpracování této práce jsem se setkala s úpadcem, který velice 

ochotně spolupracoval a komunikoval se správcem konkurzní podstaty. V tomto případě 

nebyly žádné problémy při předávání účetnictví úpadce, či jeho podniku správci 

konkurzní podstaty. Dle správce konkurzní podstaty, se kterým jsem konzultovala tuto 

diplomovou práci, se s 95% úpadců, kteří byli nuceni podat návrh na konkurz na sebe 

sama, spolupracuje bez větších obtíží. Situace je zcela jistě o poznání horší v případech, 

kdy návrh na prohlášení konkurzu podávají dlužníkovi věřitelé. 
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 Myslím si, že celkový počet úpadků je stále alarmující i přes pokles, který soudy 

zaznamenaly v období 2001 – 2004. Proto jsou na místě určité preventivní kroky, jako 

je prověření bonity a platební morálky potenciálních dlužníků, obstarání si referencí o 

budoucích obchodních partnerech nebo případné využití služeb faktoringových 

společností či dokumentárních plateb. 

 

Pro úplnost zde uvádím přehled podaných návrhů na konkurz, dále počet prohlášených 

konkurzů a také počet vyřízených konkurzů, a to vše za období 2001 – 2005 v České 

republice.  

 

Počet návrhů na prohlášení konkurzu v České republice má od roku 2001 klesající trend.  

Poprvé  od roku 2001 vzrostl počet těchto návrhů v průběhu roku 2005. Tento trend je 

možné  očekávat i v roce 2006. 

 graf č.1: podané návrhy na prohlášení konkurzu v letech 2001 – 2005 v ČR 
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 Množství prohlášených konkurzů má taktéž klesající tendence. Počet podaných návrhů 

na prohlášení konkurzu se ve sledovaném období rovná téměř dvojnásobku počtu 

prohlášených konkurzů. Lze to přisuzovat možnosti soudu zamítnout návrh na 

prohlášení konkurzu např. z důvodu nedostatku majetku dlužníka. 

 graf č.2: počet prohlášených konkurzů v letech 2001 – 2005 v ČR 
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Další graf znázorňuje zvyšující se počet ukončených konkurzních řízení. 

 graf č. 3: počet vyřízených konkurzů v letech 2001 – 2005 v ČR 
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 Již jsem uváděla, že konkurzní řízení je velice složitým procesem. Z tohoto důvodu je 

teoretická část práce rozdělena dle časového harmonogramu dílčích povinností 

spojených s prohlášením konkurzu. 

 

Záměrem teoretické části práce je přiblížit problematiku konkurzního řízení z hlediska 

právního, účetního a daňového a s tím spojené nutné postupy subjektů, jež jsou 

okolnostmi  donuceni se  konkurzním řízením zabývat, ať už v pozici úpadce či věřitele 

úpadce. Tato část je předpokladem k možné aplikaci problematiky do praktické roviny. 

 

Cílem praktické části bude analýza situace společnosti před prohlášením konkurzu. 

Následným cílem bude navrhnout optimální řešení situace společnosti již v samotném 

konkurzu.  

 

V práci jsem použila metodu analýzy odborné literatury a syntézy poznatků. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Právní úprava konkurzu 

Konkurz i vyrovnání jsou právními instituty známými téměř všem moderním právním 

řádům, jejichž úprava byla  v  České  republice  provedena v  roce  1991 a to zákonem  

č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání. Tento zákon však nenavazoval na jinou právní 

úpravu i přesto, že historie našeho právního řádu zná podobné obecně závazné právní 

předpisy. Ale ani řády konkurzní, vyrovnávací a odpůrčí z období první republiky, které 

byly v roce 1950 zrušeny, ani instituty exekuční likvidace v.o.s. z roku 1950 a likvidace 

jejího majetku z roku 1963 nemohou být za předchůdce zákona o konkurzu a vyrovnání 

považovány. (1) 

„Zákon č. 328/1991 Sb. byl schválen Federálním shromážděním České a Slovenské 

Federativní republiky dne 11. července 1991, s účinností od 1. října 1991, tedy ještě 

před  přijetím dalších právních norem s procesem úpadku úzce souvisejících – 

především Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ze dne 1. 11. 1991, účinný od 

1. 2. 1992), Občanského zákoníku (resp. jeho podstatné novely zákona č. 509/1991 Sb. 

ze dne 5. 11. 1991, účinného od 1. 1. 1992) i Občanského soudního řádu (resp. jeho 

podstatné novely zákona č. 519/1991 Sb. ze dne 5. 11. 1991, účinného od 1. 1. 1992). 

Tato skutečnost předurčila – v souvislosti s rozvojem právního a především 

ekonomického prostředí - složitý vývoj v následujících letech, spojený s nutností 

četných novelizací, jež odstraňovaly více či méně úspěšně jeho postupně se ukazující 

nedostatky. Ke dni 1. 2. 2006 byl zákon o konkurzu a vyrovnání od roku 1991 

novelizován 26x, včetně tří kasačních (zrušovacích) rozhodnutí nálezy Ústavního soudu 

ze dnů 23. 6. 2002, 11. 3. a 24. 6. 2003. Samotný zákon neodpovídal brzy po jeho přijetí 

tomu, jakým směrem se v mezidobí vyvíjela ekonomika a konkurzní vývoj 

v zahraničních zemích s fungující ekonomikou. Legislativa těchto zemí se v pojetí 

konkurzního práva posunula k tzv. sanačnímu principu (tj. principu zavrhování provozu 

podniku dlužníka), se kterým Česká republika neměla zkušenosti, s výjimkou institutu 

vyrovnání, jež není dodnes více využíván.“1 

                                                 
1  BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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 2.2 Účel a cíl konkurzního řízení 

 

Smyslem konkurzu je řešení úpadku soudní cestou. Úpadek je tedy základním 

předpokladem a podmínkou toho, aby mohlo ke konkurzu vůbec dojít. Z tohoto důvodu 

musí každá právní úprava konkurzního řízení úpadek řádně definovat a tím jej odlišit od 

jiných, v podstatě méně závažných, krizových situací. Zákon č. 328/1991 Sb., o 

konkurzu a vyrovnání definuje úpadek v ustanovení § 1 odst. 2 a odst. 3 ze dvou titulů – 

jako insolvenci nebo jako předlužení. 

 

2.2.1  Insolvence 

O insolvenci nebo-li platební neschopnosti, se jedná tehdy, když dlužník není po delší 

dobu schopen plnit své splatné závazky. Neschopnost plnit přitom neznamená pouhou 

neochotu plnit, ale vyjadřuje nedostatek peněžních prostředků. Neschopnost plnit se 

týká závazků již splatných a nevyžaduje se, aby byla dlužníkovi zaslána upomínka, 

nebo aby plnění  po něm bylo již vymáháno soudní cestou. Zastaví-li dlužník své platby, 

má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Toto vymezení 

úpadku se týká veškerých dlužníků, tedy fyzických osob i právnických osob bez ohledu 

na jejich charakter a postavení. Nezáleží tedy na tom, zda dlužník je či není podnikatel. 

 

S ohledem k dlužníkově neschopnosti plnit své splatné závazky je nezbytné rozlišovat 

dlužníkovu nevůli plnit své splatné závazky, a to například z důvodu, že mezi  

dlužníkem a jeho věřitelem trvá spor o samotnou existenci závazku dlužníka vůči 

věřiteli. 

 

2.2.2 Předlužení 

O úpadku jako předlužení se jedná tehdy, jestliže dlužníkovy splatné závazky jsou vyšší 

než jeho majetek. V tomto případě již nestačí, že dlužník není po delší dobu schopen 

plnit své splatné závazky, ale musí existovat i další podmínka, kterou je uvedený poměr 

mezi závazky a majetkem takové osoby. Toto vymezení úpadku se může týkat jen 

podnikatelů a z nepodnikatelských subjektů jen právnických osob. O úpadek nemusí jít 
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 vždy, když závazky hodnotu majetku převýší, protože je třeba brát v úvahu i 

pokračování  provozu dlužníkova podniku, ukazuje – li reálná pravděpodobnost získání 

majetku. Úpadek vymezený jako předlužení bude figurovat zřejmě především, bude-li 

návrh na prohlášení konkurzu podávat dlužník sám na sebe, protože účetní údaje o 

poměru majetku a závazků dlužníka u věřitelů objektivně existovat nebudou  a 

nemohou.(1) 

 

Obchodní majetek, jak je definovaný v § 6 odst. 1 Obchodního zákoníku: 

- „je majetek podnikatele fyzické osoby (věci, pohledávky a jiná práva a penězi 

ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. 

Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho 

majetek.“ 2 

 

Požadavkem, který je společný jak pro insolvenci, tak pro předlužení, je existence více 

věřitelů (alespoň dvou), kteří mají za dlužníkem splatné pohledávky. Konkurz je tedy 

možný jen tehdy, má-li jít o majetkové uspořádání mezi více subjekty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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 2.3 Subjekty zúčastněné na konkurzním řízení 

 

Pro konkurzní řízení je charakteristická účast velkého množství osob, jejichž postavení 

jako procesních subjektů je samozřejmě různě upraveno. Tyto osoby můžeme rozčlenit 

do tří skupin následovně: 

 

 

 

 

 

2.3.1 Soud 

Pravomoci konkurzního soudu jsou dány ustanoveními Občanského soudního řádu. 

• Věcně příslušným k projednání konkurzu je krajský soud, pro Prahu pak 

Městský soud v Praze 

• Místně příslušným je ten krajský soud (pro Prahu Městský soud v Praze), 

v jehož obvodu je obecný soud dlužníka 

 

 

Účastníci 

konkurzního 

 

soud 

přímí 

účastníci 

řízení 

správce 

konkurzní 

podstaty 

úpadce konkurzní 

věřitelé 
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 2.3.2 Přímí účastníci řízení 

Přímými účastníky řízení jsou označováni dlužník a konkurzní věřitelé. 

 

Dlužník  

Dlužníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba, podnikatel i osoba, která 

neprovozuje podnikatelskou činnost (zaměstnanec, případně i nezaměstnaný). U 

osob provozujících podnikatelskou činnost nehraje roli, zda jsou zapsány 

v obchodním či jiném rejstříku. 

 

Od prohlášení konkurzu je dlužník nazýván úpadcem a je účastníkem po celou dobu 

trvání konkurzu, tj. ode dne prohlášení konkurzu až do dne jeho pravomocného 

zrušení. 

 

Z hmotně-právního hlediska nastala dnem prohlášení konkurzu významná změna 

v oblasti jeho práv a povinností v souvislosti s tím, jak celá jejich řada přešla na 

správce konkurzní podstaty. Pokud však jde o procesní práva, pokud zákon o 

konkurzu a vyrovnání nestanoví jinak, má úpadce všechna obecná procesní práva a 

povinnosti jako účastník civilního řízení, tzn. musí mu být doručeny procesní 

návrhy, má je sám oprávnění podávat, má právo nahlížet do spisu a činit si z něj 

výpisy či opisy apod. 

 

Kromě výše uvedených obecných procesních práv má úpadce i práva a povinnosti 

speciální, která přímo z povahy konkurzu vyplývají, a to například právo a současně 

i povinnost vyjádřit se k seznamu konkurzních pohledávek, který správce konkurzní 

podstaty sestavil s právem tyto pohledávky při přezkumném jednání popírat co do 

jejich pravosti, výše nebo pořadí, právo navrhovat zproštění z funkce správce 

konkurzní podstaty apod. 

 

Nejvýznamnějšími povinnostmi úpadce v konkurzním řízení jsou jeho povinnosti 

směřující ke zjištění konkurzní podstaty. Jejich splnění zásadním způsobem 

podmiňuje úspěšnost konkurzního řízení, jakož i možnost správce konkurzní 

podstaty řádně dostát všem svým povinnostem.   
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     Konkurzní věřitelé 

To jsou věřitelé, kteří uplatňují v konkurzu přihláškou své pohledávky za úpadcem. 

Účastníkem konkurzního řízení se stávají okamžikem, kdy byla soudu doručena 

přihláška jejich pohledávky za úpadcem podaná dříve, než po uplynutí dvou měsíců 

od konání prvního přezkumného jednání. Věřitelé, kteří své pohledávky za úpadcem 

uplatňují jiným zákonným způsobem než přihláškou u soudu (např. věřitelé za 

podstatou), nejsou považováni za účastníky konkurzu. Účastnictví konkurzního 

věřitele v konkurzu se odvíjí od jeho přihlášené konkurzní pohledávky a trvá po 

takovou dobu, po kterou je pohledávka předmětem konkurzního řízení a je v něm 

projednávána. Účast konkurzního věřitele  v řízení končí např. okamžikem: 

• kdy nastala právní skutečnost, se kterou zákon spojuje následek, že se 

k přihlášené pohledávce dále v konkurzu nepřihlíží 

• kdy došlo k plnému uspokojení pohledávky 

• kdy došlo k nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení konkurzu 

 

Počet konkurzních věřitelů jako účastníků konkurzního řízení tedy zcela jistě kolísá, 

v každém okamžiku však musí být účastníky nejméně dva věřitelé. Konkurzní věřitelé 

mají stejně jako úpadce v konkurzním řízení všechna obecná práva a povinnosti 

účastníka civilního řízení. Kromě toho mají i oni některá speciální oprávnění, jako 

například právo účastnit se schůze věřitelů, nahlížet do seznamu přihlášených 

pohledávek, právo žádat na soudu vydání výpisu ze seznamu přihlášených pohledávek 

apod.(5) 

2.3.3 Správce konkurzní podstaty 

Správce konkurzní podstaty je osobou na konkurzním řízení zúčastněnou, jeho práva a 

povinnosti jsou určeny zákonem o konkurzu a vyrovnání a prováděcí vyhláškou 

Ministerstva spravedlnosti č. 476/1991 Sb. a dalšími  souvisejícími zákonnými předpisy 

(daňovými a účetními předpisy, trestními předpisy, správními předpisy apod.). Správce 

konkurzní podstaty není účastníkem konkurzního řízení. Je to zvláštní procesní subjekt 

a má samostatné postavení jak vůči úpadci, tak vůči konkurzním věřitelům a nelze jej 

považovat za zástupce ani jedné z těchto osob. 
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 Správce konkurzní podstaty se zásadně vybírá ze seznamu správců, který je veden u 

příslušného konkurzního soudu. Do seznamu správců může být zapsána jen osoba, která 

splňuje zákonem stanovené podmínky. Do seznamu je možno zapsat jen: 

• advokáty a notáře, se sídlem v obvodu konkurzního soudu 

• jiné vhodné fyzické osoby, doporučené samosprávnou profesní organizací (např. 

komorou daňových poradců apod.) 

• veřejné obchodní společnosti 

Ze seznamu správců předseda konkurzního soudu vyškrtne: 

a) fyzickou osobu, která: 

• o to požádá 

• pozbyla oprávnění pro výkon povolání, které je předpokladem 

pro zápis (týká se advokátů) 

• pozbyla předpoklady pro výkon funkce správce 

• zemřela 

b) veřejnou obchodní společnost, která: 

• o to požádá 

• je v likvidaci nebo byl na její majetek prohlášen konkurz, příp. 

byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek 

majetku nebo bylo povoleno vyrovnání 

• byla zrušena 

• její společníci přestali splňovat podmínky pro zapsání do 

seznamu správců 

 

Jak jsem již zmínila, správce konkurzní podstaty nemá v konkurzu postavení účastníka 

řízení a vystupuje v něm jako zúčastněná osoba. Přesto jeho úloha v konkurzním řízení 

má zásadní význam, protože je v podstatě hlavní hybnou silou celého konkurzního 

řízení. Je legitimován k provedení všech činností potřebných k tomu, aby konkurzní 

řízení řádně proběhlo ať v oblasti zjištění, správy a zpeněžení konkurzní podstaty, tak i 

při uplatňování konkurzních pohledávek a jejich uspokojování v průběhu konkurzního 

řízení. Při provádění těchto činností je správce konkurzní podstaty nezastupitelný. (5) 
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Již ode dne prohlášení konkurzu je správce konkurzní podstaty vybaven rozsáhlými 

kompetencemi umožňujícími mu plnit jeho funkci. Především na něj přecházejí veškerá 

oprávnění nakládat s majetkem konkurzní podstaty i všechna práva a povinnosti, které 

podle zákona o konkurzu a vyrovnání a dalších obecně závazných právních předpisů 

přísluší úpadci, jestliže souvisí s nakládáním s majetkem patřícím do konkurzní 

podstaty. Kromě základních kompetencí vyplývajících z oprávnění  nakládat 

s majetkem konkurzní podstaty, spočívajících zejména ve výkonu akcionářských práv, 

v rozhodování o obchodním tajemství a jiných povinnostech mlčenlivosti, ve výkonu 

zaměstnavatelských povinností, v rozhodování o obchodních záležitostech podniku, při 

realizaci právních úkonů za úpadce potřebných k provozu podniku, v uzavírání smluv 

včetně smluv o úvěru, ve vedení účetnictví a při plnění daňových povinností apod. 

 

Správce konkurzní podstaty je povinen vykonávat svoji funkci s odbornou péčí a 

postupovat tak, aby se konkurzním věřitelům dostalo v co nejkratší době co možná 

nejvyššího uspokojení z konkurzní podstaty. Pokud by při výkonu  své funkce 

prokazatelně porušil svoje právní povinnosti  a způsobil tím zejména účastníkům 

konkurzního řízení škodu, je za ni majetkově odpovědný a vzniká mu nová povinnost, a 

to náhrady vzniklé škody. Kromě toho lze v takovémto případě vyvozovat i 

odpovědnost trestněprávní, zejména za trestné činy „Porušování povinností při správě 

cizího majetku“ nebo „Pletichy při řízení konkurzním a vyrovnacím“.  

 

Správce konkurzní podstaty má nárok na odměnu za svoji činnost a na náhradu svých 

hotových výdajů (např. náklady na cestovné, poštovné, telefonní poplatky). V obou 

případech jde o pohledávky za konkurzní podstatou, z níž se uspokojují kdykoliv 

v průběhu konkurzu. Protože jsou, spolu s náklady spojenými se správou a udržováním 

konkurzní podstaty, jedním z nákladů konkurzního řízení, mají přednostní pořadí ve 

svém uspokojování oproti jiným pohledávkám za konkurzní podstatou, a pokud k tomu 

nepostačují prostředky konkurzní podstaty, uspokojují se ze zálohy na náklady 

konkurzního řízení, kterou složil navrhovatel.(1) 
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 2.4 Návrh na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka 

 

Konkurzní řízení se zahajuje jen na návrh. Především kvalita tohoto podání rozhoduje, 

zda soudce shledá návrh jako opodstatněný a dospěje k závěru, že lze podle něj učinit 

rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Podaný návrh musí dodržovat 

ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání  a současně i související procesní normu , 

kterou je občanský soudní řád. 

 

V § 4 odst. 1  zákona o konkurzu a vyrovnání jsou definovány dva druhy návrhů, a to 

návrh podaný dlužníkem samotným a návrh podaný některým z věřitelů dlužníka. Ať 

návrh podá jakákoliv zmíněná osoba, jeho základní náležitosti musí být respektovány 

v obou případech. Návrh na prohlášení konkurzu je možno podat jakoukoliv formou 

uvedenou v občanském soudním řádu, a to: 

• v písemné podobě 

• v elektronické podobě  (tato forma návrhu musí být podepsána elektronicky a to 

formou vyžadovanou zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) 

• telegraficky nebo telefaxem – takto podaný návrh musí být nejpozději do tří dnů 

písemně doložen originálem, jinak k nim soud nebude vůbec přihlížet 

 

Každý návrh má své obecné náležitosti, tedy to se týká i návrhu na prohlášení konkurzu. 

Obecné náležitosti návrhu jsou následující: 

a) označení soudu, jemuž je návrh určen 

b) označení navrhovatele nebo navrhovatelů (věřitelé), případně dalších 

účastníků řízení (označení dlužníka) 

c) uvedení věci, které se návrh týká 

d) co návrh sleduje – tzv. petit návrhu (viz níže) 

e) datum a podpis osob oprávněných jednat za navrhovatele 

Petit návrhu – je završením návrhu, kterým se lze domáhat pouze prohlášení konkurzu 

na majetek dlužníka. 

V případě zamítnutí návrhu má navrhovatel možnost se v zákonné lhůtě 15 dnů od 

doručení rozhodnutí o odmítnutí návrhu odvolat proti tomuto rozhodnutí. V rámci 

tohoto odvolání lze vady podaného návrhu také odstranit.(1) 
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 2.4.1 Návrh podaný dlužníkem 

Pokud návrh podává dlužník, platí samozřejmě obecně platné náležitosti včetně 

náležitostí uvedených v § 4 odst. 3 zákona o konkurzu a vyrovnání. Dlužník tedy dále 

musí v návrhu uvést okolnosti, které usvědčují jeho úpadek, jelikož, jak jsem již 

zmiňovala, existence úpadku je základním předpokladem pro prohlášení konkurzu. 

K návrhu je dlužník povinen připojit seznam svého majetku a závazků, s uvedením 

svých dlužníků, věřitelů a jejich adres. Seznam majetku, závazků, věřitelů a jejich adres 

musí dlužník podepsat a výslovně o něm prohlásit, že je správný a úplný. Tento seznam 

podepisuje osoba, která je oprávněna jednat za dlužníka u soudu. V praxi se často stává, 

že připojený seznam podepisují například pracovnice účtárny či daňový poradce 

dlužníka, ač jej tyto osoby fakticky sestavovaly, avšak nemají oprávnění jednat za 

dlužníka před soudem. 

 

 Dlužník musí především označit své věřitele, kteří musejí být alespoň dva. Samotné 

označení věřitelů však nepostačuje, jelikož vedle četnosti věřitelů je třeba konstatovat 

další okolnosti, které plynou z definic úpadku. Insolvence i předlužení počítají 

s pohledávkami věřitelů, které jsou v rozhodné době již splatné. Proto musí dlužník ve 

svém návrhu termíny splatnosti pohledávek jednotlivých věřitelů uvést. Obsah dalších 

skutečností, které budou obsaženy v návrhu, se odvíjí od toho, o kterou formu úpadku 

bude dlužník svůj návrh opírat. U insolvence se uvedení okolností bude týkat 

neschopnosti dlužníka po delší dobu dostát svým splatným závazkům. Jestliže dlužník 

argumentuje předlužením, musí z uvedených skutkových okolností jednoznačně 

vyplývat fakt, že dlužníkovy splatné závazky převyšují hodnotu jeho majetku.(1) 

 

2.4.2 Návrh podaný věřitelem 

Ustanovení § 4 odst. 2 zákona o konkurzu a vyrovnání ukládá věřiteli nebo věřitelům 

doložit svou splatnou pohledávku za dlužníkem a uvést okolnosti, které osvědčují 

úpadek dlužníka. I návrh podaný věřitelem či věřiteli musí taktéž obsahovat všechny 

obecné náležitosti, které ukládá občanský soudní řád. Dále musí k návrhu připojit listiny, 

kterých se v návrhu dovolává – písemné materiály, které svědčí o existenci věřitelovy 

splatné pohledávky za dlužníkem, např. smlouvy, objednávky, faktury, dodací listy. 
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 Podmínkou pro prohlášení konkurzu je především naplnění úpadku  a případně 

existence takového majetku, který by postačoval alespoň k úhradě nákladů 

vynaložených na konkurzní řízení. Okolnosti osvědčující dlužníkův úpadek záleží 

především na osvědčení o mnohosti věřitelů. Je povinností věřitele řádně označit 

alespoň jednoho dalšího věřitele dlužníka. Avšak nelze po navrhovateli požadovat, aby 

pohledávku dalšího věřitele dokládal. Označeným věřitelem může být například správce 

daně, který je nepochybně vázán povinností mlčenlivosti, kterou může zrušit jen soud. 

Toto prokazování mnohosti věřitelů může být zjednodušeno, pokud návrh na prohlášení 

konkurzu podají společně alespoň dva věřitelé.  

 

Věřitel či věřitelé podávající návrh na prohlášení konkurzu se budou ve většině případů 

dovolávat úpadku dlužníka ve formě insolvence. V případě předlužení nebudou věřitelé 

ve většině případů schopni osvědčit úpadek, jelikož přístup k účetnictví dlužníka je do 

jisté míry omezen. Toto neplatí v případech, kdy věřitel může získat údaje o předlužení 

dlužníka z listin, které má dlužník povinnost ukládat ve sbírce listin příslušného 

rejstříkového soudu.(1) 

 

2.4.3 Rozhodnutí o návrhu na prohlášení konkurzu 

.O návrhu na prohlášení konkurzu může soud rozhodnout následovně: 

• zamítnutí návrhu z důvodu nedostatku majetku dlužníka – a to v případě, kdy 

soud, který je oprávněn si učinit úsudek o prodejnosti majetku dlužníka nebo o 

dobytnosti jeho pohledávek, shledá, že majetek dlužníka, který vyplývá z návrhu, 

by nepostačoval k pokrytí nákladu na konkurz 

• zamítnutí návrhu z důvodu neosvědčení úpadku dlužníka navrhovatelem – jedná 

se například o případy, kdy věřitel jako navrhovatel svým návrhem neosvědčil 

úpadek dlužníka (není splněna podmínka mnohosti věřitelů dlužníka, dlužník 

své závazky svým věřitelům splácí či pohledávky věřitele jsou sporné apod.) 

V tomto případě odpovídá navrhovatel dlužníkovi za škodu, která dlužníkovi 

vznikla omezením možnosti nakládat se svým majetkem. Této odpovědnosti se 

může věřitel zprostit, pokud prokáže, že škodu nezavinil. 
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 • zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady konkurzu  – tato záloha 

činí 50.000,- Kč a soud může tuto zálohu požadovat i opakovaně. Slouží 

zejména k nákladům na údržbu a provozování konkurzní podstaty, k úhradě 

nákladů na odměnu správce konkurzní podstaty a úhradu jeho hotových výdajů. 

Soud vyzve  navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady konkurzu v případech, 

kdy není z návrhu zcela zřejmé, že dlužník má dostatek majetku, který by 

postačil k úhradě nákladů na konkurz. Po ukončení konkurzního řízení se 

složená záloha vrací zpět složiteli či složitelům. 

• odmítnutí návrhu pro neodstranění vad návrhu – pokud navrhovatel neodstraní 

vady návrhu, k čemuž byl soudem vyzván, soud nemůže takovýto návrh 

projednat. Jedná se například o absenci některých náležitostí návrhu nebo jeho 

neurčitost či nesrozumitelnost. 

• prohlášení konkurzu na majetek dlužníka (1) 

 

2.5 Průběh konkurzního řízení 

Na průběh konkurzního řízení má podstatný vliv i povolení tzv. ochranné lhůty, tato 

lhůta je definována v § 5a zákona o konkurzu a vyrovnání. Ochrannou lhůtu může 

povolit soud na návrh dlužníka podaný do 15 dnů od podání návrhu na prohlášení 

konkurzu a to tehdy, obsahuje-li uspokojivé řešení jeho majetkové situace. Jejím 

prostřednictvím tedy může dlužník zákonnou cestou dosáhnout oddálení dne prohlášení 

konkurzu. Zákon stanoví (kromě 15 ti denní časové lhůty) i závazné náležitosti tohoto 

návrhu: 

• údaje zapsané v obchodním rejstříku týkající se dlužníka a doložit je aktuálním 

výpisem z obchodního rejstříku 

• podrobný seznam nemovitostí dlužníka, které má ve svém vlastnictví, vč. 

vyznačení všech zástavních i podzástavních práv a doložit tyto skutečnosti 

aktuálními výpisy z katastru nemovitostí 

• seznam veškerých věřitelů s uvedením přesné výše pohledávky každého z nich 

• úplný seznam svého majetku a svých závazků s uvedením doby jejich splatnosti, 

ne starší než tři měsíce 
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 • konkrétní návrh dlužníka na to, jak si představuje upořádání svých poměrů 

v průběhu trvání ochranné lhůty 

• předloží poslední účetní závěrku 

Ochranná lhůta trvá tři měsíce a počíná běžet dnem, kdy usnesení o jejím povolení bylo 

vyvěšeno na úřední desce soudu. Ochranná lhůta skončí uplynutím doby nebo 

zastavením konkurzního řízení, ale také může skončit prohlášením konkurzu nebo 

povolením vyrovnání.  

 

2.5.1 Překážky prohlášení konkurzu 

• konkurz nelze prohlásit ohledně některých veřejnoprávních subjektů, jako je stát, 

územní samosprávní subjekty a právnické osoby, které byly zřízeny zákonem 

(např. Komora daňových poradců, České dráhy) 

• konkurz také nelze podle § 12a odst. 3 prohlásit: 

- ohledně politické strany nebo politického hnutí, ale pouze v době od vyhlášení 

celostátních voleb do desátého dne od jejich skončení 

- po dobu nucené správy (např. u bank) – lze pouze na návrh nuceného správce 

- pod dobu trvání ochranné lhůty 

• dle § 67c nelze prohlásit konkurz u dlužníka, jehož převážným předmětem 

podnikání je zemědělská prvovýroba a to pouze v období od 1.dubna do 30. září 

kalendářního roku (5) 

 

Pokud byly všechny zákonné podmínky splněny a bylo soudem vydáno usnesení o 

prohlášení konkurzu, musí v něm být současně ustaven i správce konkurzní podstaty. 

Účinky konkurzu nastávají vyvěšením usnesení soudu o prohlášení konkurzu na úřední 

desce soudu, který konkurz prohlásil. Tímto okamžikem se dlužník stává úpadcem.  I 

v opačném případě, tedy při zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu, se zamítavé 

usnesení soudu doručuje, oznamuje a publikuje stejným způsobem jako při prohlášení 

konkurzu.  
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 Pro dlužníka (v této fázi již úpadce) plynou z prohlášení konkurzu na jeho majetek 

mnohé  důsledky, např.: 

1) oprávnění nakládat s majetkem, který tvoří konkurzní podstatu, přechází 

na správce konkurzní podstaty, což značí, že všechny případné právní úkony 

úpadce, které se týkají tohoto majetku, jsou vzhledem ke konkurzním věřitelům 

právně neúčinné. Úpadce sice nepřestává být vlastníkem „hodnot“ obsažených 

v konkurzní podstatě, ale nemá již dispoziční pravomoc k tomuto majetku, ta 

přechází na správce konkurzní podstaty. To znamená, že každá osoba, která 

takový majetek na základě právního úkonu úpadce nabyla, má sice smlouvu (z 

hlediska právního jistě platnou) s úpadcem uzavřenou, avšak tato smlouva 

nenabyla účinnosti a majetek proto nemůže konkurzní podstatu opustit. 

2) dále úpadce může odmítnout přijetí daru nebo odmítnout dědictví jen se 

souhlasem správce konkurzní podstaty. Cílem tohoto ustanovení je zabránit 

úpadci, aby svými úkony nezpůsobil zmenšování obsahu a rozsahu majetku v  

konkurzní podstatě. 

3) dalším důsledkem prohlášení konkurzu je zákonem stanovená skutečnost, že se 

přerušují již zahájená řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do 

konkurzní podstaty, nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku, a jejichž 

účastníkem je úpadce. Výjimku tvoří např. trestní řízení a řízení o výživném 

nezletilých dětí. 

4) práva na oddělené uspokojení týkající se majetku patřícího do konkurzní 

podstaty, která získali věřitelé v posledních dvou měsících před podáním návrhu 

na prohlášení konkurzu nebo po jeho podání, zanikají. Pokud však byly tyto 

věci, práva a pohledávky již zpeněženy, potom výtěžek z nich patří do 

konkurzní podstaty. 

5) Dosud nesplatné pohledávky a závazky úpadce, které mají být uspokojeny 

z konkurzní podstaty, se v konkurzu považují za splatné. Tento důsledek se 

netýká pohledávek a závazků mimo konkurzní řízení – ty se stávají splatnými až 

uplyne lhůta jejich splatnosti. 

6) všechny úpadcovy příkazy, plné moci a prokury zanikají.  

7) „platí zákaz započtení na majetek patřící do konkurzní podstaty. 

Započtením vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka dochází 
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 v mimokonkurzním režimu (dle ust. § 580 až § 581 Občanského zákoníku a dle 

ust. § 358 až § 364 Obchodního zákoníku) k zániku závazků, kdy na základě 

dohody, případně učiněného jednostranného úkonu věřitele směřovanému 

k dlužníkovi dojde k započtení způsobilých existujících pohledávek. Podstatou 

tohoto účinku je zamezit zkracování konkurzních věřitelů ze strany věřitele, 

který k zápočtu přistupuje po prohlášení konkurzu, na úkor ostatních věřitelů. 

Jakékoliv plnění pohledávek věřitelů za úpadcem mimo konkurz je nepřípustné. 

Svou pohledávku může konkurzní věřitel uspokojit pouze v průběhu 

konkurzního řízení, a to na základě rozvrhového usnesení nebo v případě, že se 

jedná o pohledávku spadající pod režim pohledávek, jež mohou být uspokojeny 

v průběhu konkurzu, pak na základě rozhodnutí správce.“3 

8) dalším důsledkem prohlášení konkurzu je, že jeho prohlášením zaniká společné 

jmění úpadce a jeho manžela, přičemž ta jeho část, se kterou úpadce 

uskutečňoval podnikatelskou činnost, patří vždy do konkurzní podstaty. S tímto 

souvisí i další důsledek, kdy smlouvy o zúžení či rozšíření rozsahu společného 

jmění úpadce a jeho manžela jsou neplatné, jestliže byly uzavřeny v posledních 

šesti měsících před podáním návrhu na prohlášení konkurzu nebo po podání 

tohoto návrhu. 

9) Správce je také oprávněn vypovědět nájemní či podnájemní smlouvu (1) 

 

„Prohlášením konkurzu přechází na správce konkurzní podstaty oprávnění vykonávat 

práva a plnit povinnosti, které podle zákona o konkurzu a vyrovnání a jiných právních 

předpisů jinak přísluší úpadci, jestliže souvisí s nakládáním s majetkem patřícím do 

podstaty. Správce je zejména oprávněn a povinen vykonávat akcionářská práva spojená 

s akciemi zahrnutými do konkurzní podstaty, rozhodovat o obchodním tajemství a jiné 

povinnosti mlčenlivosti, vykonávat práva a plnit povinnost zaměstnavatele, rozhodovat 

o obchodních záležitostech podniku, činit za úpadce právní úkony potřebné 

k provozování podniku, včetně uzavírání smluv o úvěru za účelem financování vývozu 

poskytnutého podle zvláštního zákona po předchozím souhlasu věřitelského výboru, 

                                                 
3  BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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 zajistit vedení účetnictví a plnění povinností podle předpisů o daních. Povinnosti 

uložené úpadci zákonem o konkurzu a vyrovnání tím nejsou dotčeny“. 4 

 

2.6 Konkurzní podstata 

Konkurzní podstatu představuje majetek, který podle zákona o konkurzu a vyrovnání 

podléhá konkurzu a vymezení jejího rozsahu a složení zásadně navazuje na účinky 

prohlášení konkurzu. Majetek tvořící konkurzní podstatu je možné rozdělit na: 

• majetek, který patřil úpadci v den prohlášení konkurzu, a také takový 

majetek, který nabyl v průběhu konkurzního řízení, a to zejména: 

- věci movité, nemovité, finanční majetek a jiná práva majetkové povahy 

- majetek získaný darováním nebo jiným převodem, úroky z bankovních účtů 

nebo výnosy z vkladů, majetkových účastí, nájemné a zisk  z provozování 

podniku 

- restituční nároky (pokud nebyly v zákonných lhůtách uplatněny nebo zamítnuty) 

- vypořádací podíl nebo obchodní podíl společníka obchodní společnosti 

 

• majetek z vypořádání společného jmění úpadce a jeho manžela patřícího do 

konkurzní podstaty, které se provede: 

- v soudním řízení o vypořádání společného jmění manželů – správce konkurzní 

podstaty má v tomto případě postavení účastníka řízení místo úpadce 

- dohodou o vypořádání, kterou uzavře s manželem správce konkurzní podstaty 

namísto úpadce. Takovou dohodu musí schválit konkurzní soud usnesením a 

podmínkou schválení je také souhlas věřitelského orgánu. 

 

Ta část majetku, se kterou úpadce podnikal, spadá vždy do konkurzní podstaty. 

Pokud není úpadce podnikatelským subjektem, potom se vypořádání provede 

podle zásad stanovených v občanském zákoníku. Neplatné – a to absolutně- jsou 

dohody o vypořádání uzavřené v posledních šesti měsících před podáním návrhu 

                                                 
4  BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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  na prohlášení konkurzu nebo v jeho průběhu. Vznik nového společného jmění 

manželů po dobu trvání konkurzu je nepřípustné. 

 

• majetek a plnění z neúčinných a odporovatelných právních úkonů úpadce a 

to: 

- vůči konkurzním věřitelům jsou právně neúčinné právní úkony úpadce, které 

byly provedené v posledních šesti měsících před podáním návrhu na prohlášení 

konkurzu až do prohlášení konkurzu, na jejichž základě: 

a) se podílí na založení právnické osoby nebo ji zakládá sám 

b) nabývá majetkovou účast v obchodní společnosti nebo družstvu 

c) převádí věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty ze svého majetku na 

jiné osoby buď bezúplatně nebo za nápadně nevýhodných podmínek (s 

výjimkou přiměřeného daru blízkým osobám při obvyklých 

příležitostech) 

d) přejímá na sebe závazky nepřiměřené svému majetku 

e) bez závažných důvodů odmítá dědictví nebo dar 

f) uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce svého majetku a zřizuje k němu 

věcné břemeno za nápadně nevýhodných podmínek 

Předmět plnění poskytnutý na základě takovéhoto právního úkonu třetí osobě 

správce zahrne do konkurzní podstaty. 

 

• majetek, kterým osoby odlišné od úpadce zajišťují úpadcovy závazky. 

V takovém případě, jsou-li pohledávky věřitelů vůči úpadci zajištěny věcmi, 

právy nebo pohledávkami ve vlastnictví jiných osob odlišných od úpadce, se 

může součástí konkurzní podstaty stát i majetek, který není a nikdy nebyl 

v úpadcově vlastnictví. (5) 
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 Do konkurzní podstaty nenáleží tzv. nezabavitelný majetek úpadce (pokud neslouží 

k podnikání). Tímto majetkem jsou: 

• pohledávky - základní částka měsíční mzdy úpadce a některá další plnění (např. 

rodičovský příspěvek) 

                               -  tři pětiny autorské odměny 

• věci – jež úpadce nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny,       

vč. minimální hotovosti 1.000,- Kč 

- jež úpadce potřebuje k plnění svých pracovních úkolů (pokud však nejde 

o věci, sloužící zároveň k jeho podnikání) 

 

Správce vychází při soupisu konkurzní podstaty ze seznamu majetku a závazků úpadce 

a z účetnictví, které mu bylo poskytnuto úpadcem, včetně potřebných vysvětlení. 

Správce konkurzní podstaty je však povinen provést soupis konkurzní podstaty na 

základě svých vlastních šetření, i když úpadce nesplní své zákonné povinnosti ke 

zjištění konkurzní podstaty. Správce může využít součinnosti třetích osob nebo použít 

jiná zákonná opatření. Platí pravidlo, že kdo vlastní věc, která patří do konkurzní 

podstaty, je povinen to oznámit správci konkurzní podstaty bez zbytečného odkladu, 

jakmile se o prohlášení konkurzu dozví a musí umožnit, aby si věc správce konkurzní 

podstaty mohl prohlédnout, ocenit ji, zapsat do soupisu konkurzní podstaty a zpeněžit a 

také na správcovu výzvu tuto věc vydat. Podobné povinnosti součinnosti mají vůči 

správci i orgány veřejné správy a některé další osoby, i přesto, že jsou jinak povinny 

dodržovat zákonem stanovenou zásadu mlčenlivosti – pojišťovny, banky, finanční 

úřady, katastrální úřady aj. 

 

Soupis konkurzní podstaty je listinou, která správce konkurzní podstaty opravňuje ke 

zpeněžení sepsaného majetku. Jakmile je věc, právo nebo jiná majetková hodnota 

zapsána do soupisu, může s ní nakládat pouze správce konkurzní podstaty nebo osoba, 

které k tomu dal svůj souhlas. Právní úkon provedený jinou osobou je absolutně 

neplatný.  
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 Řádné a včasné zjištění konkurzní podstaty je základním předpokladem naplnění účelu 

konkurzu, tj. maximálně možného uspokojení pohledávek konkurzních věřitelů 

z konkurzní podstaty úpadce. 

 

Soupis konkurzní podstaty provede správce konkurzní podstaty podle pokynů soudu za 

použití seznamu, který předložil úpadce a za úzké součinnosti věřitelského orgánu. Do 

soupisu konkurzní podstaty zapisuje jen věci nebo práva, o jejichž faktické existenci 

nemá zásadní pochybnosti, a které je dle zákona o konkurzu a vyrovnání možné do 

soupisu zařadit. Soupis konkurzní podstaty je správce povinen  provést a předložit 

soudu co nejdříve, i když má za to, že dosud není úplný a bude jej později nutné doplnit 

a aktualizovat. Soupis konkurzní podstaty předložený soudu a založený v soudním spisu 

je totiž jediným a současně jednoznačně prokazatelným způsobem sepsání věcí nebo 

jiných majetkových hodnot do konkurzní podstaty. 

 

Věci, práva a jiné majetkové hodnoty zapisuje správce konkurzní podstaty do soupisu 

konkurzní podstaty jednotlivě tak, aby byly řádně identifikovatelné: 

• věci nemovité – označené údaji zapsanými v katastru nemovitostí, včetně 

případných zajišťovacích práv 

• věci movité – dobře identifikovatelné podle jejich povahy a určení, označené 

druhově a dle množství. V případě velkého množství počtu stran seznamu věcí 

je možné použít formu přílohy jako např. inventurního seznamu 

• pohledávky – identifikovatelné osobou dlužníka, výší a důvodem pohledávky 

(např. půjčka, nezaplacená kupní cena, atd.) 

• jiná majetková práva – označená podle své povahy a zpeněžitelné hodnoty (např. 

akcie, finanční účasti při podnikání jiné osoby, atd.) 

• finanční majetek – pokladní hotovost, finanční prostředky na bankovních účtech, 

případné termínově vázané vklady atd. 

• podnik úpadce – do soupisu se zapisuje jako soubor věcí, práv a jiných 

majetkových hodnot sloužících k provozování úpadcova podniku ke dni soupisu 
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 Součástí soupisu je ocenění jednotlivých majetkových položek. Toto ocenění provede: 

• buď úpadce nebo správce konkurzní podstaty dle zvláštního právního  předpisu 

• nebo znalec, jestliže to požaduje věřitelský orgán nebo zda-li tento postup uváží 

sám správce konkurzní podstaty 

Reálnou cenu majetku zapsaného v konkurzní podstatě však lze zjistit jedině 

porovnáním nabídky a poptávky. (1) 

 

2.6.1 Zpeněžení  konkurzní podstaty 

Zpeněžení konkurzní podstaty může být provedeno: 

1) veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 

2) soudním výkonem rozhodnutí, a to: 

o buď zpeněžením konkurzní podstaty prodejem  

o nebo prodejem exekucí provedenou soudním exekutorem 

3) prodejem mimo veřejnou dražbu, tj. přímým prodejem z „volné ruky“, a to 

pouze se souhlasem konkurzního soudu. Výjimku tvoří prodej věcí, které jsou 

bezprostředně ohroženy zkázou nebo znehodnocením, kdy může správce 

konkurzní  podstaty  uskutečnit  přímý  prodej i bez  souhlasu konkurzního 

soudu. (1) 
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 2.7 Přihláška pohledávky do konkurzního řízení 

„Dalším procesem, který počíná po prohlášení konkurzu, je zjištění veškerých nároků 

věřitelů dlužníka vzniklých před prohlášením konkurzu, jako i po prohlášení konkurzu. 

Přihláškou pohledávky (nároku), po jejím zjištění, tak získávají konkurzní věřitelé 

nárok na uspokojení v konkurzu ve stanovené výši.  

 

V usnesení o konkurzu soud vyzve konkurzní věřitele úpadce, aby přihlásili své 

pohledávky, k čemuž jim určí lhůtu (lhůta daná v rozhodnutí soudu o prohlášení 

konkurzu nesmí být kratší než třicet dnů a delší než tři měsíce). Své pohledávky 

konkurzní věřitelé přihlásí i přesto, že se o nich vede soudní řízení nebo se provádí 

výkon rozhodnutí.“5 

 

Přihlášky pohledávek podávají věřitelé u toho soudu, který konkurz prohlásil, a to ve 

dvojím vyhotovení, včetně příloh. Přihláška pohledávky zaslaná pouze správci 

konkurzní podstaty nemůže být považovaná za řádně podanou přihlášku pohledávky. 

V praxi správci většinou přihlášky pohledávek jim doručené konkurznímu soudu 

postupují. Jde však o jejich dobrou vůli a nikoliv o povinnost uloženou jim 

v ustanoveních zákona o konkurzu a vyrovnání. Nebude-li správce takto postupovat, 

nemůže konkurzní věřitel vůči němu z těchto důvodů uplatňovat žádné nároky. 

 

 Pokud  přihlášenou pohledávku nelze pro neúplnost, anebo jiné vady zkoumat, vyzve 

správce věřitele, aby přihlášku v lhůtě 15 dnů od doručení jeho výzvy doplnil nebo 

opravil. Součástí výzvy je také poučení, jak je třeba opravu nebo doplnění provést, a 

dále poučení o tom, že pokud nebude přihláška k výzvě opravena případně doplněna ve 

stanovené lhůtě, tak se k takové přihlášce nebude dále přihlížet. (1) 

 

 

 

                                                 
5 BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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 2.7.1 Podstatné náležitosti přihlášky 

Obecné náležitosti přihlášek, které jsou při podání k soudu předepsané, především z ní 

musí být zřejmé: 

• kterému soudu je přihláška určena a kdo ji podává (řádné označení firmy, sídla 

nebo bydliště a identifikační číslo) 

• které věci se týká, tzn. řádné označení úpadce, případně pokud je známa spisová 

značka konkurzního řízení, tak i tuto spisovou značku 

• co se přihláškou sleduje (přihlášení pohledávek do konkurzu) 

• musí být datována a podepsána 

 

Dalšími náležitostmi přihlášek pohledávek ke konkurznímu řízení je důvod přihlášené 

pohledávky, výše přihlášené pohledávky, údaj o vykonatelnosti či nevykonatelnosti 

uplatněné pohledávky a uplatněné pořadí pohledávky. Tyto náležitosti jsou podrobněji 

rozvedeny v následujících kapitolách. 

 

2.7.2 Důvod přihlášené pohledávky 

„Důvodem přihlášené pohledávky je třeba vždy rozumět popis všech důležitých 

skutečností právního vztahu mezi věřitelem a úpadcem. Povinností věřitele však není 

provádět právní kvalifikaci popsaného skutkového děje. Uvedení právní kvalifikace 

nemůže být na druhé straně považováno za vadu přihlášky. Důvod přihlášené 

pohledávky je nutné popsat nejen tak, aby byl zcela nezaměnitelný, ale také tak, aby 

z popisu bylo možné usuzovat na pravost uplatněného nároku. Popis skutkového děje, 

který jej činí zcela nezaměnitelným ovšem současně neobsahující všechny skutečnosti 

nutné k posouzení jeho oprávněnosti vůči úpadci, by sice neměl vést k výzvě 

k odstranění vad  přihlášky, ale povede k popření pohledávky nejméně ze strany správce 

konkurzní podstaty při přezkumném jednání. Přehlednosti a jednoznačnosti přihlášky 

pohledávky v žádném případě neprospívá, pokud je věřitel uplatňující jedním podáním 

více samostatných nároků (což nelze vyloučit anebo hodnotit bez dalšího jako vadu 

přihlášky), od sebe jednoznačně v textu neoddělí. Omyly a nejasnosti vzešlé z tohoto 

nedostatku přihlášky pohledávky se velmi často projeví až u přezkumného jednání, popř. 

až v rámci incidenčního sporu. Odstraňování vzniklých potíží je pak velmi složité. 
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 Důvod uvedený v písemném vyhotovení přihlášky pohledávky může věřitel měnit až do 

okamžiku konání přezkumného jednání, v jehož rámci bude jeho přihláška pohledávky 

přezkoumávána. Přesněji řečeno, změnu důvodu lze uplatnit až do okamžiku, kdy bude 

konkrétní přihláška pohledávky přezkoumána ze  strany správce konkurzní podstaty a 

kdy dostanou prostor k jejímu případnému popření další věřitelé – účastníci 

konkurzního řízení a úpadce. 

 

2.7.3 Výše přihlášené pohledávky 

Základními zásadami pro řádné uvedení výše pohledávky je: 

a) přihlášená pohledávka musí být vždy vyjádřena v penězích, a to přesnou částkou; 

pohledávka neurčité výše nebo jiný nepeněžitý nárok musí být také jednoznačně 

vyčíslen, tj. jeho výše musí být odhadnuta nebo jinak určena; způsob výpočtu 

přihlášené pohledávky musí přitom jasně vyplývat z textu přihlášky; z textu 

zákona o konkurzu a vyrovnání přitom vůbec není zřejmé, zda musí jít o odhad 

provedený soudním znalcem nebo zda postačí odhad provedený samotným 

přihlášeným věřitelem 

b) uvedená částka musí být vyjádřena v korunách českých 

c) jde-li o pohledávku v cizí měně, musí být přepočítána podle kursu ČNB ke dni 

prohlášení konkurzu; smluvní ujednání v rámci právního vztahu mezi 

přihlašujícím věřitelem a úpadcem v otázce kursu pro přepočet dlužné částky 

nemohou být uplatněna 

d) je-li věřitelem uplatňováno také příslušenství přihlášené pohledávky (úroky, 

úroky z prodlení, poplatky z prodlení), musí být vyjádřeno konečnou částkou a 

z textu musí být zřejmé, jakým způsobem bylo uplatněné příslušenství 

vypočteno. Přihláška musí obsahovat vyčíslení příslušenství ke dni prohlášení 

konkurzu.“6 

                                                 
6 KOZÁK, J. Průvodce konkurzním řízením: Návrh na konkurz a přihláška pohledávky. Právní rádce 

[online]. 2004, č. 3. Dostupné z http://pravniradce.ihned.cz/prirucka. 
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 2.7.4 Údaj o vykonatelnosti či nevykonatelnosti přihlášené pohledávky 

„Tvrzení o vykonatelnosti uplatňované pohledávky musí být nejen tvrzeno v textu 

přihlášky pohledávky, ale musí být řádně doloženo. Jediným relevantním dokladem je 

meritorní rozhodnutí soudu (popř. některého ze státních orgánů) opatřené doložkou 

právní moci. Doložkou právní moci může stejnopis rozhodnutí opatřit pouze soud nebo 

orgán, který rozhodnutí vydal. Doklad o vykonatelnosti uplatněné pohledávky lze 

doložit nejpozději při přezkumném jednání, na kterém bude předmětná pohledávka 

přezkoumávána. Věřiteli tedy může v krajním případě stačit, pokud v textu přihlášky 

uvede tvrzení o vykonatelnosti přihlášené pohledávky a doklad k tomuto tvrzení doloží 

až při příslušném soudním jednání. 

 

Nebude-li však tvrzení o vykonatelnosti pohledávky řádně doloženo, bude na 

přihlášenou pohledávku pohlíženo jako na nevykonatelnou, což může  nejen ovlivnit 

názor správce konkurzní podstaty na její uznání, ale také ovlivní aktivní legitimaci 

v případě popření pohledávky ze strany správce konkurzní podstaty či některého 

z věřitelů. U nevykonatelné pohledávky je aktivně legitimován k podání žaloby věřitel, 

který pohledávku přihlásil. U pohledávky, která je posuzována jako vykonatelná , je 

aktivně legitimován k podání příslušné incidenční žaloby subjekt (správce konkurzní 

podstaty nebo popírající věřitel), který pohledávku popřel. Pro úplnost je třeba dodat, že 

samotné, byť vykonatelné, soudní rozhodnutí nemůže být důvodem pro přihlášení 

pohledávky. Nelze na ně tedy bez uvedení dalších skutečností týkajících se vzniku 

přihlášené pohledávky odkazovat.“7 

 

2.7.5 Pořadí přihlášené pohledávky 

„Zákon o konkurzu a vyrovnání rozlišuje dvě třídy pohledávek, jež jsou předmětem 

přezkumného jednání. První třída pohledávek je tvořena pohledávkami z titulu 

pracovních nároků. Ostatní pohledávky jsou pohledávkami druhé třídy. Vymezení 

pohledávek první třídy je v ustanoveních zákona o konkurzu a vyrovnání poněkud 

                                                 
7  KOZÁK, J. Průvodce konkurzním řízením: Návrh na konkurz a přihláška pohledávky. Právní rádce 

[online]. 2004, č. 3. Dostupné z http://pravniradce.ihned.cz/prirucka. 
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 nepřehledné, nehledě na fakt, že odkazy jednotlivých ustanovení jsou neúplné. Uvedení 

třídy u každé uplatňované pohledávky umožňuje také řádné vedení sporu o pořadí 

pohledávky, a to v případě, že správce konkurzní podstaty nebo některý z konkurzních 

věřitelů nesouhlasí s pořadím uplatněným přihlašujícím věřitelem. I když v současné 

praxi nejsou spory o pořadí jednotlivých pohledávek časté, nelze je zcela vyloučit a 

opomíjet. Spory tohoto druhu se dotýkají především pohledávek úřadů práce, jež 

přihlašují do konkurzních řízení částky, které vyplatily zaměstnancům úpadce z titulu 

mezd nevyplacených úpadcem – zaměstnavatelem.“8 

 

2.8 Přezkumné jednání 

Jakmile správce konkurzní podstaty sestaví seznam pohledávek a přezkoumá je podle 

obchodních knih úpadce, případně i jiných dostupných dokladů své závěry, uznává-li je 

nebo popírá a proč, zaznamená do seznamu a předloží jej k vyjádření úpadci, jehož 

vyjádření však není vynutitelné. Soud, jakmile obdrží seznam pohledávek od správce 

konkurzní podstaty, nařídí přezkumné jednání, ke kterému předvolá správce konkurzní 

podstaty, úpadce a konkurzní věřitele (usnesení o nařízení přezkumného jednání vyvěsí  

soud na  úřední desce a současně zveřejní v Obchodním věstníku). Neúčast úpadce na 

přezkumném jednání nebrání jeho průběhu Účast správce konkurzní podstaty je však 

nutná. Účast konkurzních věřitelů není povinná.  

 

Přezkumné jednání řídí soudce. Po zahájení poučí účastníky o možnosti popírat pravost, 

výši či pořadí přezkoumávaných pohledávek a o následcích takového popření. Poté 

přistoupí k přezkoumávání pohledávek podle seznamu, který sestavil správce konkurzní 

podstaty. Způsob průběhu přezkumné jednání zákon o konkurzu a vyrovnání 

nepředepisuje, u každé pohledávky však soud v závěru  prohlásí, do jaké výše je 

pohledávka zajištěna, či do jaké popřena, a z jakého důvodu. Popře-li v průběhu 

konkurzního řízení pohledávku úpadce, zapíše se popření do seznamu, ale pro zjištění 

pohledávky úpadcovo popření nemá v konkurzu žádný význam.  

                                                 
8  KOZÁK, J. Průvodce konkurzním řízením: Návrh na konkurz a přihláška pohledávky. Právní rádce 

[online]. 2004, č. 3. Dostupné z http://pravniradce.ihned.cz/prirucka. 
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 V konkurzu existuje jen jediný způsob uspokojení pohledávek a tím je peněžní plnění, a 

proto jsou i nepeněžité pohledávky oceňovány v penězích. Jinou formu zákon o 

konkurzu a vyrovnání nepřipouští, a to, i kdyby s ní účastníci souhlasili. Věřitelé tedy 

jako uspokojení své pohledávky nemohou přijmout hmotný statek nebo kapitálovou 

účast v úpadcově podniku. Prostředky, ze kterých jsou pohledávky uspokojovány, jsou 

získávány zpeněžením konkurzní podstaty a některé z nich mohou být uspokojovány 

přímo, jiné až na základě rozvrhového usnesení.  

 

V podstatě je možné nároky a pohledávky, které mohou být správcem konkurzní 

podstaty uspokojeny kdykoliv v průběhu konkurzu mimo rozvrhové usnesení, řídit takto: 

• nároky na vyloučení věci z konkurzní podstaty, vymezené na základě úspěšně 

uplatněné žaloby na jejich vyloučení z konkurzní podstaty (režimu konkurzu 

nepodléhají např. záruky, bankovní záruky, atd. – plnění těchto záruk může 

věřitel vymáhat jedině mimo konkurz) 

• pohledávky za podstatou – např. hotové výdaje a odměna správce konkurzní 

podstaty, náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, daně, poplatky, pojistné 

na sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky 

výživného ze zákona, atd. 

• pracovní nároky – mzdové nebo platové nároky úpadcových zaměstnanců, 

odstupné takovýchto zaměstnanců, atd. 

• nároky na oddělení uspokojení – takovéto nároky mají tzv. oddělení věřitelé, jež 

jsou nositeli pohledávek, které jsou zajištěny – zástavním právem, omezením 

převodu nemovitostí, převodem práva, a postoupením pohledávky. Oddělení 

věřitelé mají v konkurzu výlučné postavení, musí však do něj svou pohledávku 

přihlásit a své právo na oddělené uspokojení uplatnit. Jsou uspokojování již 

během konkurzu, jakmile byla věc, právo nebo pohledávka, ke které se právo na 

oddělené uspokojení váže, zpeněžena. 

 

Jakmile správce konkurzní podstaty zpeněží věc, právo nebo pohledávku, ke které se 

váže právo na oddělené uspokojení, odečte od získaného výtěžku náklady spojené 

s jejím udržováním, správou a prodejem. Z takto upraveného čistého výtěžku použije 

k uspokojení oddělených věřitelů 70% a zbytek čistého výtěžku připojí k výtěžku 
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 určenému pro ostatní konkurzní věřitele. Výtěžek k uspokojení odděleného věřitele 

vydá správce konkurzní podstaty oddělenému věřiteli se souhlasem konkurzního soudu. 

Je-li více oddělených věřitelů, uspokojují se podle pořadí, ve kterém vznikla právní 

důvod jejich nároku na oddělené uspokojení. Pro pořadí smluvních zástavních práv je 

rozhodující den vzniku zástavního práva, který je totožný se dnem, kdy byl návrh na 

vklad zástavního práva podán u katastrálního úřadu. Pro pořadí zákonného zástavního 

práva je dnem rozhodujícím den jeho záznamu do katastru. 

 

Zpeněžením zanikají všechna zástavní práva, a to i těch věřitelů, kteří se do konkurzu 

nepřihlásili, i těch osob, které nejsou věřiteli úpadce a zástava měla za cíl pouze zajistit 

pohledávku za třetí osobou. (1) 

 

2.8.1 Uspokojování věřitelů na základě rozvrhu 

I když cílem konkurzu je poměrné uspokojení věřitelů, dělí se konkurzní pohledávky, 

jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, do různých skupin, které se liší jak dobou tak 

i výší uspokojení. Režimem pohledávek za podstatou a pohledávek oddělených věřitelů 

jsem se zabývala v předcházejících kapitolách. Nyní se budu zabývat ostatními 

pohledávkami, které se uspokojují až v závěru konkurzu a to na základě pravomocného 

rozvrhového usnesení, ve kterém se tyto pohledávky dělí do dvou tříd.  

 

Jak jsem již uvedla dříve, vymezení pohledávek je v ustanoveních zákona o konkurzu a 

vyrovnání poněkud nepřehledné, proto se budu snažit roztřídit tyto pohledávky co 

možná nejsrozumitelněji: 

1) pohledávky I. třídy: 

o nároky úpadcových zaměstnanců z pracovněprávních vztahů vzniklé za 

poslední 3 roky před prohlášením konkurzu s výjimkou těch nároků, 

které se uspokojují mimo rozvrh (viz předchozí kapitola) 

o nároky účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem 

o pohledávky výživného 

o pohledávky z titulu náhrad podle zákonů upravujících zmírnění 

některých majetkových křivd 
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2) pohledávky II. třídy -  jsou to všechny ostatní pohledávky, kam patří i 

pohledávky vedoucích pracovníků úpadce a to v případě: 

o jedná-li se o pohledávky snížené o částky odsouhlasené soudem a 

vyplacené vedoucímu pracovníkovi v průběhu konkurzu 

o jedná-li se o pohledávky za tři roky před prohlášením konkurzu, které se 

u ostatních pracovníků uspokojují jako pohledávky za konkurzní 

podstatou 

 

V rámci rozvrhu správce konkurzní podstaty nejprve uhradí: 

•  pohledávky za konkurzní podstatou, pokud dosud nebyly uhrazeny 

• nároky z pracovněprávních vztahů, pokud dosud nebyly uhrazeny 

• dosud nevyplacené částky oddělených věřitelů 

 

Výtěžek, který po uspokojení všech výše uvedených pohledávek zbude, rozdělí správce 

konkurzní podstaty na dvě části : 

• 30% výtěžku pro uspokojení věřitelů I. třídy  

• 70% výtěžku pro uspokojení věřitelů II. třídy 

 

Pokud se podaří věřitele I. třídy uspokojit v plné výši (z části výtěžku pro ně určené), 

přesune se zbývající nevyčerpaná část výtěžku do II. třídy. Pokud se tak, ale nepodaří, 

pak se pohledávky věřitelů I. třídy uspokojí poměrně a neuspokojené části jejich 

pohledávek se přesunou do II. třídy, kde budou poměrně uspokojeny s pohledávkami II. 

třídy. 

 

Jakmile se usnesení o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny správce 

konkurzní podstaty stane pravomocným, předloží správce soudu návrh na rozvrh a 

upravený seznam přihlášek pohledávek, který zachycuje jejich aktuální stav. V návrhu 

na rozvrh uvede: 

• pohledávky za podstatou, které ještě zbývá uspokojit a dosud neuspokojené 

nároky na oddělené uspokojení 

• kolik má být pro každou z pohledávek I. a II. třídy vyplaceno 
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 Soud přezkoumá věcnou správnost návrhu na rozvrh a vydá rozhodnutí, ve kterém: 

• uloží správci vyplatit dosud neuhrazené pohledávky za podstatou a 

pracovněprávní nároky 

• uloží správci vyplatit dosud nevyplacené pohledávky oddělených věřitelů do 

výše 70% 

• uloží správci, kolik má vyplatit každému z věřitelů I. a II. třídy 

• rozhodne o vypořádání zálohy na náklady konkurzu, která byla složena při 

podání návrhu na konkurz 

• rozhodne o složení částek, které připadají na pohledávky, u nichž ještě není 

ukončen incidenční spor, do úschovy soudu 

 

Rozvrhové usnesení doručí soud úpadci, správci konkurzní podstaty a konkurzním 

věřitelům, kteří mají doposud neuspokojené pohledávky. Dále je vyvěsí na úřední desce 

konkurzního soudu. Proti rozvrhovému usnesení je možné se odvolat ve lhůtě 30 dnů 

ode dne jeho vyvěšení na úřední desce konkurzního soudu. Závěrečnou zprávu je 

správce konkurzní podstaty povinen předložit soudu do 18ti měsíců od prohlášení 

konkurzu, pokud soud nestanoví jinou přiměřenou lhůtu. Tuto lhůtu může soud, pokud 

to vyžadují okolnosti, prodloužit. 

 

Konkurzní řízení končí, až se stane usnesení soudu o zrušení konkurzu pravomocným. 

V tomto usnesení musí být uvedeno, o jaký  z dále uvedených důvodů zrušení se 

v konkrétním případě jedná. 

 

Soud usnesením zruší konkurz: 

• v případě, kdy zjistí, že pro konkurz nejsou předpoklady 

• v případě splnění rozvrhového usnesení tím, že veškeré prostředky určené na 

základě tohoto usnesení byly věřitelům poskytnuty 

• na návrh úpadce, se kterým vysloví na listině s úředně ověřenými podpisy, 

souhlas všichni konkurzní věřitelé a souhlasí s tímto návrhem i správce 

konkurzní podstaty 

• v případě, jestliže soud zjistí, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů 

konkurzu 
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 Usnesením soudu o zrušení konkurzu zanikají účinky jeho prohlášení. Záloha na 

náklady konkurzu (nebo její část) je vratná pouze tehdy, že ji nebylo možno použít na 

náklady spojené s udržováním a správou konkurzní podstaty, ani na nárok správce 

konkurzní podstaty na odměnu a úhradu hotových výdajů. (1) 

 

2.9 Účetní aspekty konkurzu  

„Problematika účetnictví v oblasti konkurzního řízení je řešena v Českém účetním 

standardu pro podnikatele č. 021 od 1.1.2004. Rozsah a způsob vedení účetnictví je 

řešen zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.“9 

 

Úpadcovou povinností, dle zákona o účetnictví, je sestavit mimořádnou účetní závěrku 

ke dni předcházející den účinnosti prohlášení konkurzu, a to na základě svého 

dosavadního účetnictví. Tato mimořádná účetní závěrka musí být sestavena tak, aby 

poskytovala ucelený přehled o majetku, závazcích a výsledku hospodaření 

bezprostředně před prohlášením konkurzu.  Takováto účetní závěrka se sestává 

z inventarizace majetku a závazků účetní jednotky (součinnost správce konkurzní 

podstaty), z uzavření účetních knih a ze sestavení mimořádné účetní závěrky, kde 

nedílnými celky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje 

informace uvedené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. K podstatným problémům může 

docházet v případech, kdy je třeba sestavit mimořádnou účetní závěrku velké obchodní 

společnosti, jež je právní subjekt zahrnující rozsáhlé a rozmanité majetkové soubory. 

Úpadce tak musí provést složitou inventarizaci majetku a závazků, zajistit důkladnou 

evidenci hotových výrobků a nedokončené výroby a v neposlední řadě sestavit seznam 

všech svých známých věřitelů a dlužníků, což může v mnoha případech činit řádově 

tisíce osob. (1) 

 

„Vysokou vypovídací schopnost má pro správce konkurzní podstaty srovnání účetních 

výkazů, které sestaví úpadce v rámci mimořádné účetní závěrky se soupisem majetku a 

                                                 
9  BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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 závazků, který měl úpadce povinnost sestavit a přeložit místně příslušnému krajskému 

soudu ve stanovené lhůtě po vydání usnesení návrhu o prohlášení konkurzního řízení. 

Uvedený seznam majetku a závazků, pokud není předložen úpadcem, je součástí spisu  

konkurzu a správce má právo si  ze spisu pro vlastní potřebu pořizovat fotokopie 

písemností. Na srovnání těchto dvou dokumentů by se měl správce zaměřit zejména u 

věřitelských konkurzů.“ 10 

 

Jak jsem již zmínila, účinky prohlášení konkurzu vznikají dnem vyvěšení na úřední 

desce soudu. Prohlášení konkurzu tedy může nastat i v průběhu kalendářního měsíce, 

čímž nastává celá řada problematických situací. V takovýchto situacích je nutno 

požadovat rozdělení účetních dokladů na období před a po prohlášení konkurzu. Jedná 

se o doklady typu – vyúčtování různých služeb, kde je poskytnutá služba fakturována za 

celý kalendářní měsíc. První část pohledávky (účtované služby) je pohledávkou, kterou 

věřitel musí řádně a ve stanovené lhůtě přihlásit do konkurzu a druhá část účtované 

služby se stává pohledávkou za podstatou. 

 

Problémy vznikají i v případě plateb pojistného, kde platí stejný postup uvedený 

v předchozím odstavci, kdy je nezbytné rozdělit takovéto platby na období před a po 

prohlášení konkurzního řízení. 

 

Časové rozlišení pohledávek je problematikou ne zcela dořešenou. V nesouladu tu vedle 

sebe stojí hned několik zákonů. (1) 

 

 

 

 

 

                                                 
10  BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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 2.9.1 Účetní povinnosti v konkurzním řízení 

„Zajistit, aby po prohlášení konkurzního řízení nebyly prováděny účetní operace se 

zpětným datem a bez vědomí správce. Řešením je zajistit číselnou řadu účetních 

dokladů ihned po prohlášení konkurzu a každý následující účetní doklad evidovaný 

v účetnictví bude odsouhlasen správcem. 

 

Problémem je, že účetnictví je po prohlášení konkurzu ještě 30 dnů v držení úpadce 

(zákonný termín na vypracování mimořádné  účetní závěrky), ale odpovědnost a 

závěrku podle platných právních norem přebírá správce, který prakticky nemůže 

ovlivnit údaje uvedené v ní za období před konkurzem. Okamžitým řešením současného 

stavu používaného i v praxi je zohlednění uvedené skutečnosti při podpisu daňového 

přiznání způsobem, že správce ke svému podpisu doplní větu, že se jedná o údaje – 

hodnoty, které vyčíslil úpadce a které jako správce nemohl ověřit. 

 

Ke dni účinnosti prohlášení konkurzu  soudem je správce konkurzní podstaty povinen 

sestavit zahajovací rozvahu, která musí navazovat na konečné zůstatky rozvahových 

účtů, které vykázal úpadce při uzavření účetních knih. Předmětem účetnictví během 

trvání konkurzu je celé obchodní jmění úpadce a to i včetně majetku vyloučeného 

z konkurzní podstaty, majetku, který konkurzem nemůže být postižen a závazků, které 

se konkurzu z jakýchkoliv důvodů konkurzu neúčastní. 

 

„Majetek nezachycený v účetnictví dlužníka, který však dlužníkovi prokazatelně v den 

prohlášení konkurzu patří, se zaúčtuje na vrub příslušného majetkového účtu a ve 

prospěch účtu 411-Základní kapitál. Od 1.1.2002 se nově zjištěný majetek úpadce 

účtuje jako výnos.“ 11 

 

 

 

                                                 
11  BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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 2.9.2 Účetnictví při zrušení konkurzu 

„Mezitímní ú četní závěrka ke dni zpracování závěrečné zprávy 

Správce konkurzní podstaty sestavuje ke dni, ke kterému sestavuje pro soud konečnou 

zprávu mezitímní účetní závěrku a nejpozději k tomuto datu zaúčtuje zůstatky 

přechodných účtů aktiv a pasiv. Mezitímní účetní závěrka je účetní závěrka sestavená 

k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne. Podle zákona o účetnictví 

v případech sestavovaní mezitímní účetní závěrky se neuzavírají účetní knihy a provádí 

se inventarizace jen pro účely vyjádření opravných položek a rezerv. Vzhledem ke 

skutečnosti, že v aktivech při ukončení konkurzu zůstává zpravidla jen majetek, který 

konkurzem nemůže být postižen a majetek vyloučený z konkurzní podstaty, tedy i 

nedobytné pohledávky a věci nebo jiné majetkové hodnoty, které nebylo možno prodat, 

je zde korekce brutto hodnoty těchto aktiv opravnými položkami na místě opravné 

položky by potom logicky neměly být při ukončení konkurzu zúčtovány. Nevypořádané 

zůstatky závazků vůči úpadcovým věřitelům se rovněž nezúčtovávají.“ 12 

 

Mimořádná účetní závěrka ke dni zrušení konkurzu 

Dle § 44 odst. 4 zákona o konkurzu a vyrovnání je správce konkurzní podstaty ke dni 

zrušení konkurzu povinen uzavřít účetní knihy a sestavit účetní závěrku (mimořádnou). 

Toto neučiní, pokud došlo k nucenému vyrovnání. Nato soud zprostí správce konkurzní 

podstaty funkce. 

 

2.9.3 Ověření účetní závěrky auditorem 

„Úloha auditora v konkurzním řízení je následující: 

• účast auditora na přebírání účetnictví úpadce správcem konkurzní podstaty 

s důrazem na úplnost, průkaznost, srozumitelnost a přehlednost předávaného 

účetnictví 

• provedení auditu účetní závěrky sestavené úpadcem ke dni předcházejícímu dni, 

kterým nastanou účinky prohlášení konkurzu 

                                                 
12  BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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• metodická pomoc auditora správci konkurzní podstaty v případě, že je úpadcem 

předáno účetnictví neúplné, nesprávné či neprůkazné, nebo dokonce není 

předáno účetnictví žádné a správce tak nemůže při plnění své povinnosti zajistit 

v průběhu konkurzu řádné vedení účetnictví a navázat na předchozí účetní 

závěrku 

• přezkoumání účetnictví úpadce za období před prohlášením konkurzu a 

zpracování analýz neobvyklých transakcí prováděných úpadcem z hlediska 

možné neúčinnosti, neplatnosti či odporovatelnosti právních úkonů 

• účast auditora při zpracování soupisu konkurzní podstaty s účetní evidencí 

úpadce 

• pomoc auditora při ověřování správnosti komplikovaných přihlášek konkurzních 

věřitelů na základě podkladů z účetnictví úpadce, s cílem předejít zbytečným 

incidenčním sporům nebo naopak eliminovat případné uznání pohledávky, která 

má být popřena a s cílem zajistit provázanost přihlášených a správcem 

konkurzní podstaty uznaných pohledávek věřitelů s účetní evidencí úpadce 

• pomoc při přípravě a zajištění účetních podkladů nutných při zpeněžování 

majetku konkurzní podstaty, zejména v případě prodeje úpadcova podniku, 

pomoc při přípravě podkladů a účastí auditora posílit důvěru v potencionálních 

investorech a za účelem předejití případných komplikací po prodeji podniku 

plynoucím z nesprávně vedeného účetnictví a předávání nedostatečných 

podklad.“ 13 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13  BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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 2.10 Daňové aspekty konkurzu a vyrovnání 

„Prohlášením konkurzu nedochází k zániku daňových povinností úpadce ani se 

nepřerušuje daňové řízení. Úpadce prohlášením konkurzu neztrácí právní subjektivitu 

ani procesní způsobilost, je tedy i nadále nositelem daňové povinnosti, avšak k podání 

daňového přiznání je zavázán dle ustanovení § 14a odst.1 zákona o konkurzu a 

vyrovnání správce konkurzní podstaty. Správce je také povinen oznámit do 15 dnů ode 

dne účinnosti prohlášení konkurzu příslušnému správci daně, že na daňový subjekt byl 

prohlášen konkurz.“14 

 

Při prohlášení konkurzu podle zákona o konkurzu a vyrovnání je daňový subjekt 

povinen podat nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti prohlášení konkurzu daňové 

přiznání za uplynulou část zdaňovacího období. Prohlášením konkurzu se daňové řízení 

nepřerušuje. 

 

2.10.1 Daň z příjmů právnických osob  

Výsledky zjištěné z mimořádné účetní závěrky, kterou je úpadce povinen sestavit ke dni 

předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkurzu na základě svého dosavadního 

účetnictví, se stávají podkladem pro sestavení daňového přiznání za období před 

prohlášením konkurzu. Jak jsem již uvedla výše, toto přiznání je úpadce povinen podat 

nejpozději do 30 dnů od prohlášení konkurzu, a to za uplynulou část zdaňovacího 

období. Po uplynutí zdaňovacího období, ve kterém došlo k prohlášení konkurzu, ke 

zrušení konkurzu nebo k těmto skutečnostem současně, poplatník podává daňové 

přiznání za celé zdaňovací období.  

 

V průběhu konkurzního řízení má úpadce možnost využít standardního režimu 

uplatňování odpisů majetku. Rozdíl mezi vstupní cenou a  celkovou výší odpisů tvoří 

zůstatkovou cenu prodaného majetku, kterou je správce konkurzní podstaty oprávněn 

v průběhu konkurzu uplatnit při prodeji tohoto majetku jako daňově účinný výdaj. 

                                                 
14  BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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 Ke dni předcházejícímu dni účinnosti prohlášení konkurzu je úpadce povinen zrušit 

rezervy a opravné položky dle ustanovení § 4 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů. (2) 

 

2.10.2 Daň z přidané hodnoty 

V případě problematiky daně z přidané hodnoty při prohlášení konkurzu  platí obecná 

pravidla zákona. Při prohlášení konkurzu je daňový subjekt povinen podat nejpozději do 

30 dnů ode dne účinnosti prohlášení konkurzu přiznání za uplynulou část zdaňovacího 

období, tak jak tomu je i  v případě daně z příjmů. Jestliže je úpadce čtvrtletním plátcem 

daně z přidané hodnoty a konkurz byl prohlášen  k 15.5., má povinnost do 15.6. podat 

daňové přiznání za období předcházející prohlášení konkurzu, tedy 1.4.- 14.5. a 

v řádném termínu 25.6. potom podá přiznání za období 15.5.-31.5., jelikož se stal 

plátcem měsíčním. Po prohlášení konkurzu se každý plátce daně z přidané hodnoty 

stává měsíčním plátcem daně dle ustanovení § 40 odst. 14 zákona č. 337/1992 Sb., o 

správě daní a poplatků.  

 

Správce konkurzní podstaty by měl ve smyslu §33 odst. 7 zákona o správě daní a 

poplatků o této skutečnosti ve stanovené lhůtě uvědomit místně příslušného správce 

daně a fakticky tak dohlédnout na provedení přeregistrace z čtvrtletního plátce daně na 

měsíčního. Úpadci by zároveň mělo být vydáno nové osvědčení o registraci, neboť se 

pro účely  konkurzu stává plátcem měsíčním (tedy pouze v případě, pokud byl před 

prohlášením konkurzu registrován jako plátce měsíční). 

 

Je- li na majetek plátce daně prohlášen konkurz, stává se jedním z hojně diskutovaných 

témat problematika vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty. Názory na 

tuto problematiku se různí a nebyly ještě nijak sjednoceny. (1) 

 

„Zápočet na pohledávky v konkurzním řízení není přípustný. Zápočet předložený 

finančním úřadem, kde na jedné straně je hodnota nadměrného odpočtu DPH a na straně 

druhé např. vzniklá daňová povinnost po prohlášení konkurzního řízení ze závislé 

činnosti. V případě, že správce přistoupí na zápočet, jedná se v podstatě o úhradu 

pohledávky jinak, tzn. úhradu jedné pohledávky za podstatou a potom má z toho 
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 vyplývající povinnost uhradit všechny další pohledávky za podstatou. V současné době 

není tato problematika jednoznačně vymezena zejména ve vazbě na zákon o konkurzu a 

vyrovnání a omezení dle zákona o dani z přidané hodnoty vracet jen vratitelný přeplatek. 

Podle stanoviska Ústavního soudu z února 2006 „Pohledávka z titulu daňového 

přeplatku je součástí konkurzní podstaty a stát má postavení konkurzního věřitele stejně 

jako kterýkoliv jiný subjekt.“. Stát tedy nesmí zvýhodňovat sám sebe před ostatními 

věřiteli.“ 15 

 

2.10.3 Daň silniční 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů neobsahuje žádná 

speciální ustanovení, která by upravovala režim daňových povinností v průběhu 

konkurzního řízení. Proto je nutno postupovat v průběhu konkurzu při plnění daňových 

povinností ohledně daně silniční dle zákona o správě daní a poplatků. Z ustanovení §40 

odst. 11 zákona o správě daní a poplatků vyplývá povinnost do 30ti dnů od prohlášení 

konkurzu podat daňové přiznání k této dani, a to za předcházející zdaňovací období, tzn. 

od 1.1. příslušného kalendářního roku do dne předcházejícího dni prohlášení konkurzu. 

 

Podle § 40 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků se daňové přiznání v průběhu 

konkurzu k dani silniční nepodává. I přes toto uvedené ustanovení bude nejspíš správce 

konkurzní podstaty v průběhu konkurzu příslušnou daň za jednotlivá zdaňovací období 

vypočítávat, jelikož se dotýká základu daně z příjmů. Jestliže je v průběhu konkurzu 

nadále provozován úpadcův podnik, jehož součástí je mimo jiné i autodoprava, je zcela 

jasné, že dochází k zdanitelným plněním a v souvislosti s tím ke vzniku daňové 

povinnosti. (4) 

                                                 
15  BAŘINOVÁ, D., HÓTOVÁ, R. a OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 

2.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2006. 172 s. ISBN 80-247-0909-0. 
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3  Analýza současného stavu 

 

Obchodní firma, IČO a jména společníků případně další údaje týkající se vybrané firmy 

jsou, s ohledem na citlivost této problematiky a  dohodu se správcem konkurzní 

podstaty a také předsedou představenstva a.s., pozměněna tak, aby skutečný subjekt 

nemohl být identifikován a zůstal anonymní. Ostatní data jsou reálná. 

 

Popis vybrané firmy: 

Datum zápisu do obchodního rejstříku:  24.5.1994 

Obchodní firma:     ALFA Prachatice a.s. 

Sídlo:      Prachatice, Růžová 461 

Identifikační číslo:    771 27 257 

Právní forma:     akciová společnost 

 

 

Statutární orgán: 

Představenstvo:    předseda: Ing. Ladislav Nezbeda 

       Prachatice, Růžová 113 

    místopředseda Ing. Alois Vaněk 

 Praha, Jiráskova 15  

člen představenstva: Miroslav Novák 

  Prachatice, Růžová 113 

 

Způsob jednání za společnost:   jednat může každý člen samostatně 

 

Akcie:      v listinné podobě na majitele  

   

Výše základního kapitálu:   78 586 tis. Kč 
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 Předmět podnikání společnosti ALFA Prachatice, a.s.:  

• Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 

• Výroba strojů a zařízení pro určité hospodářské odvětví 

• Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 

• Velkoobchod 

• Specializovaný maloobchod 

• Přípravné práce a kresličské práce 

 

3.1.1 Historie firmy 

Firma ALFA Prachatice, a.s. byla založena privátními akcionáři. V roce 1999 byla 

společností uzavřena smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí (finanční 

leasing) na jednoúčelový stroj. Celková výše nájemného činila cca 300 milionů Kč 

včetně DPH a doba nájmu stanovena v délce osmi let. Cena po odkoupení  předmětu 

leasingu po ukončení nájmu byla stanovena ve výši 1 220,- Kč včetně DPH. 

 

Před uzavřením smlouvy byla zpracována jediná odborná ekonomická analýza, ze které 

vyplývalo, že společnost je schopna za určitých podmínek “ufinancovat“ takto rozsáhlý 

ekonomický projekt.  

 

Vycházela z marketingového rozboru, který předcházel analýze. Společnost měla příslib 

významného obchodního partnera k odběru 70 % kapacity výroby z nového zařízení za  

výhodnou cenu. To postačovalo k tomu, aby byla společnost schopna splácet leasingové 

závazky. Tento příslib byl potvrzen ve smlouvě o budoucí smlouvě mezi oběma 

partnery. Neobsahoval jasně vymezené a vymahatelné sankce za nedodržení příslibu ve 

prospěch dodavatele společnosti ALFA Prachatice a.s..  

   

Po třech letech došlo k velice významné situaci na světovém trhu, klíčový  dodavatel 

materiálu začal dodávat méně kvalitní materiál a majoritní odběratel z tohoto důvodu 

výrazně snížil odběr množství výrobků, jelikož přestávaly splňovat předepsané normy 

ISO.  
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 To se samozřejmě výrazně projevilo na výsledku hospodaření společnosti a tvorbě 

finančních zdrojů.  Společnost ALFA Prachatice a.s. zahájila jednání s leasingovou 

společností o snížení ceny nájemného, jiné rozvržení splátek, posouvání lhůt splatnosti. 

Některé požadavky byly ze strany leasingové společnosti akceptovány a formou 

dodatků uzavřeny změny leasingové smlouvy. Leasingová společnost zásadně 

nesouhlasila se snížením nájemného.  Zároveň se nájemce snažil na maximálně možné 

míře nabídnout své výrobky. Srovnatelné výrobky byly na trhu dostupné za nižší ceny. 

Žádný z potencionálních odběratelů neuzavřel se společností žádný závazný kontrakt. 

Firma se dostávala do situace, kdy již nebyla schopna platit jednotlivé splátky ve 

sjednaných termínech splatnosti.   Uzavíraná účetní období končila významnými 

ztrátami. Společnost uskutečnila druhou sérii jednání s pronajímatelem o zreálnění ceny 

nájmu. Opět bezúspěšně.    

 

3.1.2 Jednoúčelový stroj  FSQ DI – předmět finančního leasingu 

Frézovací centrum FSQ DI je stroj stavebnicové koncepce a paletového provedení  

s lineárním výměníkem palet. Paletové uspořádání frézovacího centra umožňuje jeho 

využití jak jednotlivě při opracování součásti na jednom stroji, tak v kombinaci s více 

stroji (stejného provedení z hlediska velikosti, konstrukčního řešení  a uspořádání 

výměnných palet) použitím tzv. lineárního systému – zřetězení. 

 

Záměr společnosti investovat do nového, sice nákladného, zařízení umožnil výrobu 

nového typu výrobku, za ekonomicky efektivních podmínek, ale za předpokladu 

minimálního odběru kapacity výroby ve výši 60 až 65%. V průběhu prvních tří let firma 

nevyvíjela žádnou činnost ve směru dosažení dalších odběratelů. Po tomto krátkém 

období se ukázalo, že rozhodnutí o investování formou leasingu bez zajištění dalších 

odběratelů znamenalo v okamžiku výpadku strategického obchodního partnera zhoršení 

ekonomické a finanční situace, díky níž byla společnost po určité době nucena na sebe 

v souladu se  zákonem o konkurzu a vyrovnání  a obchodním zákoníkem prohlásit 

konkurz.   

Prvopočátek tohoto stavu, který vyústil v prohlášení konkurzu, lze připisovat již 

zmíněnému roku 1999, kdy se firma rozhodovala o nákupu zařízení jednoúčelového 

stroje.  Zásadní chybou vedení společnosti bylo rozhodnutí o finančním pronájmu, a to 
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 na základě velmi špatně a povrchně vypracované analýzy, která říkala, že společnost je 

schopna ustát takto ekonomicky  náročný finanční leasing. Dle mého názoru společnost, 

která uvažuje o takto nákladné investici, se  nemůže spoléhat pouze na jeden jediný 

posudek či analýzu a také nelze v takovémto případě spoléhat na obchodní vztah 

s jediným významným obchodním partnerem. Svědčí to o určité nezkušenosti a 

lehkovážnosti osob, které tak závažné rozhodnutí za společnost přijaly. Je zřejmé, že 

kvalitní odborná analýza něco stojí, ale ve srovnání s takto rozsáhlou a ekonomicky 

náročnou investicí, jakou bezpochyby výše jmenovaný finanční leasing byl, je vyšší 

cena za zpracování odborné analýzy zcela jistě „zanedbatelnou“ položkou. 

 

Vedení společnosti mělo nepochybně požadovat vypracování několika na sobě 

nezávislých analýz a zároveň požadovat i propracování možných variant, které by 

mohly nastat při případných komplikacích, jež by nastaly při nemožnosti splácení 

stanovených splátek. 

 

Dále mělo zajistit minimálně tři smluvní odběratele i za relativně nižší prodejní ceny, 

ale s přihlédnutím na celé naplnění výrobní kapacity.   

 

Za další závažné pochybení při rozhodování o uzavření smlouvy  o finančním pronájmu 

výrobního zařízení lze považovat nedůsledné prověření leasingové společnosti. 

Společnost si měla řádně vyhodnotit koeficient leasingového navýšení, důkladně se 

seznámit se všeobecnými podmínkami leasingu, s  možnostmi a také postihy, které by ji 

čekaly, pokud by nebyla jako nájemce schopna dostát svých závazků, ke kterým se ve 

smlouvě zavázala. Jak již bylo výše zmíněno, pronajímatel (tedy leasingová společnost) 

nesouhlasil ani za vzniklé mimořádné situace se snížením jednotlivých leasingových 

splátek, tzn. prodloužením doby leasingu, ani se snížením nájemného, ač o to firma 

ALFA Prachatice a.s. velice intenzivně usilovala.  
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 3.1.3 SWOT analýza společnosti ALFA Prachatice a.s. 

SWOT analýza je zřejmě nejčastěji používanou situační analýzou. Sleduje čtyři 

základní rysy analyzované společnosti - silné a slabé stránky (vnitřní prostředí firmy) a 

příležitosti a hrozby (vnější prostředí firmy). Tato analýza je vysoce efektivní a 

jednoduchou pomůckou pro zjištění skutečného stavu, potřebných změn, případných 

rizik a nezbytných kroků pro přeměnu slabých stránek do silných a eliminaci rizik.   

 

Ve své práci uvádím tuto analýzu, která zachycuje společnost v období před 

prohlášením konkurzu. Pokud by  společnost tuto analýzu prováděla opakovaně 

v časové periodě, mohla by zachytit dynamický vývoj a trend, jelikož SWOT analýza 

představuje jakýsi obrázek skutečného stavu v určitém časovém okamžiku. 
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Slabé stránky 

• finanční řízení, finanční síla a 

stabilita firmy 

• chybějící strategie společnosti 

• málo agresivní prosazování na 

domácím trhu 

• omezené finanční prostředky 

• nezkušenost managementu 

• jediný významný obchodní 

partner 

Silné stránky 

• moderní technologie 

• kvalifikovaní pracovníci 

• zahájení nové výroby 

• zlepšování servisu 

• mnohaleté zkušenosti s obdobnou 

         výrobou 

• jedinečnost výroby v regionu 

 

Příležitosti 

• identifikace slabých míst a 

tržních mezer 

• příležitost vstoupit na nové trhy 

• prosazení alternativního 

způsobu hospodaření v rámci 

podpůrných programů EU  

• legislativní podpora při ochraně 

životního prostředí 

Hrozby 

• neexistence volného tržního 

prostředí 

• bariéry v podnikání vzhledem 

k nepružné a nepřehledné 

legislativě 

• pohyby měnových kurzů  

• politická nestabilita 

v rozvojových zemích 

• zpřísnění požadavků na ochranu 

životního prostředí – zvyšující se 

náklady 
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 3.2 Legislativní aspekty konkurzu na příkladu vybrané firmy 

 

Společnost byla nucena na sebe prohlásit konkurz, a to díky již jmenovanému 

finančnímu pronájmu.  V tomto případě se jednalo o úpadek z titulu předlužení, jelikož 

dlužníkovy splatné závazky byly vyšší než jeho majetek. Firma ALFA Prachatice a.s. se 

po dobu čtyř let potýkala s nemožností plnění svých splatných závazků včas, zejména 

z leasingu. Neexistovala zde reálná pravděpodobnost, že by společnost mohla 

pokračovat v činnosti tak, aby nezpůsobila vyšší finanční dopady na své obchodní 

partnery. 

 

Společnost splnila další podmínku, která je nutná pro naplnění definice úpadku a 

následné prohlášení konkurzu, a to,  že existovalo více věřitelů (tedy minimálně dva), 

kteří měli splatné pohledávky za dlužníkem. Tímto byl naplněn předpoklad prohlášení 

konkurzu, kde se jedná o majetkové uspořádání mezi více subjekty. 

 

Představenstvo firmy ALFA Prachatice a.s. (v této fázi ještě označovaná jako dlužník) 

podalo ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích návrh na prohlášení konkurzu 

s uvedením následujících okolností, které svědčily o úpadku, tj. stavem majetku aktiva, 

výší závazků cizích zdrojů, specifikací konkrétního finančního toku v následujících 

dvou měsících. 

 

K tomuto návrhu společnost připojila seznam svého majetku a závazků, s uvedením 

svých dlužníků, věřitelů a jejich identity včetně místa nebo sídla pro podnikání.  Jelikož 

samotné označení věřitelů nepostačuje, byla společnost povinna v tomto návrhu uvést i 

termíny splatnosti pohledávek jednotlivých věřitelů vůči společnosti ALFA Prachatice 

a.s. z toho důvodu, aby naplnila další okolnosti plynoucí z definice úpadku, a to, že 

pohledávky věřitelů jsou v rozhodné době již splatné. 

 

Tento seznam podepsal a  výslovně o něm prohlásil, že je správný a úplný, předseda 

představenstva a.s. Ing. Ladislav Nezbeda, jako osoba, která má oprávnění jednat za 

dlužníka před soudem. 
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 Společnost splnila veškeré povinnosti nezbytné pro prohlášení konkurzu. 

 

Jak již bylo řečeno, soud v případě konkurzního řízení rozhoduje usnesením. Tímto 

usnesením soud prohlašuje na úpadce konkurz a zároveň ustanoví správce konkurzní 

podstaty. Na usnesení vydaném příslušným krajským soudem je směrodatné datum 

vyhotovení tohoto usnesení, které je shodné s datem vyvěšení tohoto usnesení na úřední 

desce příslušného soudu – je to datum, od kterého je firma v konkurzu. Na společnost 

ALFA Prachatice a.s. byl prohlášen konkurz 25.10.2006. K tomuto datu se váže velké 

množství povinností jak pro úpadce, tak i pro jmenovaného správce konkurzní podstaty.  

 

Zejména se jedná o: 

• oprávnění nakládat s majetkem, který tvoří konkurzní podstatu, přechází na 

správce konkurzní podstaty, z čehož plyne, že veškeré právní úkony úpadce, 

které se týkají tohoto majetku, jsou právně neúčinné 

 

• úpadce je povinen k 24.10.2006 (ke dni předcházejícímu prohlášení konkurzu) 

uzavřít účetní knihy, sestavit mimořádnou účetní závěrku s přihlédnutím ke 

specifickým ustanovením českých účetních standardů pro podnikatele č. 021, 

provést inventarizaci veškerého majetku a závazků, dále v souladu se zákonem o 

správě daní a poplatků a samostatných daňových zákonů podat veškerá potřebná 

daňová přiznání, v případě firmy ALFA Prachatice, a.s. daňové přiznání k dani 

z příjmů právnických osob za období od 1.1.2006 – 24.10.2006, k dani z přidané 

hodnoty za období od 1.10.2006 – 24.10.2006  a dále přiznání k dani silniční za 

období od 1.1.2006 – 24.10.2006. Naopak nepodává se přiznání k dani 

z nemovitosti, protože termín pro podání je vždy na začátku příslušného 

kalendářního roku, na což prohlášení konkurzu nemá vliv  

 

• správce konkurzní podstaty musí předložit potřebné dokumenty a výkazy ke 

kontrole plateb jak zdravotního, tak sociálního pojištění, a to za období od 

poslední řádné kontroly těchto plateb až ke dni předcházejícímu prohlášení 

konkurzu, tedy 24.10.2006 
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 • ode dne prohlášení  konkurzu stanovený správce zahájí nové účetní období 

otevřením účetních knih, musí akceptovat změnu zdaňovacího období DPH ze 

čtvrtletního na měsíční 

 

• ode dne prohlášení konkurzu musí zabezpečit, aby veškeré příjmy z majetku, 

zahrnutého do konkurzní podstaty, plynuly správci – zejména nájmy apod. 

 

• prověřit majetkové pohyby v rozsahu 6 měsíců před prohlášením konkurzní 

podstaty  

 

Správce konkurzní podstaty vyzval dopisem ze dne 27.10.2006 úpadce v souladu 

s ustanovením §17 zákona o konkurzu a vyrovnání k předložení seznamu jeho majetku 

a závazků s uvedením dlužníků, věřitelů, obchodních knih, zástavních a ostatních smluv, 

ručení ze strany cizích subjektů a dalších potřebných dokladů (např. nájemní smlouvy 

apod).   

 

K předání veškerých, výše zmiňovaných, dokladů došlo 31.10.2006, a to v sídle úpadce. 

Účastnil se ho správce konkurzní podstaty, dále Ing. Ladislav Nezbeda, předseda 

představenstva úpadce, a také bývalý ekonomický ředitel úpadce Ing. Vladimír Broukal. 

Jelikož úpadce řádně spolupracoval a předal potřebné doklady správci konkurzní 

podstaty se všemi náležitostmi, svou povinnost dle §17 zákona o konkurzu a vyrovnání 

splnil. Dále byla splněna lhůta stanovená §17a ZKV, kde je stanoveno, že povinnosti 

k zjištění konkurzní podstaty musejí být splněny ve lhůtě do 30 dnů od prohlášení 

konkurzu. 

 

Správce konkurzní podstaty převzal a zajistil veškeré místnosti úpadce a zabezpečil 

majetek tak, aby s ním úpadce nemohl disponovat, včetně zajištění klíčů od místností. 
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 3.3 Soupis konkurzní podstaty úpadce  

3.3.1 Hotovostní a bezhotovostní peníze 

Správce konkurzní podstaty převzal finanční hotovost a  zůstatek peněz uložený na 

běžném účtu od úpadce ke dni 25.10.2006 v celkové výši 114.014,50 Kč. Ke dni 

prohlášení konkurzu bylo na účtu KB a.s., kde měl úpadce vedený svůj běžný účet 

36.073,35 Kč. Po odečtení bankovních poplatků za vedení účtu činil celkový zůstatek   

na účtu k 31.10.2006 částku ve výši 35.835,- Kč. Správce konkurzní podstaty účet 

vedený u KB a.s. ke 31.10.2006 zrušil a založil nový účet vedený u eBanky a.s. na 

jméno správce konkurzní podstaty. 

 

Tabulka č. 1: hotovostní a bezhotovostní peníze 

položka částka poznámka 
pokladna CZK - hotovost               78 179,50 Kč    
běžný účet-KB a.s. v CZK               36 073,35 Kč  poplatky 238,35 

celkem             114 252,85 Kč      114 014,50 Kč  
 Pramen: vlastní zpracování 

3.3.2 Nemovitosti 

• Pozemky 

Správce konkurzní podstaty zajistil a specifikoval pozemky ve vlastnictví úpadce tak, 

jak jsou uvedené v následující tabulce: 

 

 Tabulka č. 2: přehled pozemků a jejich ocenění 

číslo parcely druh pozemku 
výměra v 

m2 
cena pozemku oceněná 

správcem 
1156 zast.plocha a nádvoří 417                        35 600 Kč  

1156/45 zast.plocha a nádvoří 321                        30 000 Kč  

1156/4 zast.plocha a nádvoří 539                        41 000 Kč  

Celkem   1277                       106 600 Kč  

 Pramen: vlastní zpracování 
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Úpadce je vlastníkem pozemků nacházejících se v k.ú. Prachatice o celkové výměře 

1277 m2. Jedná se pouze o zastavěné plochy a nádvoří, které tvoří komplex s budovami 

ve vlastnictví úpadce. Správce konkurzní podstaty ocenil tyto pozemky dle oceňovacího 

předpisu v celkové výši 106.600,- Kč. 

 

• Budovy 

Dále správce konkurzní podstaty zajistil a ocenil následující budovy, taktéž ve 

vlastnictví úpadce: 

 Tabulka č. 3: přehled budov a jejich ocenění 

budova na pozemku č. vybavenost cena oceněná správcem 
1156 občanská                         400 000 Kč 

1156/45 technická                         450 000 Kč 
1156/4 občanská                         550 000 Kč 

na pozemku jiného 
vlastníka technická                      2 500 000 Kč 

celkem                       3 900 000 Kč  

 Pramen: vlastní zpracování 

Budovy byly rovněž oceněny správcem konkurzní podstaty dle oceňovacího předpisu 

v celkové výši 3.900.000 Kč. 

 

3.3.3 Pohledávky úpadce 

Všechny pohledávky úpadce jsou  po splatnosti delší než jeden rok.  Jednotlivé 

pohledávky jsou uvedeny v další tabulce. 

 Tabulka č. 4: přehled pohledávek úpadce 

dlužník úpadce výše pohledávky poznámka  
QSZ, a.s., sídlo Prachatice                   9 135,00 Kč  přihlášeno do konkurzu 
Patrik Brotan, sídlo Prachatička                   2 917,88 Kč  splatno 24.7.2005 
TRAVI Prachatice, a.s., sídlo Prachatice                 11 953,20 Kč  splatno 3.3.2001 
ZTRED, a.s. v likvidaci, sídlo 
Prachatice            1 028 654,43 Kč  přihlášeno do konkurzu 

celkem            1 052 660,51 Kč    

 Pramen: vlastní zpracování 
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 K pohledávce za firmou QSZ a.s. se sídlem v Prachaticích náleží i úrok z prodlení ve 

výši 3.529,80 Kč. Správce konkurzní podstaty tedy určil celkovou hodnotu pohledávek 

úpadce ve výši  1.056.190,31 Kč (vč. úroků z prodlení). 

 

3.3.4 Movité věci 

Movité věci ve vlastnictví úpadce 

Movité věci byly uvedeny a blíže určeny v inventurních soupisech, které úpadce sestavil 

ke dni prohlášení konkurzu. Správce konkurzní podstaty tyto inventurní soupisy fyzicky 

ověřil v součinnosti s úpadcem. Úplný seznam jednotlivých položek inventurního 

soupisu neuvádím z důvodu rozsáhlosti tohoto seznamu. Jedná se o různé stroje, 

přístroje, zařízení a drobné nářadí. V tabulce uvádím pouze celkové ceny stanovené 

správcem konkurzní podstaty. 

   Tabulka č. 5: movité věci úpadce 

majetek cena celková 
hmotný                      826 000 Kč  

drobný hmotný                      302 200 Kč  

celkem                   1 128 200 Kč 

   Pramen: vlastní zpracování 

Celková hodnota hmotného a drobného hmotného majetku stanovená správcem 

konkurzní podstaty činí 1.128.200,- Kč. 

 

Movité věci pronajaté 

Mezi movité věci pronajaté úpadcem firmě XYZ s.r.o. patří taktéž stroje, zařízení, 

přístroje a dopravní prostředky. Rovněž  neuvádím úplný seznam tohoto majetku 

z důvodu rozsáhlosti. Cena pronajatého hmotného majetku stanovená správcem 

konkurzní podstaty je 30.967.200,-Kč. 

 

Celková hodnota movitého majetku úpadce (vlastní i pronajatý) byla správcem 

stanovena ve výši 32.095.400,- Kč. Ceny byly posuzovány jako tržní. 
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 Celková hodnota majetku sepsaného do konkurzní podstaty  

 

  Tabulka č. 6: celková hodnota majetku v konkurzní podstatě 

položka cena celkem 
hotovost, BÚ 114 014,50 Kč 
nemovitý majetek 4 006 600,00 Kč 
pohledávky 1 056 190,31 Kč 
movitý majetek 32 095 400,00 Kč 

celkem 37 272 204,81 Kč 

  Pramen: vlastní zpracování 
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3.4 Přihlášení pohledávek do konkurzního řízení 

Podle § 20 odst. 1 zákona o konkurzu a vyrovnání přihlásí konkurzní věřitelé své 

pohledávky ve lhůtě stanovené v usnesení o prohlášení konkurzu. Věřitelé společnosti 

ALFA Prachatice a.s. byli vyzváni Krajským soudem v Českých Budějovicích, aby 

přihlásili své pohledávky za dlužníkem do 2 měsíců ode dne vyvěšení usnesení o 

prohlášení konkurzu na úřední desce soudu, tedy do dvou měsíců od rozhodného data 

25.10.2006. Tyto přihlášky musí věřitelé zasílat přímo krajskému soudu, nikoliv  

správci konkurzní podstaty. Dle § 20 odst. 2 zákona o konkurzu a vyrovnání jsou 

přihlášky podávány u soudu dvojmo. 

 

Pokud jde o výši přihlášené pohledávky, nejedná se jen o samotnou výši jistiny, ale o 

celkovou výši příslušenství pohledávky k době prohlášení konkurzu. Za příslušenství 

pohledávky se ze zákona pokládají úroky, úroky z prodlení (nikoliv smluvní pokuta), 

poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.  

 

V přihlášce je potřeba rozdělit pohledávku na jistinu a příslušenství, aby bylo soudu 

zřejmé, jak je pohledávka členěna a co je důvodem jejího vzniku. 

 

Krajský soud veškeré přihlášené pohledávky předal správci konkurzní podstaty. 

Úkolem správce je veškeré podané přihlášky přezkoumat. Dále byl správce vyzván 

soudem k přezkoumání veškerých přihlášených pohledávek.  Pokud některá z přihlášek 

nese nějaké vady, je správce konkurzní podstaty povinen výzvou upozornit věřitele, 

v čem spočívá nedostatek přihlášky a jak je třeba jej opravit nebo doplnit. Ve výzvě je 

věřitel poučen, že k přihláškám, které nebyly ve stanovené lhůtě řádně doplněny nebo 

opraveny, a stejně tak i k nevyčísleným pohledávkám, se nepřihlíží. 

 

Správci konkurzní podstaty úpadce ALFA Prachatice a.s. bylo soudem doručeno šest 

přihlášek pohledávek. Usnesením soud uložil správci, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne 

doručení tohoto usnesení předložil soudu přehled a seznam přihlášených pohledávek, 

které budou předmětem prvního přezkumného jednání dle § 20 odst. 5 zákona o 

konkurzu a vyrovnání.  Toto správce konkurzní podstaty učinil a na přezkumných 
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 listech ke každé přihlášené pohledávce vyjádřil to, zda přihlášenou pohledávku uznává 

či popírá částečně nebo úplně, co do důvodu či výše, zda je u pohledávek nárok na 

oddělené uspokojení a zda je příslušná pohledávka vykonatelná či nikoliv. Takto 

zpracované přezkumné listy včetně vyjádření statutárního zástupce úpadce zaslal 

správce konkurzní podstaty Krajskému soudu v Českých Budějovicích.  

 

3.4.1 Přehled přihlášek pohledávek a jejich výše  

a) Jedinou pohledávku z titulu pracovních nároků přihlásil zaměstnanec - důchodce 

pan Lubomír Opletal, který vykonával pro úpadce činnost hlídače objektu na 

základě smlouvy o provedení práce. Pan Opletal nepodepsal prohlášení 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků. Mzda pana Opletala je zdaněna 20% zálohovou daní dle §38h odst. 4 

zákona o daních z příjmů. Tato pohledávka je pohledávkou první třídy a může 

být uspokojena kdykoliv během konkurzního řízení, samozřejmě se souhlasem 

věřitelského výboru. Nevyplacená mzda pana Opletala činila 5.000,- Kč, proto 

přihlašuje pohledávku ve stejné výši. 

 

Správce konkurzní podstaty uznává pohledávku v plné výši. 

 

b) Společnost  O2 Telefónica a.s. uzavřela s úpadcem účastnickou smlouvu ze dne 

5.6.1999 o poskytování telekomunikačních služeb. Fakturované částky měly být 

uhrazeny úpadcem nejpozději do osmnácti dnů ode dne vyhotovení vyúčtování 

na účet věřitele. Věřitel ke dni prohlášení konkurzu eviduje neuhrazené 

vyúčtování ve výši 5.251,- Kč, splatné do 12.11.2006 

 

Správce konkurzní podstaty přezkoumal tuto pohledávku a uznává ji v plné výši. 

 

c) Dalším věřitelem, který přihlásil svou pohledávku do konkurzního řízení je 

Ing.Bohdan Nerušil, s nímž úpadce uzavřel smlouvu o dílo – provedení opravy 

rozvodů vody dle objednávky ze dne 5.9.2006. Věřitel eviduje pohledávku za 

úpadcem ve výši 6.545,-Kč splatnou dne 22.9.2006 a úroky z prodlení ve výši 

0,02% denně z částky 6.545,-Kč. 
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 Úroky z prodlení vyčíslil věřitel takto: 

• 0,02% denně z částky 6.545,- Kč od 23.9.2006 – 25.10.2006, což činí 43,19Kč 

 

Celková částka jím vyčíslené hodnoty přihlášené pohledávky činí i 

s příslušenstvím pohledávky 6.588,19Kč. 

 

Po prozkoumání pohledávky správce zjistil chybné počítání úroku z prodlení. 

Věřitelem byl počítán úrok z prodlení za období od 23.9.2006 – 25.10.2006, tedy 

za 33 dní. Správce konkurzní podstaty vyčíslil úrok z prodlení za období od 

23.9.2006 – 24.10.2006 (do dne předcházejícího konkurzu), tedy za 32 dní. Úrok 

z prodlení dle správce konkurzní podstaty je 41,88 Kč. Proto po přezkoumání 

výše pohledávky správce  popírá 1,31 Kč z hodnoty  přihlášené pohledávky. 

 

 

d) Taktéž další věřitel úpadce - společnost SUBMIT a.s. se sídlem v Praze, přihlásil 

svou pohledávku do konkurzního řízení. Úpadce dne 6.6.2006 uzavřel se 

společností SUBMIT a.s. smlouvu o podnájmu části nebytových prostor. 

Podnájemné bylo určeno v článku V. smlouvy částkou 5.000,- Kč + 19% DPH. 

Podnájemné mělo být účtováno na základě faktury vystavené nájemcem vždy za 

období uplynulého měsíce, nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Pro 

případ prodlení podnájemce s hrazením faktur byl v článku VI. smlouvy sjednán 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % denně z dlužné částky. 

 

V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy vystavil věřitel za poskytnuté 

služby tyto faktury: 

• Fakturu č. 2006678 na částku 1.785,-Kč (1.500,- Kč + 285,-Kč DPH), 

splatnou dne 22.9.2006 

• Fakturu č. 2006798 na částku 1.785,- Kč (1.500,- Kč + 285,- Kč DPH), 

splatnou dne 23.10.2006 
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 Věřitel tedy eviduje pohledávku ve výši 3.570,-Kč a úroky z prodlení ve výši: 

� 0,03 % denně z dlužné částky od 23.9.2006 do 25.10.2006, což činí úrok 

z prodlení za 32 dní ve výši 17,14 Kč 

� 0,03 % denně z dlužné částky od 24.10.2006 do 24.10.2006, což činí úrok 

z prodlení za 1 den ve výši 0,54 Kč 

 

Celková částka přihlášené pohledávky věřitelem SUBMIT a.s., včetně úroků 

z prodlení, činí 3.587,68 Kč. Správce tuto přihlášenou pohledávku po 

přezkoumání uznal v plné výši. 

 

e) Krajský soud obdržel další přihlášku pohledávky, a to leasingové společnosti 

SIFA, a.s., která přihlašuje pohledávku na zaplacení částky ve výši 

121.446.489,60 Kč jako nezaplacených splátek z leasingové smlouvy. 

 

Uvedenou pohledávku doložila firma následovně: 

• Na základě leasingové smlouvy byly dohodnuty  splátky dle splátkového 

kalendáře připojeného k leasingové smlouvě ve znění pozdějších dodatků 

• Na základě leasingové smlouvy hradil úpadce dohodnuté splátky. Do dne, 

kdy se podávala tato přihláška, však nebyly uhrazeny splátky od září roku 

2006, přičemž: 

� Výše splátek za měsíc září a říjen roku 2006 činí 2.530.135,20 Kč 

� Výše splátek za měsíc listopad a prosinec roku 2006 činí 

2.530.135,20 Kč 

� Výše splátek za následující měsíce činí 116.386.219,20 Kč 

 

Dále společnost přihlašuje i úrok z prodlení vyčíslený následovně: 

• Úpadce byl v prodlení s placením splátky z leasingové smlouvy za měsíc 

září 2006 ve výši 1.265.067,60 Kč ode dne 6.9.2006 do dne 

předcházejícího dni prohlášení konkurzu na úpadce, tedy 24.10.2006, 

s úrokem z prodlení ve výši 0,075% z dlužné částky denně. Úrok 

z prodlení za toto období činí 46.491,- Kč. 

 



71 

 • Úpadce byl v prodlení s placením splátky z leasingové smlouvy za měsíc 

říjen 2006 ve výši 1.265.067,60 Kč ode dne 6.10.2006 do dne 

předcházejícího dni prohlášení konkurzu na úpadce, tedy 24.10.2006, 

s úrokem z prodlení ve výši 0,075% z dlužné částky denně. Úrok 

z prodlení za toto období činí 18.097,-Kč. 

 

Celkem tedy úrok z prodlení činí 64.588,-Kč. 

 

Celková výše přihlášené pohledávky leasingové společnosti SIFA, a.s. činí 

včetně úroku z prodlení 121.511.077,60 Kč. Správce tuto pohledávku uznává 

v plné výši. 

 

f) Posledním věřitelem, který uplatňuje své nároky vůči úpadci, je místně příslušný 

finanční úřad, který eviduje pohledávku za úpadcem ve výši 1.250,-Kč. Je to 

neuhrazená zálohová  daň za zaměstnance pana Opletala. 

 

Správcem konkurzní podstaty byla tato pohledávka  druhé třídy uznána v plné výši. 
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 Přehled všech přihlášených pohledávek: 

 

Pohledávky I. třídy 

Tabulka č. 7: přehled pohledávek I. třídy 

věřitel přihlášená pohledávka uznáno  popřeno 

Lubomír Opletal - zaměstnanec                            5 000,00 Kč                     5 000,00 Kč               -   Kč 

Celkem                          5 000,00 Kč                   5 000,00 Kč               -   Kč 
Pramen: vlastní zpracování 

 

Pohledávky  II. třídy 

Tabulka č. 8: přehled pohledávek II. třídy 

věřitel přihlášená pohledávka uznáno  popřeno 

O2 Telefónica a.s., sídlo  Praha 5 251,00 Kč 5 251,00 Kč              -   Kč 
Ing. Bohdan Nerušil, sídlo 
Prachatice 6 588,19 Kč 6 586,88 Kč          1,31 Kč 

SUBMIT s.r.o., sídlo Praha 3 587,68 Kč 3 587,68 Kč              -   Kč 

SIFA, a.s., sídlo Praha 121 511 077,60 Kč      121 511 077,60 Kč              -   Kč 

Finančí úřad Prachatice 1250,00 Kč 1250,00 Kč              -   Kč 

Celkem 121 527 754,47 Kč 121 527 753,16 Kč         1,31 Kč 
Pramen: vlastní zpracování 

Ve většině konkurzních  řízeních bývají dále věřiteli úpadce i okresní správa sociálního 

zabezpečení a zdravotní pojišťovny, což má souvislost s odvody z mezd zaměstnanců. 

V případě společnosti ALFA Prachatice a.s. nebyly žádné nedoplatky, které by se týkaly 

plateb na sociální či zdravotní pojištění, jelikož  dohody o pracovní činnosti nepodléhají 

odvodům zdravotního a sociálního pojištění.  

 

Společnost ALFA Prachatice a.s. se snažila svou špatnou ekonomickou situaci řešit i 

tím způsobem, že uzavřela se společností XYZ s.r.o. smlouvu o pronájmu části podniku 

dle ustanovení § 488b Obchodního zákoníku, kdy pronajala část svého nemovitého i 

movitého majetku této firmě ( viz. seznamu pronajatého movitého majetku), jež působí 

ve stejné oblasti podnikání jako úpadce a byla schopná převzít část výroby. Současně 

tak došlo i k převedení zaměstnanců úpadce, kterých bylo téměř šedesát, na společnost 

XYZ s.r.o., a to v souladu s ustanovením §249 Zákoníku práce ve znění platném do 

31.12. 2006. 
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 V současné době nařídil Krajský soud v Českých Budějovicích ve věci konkurzního 

řízení úpadce přezkumné jednání na den 27.6. 2007, kde budou přezkoumány 

pohledávky dle seznamu předloženého správcem konkurzní podstaty a současně svolal 

Krajský soud v Českých Budějovicích schůzi konkurzních věřitelů, která se bude konat 

bezprostředně po skončení přezkumného jednání. Předmětem jednání schůze věřitelů 

bude volba věřitelského orgánu. 

 

3.5 Účetní aspekty konkurzu 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, společnost je povinna ke dni 

předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkurzu na základě svého dosavadního 

účetnictví sestavit mimořádnou účetní závěrku. Společnost ALFA Prachatice a.s. tuto 

povinnost, která vyplývá z ustanovení §17 odst. 4 zákona o účetnictví, splnila. Firma 

provedla k 24.10.2006 inventarizaci majetku a závazků, uzavřela účetní knihy a 

sestavila mimořádnou účetní závěrku.   

 

V tomto okamžiku je velice důležité, aby po prohlášení konkurzního řízení nebyly 

prováděny operace se zpětným datem a bez souhlasu správce konkurzní podstaty. 

 

Dále úpadce dne 31.10.2006 předal správci konkurzní podstaty veškeré doklady týkající 

se jeho účetnictví, včetně obchodních knih a seznam majetku a závazků s uvedením 

dlužníků a věřitelů. Úpadce řádně spolupracoval se správcem konkurzní podstaty, a 

proto nenastala situace, že by správce konkurzní podstaty byl nucen např. požadovat 

rekonstrukci účetnictví úpadce (což je v praxi docela nereálné) nebo podat trestní 

oznámení na úpadce za zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. 

 

K 25.10.2006 správce konkurzní podstaty sestavil zahajovací rozvahu, jež navazovala 

na zůstatky rozvahových účtů účetní závěrky sestavené ke dni 24.10.2006. Předmětem 

účetnictví v konkurzním řízení je celé obchodné jmění úpadce, včetně majetku 

vyloučeného z podstaty, majetku, který konkurzem nemůže být postižen a závazků, 

které se konkurzu z jakýchkoliv důvodů neúčastní. 
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 V průběhu konkurzního řízení se také účtuje o hotových výdajích správce konkurzní 

podstaty. Tyto hotové výdaje jsou hrazeny v průběhu konkurzního řízení a mají 

přednost před pohledávkami za podstatou.  Pokud je na dokladu uvedeno IČ úpadce, 

jedná se vždy o pohledávku za podstatou, pokud je na dokladu identifikován správce 

konkurzní podstaty, jedná se o výdaj správce. Při výdajích znějících na vyšší částky 

musí mít správce konkurzní podstaty souhlas věřitelského výboru vždy předem.  

 

3.5.1 Hotové výdaje správce konkurzní podstaty úpadce  

V průběhu konkurzního řízení jsou součástí účetnictví úpadce i tzv. hotové výdaje 

správce konkurzní podstaty. Hotové výdaje správce konkurzní podstaty úpadce ALFA 

Prachatice a.s. uvádím v následující tabulce (částky jsou uváděny bez DPH): 

 

 Tabulka č. 9: hotové výdaje správce konkurzní podstaty 

číslo dokladu účetní případ částka MD D 

1. VPD poměrná část tel. popl. 600,00 Kč 518 100 211 100 

2. VPD poštovné 350,00 Kč 518 200 211 100 

3. VPD cestovné  850,00 Kč 512 200 211 100 

4. VPD drobný MT 1200,00 Kč 501 300 211 100 

5. VPD drobné kancelářské potřeby 54,00 Kč 501 100 211 100 

 Pramen: vlastní zpracování  

 

Drobným materiálem v tomto případě byl nákup zámků, které byly potřeba 

k zabezpečení objektu úpadce včetně jednotlivých místností tak, aby s ním úpadce 

nemohl disponovat. 

 

Tyto výdaje jsou hrazeny během konkurzního řízení a mají přednost před pohledávkami 

za podstatou.  
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 3.6 Daňové aspekty konkurzu 

Jako logické členění daňových aspektů konkurzu vidím rozdělení  povinností úpadce či 

správce konkurzní podstaty na povinnosti, které  se vztahují k období před prohlášením 

konkurzu a další, které se vztahují již k samotnému konkurznímu řízení: 

 

• Povinnosti, které se váží k období před prohlášením konkurzu: 

� Jak jsem již uváděla dříve, společnost ALFA Prachatice a.s. musela splnit 

určité zákonné povinnosti vůči správci daně. Jednou z těchto povinností 

bylo sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tuto 

povinnost společnost splnila ve stanové lhůtě 30ti dnů ode dne účinnosti 

prohlášení konkurzu. Společnost podala toto daňové přiznání  dne 

21.11.2006 k místně příslušnému správci daně. Je zcela logické, že daňová 

povinnost úpadce činila  0,- Kč, jelikož byla po delší období vykazovaná 

ztráta. 

 

� Jen pro připomínku - v případě daně z přidané hodnoty se úpadce, pokud je 

čtvrtletním plátcem daně, stává v souladu s ustanovením § 40 odst. 14 

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků vždy plátcem měsíčním.  

Společnost ALFA Prachatice a.s. byla před prohlášením konkurzu plátcem 

měsíčním, což správci daně do jisté míry ušetřilo práci ohledně 

přeregistrace a nové registrace úpadce. Úpadce tedy podal daňové přiznání 

k dani z přidané hodnoty za období od 1.10.2006 - 24.10.2006. 

 

� Úpadce zaměstnával před prohlášením konkurzu zaměstnance. Proto je 

společnost povinna  podat za období od 1.1.2006 – 24.10.2006 vyúčtování 

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. 

 

� Jelikož je úpadce poplatníkem daně silniční, nastala i v tomto případě 

povinnost podat daňové přiznání k této dani za období od 1.1.2006 – 

24.10.2006. Tento úkol byl ve stanovené lhůtě 30ti dnů splněn. Poplatník 

vlastnil v době před prohlášením konkurzu jediný automobil kategorie M1. 

Toto vozidlo je od doby prohlášení konkurzu odstaveno v objektu úpadce. 
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 • Povinnosti, které se váží k období po prohlášení konkurzu: 

� Úpadce podal daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období 

od 25.10.2006 – 31.12.2006. Správce podal daňové přiznání k místně 

příslušnému správci daně dne 29.3.2006. Daňová povinnost úpadce činila 

0,- Kč. 

 

� Správce konkurzní podstaty podává každý měsíc přiznání k dani z přidané 

hodnoty ve stanovených lhůtách. Úpadci vzniká nadměrný odpočet, při 

jehož vracení správce daně i v průběhu konkurzního řízení postupuje dle 

ustanovení §105 odst.1 zákona o dani z přidané hodnoty. Jak jsem již 

uvedla v teoretické části práce, zápočet na pohledávky v průběhu konkurzu 

je  nepřípustný. I přes tento zákaz je praxe zcela odlišná, kdy se běžně děje, 

že si správce daně započte vratku nadměrného odpočtu na svou 

pohledávku vůči úpadci. I v případu společnosti ALFA Prachatice a.s. se 

tak stalo. Pohledávka ve výši 750,- Kč byla započtena  a společnosti byl 

uhrazen nadměrný odpočet snížený o tuto částku. Zde je vidět nesoulad 

mezi jednotlivými zákony, kdy proti sobě stojící  strany postupují podle 

různých zákonů a jejich názory na tuto problematiku jsou zcela 

protichůdné. 

 

� V průběhu konkurzního řízení se nepodává přiznání k dani silniční. 

Odborníky na tuto problematiku je doporučováno platit zálohy na daň 

silniční v průběhu konkurzního řízení, pokud jsou vozidla používána 

k provozování podnikatelské činnosti. V našem případě již není vozidlo 

společností využíváno, proto ani správce konkurzní podstaty nehradí 

zálohy na daň silniční. Místně příslušnému správci byla tato skutečnost 

oznámena a neexistuje zde ani povinnost zrušení registrace k dani silniční. 

 

Dle ustanovení § 33 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků je správce konkurzní 

podstaty povinen oznámit  místně příslušnému správci daně veškeré podstatné změny, 

které u úpadce nastaly a mají dopad na jeho daňové povinnosti. 
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4 Návrhy řešení 

Zejména po zpracování analytické části jsem si uvědomila, že návrhová část by měla 

být rozdělena do dvou oblastí, z nichž jedna bude analyzovat příčiny vedoucí k úpadku 

společnosti a zároveň také analyzovat vznik těchto příčin včetně pokusu zjistit, zda tyto 

příčiny mají odstranitelný či neodstranitelný charakter. 

 

Druhá část návrhů pak obsahuje řízení konkurzu takovým způsobem, aby došlo, pokud 

možno k uspokojení věřitelů. 

 

4.1 Odvrácení úpadku společnosti 

4.1.1 Analýza příčin vedoucích  k úpadku 

Jak jsem již uvedla, společnost ALFA Prachatice a.s. se ocitla v úpadku v důsledku 

chybného rozhodnutí vedení společnosti o uzavření smlouvy o finančním pronájmu 

jednoúčelového stroje  FSQ DI. Před uzavřením této smlouvy byla zpracována jediná 

odborná analýza, která  byla zásadní pro manažery společnosti v otázce zvažování 

koupě jednoúčelového stroje formou finančního pronájmu. Tato analýza však 

nepoukazovala na možné negativní dopady vyplývající z uzavření výše uvedené 

smlouvy.  

 

Další okolností vedoucí společnost k úpadku byl příslib obchodního partnera, který se 

zavázal k odběru 70% výrobků vyrobených novým zařízením, což by v rozhodné době 

postačovalo k pokrytí leasingových splátek. Smlouva, kterou uzavřela společnost ALFA 

Prachatice a.s. se svým klíčovým odběratelem, však neobsahovala jasně definované 

sankce za nedodržení daného příslibu.  

 

Klíčový dodavatel materiálu začal dodávat méně kvalitní materiál, což se samozřejmě 

dotklo zhoršení kvality výrobků a následné snížení odběru výrobků majoritního 

odběratele, v důsledku dodržování předepsaných norem kvality výrobků. 
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 Tato situace vedla firmu k zahájení jednání s leasingovou společností o snížení ceny 

nájemného, rozvržení leasingových splátek jinak, posunutí lhůt splatnosti, avšak 

leasingová společnost neustoupila v žádném ze jmenovaných požadavků. 

 

Absence marketingových průzkumů a chybějící snaha marketingového oddělení 

v hledání nových odběratelů specifického výrobku vedla ke stavu, že společnost neměla 

obchodního partnera, který by projevil zájem o výrobek. 

 

Firma se dostala do situace, kdy již nebyla schopna platit jednotlivé splátky ve 

sjednaných termínech splatnosti.    

 

Po tomto období se ukázalo, že rozhodnutí o investování formou leasingu bez zajištění 

dalších odběratelů znamenalo v okamžiku výpadku strategického obchodního partnera 

zhoršení ekonomické a finanční situace, díky níž byla společnost po určité době nucena 

na sebe, v souladu se  zákonem o konkurzu a vyrovnání  a obchodním zákoníkem, 

prohlásit konkurz.   

 

 

4.1.2 Návrhy vedoucí k možnému odvrácení úpadku společnosti 

 

Zásadní chybou vedení společnosti bylo rozhodnutí o finančním pronájmu, a to na 

základě velmi špatně vypracované analýzy, která doporučila společnosti uzavřít tak 

ekonomicky  náročný finanční leasing.  

 

Dle mého názoru společnost, která uvažuje o takto nákladné investici, se  nemůže 

spoléhat pouze na jeden jediný posudek či analýzu. Je zřejmé, že by společnost musela 

investovat více peněžních prostředků do několika na sobě nezávislých analýz, ale 

předešla by tíživé situaci, do které se následně dostala. Vedení společnosti, které o této 

investici rozhodovalo, mělo nepochybně požadovat i propracování možných variant, jež 

by mohly nastat při případných komplikacích. Takovéto varianty zmíněná analýza 

neobsahovala.  
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 Pochybením managementu společnosti bylo rozhodnutí o koupi stroje na základě 

nedostatečné analýzy. Vedení společnosti mělo vyžadovat vypracování kvalitního 

rozboru od společnosti, která je špičkou v oblasti zpracování ekonomických analýz. 

 

Zhoršení kvality dodávek materiálu bezpochyby vyvolalo počátek situace, na jejímž 

konci byl prohlášen konkurz na společnost. Snížení jakosti materiálu zapříčinilo odchod 

klíčového dodavatele, proto zde spatřuji selhání oddělení zásobování, jež nebylo 

schopno včas získat nového dodavatele kvalitního materiálu. 

 

Dále není možno spoléhat na obchodní vztah s jediným významným obchodním 

partnerem. Společnost měla vynaložit větší tlak na kvalitu práce marketingového a 

obchodního oddělení, jež měla za úkol hledat nové odběratele daného výrobku. Přijetí 

kvalifikovaných pracovníků v tomto odboru by jistě zabránilo závislosti na jediném 

odběrateli a s tím spojené riziko odchodu takového odběratele. 

 

Zde je zřejmé pochybení marketingového oddělení. Chyběli  kvalifikovaní pracovníci, 

společnost nepodporovala školení pracovníků tohoto oddělení. Další závažná chyba, 

která napomohla úpadku.  

 

Společnost si měla řádně vyhodnotit koeficient leasingového navýšení, důkladně se 

seznámit se všeobecnými podmínkami leasingu, s  možnostmi a také postihy, které by ji 

čekaly, pokud by nebyla jako nájemce schopna dostát svých závazků, ke kterým se ve 

smlouvě zavázala.  

 

V tomto bodě opět pochybilo vedení společnosti, které si nezajistilo kvalitní právní 

pomoc ve věci uzavření leasingové smlouvy.  

 

Jestliže by společnost uvedená řešení v příslušné době učinila, zcela jistě by odvrátila 

hrozbu úpadku, ve kterém se díky svým nesprávným rozhodnutím ocitla. 

 

 

 



80 

 4.2 Návrh zpeněžení konkurzní podstaty 

Jak jsem již uvedla, konkurzní řízení není v současné době ještě ukončeno. Krajský 

soud v Českých Budějovicích nařídil ve věci konkurzního řízení úpadce přezkumné 

jednání na den 27.6.2007, kde budou přezkoumány pohledávky dle seznamu 

předloženého správcem konkurzní podstaty a současně svolal tento soud schůzi 

konkurzních věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného 

jednání. Předmětem jednání schůze věřitelů bude volba věřitelského orgánu. 

 

Po ustanovení věřitelského orgánu bude následující činnost správce konkurzní podstaty 

směřovat k  co možná nejúčinnějšímu  zpeněžení majetku v konkurzní podstatě úpadce.  

 

V daném případě jsou možná následující řešení:  

1) v rámci dobrovolné dražby zpeněží správce konkurzní podstaty veškerý soubor 

majetku zapsaného do soupisu konkurzní podstaty úpadce 

 

2) zpeněžení majetku v konkurzní podstatě rozdělením na majetek související 

s výrobou úpadce a na majetek, který s výrobou nesouvisí: 

� v rámci dobrovolné dražby zpeněží správce konkurzní podstaty soubor 

movitých a nemovitých věcí zapsaných do soupisu konkurzní podstaty 

úpadce, které bezprostředně souvisí s bývalou výrobou úpadce tak, aby 

případný zájemce mohl tyto využít pro obnovení dřívější výroby úpadce 

či rozšíření výroby své 

 

� ostatní movité věci zapsané do soupisu konkurzní podstaty, které 

s bývalou výrobou úpadce bezprostředně nesouvisí (např. kancelářský 

nábytek, počítače,  apod.), budou správcem konkurzní podstaty 

zpeněženy  v samostatné dobrovolné dražbě 

 

� osobní automobil tovární  značky Škoda Octavia bude prodán samostatně 

mimo dražbu na základě inzerátu  (samozřejmě po předchozím souhlasu 

věřitelského orgánu a soudu) 
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 � pohledávky úpadce budou nabídnuty k prodeji firmám, které se zabývají 

odkupem rizikových pohledávek 

 

 

Ve všech výše uvedených případech bude rozhodující nabízená cena ze strany zájemců.  

Správce konkurzní podstaty po dohodě  s věřitelským orgánem nechá zpracovat 

znalecké posudky na ocenění nemovitostí, technologických zařízení a movitých věcí 

souvisejících s bývalou výrobou úpadce, dále pak nechá zpracovat odhad na cenu 

osobního automobilu tovární značky Škoda Octavia a ocení i zbývající movité věci. Na 

základě nabídek minimálně od 3 firem by měl vybrat nejvýhodnější firmu pro odkup 

rizikových pohledávek.  

Mimo zpeněžení výše uvedeného majetku je příjmem do konkurzní podstaty i měsíční 

finanční příjem z pronájmu části nemovitého majetku úpadce v částce 9.536,50 Kč 

včetně případných nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty od příslušného 

Finančního úřadu.  

 

V daném případě již projevili o nemovitosti a movité věci související s bývalou výrobou 

úpadce zájem dva zájemci a z tohoto pohledu považuji za nejlepší řešení zpeněžení 

majetku v konkurzní podstatě prodej souboru majetku společnosti, která má zájem 

obnovit dřívější výrobu úpadce. 

 

Tento způsob zpeněžení konkurzní podstaty by zcela jistě byl i ku prospěchu celého 

regionu i z hlediska zaměstnanosti a posílení ekonomiky, neboť jedním z těchto 

zájemců je firma XYZ s.r.o., která má od úpadce pronajatou část výroby a nemovitostí 

úpadce včetně zaměstnanců. Tímto by byla ošetřena možnost zachování pracovních 

příležitostí a rozvoje podnikání v daném regionu. 

 

Po zpeněžení konkurzní podstaty a provedení úhrady nákladů spojených s dražbou 

majetku a dále po prodeji rizikových pohledávek úpadce nastane pro správce doba, kdy 

bude konkurz směřovat ke svému závěru tj. ke zpracování konečné zprávy a přípravy 

návrhu na rozvrhové usnesení k uspokojení jednotlivých věřitelů. ( viz. příloha č. vzor 

konečné zprávy, vzor, návrhu na rozvrh).  



82 

 5 Závěr 

V diplomové práci jsem se věnovala konkurznímu řízení, které je upraveno zákonem 

č.328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. Smyslem tohoto zákona je uspořádání 

majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku. Cílem konkurzního řízení je efektivní 

zpeněžení majetku konkurzní podstaty, které provádí jmenovaný správce konkurzní 

podstaty a následné uspokojení konkurzních věřitelů. 

 

Cílem mé diplomové práce na téma „Účetní, daňové a legislativní aspekty konkurzu na 

příkladu vybrané firmy“ bylo podrobně popsat povinnosti obchodní společnosti 

v konkurzním řízením a dalších subjektů, kterých se toto řízení přímo dotýká.  

 

Následujícím cílem byla analýza důvodů, které dovedly společnost k úpadku a návrh 

možného odvrácení celé situace. Dalším účelem bylo navrhnout možná řešení zpeněžení 

majetku konkurzní podstaty vybrané firmy tak, aby byl ku prospěchu většiny 

zúčastněných osob a dále ku prospěchu regionu v sídle společnosti s ohledem na 

hledisko zaměstnanosti a posílení rozvoje podnikání v dané oblasti. 

 

Podnikatelský subjekt, který jsem si vybrala pro účely své práce, je akciová společnost 

v současné době v konkurzním řízení. Její veškeré záležitosti a pravomoci nakládat 

s majetkem tudíž přešly na správce konkurzní podstaty. Vzhledem k citlivosti 

s nakládáním dat a vůbec celého tématu konkurzního řízení  a s ohledem na domluvu se 

správcem konkurzní podstaty jsou veškeré údaje, které by mohly identifikovat firmu 

pozměněny tak, aby společnost zůstala v anonymitě. 

 

V průběhu zpracování kapitoly druhé – teoretická východiska práce, jsem se zaměřila 

na charakteristiku a průběh konkurzního řízení od doby před prohlášením konkurzu přes 

zpeněžení majetku podstaty do doby zrušení konkurzu. Uvedená kapitola dále 

poukazuje na daňové a účetní povinnosti, kterými jsou  subjekty v rámci konkurzního 

řízení vázány. 
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 Kapitola třetí obsahuje popis podnikatelského subjektu, který je předmětem zájmu 

aplikace aspektů konkurzního řízení v  praxi. Dále v této části práce uvádím příčiny, 

které dovedly společnost k úpadku a povinnosti zkoumaného subjektu, jež vyplývají 

z ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání, zákona o účetnictví a daňových zákonů. 

Podrobněji zde popisuji úkony správce, které vedou k zajištění majetku konkurzní 

podstaty a stanovení její výše. Součástí této kapitoly jsou i přihlášky pohledávek 

jednotlivých konkurzních věřitelů s konkrétním vyčíslením hodnoty pohledávky a 

uvedením třídy pohledávky, jejichž charakter je rozhodující pro pozdější uspokojení 

z majetku konkurzní podstaty. 

 

Konkurzní řízení analyzované společnosti nebylo dosud ukončeno, proto v kapitole 

čtvrté navrhuji možná řešení zpeněžení majetku konkurzní podstaty tak, aby byla 

efektivní pro všechny zúčastněné strany. Vzniklá situace negativně ovlivňuje nejen 

věřitele úpadce, ale i úroveň zaměstnanosti celého regionu, proto i toto hledisko 

zohledňuji v návrzích řešení. Správce konkurzní podstaty analyzované společnosti 

v konkurzu považuje navrhnutá řešení za nejlepší možné východisko ze vzniklé situace. 

 

Stanovené cíle práce jsem splnila. Očekávám, že tato práce bude přínosem, a to 

v přiblížení dané problematiky i okruhu čtenářů, kteří se s touto oblastí nesetkávají 

v každodenním životě. Prostudování této práce může napomoci vyvarování se chybných 

rozhodnutí, které by směřovaly k úpadku. 
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