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1 ÚVOD 

V současné době, kdy doznívají důsledky celosvětové hospodářské krize, slyšíme 

neustále o nedostatku práce, vysoké nezaměstnanosti, nedostatku zakázek, likvidování malých 

prodejců velkými společnostmi, rozprodávání českých firem zahraničním zájemcům a tak 

dále. Ryze českou společnost budeme hledat stále obtížněji a obtížněji a právě „příběh“ jedné 

takové společnosti je jakýmsi stavebním kamenem této práce. 

Pojem insolvence se nedostává do centra zájmů v každé společnosti, je to 

pravděpodobně jedna z těch nepříjemných a nechtěných záležitostí. Každá fyzická i právnická 

osoba by si měla ale připustit, že se po dobu své existence může dostat do situace, kdy nebude 

schopna plnit všechny své závazky. Kterýkoli problém má své řešení, insolvence je pouze 

začátek celého procesu, kdy je výsledek zatím nejasný. Je třeba vybrat odborníky, povolat 

krizový management a začít jednat. 

Včasné řešení takovýchto problémů prostřednictvím vyhlášení insolvence má své 

výhody a jistě pozitivnější vyhlídky. Protože je ale insolvenční řízení celkem nákladnou 

záležitostí, řešení problémů mimoinsolvenční cestou se jeví jako lepší řešení. V případě, že 

okolnosti dlužníka nelze řešit mimoinsolvenčním ani jiným „mírnějším“ způsobem, je jistě 

vhodnější problémy nepřehlížet, neodkládat a postavit se jim čelem. 

Cílem této práce je analýza insolvenčního řízení z hlediska řešení insolvence 

reorganizací. Do 31. 12. 2007 upravoval v naší zemi tuto problematiku zákon č. 328/1991 

Sb., o konkursu a vyrovnání, tento zákon ale od roku 2008 nahradil zákon č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, jehož prioritou je, oproti původnímu zákonu, ozdravení dlužníka cestou 

oddlužení v případě fyzické osoby, nebo reorganizace. Protože společnost, kterou se v této 

práci budu zabývat, je společnost s ručením omezeným, tedy právnickou osobou, pozornost 

bude věnována především reorganizaci. Možnost reorganizace může zachránit několik 

pracovních míst, nemluvě o uspokojení všech, nebo alespoň velké většiny, věřitelů. Těch bylo 

doposud, hovoříme-li o časovém horizontu let 2008 až 2013, v ČR povoleno 84, což 

s ohledem na počet zahájených insolvenčních řízení za 5 let není mnoho. 

V první části této práce popisuji pojmy insolvenčního řízení, jednotlivé procesy od 

okamžiku podání insolvenčního návrhu, přes způsob řešení úpadku dlužníka, zakomponování 

stěžejních subjektů do celého procesu, až po možný konkurs společnosti nebo ukončení 

reorganizace přijetím reorganizačního plánu. 

Třetí kapitola se už věnuje konkrétní společnosti, která se dostala do situace, jež je 

tématem této práce. Jedná se o středně velkou, ryze soukromou českou společnost, působící 
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na trhu přes 20 let. Tato společnost si po dobu své existence vybudovala významné postavení 

na příslušném trhu. Charakterizován bude i stav před samotným zahájením insolvenčního 

řízení, včetně faktických, nejen ekonomických, údajů a dat. 

Čtvrtá, řekla bych stěžejní, část této práce podrobně popisuje celý proces vybrané 

společnosti od podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení reorganizace až po proces 

nechtěného konkursu. Součástí této kapitoly je také podkapitola věnována znaleckému 

posudku, který považuji za důležitý dokument v celém procesu, jelikož byl sestaven 

znaleckým ústavem a umožňuje tak soudům, věřitelům a dalším subjektům odborný a 

objektivní náhled na majetkovou podstatu dlužníka, jenž hraje hlavní roli v problematice 

uspokojování pohledávek všech věřitelů. Následuje rozbor dvou reorganizačních plánů, které 

měly potenciál k ozdravení společnosti, a všech významných soudních rozhodnutí a kroků, 

zasahujících do procesu reorganizace, potažmo celé existence společnosti. V závěru této 

kapitoly je popsán, z pohledu dlužníka nezdárný, konec procesu reorganizace a to sice 

zahájení konkursu na tuto společnost. 

Závěrem celé práce je na místě vyhodnocení způsobu řešení úpadku reorganizací a 

shrnutí přínosů a dopadů insolvence. 

Názory na toto konkrétní insolvenční řízení, insolvenční zákon, respektive české 

soudnictví vůbec, jsou rozporuplné, různé, propletené a všechny strany mají důvody pro svou 

obhajobu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA REORGANIZACE PŘI 

INSOLVENCI 

Ještě předtím než začneme řešit problematiku insolvence a následně reorganizace je na 

místě zmínit, jak se do takové situace může společnost dostat. Základním cílem každé 

společnosti, bez ohledu na předmět podnikání, je tvorba hodnoty společnosti. Pokud se 

společnost dostane do situace, kdy by měla být přehodnocena dosavadní činnost, vedení či 

management by měl postupovat tak, aby nebyla narušena maximalizace hodnoty společnosti 

(Kislingerová, et al., 2007).  

Společnost, která existuje a funguje v ekonomických podmínkách dané země, by měla 

počítat s tím, že jí hrozí rizika, jež neplynou jen z řízení managementu společnosti. Proto musí 

vedení přijmout přicházející změny a vývoj ekonomického systému a pokusit se o 

přizpůsobení se těmto změnám, ať už jde o legislativní změny, konkurenci anebo o jinou 

situaci na příslušném trhu. 

Některé společnosti se ale setkávají s problémy nikoliv kvůli vnějším vlivům, ale kvůli 

vlivům vnitřním. Těmito vnitřními vlivy mohou být například neadekvátní schopnosti 

managementu uvnitř společnosti, špatný odhad budoucího vývoje na trhu, neuvážené finanční 

hospodaření, atd. (Newton, 2009). 

Většina společností buď řešila anebo s velkou pravděpodobností někdy může řešit 

finanční, existenční ad. problémy. Ty se dají řešit různými formami konsolidací, což vede 

k revitalizaci podniku, nebo v závažnějších případech se může podnik dostat do období 

sanace. Jestliže je ale situace podniku natolik vyhrocená, že zmíněné kroky by vedly pouze 

k dalšímu úbytku majetku, je hodnotnější problémy řešit razantněji. 

Ve staré právní úpravě bylo hlavním předmětem výhrad délka konkursních řízení, 

tendence k likvidaci podniku a především minimální uspokojení věřitelů. Novým zákonem 

dostávají věřitelé hlavní slovo při rozhodování v řešení úpadku a dlužník dostává možnost 

postavit se zpátky na vlastní nohy (Kislingerová et al., 2007). 

2.1 Charakteristika a vývoj insolvenčního řízení 

Podíváme-li se částečně do minulosti, až počátek 90. let 20. století je období, kdy 

v řešení úpadku dramaticky převládal likvidační princip nad principem sanace. Častějším 

řešením zde byl tedy konkurs oproti vyrovnání (Kislingerová et al., 2011). 
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Zásadní změna trendu insolvenčního řízení nastala na přelomu roku 2007 a 2008. Do 

31. 12. 2007 byly východisky insolvence pouze konkurs a vyrovnání. Od 1. 1. 2008 vešel 

v platnost nový insolvenční zákon, který nabídl východiska následující: 

 konkurs, 

 reorganizace, 

 oddlužení, 

 zvláštní úprava pro finanční instituce (Chalupecká et al., 2012). 

 

Zákon č. 182/2006, Sb., nový insolvenční zákon, měl silně pracovat s termínem 

reorganizace, má tedy vyzdvihovat sanaci nad likvidací. Měl také výrazně zrychlit celé řízení. 

Podle předchozích podmínek starého zákona totiž tyto řízení dosahovaly trvání až devíti let. 

Do popředí se také dostaly kompetence věřitelů, ale řada konkrétních případů na půdě české 

ekonomiky poukázala na fakt, že tyto záležitosti jsou pořád provázeny množstvím 

legislativních problémů, díky nimž musí zasahovat Ústavní soud. Bez insolvenčního soudu, 

jak bude popsáno níže, nelze v prostředí moderní ekonomiky postupovat. Jeho role by měla 

být především ve vyrovnávání asymetrií mezi dlužníky a věřiteli, dosavadní praxe ale 

potvrzuje, že soud je spíše vůdčím hybatelem insolvenčních řízení. 

Ústavní soud již shledal řadu problematických míst v tomto zákoně, přičemž dle 

názorů soudců Ústavního soudu jsou, s ohledem na základní zákony země, omezována práva 

některých stran, převážně dlužníků (Kislingerová et al., 2011). 

Nový insolvenční zákon definoval přesněji úpadek dlužníka, řešení úpadku, jmenování 

insolvenčního či konkursního správce, možnost oddlužení namísto exekuce, okolnosti prodeje 

podniku jako celku, atd. 

Reorganizace se zde stala novým pojmem. Díky reorganizaci se zachovává provoz 

podniku, zachovávají se také pracovní pozice, jedním z cílů je dosáhnutí vyššího uspokojení 

věřitelů, než by bylo dosaženo konkursem. Dlužníkovi zůstává částečně kontrola nad 

provozem, na řízení se už ale podílí přidělený správce. 

Konkrétní porovnání zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání a zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, tedy původní a nové verze, je uvedeno 

v příloze č. 1. 

V této práci se nebudeme zabývat zvláštní úpravou pro finanční instituce z důvodu, že 

předmětem práce v následujících částech je společnost s r. o., nikoli finanční instituce.  
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2.1.1 Insolvenční návrh 

Jak můžeme vidět na obr. 2.1, celý proces začíná podáním insolvenčního návrhu. 

Přesněji řečeno, řízení začíná dnem, kdy je insolvenční návrh doručen příslušnému soudu. 

Tento návrh je oprávněn podat dlužník nebo věřitel. Pouze ve zvláštních případech může 

podat insolvenční návrh Česká národní banka a to pokud je tento návrh podáván na finanční 

instituci. Zde je i následné řešení rozdílné od již zmíněných. 

 

Obr. 2.1 Průběh insolvenčního řízení (Hásová, Moravec, 2013, s. 4) 

Zákon stanovuje povinnost podat insolvenční návrh všem právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikatelům bezprostředně poté, co se dozvěděli o svém úpadku. Je-li 

dlužník fyzickou osobou, ale nikoliv podnikatelem, má oprávnění návrh podat, není však 

povinen tak učinit. 

Návrh může být podán ze dvou důvodů, jak bude popsáno níže. Prvním důvodem je 

úpadek z důvodu platební neschopnosti a druhým pak z důvodu předlužení. Pokud podá 

insolvenční návrh věřitel dlužníka, může to být pouze z důvodu platební neschopnosti, což je 

pro věřitele citelné tím, že jeho pohledávky se pravděpodobně nenaplňují. Předlužení není pro 

věřitele zjistitelné, neboť nezná všechen majetek dlužníka (Hásová, Moravec, 2013). 

 

Obr. 2.2 Podání insolvenčního návrhu (Hásová, Moravec, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlužník 

Věřitel 

Povinnost podat insolvenční 

návrh, naplňuje-li znaky 

úpadku 

Možnost podat insolvenční návrh, 

je-li přesvědčen, že dlužník 

naplňuje znaky úpadku 
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Dlužník většinou vyhlásí insolvenci sám na sebe pod tlakem exekucí nebo různých 

soudních výkonů, prováděných na jeho majetek (Maršíková, 2009). Jeho oprávnění podat 

insolvenční návrh je daleko širší, může jej podat i v případě hrozícího úpadku. Podání 

insolvenčního návrhu zobrazuje obr. 2.2. 

Insolvenční návrh nemusí být podán na žádném předepsaném formuláři, na rozdíl od 

jiných podání v celém řízení. Musí být opatřen úředně ověřeným podpisem podávající osoby, 

popř. jejím zaručeným elektronickým podpisem. 

Listina insolvenčního návrhu musí obsahovat obecné náležitosti podání (jakému 

soudu je návrh určen), řádné označení navrhovatele a dlužníka, skutečnosti, které 

charakterizují úpadek a označení důkazů, jež se navrhovatel dožaduje. Samotná listina 

návrhu nestačí, jejich absence však není důvodem k zamítnutí návrhu a podavatel musí být 

vyzván k dodatečnému dodání. V případě, že návrh podává sám dlužník, musí doložit 

dokument, jenž prokazuje úpadek, seznamy majetku, závazků s uvedením věřitelů, 

pohledávek s uvedením dlužníků a seznam zaměstnanců. V případě návrhu podávaného 

věřitelem nesmí chybět také přihláška jeho pohledávky. Insolvenční navrhovatel může 

v návrhu sdělit, jak lze dle něj situaci řešit (např. návrh na oddlužení, návrh na povolení 

reorganizace), toto však není povinné ani závazné. 

2.1.2 Úpadek společnosti 

V nejobecnější rovině může být úpadek definován jako situace, kdy daný subjekt není 

schopen hradit své dluhy a je zahlcen svými závazky do té míry, že věřitelé už dále 

nemohou očekávat úhradu svých pohledávek v plné míře a včas tak, jak bylo dohodnuto. 

Úpadek bývá často ztotožňován s pojmem bankrot, což vede k nejasnostem a 

terminologickým zmatkům. Právě nový insolvenční zákon, zmíněný výše, tj. zákon č. 

182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přinesl, mimo jiné, také pozměněnou definici 

úpadku (Chalupecká et al., 2012). 

Pravděpodobně prvním znakem a třídícím kritériem pro rozpoznání úpadku 

společnosti je pluralita věřitelů. Dlužník tedy musí mít více než dva separátní věřitele, 

u nichž není rozhodující výše závazků. Výše závazku nemusí být na jisto postavena, tedy 

přesně vyčíslena, stačí fakt, že závazek dlužníka existuje. 

Podle insolvenčního zákona může být úpadek identifikován v podobě platební 

neschopnosti nebo předlužení.  

Za platební neschopnost se považuje fakt, že dlužník má závazky po dobu delší 30 

dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit z důvodu objektivní neschopnosti 
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(např. nedostatek finančních prostředků), nemůže jít tedy pouze o neochotu platit (Maršíková, 

2009). Tomuto může dlužník předejít, pokud prokáže, že do 3 měsíců odvrátí platební 

neschopnost, která byla způsobena protiprávním jednáním třetích stran. Tímto dává 

insolvenční zákon dlužníkovi jakousi možnost bránit se proti tzv. druhotné platební 

neschopnosti. Tento typ úpadku může být také označen pojmem cash – flow insolvency, tedy 

jako úpadek zjištěný pomocí finančních toků. I když dlužník disponuje dostatečným 

množstvím majetku k pokrytí závazků, struktura tohoto majetku mu nemusí dovolit tyto 

závazky včas a řádně plnit. Dochází tak k časovému nesouladu mezi tvorbou a potřebou 

zdrojů dlužníka (Chalupecká et al., 2012). 

O úpadek se nejedná tehdy, když dlužník sice má závazky po splatnosti, ale je 

objektivně schopen je plnit (Maršíková, 2009). V tomto případě se jedná právě o neochotu 

dlužníka platit. Definice úpadku je ale konstruována objektivně, jestliže tedy dlužník splňuje 

kritéria platební neschopnosti dané zákonem, je zcela irelevantní zkoumat jeho platební 

morálku, v případě, že toto dlužník svým jednání doslova nevyvrátí. 

O předlužení jde tehdy, když souhrn všech závazků dlužníka převyšuje celkovou 

peněžitou hodnotu jeho majetku. V tomto případě je výhradně dlužník povinen podat 

insolvenční návrh, protože on jediný je schopen posoudit svou finanční situaci a potenciál 

další existence jeho fungování.  

Může nastat situace, kdy je u dlužníka zjištěn úpadek na základě naplnění podmínek 

pro oba typy úpadku, přesto v současné době mají převahu jednoznačně insolvenční návrhy 

na úpadek kvůli platební neschopnosti. 

Jak už bylo řečeno, dlužník může podat insolvenční návrh i v případě hrozícího 

úpadku, což věřitelé nemohou. Je to jakási výhoda dlužníka, tímto činem může zamezit 

nízkému uspokojení věřitelů nebo pozdnímu zahájení sanačních řešení úpadku a celkově tak 

zrychlit proces insolvenčního řízení (Kislingerová et al., 2007). Zákon tímto umožňuje 

dlužníkovi řešit svůj finanční stav ještě před samotným úpadkem. Stav hrozícího úpadku je 

stav, kdy ještě úpadek přímo nenastal, je ale již patrné a nepochybné, že nastane v brzké 

budoucnosti. Dlužník je tedy tímto oprávněn podat návrh tehdy, když se může s ohledem na 

všechny okolnosti domnívat, že nebude schopen plnit podstatnou část svých závazků 

(Chalupecká et al., 2012). 

Zákon o účetnictví stanovuje, že mimořádná účetní závěrka se sestaví ke dni, 

přecházejícímu dni, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku. Za toto je odpovědná osoba 

dlužníka. Před samotným uzavřením účetních knih musí být provedena inventarizace majetku, 

závazků, jsou vyčísleny inventarizační rozdíly, atd. (Březinová, 2009). 
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2.1.3 Procesní subjekty 

Insolvenční zákon definuje procesní subjekty jako okruh subjektů, které svou činností 

ovlivňují celý proces insolvenčního řízení ať už po celou dobu trvání anebo pouze po určitou 

dobu. Struktura procesních subjektů lze jednoduše znázornit na následujícím obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3 Subjekty insolvenčního řízení (Chalupecká et al., 2012) 

 

Účastníky insolvenčního řízení jsou v první řadě dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své 

právo vůči dlužníkovi (přihláškou pohledávky). Pojetí výrazu účastník můžeme chápat jako 

subjekt, o kterém je rozhodováno ostatními subjekty insolvenčního řízení. Těmito ostatními 

subjekty je myšleno státní zastupitelství, insolvenční soud, insolvenční správce, popř. 

likvidátor, je-li dlužník právnickou osobou v likvidaci. 

Jediný dlužník se účastníkem stává automaticky a to zahájením řízení, kdežto věřitelé 

se stávají účastníky na základě uplatnění nároku přihláškou pohledávky anebo podáním 

insolvenčního návrhu (Chalupecká et al., 2012). 

 

 Dlužník 

„Dlužníkem v insolvenčním řízení může být jak podnikatelský subjekt (podnikající 

právnická nebo fyzická osoba), tak subjekt, který není podnikatelem (např. 

spotřebitel)“(Hásová a Moravec, 2013, s. 16). 

Dlužník hraje v celém řízení hlavní roli. Jedná se o jeho práci, jeho závazky, jeho 

činnost a v neposlední řadě o jeho majetek. Nejde jen o majitele společnosti nebo vedení 

společnosti, nýbrž o všechny zaměstnance daného podniku v insolvenci. Ochrana 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je dána zákonem č. 118/2000 Sb. 
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Zaměstnanci hrají nelehkou úlohu v celém řízení, mohou se podílet např. na 

sestavování reorganizačního plánu v případě reorganizace společnosti, v případě úsporných 

opatření by měli počítat se změněnými pracovními podmínkami, jakožto i platovými 

úpravami, musejí respektovat krizový management, pokud je sestaven, spolupracovat 

s insolvenčním správcem atd. 

Dlužník je středobodem insolvenčního řízení, jeho majetek totiž může sloužit 

k uspokojení závazků věřitelů. Insolvenční řízení ale nelze vést proti majetkové podstatě 

dlužníka, protože tato majetková podstata nemá právní subjektivitu, řízení je proto vždy 

vedeno proti dlužníkovi. 

Jak už bylo zmíněno výše, dlužník má oprávnění podat vlastní insolvenční návrh a 

může navrhnout způsob řešení úpadku jeho společnosti. V případě, že stále není rozhodnuto o 

úpadku na základě jeho návrhu, má dlužník nárok vzít tento návrh zpět (Chalupecká et al., 

2012). 

 

 Věřitelé 

Věřitelé, kteří se přihlásili do insolvenčního řízení vůči dlužníkovi, mohou mít také 

značný vliv. Přijetím insolvenčního zákona se jejich postavení výrazně posílilo. Toto 

nerealizují každý zvlášť, nýbrž prostřednictvím věřitelských orgánů, jakými jsou schůze 

věřitelů a věřitelský výbor (dále jen „VV“) nebo prostřednictvím zástupce věřitelů. 

O počtu členů a zástupcích věřitelů ve VV rozhoduje schůze věřitelů, stejně jako volí 

a odvolává VV. Schůze věřitelů můžeme označit za základní orgán spolurozhodující o 

průběhu celého řízení. Má oprávnění přijmout usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníka, 

dále projednává a schvaluje znalecký posudek, kterým se stanovuje hodnota majetkové 

podstaty dlužníka. Na schůzích věřitelů jsou jedním z témat k projednání zprávy 

insolvenčního správce o aktuální situaci dlužníka.  

Schůze věřitelů má možnost odsouhlasit návrh na reorganizaci podaný věřitelem, 

rozhoduje i o reorganizačním plánu nebo způsobu oddlužení. 

Je svolávána a řízena insolvenčním soudem, který ji může svolat buď z vlastní 

iniciativy anebo na návrh, jenž může podat insolvenční správce, VV či minimálně dva 

věřitelé, jejichž součet výší pohledávek činí aspoň desetinu všech přihlášených pohledávek. 

Schůze je svolána tak, aby se konala do 30 dnů od žádosti na svolání, pokud není navrhnut 

jiný termín konání. Schůze je zveřejněna vyhláškou, kde musí být uveden přesný datum, 

místo konání a předmět jednání. 
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Účast na schůzi věřitelů není pro věřitele povinná, je však v jejich zájmu se tohoto 

shromáždění zúčastnit, protože na této schůzi jsou přítomni přihlášení věřitelé, dlužník, 

insolvenční správce, státní zástupce, popř. odborová organizace (Hásová, Moravec, 2013). 

Všichni přihlášení věřitelé mají právo se zúčastnit této schůze, zároveň se mohou účastnit 

hlasování a tím pádem být součástí kolektivního rozhodování. Pravidlem pro stanovení podílu 

věřitele je počet jeho hlasů, což je dáno výší pohledávky, na 1 Kč pohledávky připadá 1 

hlas. Všichni přítomní na schůzi mají právo hlasovat. Pokud se ale věřitel z nějakých důvodů 

nemůže dostavit na schůzi a přesto chce hlasovat, dává insolvenční zákon možnost hlasovat 

písemně, na což jsou však kladeny vcelku vysoké nároky. Tento úkon musí být vykonán 

prostřednictvím daného formuláře, nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, insolvenčnímu 

soudu musí být doručen nejpozději den před termínem příslušné schůze, musí být opatřen 

úředně ověřeným podpisem věřitele a nesmí být zpochybněno, jak věřitel hlasoval 

(Chalupecká et al., 2012). 

Orgánem, který chrání zájem věřitelů je zmiňovaný VV. V součinnosti s insolvenčním 

soudem a insolvenční správcem (viz. dále) přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení. VV 

je sestaven tehdy, je-li počet věřitelů dlužníka větší než 50. Pokud je věřitelů méně než 50, 

může schůze věřitelů rozhodnout, že namísto VV bude zvolen pouze zástupce věřitelů, 

společně s jeho náhradníkem. Členové VV jsou voleni z řad přihlášených věřitelů dlužníka a 

musejí v něm být zastoupeny všechny skupiny věřitelů dle pohledávek, tzn. se zajištěnými a 

nezajištěnými pohledávkami, kdy každá tato skupina zvolí svého zástupce do VV. Co se týče 

počtu členů VV, je dána minimální hranice 3 členů a maximální 7 členů. O konkrétním 

počtu rozhoduje schůze věřitelů, není dáno, že počet musí být lichý, je to však vhodné 

z hlediska hlasování. Pokud je počet členů sudý a dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas 

předsedy VV. 

Schůze VV jsou svolávány insolvenčním soudem, insolvenčním správcem anebo se 

může VV scházet z vlastní iniciativy tak, aby plnil svůj úkol chránit společný zájem věřitelů 

během insolvenčního řízení. Členové VV jsou povinni dát přednost tomuto společnému zájmu 

před zájmy svými i zájmy dalších osob. 

Mezi hlavní kompetence VV patří dohled nad hospodařením insolvenčního správce, 

udělování souhlasu k uzavírání smluv o úvěrovém financování, zabývá se schvalováním 

výdajů a nákladů, jež jsou spojeny s chodem společnosti, udržováním a správou majetkové 

podstaty dlužníka, insolvenčnímu správci také poskytuje podporu při jeho činnosti. VV může 

rozhodovat o ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky auditorem. 
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Členové VV nejsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech a údajích, které se při 

výkonu své funkce ve VV dozvědí, i přesto, že jsou oprávněni nahlížet do účetnictví nebo 

evidence dlužníka a do jiných písemností, kam může stejně tak nahlížet i insolvenční správce. 

Insolvenční zákon (dále jen „IZ“) ale nezapomněl na odpovědnost členů VV. Jsou odpovědni 

za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením svých povinností nebo neodborným 

přístupem a výkonem své práce, odpovídají také za své zaměstnance (Hásová, Moravec, 

2013). 

 

 Insolvenční správce 

Jedním z cílů přijetí nového IZ bylo zajistit vysokou efektivitu 

a kvalitu insolvenčního řízení. Významným procesním subjektem insolvenčního řízení je 

osoba vykonávající funkci insolvenčního správce. Je nezbytné, aby dosahovala takových 

kvalit, aby celé řízení proběhlo rychle a v souladu s požadavky, danými zákonem.  

Právo vykonávat tuto činnost vzniká nabytím právní moci povolení k výkonu 

činnosti. Po vzniku oprávnění je osoba zapsána do seznamu insolvenčních správců, teprve 

tímto okamžikem zapsání může být ustanoven jako správce pro konkrétní insolvenční řízení. 

Ministerstvo spravedlnosti ČR vydává povolení k výkonu funkce a vede také zmíněny 

seznam insolvenčních správců (Chalupecká et al., 2012). 

Insolvenčním správcem se častěji stává fyzická osoba, může se jím stát i veřejná 

obchodní společnost, zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení. 

Zahraniční obchodní společnost nebo sdružení se může stát insolvenčním správcem jen 

v případě, poskytuje-li stejné záruky ručení společníků jako v.o.s., a jsou založeny dle práva 

členského státu EU a členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru. V případě 

jmenování v.o.s. insolvenčním správcem, je tato společnost povinna bez prodlení oznámit 

insolvenčnímu soudu, kdo ze společníků bude jménem společnosti vykonávat funkci (Hásová, 

Moravec, 2013). 

Pokud se chce fyzická osoba stát insolvenčním správcem, musí splnit hned několik 

podmínek. Základními podmínkami pro získání oprávnění k výkonu činnosti insolvenčního 

správce je bezúhonnost, přesněji beztrestnost v rámci vybraných skupin trestných činů 

a schopnost řádného hospodaření, a plná způsobilost. Mimo to zákon o insolvenčních 

správcích stanovuje následující podmínky: 

∙ absolvované vysokoškolské magisterské vzdělání na VŠ v členském státě, 

∙ složení zkoušky nebo rozdílové zkoušky insolvenčního správce, 

∙ uhrazení správního poplatku 5000 Kč Ministerstvu spravedlnosti ČR, 
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∙ uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla 

vzniknout v souvislosti s výkonem funkce. 

 

Podle zákona osobou bezúhonnou není osoba, která nesmí zastávat funkci statutárního 

orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, jež je podnikatelem. O bezúhonnosti nemůžeme 

hovořit ani v případě, že dané osobě bylo ministerstvem zrušeno povolení, či zvláštní 

povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, z důvodu opakovaného nebo závažného 

porušení povinností, daných v IZ nebo zákoně o insolvenčních správcích. 

Znalost práva, řízení podniku, účetnictví a daní je hlavním předmětem zkoušky 

insolvenčního správce. Pokud je řeč o dlužnících – finančních institucích, jedná se o zvláštní 

zkoušku insolvenčního správce, která je rozšířena o potřebné znalosti k výkonu této funkce. 

Již zmíněna rozdílová zkouška je určena pro advokáty, daňové poradce, auditory anebo 

notáře. Tato zkouška je zúžena o oblasti, které již byly předmětem zkoušek předešlých, 

potřebných k výkonu těchto profesí (Chalupecká et al., 2012). 

Insolvenční soud, přesněji insolvenční soudce, stanovuje správce pro konkrétní 

insolvenční řízení. Je třeba tak učinit nejpozději v rozhodnutí o úpadku, před tímto 

rozhodnutím je možné stanovit tzv. předběžného správce, který se stává správcem s plnou 

působností. 

Jmenování tohoto správce není zcela konečné a je možno insolvenčního správce 

změnit. Mohou tak učinit věřitelské orgány neboli věřitelé na schůzi věřitelů a zároveň 

jmenovat nového insolvenčního správce. Pokud pro toto rozhodnutí hlasovala minimálně 

polovina všech přihlášených věřitelů ke dni, předcházejícímu konání schůze, je toto usnesení 

přijato. Takové rozhodnutí schůze věřitelů o odvolání ustanoveného správce je insolvenčním 

soudem nepřezkoumatelné a nezrušitelné. Z pádných důvodů, jež nemají nic společného 

s porušením povinností, může být insolvenční správce (dále jen „IS“) odvolán insolvenčním 

soudem. Toto může být učiněno na základě návrhu, podaného samotným IS, věřitelskými 

orgány nebo dokonce bez návrhu. Takto odvolaný správce je povinen oznámit a sdělit nově 

jmenovanému správci veškeré informace o dosavadní činnosti. Jeho odpovědnost za dobu, 

kdy byl ve výkonu funkce, tímto odvoláním nijak nezaniká. Neplní-li IS řádně všechny své 

povinnosti, nepostupuje-li při práci s odbornou péčí nebo poruší-li závažně zákonem nebo 

soudem danou povinnost, může ho insolvenční soud zprostit jeho funkce. Návrh na 

zproštění funkce může podat dlužník, či věřitelský orgán. 

Osoba IS je ve výkonu své funkce povinna jednat s odbornou péčí a svědomitě tak, 

aby byli věřitelé uspokojeni v co nejvyšší možné míře, proto poskytuje věřitelským orgánům 
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součinnost, nutnou k výkonu jejich funkce – účast na jejich jednáních. O stavu celého 

insolvenčního řízení podává nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu.  

Správce je odpovědný za škodu nebo jinou újmu, jež způsobí dlužníkovi, věřitelům 

nebo třetím osobám porušením povinností, popř. i tím, že nejednal s odbornou péčí při 

výkonu funkce IS. Pokud použije další osoby k plnění svých úkolů jako např. zaměstnance 

dlužníka nebo jiné osoby ve smluvním vztahu, odpovídá za způsobenou škodu naprosto 

stejným způsobem. Je proto více než žádoucí podmínka, dána zákonem, a to sice výše 

zmíněná povinnost uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu. Minimální limit 

pojistného pro IS, který je FO, je 1 000 000 Kč, pro obchodní a zahraniční společnosti se 

stejná částka násobí počtem ohlášených společníků (Hásová, Moravec, 2013). 

Činnosti IS podléhají způsobu řešení daného úpadku, dispoziční oprávnění 

s majetkovou podstatou na IS přechází pouze u způsobu řešení konkursem, popř. při 

oddlužení prodejem majetkové podstaty. Obecně lze říci, že při řešení dlužníkova úpadku 

některým sanačním způsobem, je činností správce dohlížet na dlužníka a plnit plán, 

stanovený k uspokojení věřitelů. 

V souladu s vyhláškou č. 313/2007 Sb. přísluší správci za výkon funkce pochopitelně 

odměna, která se odvíjí od způsobu řešení úpadku. Pokud hovoříme o konkursu, je odměna 

dána procentním podílem z výtěžku zpeněžení, jež připadá na věřitele. Jedná-li se o sanační 

způsoby řešení úpadku, je odměna vyplácena paušálně každý měsíc. Zdrojem těchto odměn je 

v prvé řadě majetková podstata dlužníka, v druhé řadě zálohy na náklady insolvenčního 

řízení, popř. stát. Stát ale uhrazuje odměny, vč. hotových výdajů (cestovné, telekomunikační 

poplatky, poštovné, atd.) pouze do výše 50 000 Kč. Názorným příkladem je tabulka č. 2.1, ve 

které jsou zachyceny odměny z výtěžku zpeněžení, jež je určeno k rozdělení mezi věřitele 

nezajištěné. Odměna je konstruována pevnou sazbou a procentní sazbou z výtěžku. Tyto 

položky se sčítají, IS tedy obdrží pevnou sazbu odměny plus procentní sazbu odměny, která 

se počítá vždy z částky přesahující spodní hranici rozmezí zpeněžení majetku. (Chalupecká et 

al., 2012). 
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Tab. 2.1 Odměna z výtěžku zpeněžení (Chalupecká et al., 2012) 

Výtěžek zpeněžení 
Pevná sazba 

odměny 
Procentní sazba odměny 

do 10 mil. Kč 0 Kč 15 % (minimálně však 45 tis. Kč) 

10 - 50 mil. kč 1 500 000 Kč 10 % z výtěžku nad 10 mil. Kč 

50 - 100 mil Kč 5 500 000 Kč 5 % z výtěžku nad 50 mil. Kč 

100 - 250 mil. Kč 8 000 000 Kč 1 % z výtěžku nad 100 mil. Kč 

nad 250 mil. Kč 9 500 000 Kč 0,5 % z výtěžku nad 250 mil. Kč 

 

 Insolvenční soud 

Celé insolvenční řízení probíhá pod taktovkou insolvenčního soudu. K tomuto soudu 

se podávají všechny návrhy, dodatky, přihlášky, stížnosti, aj. Tento soud je subjektem 

insolvenčního řízení, základními funkcemi jsou potom funkce rozhodovací a funkce 

dohlédací. Ve vztahu s ostatními procesními subjekty je to subjekt autoritativní, může totiž 

jednotlivým subjektům nařizovat úkoly a povinnosti k zabezpečení a naplňování účelu celého 

insolvenčního řízení. 

Co se týče funkce rozhodovací, soud, v rámci insolvenčního řízení, rozhoduje 

usnesením. Na počátku celého řízení je stěžejní rozhodnutí o insolvenčním návrhu, v průběhu 

řízení potom těmito usneseními upravuje celý vývoj řízení. 

V rámci dohlédací funkce soud dohlíží a kontroluje činnost dalších procesních 

subjektů. Koordinuje a reguluje tím proces celého řízení. V IZ je upravena podoba způsobu 

dohlížení nad prací a výkonem IS. Insolvenční soud může sankcionovat porušování 

povinností ostatních subjektů. Mimo jiné může vydáváním usnesení jmenovat VV, doplňovat 

členy a náhradníky VV, udělovat správci souhlas ke zpeněžení majetku, atd. 

V prvním stupni řeší insolvenční řízení krajské soudy, přičemž insolvenční soudce je 

stanoven na základě rozvrhu práce příslušného krajského soudu (Chalupecká et al., 2012). 

 

 Další procesní subjekty 

Do zahájeného řízení může jako další subjekt vstoupit státní zastupitelství. Státní 

zástupce se může účastnit schůze věřitelů. Státní zastupitelství má právo podat opravný 

prostředek proti rozhodnutí insolvenčního soudu, pokud tak mohou učinit i ostatní účastníci 

insolvenčního řízení. Jeho úkolem však není ochrana samotných věřitelů, ale měl by 

vystupovat v zásadních případech. 
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Posledním subjektem, který může vstoupit do insolvenčního řízení je osoba 

likvidátora. Přísluší mu pravomoc ve věcech dlužníka, které nepřešly během insolvenčního 

řízení na osobu IS. Likvidátor má také povinnost podat insolvenční návrh, je-li dlužník 

v úpadku. Při neuspokojivém průběhu insolvence, kdy po konkursu může nastat likvidace 

společnosti, může osoba IS plynule přejít do funkce likvidátora (Hásová, Moravec, 2013). 

2.1.4 Zahájení insolvenčního řízení 

Dnem věcného doručení insolvenčního návrhu příslušnému soudu je zahájeno 

insolvenční řízení. Účinky, plynoucí ze zahájení řízení, nadcházejí až okamžikem vyvěšení 

vyhlášky v insolvenčním rejstříku, kterou vydává insolvenční soud a je zveřejněna nejpozději 

do 2 hodin od doručení insolvenčního návrhu. V případě, že je návrh doručen mimo 

vymezenou pracovní dobu soudu, musí tak zveřejnění proběhnout do 2 hodin po zahájení 

úředních hodin nejbližšího pracovního dne. Tato vyhláška musí obsahovat označení 

insolvenčního soudu, označení osoby, která návrh podala a dlužníka, informaci o zveřejnění 

v rejstříku, jméno osoby, která vydala zmíněnou vyhlášku a v neposlední řadě den vydání. 

Insolvenční soud tuto zprávu o zahájení řízení musí poslat ještě dál. Bez prodlení jsou 

vyrozuměny i další subjekty a to FÚ, celní úřad, Úřad práce ČR, příslušná OSSZ, obecní 

soud, popř. další subjekty, u kterých probíhá řízení, týkající se dlužníka.  

Jedním z hlavních účinků zahájení řízení je to, že pohledávky a další práva, jež se 

týkají majetkové podstaty dlužníka, od té chvíle nemohou být uplatněny žalobou, pokud je 

možné je uplatnit přihláškou. Dále právo na uspokojení ze zajištění, jež přísluší majetku 

dlužníka, je možno uplatnit jen za podmínek, které jsou stanoveny v IZ (Chalupecká et al., 

2012). 

„Nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak, trvají účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního řízení, a jde-li o reorganizaci, 

do schválení reorganizačního plánu“ (Chalupecká et al., 2012 s. 90). 

S majetkovou podstatou může dlužník hospodařit jenom takovým způsobem, aby 

nenastala podstatně významná změna ve skladbě, využití nebo určení majetku. Zjednodušeně 

řečeno, lze i nadále běžným způsobem užívat svůj majetek mimo úkony, jako jsou prodej 

majetku, pronajmutí, směnění nebo darování majetku. Co se provozu společnosti týče, zákon 

neodporuje dlužníkovi v dalším provozu. Pokud bude zvoleno řešení podniku formou sanační, 

pokračování provozu se přímo předpokládá. Ukončení provozu podniku provede IS v případě, 

bude-li na dlužníka vyhlášen konkurs. Závazky, které vznikly před zahájením řízení je možno 
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zaplatit po zahájení insolvenčního řízení, ale pouze v rozsahu a za podmínek, stanovených IZ 

(Maršíková, 2009). 

2.1.5 Rozhodnutí o úpadku 

Dalším krokem v tomto řízení je rozhodnutí o úpadku. Tento krok je významným 

milníkem v dalším průběhu insolvence. S jeho vydáním je, mimo jiné, spojen začátek plynutí 

významných lhůt. Toto rozhodnutí je vydáno soudem poté, co si daný soud ověří a zjistí, že je 

dlužník v úpadku. Teprve poté je možné rozhodovat o tom, jak bude tento úpadek řešen. 

Toto rozhodnutí je také okamžikem, kdy musí být jmenován IS. V oficiálním 

rozhodnutí o úpadku, zveřejněným v insolvenčním rejstříku, se věřitelé vyzývají k tomu, aby 

do řízení přihlásili ve stanovené lhůtě své pohledávky. Do doby vyhlášení úpadku ale není 

věřitelům vůbec jasné, zda bude zjištěn úpadek dlužníka, tím pádem ani to, jestli budou 

v daném řízení přihlášené pohledávky uspokojeny. Pokud existují zajištění věřitelé, tito mají 

povinnost insolvenčnímu správci oznámit, jaká zajišťovací práva uplatňují. 

Rozhodnutí o úpadku ukládá dlužníkovi povinnost sestavit seznam svého majetku 

a závazků, a tento seznam odevzdat IS. V zákoně není žádná zmínka o sankci za nesplnění 

této povinnosti. V případě sanačních způsobu řešení bychom ale mohli považovat nesplnění 

této povinnosti za nechuť spolupracovat. Špatná spolupráce, nedodržování lhůt a podobné 

nedodržování povinností by mohl vést k neschválení sanačního způsobu řešení úpadku. 

Do 3 měsíců od tohoto vyhlášení musí být svolána schůze věřitelů. Její termín, včetně 

termínu a místa konání přezkumného jednání je taktéž v rozhodnutí o úpadku uvedeno. 

Zákon myslí i na dlužníky, kteří svou vlastní aktivitou, jež je mimo insolvenční řízení, 

dokážou urovnat vztahy s věřiteli. V takovém případě by bylo insolvenční řízení již bezúčelné 

a proto může dojít k jeho ukončení. Tato situace je ale podmíněna tím, že sice padlo 

rozhodnutí o úpadku, nikoli však rozhodnutí o způsob řešení úpadku. 

2.1.6 Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku 

Mohli bychom klidně říci, že alfou omegou v celém insolvenčním řízení je odpověď 

na otázku „co dál?“. Za základní způsoby řešení úpadku můžeme považovat konkurs, 

reorganizaci a oddlužení (viz obr. 2.1). Reorganizace a oddlužení se považují za způsob 

sanace podniku, tedy záchranu fungování a dalšího vývoje existující společnosti (Chalupecká 

et al., 2012). 



22 

 

2.1.6.1 Konkurs 

Konkurs představuje takové řešení úpadku, kdy se nepředpokládá další činnost 

dlužníka. Rozhodnutí o prohlášení konkursu vydá insolvenční soud pouze v těch případech, 

kdy je u dlužníka vyloučena reorganizace či oddlužení. Konkurs lze ovšem prohlásit i 

přeměnou reorganizace nebo po zrušení schváleného oddlužení (Hásová, Moravec, 2013). 

Záměrem konkursu je likvidace společnosti dlužníka, což by mělo vést k co 

nejvyššímu a nejefektivnějšímu uspokojení všech pohledávek zpeněžením majetkové 

podstaty. Pro dlužníka v úpadku to sice znamená ekonomickou likvidaci, pohledávky, které 

nebyly uspokojeny v závislosti na rozsahu majetkové podstaty, však nezanikají ani po 

skončení insolvenčního řízení. 

Konkurs lze prohlásit jak na fyzickou, tak na právnickou osobu, podnikatele i 

nepodnikatele. Řešení úpadku konkursem připadá v úvahu tehdy, je-li vyloučeno jedno ze 

sanačních způsobů řešení, tedy reorganizace nebo oddlužení nebo nesplňuje-li dlužník 

náležitosti pro tyto sanační způsoby. V případě, že dlužník není podnikatelem, jedinou 

možností je oddlužení. Nesplněnou náležitostí je zde myšlen fakt, že dlužník včas nepodal 

návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud tedy do 30 dnů od vyhlášení úpadku vydá 

rozhodnutí o prohlášení konkursu. Pokud je dlužník podnikatelem a nesplní povinnosti 

k povolení reorganizace, vydá insolvenční soud také rozhodnutí o prohlášení konkursu, ale 

tentokrát do 3 měsíců od prohlášení úpadku. 

Je také možné, že dlužník nejdříve splňuje všechny náležitosti pro uskutečnění 

sanačního způsobu řešení, ale v průběhu celého řízení se toto rozhodnutí nepotvrdí. V takové 

situaci je na místě přeměna stávajícího způsobu řešení na konkurs. 

 

 Provoz podniku v konkursu 

Vyhlášením konkursu však provoz podniku nekončí, vlastník zůstává i nadále 

vlastníkem, do hlavní role se k němu přidává IS. Na tuto osobu přechází oprávnění řídit tuto 

společnost a dispozice s majetkovou podstatou. Řízení společnosti tedy záleží od této chvíle 

především na IS (Chalupecká et al., 2012). 

 

 Zpeněžení majetku v konkursu 

Až po soudním rozhodnutí o prohlášení konkursu a po prvním termínu schůze věřitelů 

může dojít ke zpeněžení majetkové podstaty. Zpeněžení lze provést několika způsoby, kdy 

první z nich je veřejná dražba, provedená na návrh IS. Dalším způsobem je zpeněžení 

prodejem mimo veřejnou dražbu. K tomuto způsobu zpeněžení je pro IS nutný souhlas 
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insolvenčního soudu, kde jsou, mimo jiné, stanoveny podmínky prodeje. Smlouva o 

zpeněžení nemůže nabýt platnosti, dokud IS nezíská souhlas jak zmíněného soudu, tak také 

souhlas VV. Zákon uvádí, že tyto souhlasy lze získat i dodatečně. Posledními dvěma způsoby 

jsou zpeněžení prodejem movitých a nemovitých věcí a zpeněžení dlužníkova podniku. 

Po zpeněžení majetkové podstaty je IS povinen podat insolvenčnímu soudu konečnou 

zprávu, včetně zúčtování jeho odměn a výdajů. Do 15 dnů od zveřejnění této konečné zprávy 

v insolvenčním rejstříku, lze podat námitky. Schválená zpráva je dále podkladem pro rozvrh, 

kde se uvádí, kolik a jaká část má být vyplacena z jaké pohledávky (Hásová, Moravec, 2013). 

Hovoříme-li ale o uspokojování věřitelů, málokdy bylo doposud uspokojení vyšší než 

20 %. Zajištění věřitelé mají v tomto případě daleko větší naději ve vyšší uspokojení, v drtivé 

většině případů se předpokládá 100% uspokojení, nebereme-li v potaz odečtení nákladů na 

správu, prodej a odměnu IS (Synek et al., 2010). 

Pokud nejsou uspokojeny pohledávky anebo je uspokojena pouze jejich část, 

pohledávka nezaniká, v případě, že dlužník je PO, nejpravděpodobněji bude následovat zánik 

této PO, tím pádem nemožnost pohledávku dále vymáhat. Hovoříme-li ale o FO, lze 

pohledávku vymáhat soudním výkonem nebo exekucí a to v promlčené lhůtě 10 let.  

2.1.6.2 Oddlužení 

Oddlužení je prvním ze sanačních způsobů řešení. V tomto případě je dlužníkovi dána 

možnost řešit ekonomické problémy jinak, než formou konkursu. Hlavním cílem zde není 

maximální uspokojení věřitelů, ale to, umožnit dlužníkovi, aby se oddlužil, osvobodil se od 

dluhů a znovu se zapojil do ekonomického života. Důležité je ovšem zmínit, že oddlužení je, 

jako způsob řešení úpadku, určeno pouze pro nepodnikatele (PO i FO), tento termín ovšem 

není v zákoně dále specifikován (Hásová, Moravec, 2013). V jedné z publikací je tento termín 

popsán tak, že dlužník nesmí být podnikatelem dle předpisu o živnostenském podnikání 

(popř. přerušeno provozování živnosti) a nesmí mít dluhy z předešlého podnikání. 5 let před 

zahájením insolvenčního řízení nesmí být dlužník odsouzen pro trestný čin hospodářské nebo 

majetkové povahy nebo fakt, že probíhalo jiné insolvenční, popř. konkursní řízení, kde byl 

řešen právě jeho úpadek. 

Návrh na povolení oddlužení zde podává pouze dlužník, věřitel může podat jen 

insolvenční návrh. Insolvenční soud tento návrh schválí, je-li podán včas a správně a je-li 

soud přesvědčen, že dlužník bude schopen uspokojit své pohledávky alespoň do výše 30 %. 
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 Způsoby provedení oddlužení 

Oddlužení je šetrný způsob řešení úpadku, lze jej provést sestavením splátkového 

kalendáře nebo zpeněžením majetku dlužníka. V případě oddlužení splátkovým kalendářem 

je dlužníkovi ponechán majetek, ale je mu uložena povinnost, aby zabavitelnou část svých 

příjmů rozdělovat po dobu 5 let svým věřitelům poměrně dle výše jejich pohledávek. 

V případě zpeněžení majetkové podstaty je dlužníkův majetek správcem zpeněžen a dále 

rozdělen mezi věřitele. To ovšem neznamená konec činnosti dlužníka. Ten totiž může získat 

další majetek, jenž už není zahrnut do majetku, který se zpeněží ve prospěch věřitelů 

(Maršíková, 2009). 

2.1.6.3 Reorganizace 

Reorganizaci chápeme jako postupné uspokojování pohledávek při nepřerušení 

provozu dlužníkova podniku (Hásová, Moravec, 2013). 

Odlišností od konkursu je zde fakt, že se předpokládá zachování provozu podniku 

dlužníka. Základním dokumentem je zde schválený reorganizační plán, který je podán buď 

spolu s dlužníkovým insolvenčním návrhem anebo je podán až po rozhodnutí o úpadku 

(Chalupecká et al., 2012). 

Vzhledem k tématu této diplomové práce bude reorganizace, jako jeden z možných 

způsobů řešení úpadku, dále rozebrána a podrobně popsána v kapitole 2.2. 

2.1.7 Insolvenční rejstřík 

Novou skutečností je také zřízení insolvenčního rejstříku, kde se vede seznam IS, 

dlužníků a insolvenční spisy. Správcem tohoto informačního systému veřejné správy je 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Jedná se o veřejně přístupný systém (výjimku 

tvoří zákonem stanové údaje), kdy každý jedinec má právo do něj nahlížet, stahovat a 

pořizovat kopie a výpisy. Kvantum údajů v insolvenčním rejstříku značně přesahuje údaje 

v prvotní databázi, která existovala již před přijetím nového IZ. Tato veřejně dostupná 

neformální databáze je přístupná na internetové stránce http://www.justice.cz (Kislingerová et 

al., 2007).  

2.1.8 Majetková podstata 

Již několikrát byl zmíněn pojem majetková podstata. Proto je na místě objasnění 

tohoto velmi významného pojmu.  

Majetková podstata je souhrn majetku dlužníka, který je vymezený k uspokojení 

věřitelů. V IZ nalezneme celý seznam aktiv, jež tvoří majetkovou podstatu. Těmito aktivy 
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mohou být nejlikvidnější aktiva, jako je hotovost v pokladnách dlužníka a peněžní prostředky 

na běžných účtech, dále soubor movitých i nemovitých věcí, různé cenné papíry – akcie, 

vkladní knížky, vkladní listy, peněžité i nepeněžité pohledávky, apod. Možná trochu 

neobvyklou, ale rozhodně možnou součástí majetkové podstaty může být také obchodní podíl, 

či dlužníkův plat nebo mzda (Hásová, Moravec, 2013). 

Z hlediska časového do majetkové podstaty řadíme majetek stávající, majetek 

předchozí, což je majetek, který připadal dlužníkovi před samotným vznikem majetkové 

podstaty, a majetek budoucí, který dlužník získá v průběhu insolvenčního řízení. Oproti 

tomu, do majetkové podstaty nejsou zahrnuty věci nezbytně nutné k uspokojování hmotných 

potřeb dlužníka a jeho rodiny a majetek, jehož prodej by byl v rozporu s lidskou morálkou. 

Tímto jsou myšleny věci jako oblečení, vybavení domácnosti, snubní prsteny, léky a 

zdravotnické potřeby, peníze do výše dvojnásobku životního minima, atd. Na rozdíl od 

exekučního rozhodnutí, do majetkové podstaty lze započítat věci, které jsou nevyhnutelně 

potřebné k výkonu podnikatelské činnosti (Chalupecká et al., 2012). 

2.1.9 Pohledávky v insolvenčním řízení 

Tím, že věřitelé chtějí pochopitelně dostát své pohledávce a tu přihlásí do řízení, dělá 

z věřitelů účastníky celého insolvenčního řízení. Mohou se podílet na postupu řešení úpadku 

prostřednictvím schůze věřitelů, popř. VV a ovlivnit tak průběh řízení dlužníkova úpadku. Po 

věřitelích je účast na schůzích vyžadována, není však povinná (viz kap. 2.1.3). Zákon tak dává 

prostor pro jednání a nalezení řešení a shody, přijatelné pro obě strany. 

Oznámení o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku dává věřitelům 

možnost přihlásit své pohledávky do řízení prostřednictvím insolvenčního soudu. Věřitelé 

nemusejí čekat až na samotné rozhodnutí o úpadku dlužníka, což ale další fáze procesu 

specifikuje a až v této chvíli je jasný následující postup, včetně lhůt a termínů schůze věřitelů 

a přezkumného jednání. Samotná lhůta pro přihlášení pohledávky však nesmí být kratší než 

30 dnů a delší než 2 měsíce (Bařinová, Vozňáková, 2007). 

Ministerstvo spravedlnosti vydá formulář, na kterém se přihlášky pohledávek 

podávají. Přihláška, která je podána na jiném než předepsaném formuláři, je neplatná a není 

na ni brán zřetel. Tímto se pohledávky formalizují a stávají se tak přehlednými, což je 

usnadněním při přezkoumání, zejména v těch insolvenčních řízeních, kde je přihlášeno značné 

množství pohledávek (Hásová, Moravec, 2013). Přihláška pohledávky je, včetně vzoru a 

pokynů k vyplnění, pro věřitele dostupná na webu insolvenčního rejstříku ve dvou verzích a 

to ve verzi pro ruční vyplnění a pro elektronické vyplnění. Jak vypadá nevyplněná přihláška 
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pohledávky pro elektronické vyplnění je, prostřednictvím kopie této přihlášky, uvedena 

v příloze č. 3. 

V případě, že věřitel svou pohledávku nepřihlásí, což není jeho povinností, připravuje 

se tím o možnost svou pohledávku „vybojovat“. Realizace pohledávky po skončení 

insolvenčního řízení není možná. Pokud je zvoleno řešení úpadku například oddlužením, je 

dost možné, pokud dlužník podá takový návrh, že insolvenční soud osvobodí dlužníka od 

placení pohledávek, jež nebyly přihlášeny věřiteli do řízení (Hásová, Moravec, 2013). 

Přezkumné jednání se koná po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek, nejbližší 

termín je 7 dnů po uplynutí této lhůty. Na tomto jednání provádí přezkum pohledávky již IS, 

který je jmenován v rozhodnutí o úpadku dlužníka, a věřitelé. Přezkum pohledávek má 

stanovený postup, čímž zákon brání nadhodnocování pohledávek. Stejný postup je uplatňován 

i při přezkoumání hodnoty zajištění přihlášené pohledávky.  

Nový IZ rozdělil pohledávky jasněji a jednodušeji než původní zákon o konkursu a 

vyrovnání a to následujícím způsobem: 

 pohledávky za majetkovou podstatou, 

 pohledávky postavené na stejnou úroveň jako pohledávky za majetkovou 

podstatou, 

 pohledávky zajištěných věřitelů, 

 pohledávky ostatní. 

 

První dvě skupiny pohledávek lze uspokojit i kdykoliv během konkursu. Všechno to 

jsou ale pohledávky, které existovaly již před zahájením insolvenčního řízení. Pohledávky 

postavené na úroveň pohledávek za majetkovou podstatou jsou například pohledávky 

pracovněprávní, tj. pohledávky zaměstnanců dlužníka, pohledávky za náhradu škody 

způsobené na zdraví, pohledávky státu, přesněji úřadu práce za náhradu mezd, vyplacených 

zaměstnancům a další pohledávky, o kterých se zákon zmiňuje. 

Pohledávky zajištěných věřitelů jsou zajištěny majetkem z majetkové podstaty 

dlužníka. Zde hovoříme o zástavním právu, zadržovacím právu, zajišťovacím převodem 

práva, apod. Považuji za důležité zmínit, že tyto pohledávky se uspokojují z výtěžku 

zpeněžení předmětu zajištění. Věřitelé ale nemohou počítat, že 100 % tohoto zpeněžení 

bude použito na pokrytí jejích pohledávky. Zákon stanovuje, že max. 5 % výtěžku může být 

použito na náklady spojené se zpeněžením, max. 4 % na náklady spojené se správou předmětu 

zajištění a cca 15 % připadá na odměnu správce. 
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Výše zmíněné rozdělení pohledávek, včetně jejich uspokojení můžeme sledovat na 

následujícím obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4 Uspokojení pohledávek dle insolvenčního zákona (Bařinová, Vozňáková, 2007, s. 

125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neméně důležitou skupinou jsou pohledávky vzniklé po zahájení řízení. Těmito jsou 

např. nutné výdaje, odměny buď předběžného nebo IS, odměna členů VV, zálohy na náklady 

insolvenčního řízení (pakliže je zaplatila, v souladu s rozhodnutím soudu, jiná osoba než 

dlužník), aj. 

Pohledávka dlužníkovi může vzniknout i po rozhodnutí o úpadku, čemuž odpovídají 

hotové výdaje a odměna IS, likvidátora, popř. osoby v obdobném postavení, úhrada výdajů 

takových osob, které poskytli IS určitý druh spolupráce, náklady na udržování a správu 

majetkové podstaty, odměny znalce za provedení ocenění majetku dlužníka, daně, poplatky, 

pojistné na sociální zabezpečení, aj. (Bařinová, Vozňáková, 2007). 

2.2 Reorganizace 

Jak už bylo několikrát zmíněno, pojem reorganizace je v podmínkách České republiky 

používán až od 1. 1. 2008. Varianta reorganizace by měla dát možnost obejít propast 

Výtěžek z prodeje 

majetkové podstaty 

Uspokojení 

pohledávek za 

majetkovou 

podstatou 

Uspokojení 

pohledávek 

postavených na 

roveň pohledávek 

za maj. podstatou 

Uspokojení 

pohledávek 

zajištěných věřitelů 

z výtěžku prodeje 

předmětu zajištění 

Zůstatek výtěžku zpeněžení 

majetkové podstaty k uspokojení 

ostatních pohledávek 



28 

 

likvidačního charakteru konkursu a stát se tak sanační alternativou. Český zákonodárce 

našel inspiraci v právních řádech především Německa a Spojených států.  

Podle odst. 1 § 316 IZ reorganizaci chápeme jako „postupné uspokojování pohledávek 

věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění 

hospodaření tohoto podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou 

kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů“ (Schelleová, 2006, s. 215). 

Reorganizace je určena pouze pro podnikatele, přesněji pro jeho podnik, přičemž 

dlužník nesmí být PO v likvidaci. Dlužník nesmí být ani obchodníkem s CP nebo mít 

oprávnění k obchodování na komoditní burze a dlužníkem nesmí být ani finanční instituce, 

pro ty je úprava v IZ uvedena samostatně. Hovoříme-li o nutných podmínkách, celkový obrat, 

podle zvláštního předpisu, za poslední účetní období před insolvenčním návrhem musí činit 

alespoň 100 000 000 Kč nebo podnik musí mít alespoň 100 zaměstnanců (Kislingerová et al., 

2007). Stačí, aby bylo splněno pouze jedno z těchto dvou kritérií, nikoliv současně. Když se 

vrátíme na začátek – je tedy více než jasné, že takový podnik bude mít více než 2 věřitele, což 

je podmínka pro podání insolvenčního návrhu a prohlášení úpadku společnosti. Tato druhá 

podmínka však neplatí, hovoříme-li o tzv. předpřipravené reorganizaci, to znamená, že 

dlužník zároveň s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí o úpadku 

předloží reorganizační plán schválený alespoň polovinou věřitelů (Chalupecká et al., 2012). 

Schéma s celým průběhem reorganizace od rozhodnutí o povolení reorganizace až po 

ukončení reorganizace, potažmo přeměnu reorganizace v konkurs, je znázorněno 

v příloze č. 2. 

2.2.1 Návrh na povolení reorganizace 

Návrh na povolení reorganizace je oprávněn podat dlužník i věřitel. Podá-li ho 

věřitel, musí splňovat zákonná kritéria. Podá-li ho dlužník, musí tak učinit nejpozději 10 dnů 

před konáním první schůze věřitelů, kde může dojít ke schválení tohoto návrhu poté, co IS 

seznámí věřitele se zprávou o hospodářské situaci dlužníka.  

Návrh musí obsahovat mimo obecných náležitostí jako jsou označení dlužníka a 

dalších oprávněných osob, také informaci o tom, jakým způsobem chce navrhovatel 

reorganizaci uskutečnit a údaj o tom, že splňuje poctivý záměr. Informace, týkající se 

navrhovaného způsobu reorganizace ovšem nejsou závazné při samotném sestavování 

reorganizačního plánu.  
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Osoby, které mají oprávnění jakkoliv nakládat s majetkovou podstatou dlužníka mají 

po podání návrhu na povolení reorganizace povinnost zdržet se právních úkonů, kterými by 

mohli ohrozit nebo zmařit průběh reorganizace. 

K tomuto návrhu musí dlužník doložit stejné seznamy jako k insolvenčnímu návrhu, 

tedy seznam majetku, závazků, atd. Protože je ale pravděpodobné, že od doby podání 

insolvenčního návrhu po dobu podání návrhu na povolení reorganizace proběhly nějaké 

změny, musí zde doložit také prohlášení o změnách, ke kterým došlo ve zmíněném 

mezidobí. Ve smyslu § 326 IZ je nutné také doložit výpisy z rejstříku trestů statutárního 

orgánu dlužníka, či zákonného zástupce, s ohledem na zkoumání poctivého záměru (Hásová, 

Moravec, 2013). 

O dalším postupu rozhoduje soud a logicky je první variantou povolení reorganizace 

na základě tohoto návrhu, zamítnutí reorganizace je druhou variantou a třetí potom 

odmítnutí tohoto návrhu (Chalupecká et al., 2012). Soud odmítne návrh na povolení 

reorganizace z důvodu opožděného podání. Pokud je návrh vadný, soud ho nemůže rovnou 

odmítnout, ale je povinný vyzvat navrhovatele k opravě, či doplnění chybějících údajů a to do 

7 dnů. Pokud i přesto dojde k zamítnutí návrhu, musí soud o této skutečnosti neprodleně 

informovat navrhovatele, není-li navrhovatelem dlužník, tak dlužníka, insolvenčního, popř. 

předběžného správce a VV. Nabízí se otázka možnosti odvolání proti takovému rozhodnutí, 

toto může učinit pouze navrhovatel. 

V případě, že je návrh na povolení reorganizace podán společně s insolvenčním 

návrhem, soud řeší tyto návrhy zvlášť, přičemž pokud bude insolvenční návrh shledán 

vadným, návrh na povolení reorganizace nebude ani projednán. Po pravomocném odmítnutí 

návrhu na povolení reorganizace a uplynutí lhůty k podání návrhu dalším osobám, bude 

následovat řešení dlužníkova úpadku konkursem.  

Jestliže návrh není odmítnut, soud bude v dalším projednávání o tomto návrhu 

postupovat dle § 148 – 152 IZ a to na schůzi věřitelů. Jak už bylo zmíněno, pokud dlužník 

podá spolu insolvenčním návrhem, kde navrhuje řešení úpadku reorganizací, i reorganizační 

plán, schválený polovinou zajištěných a polovinou nezajištěných věřitelů (což se počítá dle 

výše pohledávek), soud spojí tyto dvě rozhodnutí – o úpadku a o povolení reorganizace. 

K zamítnutí návrhu může dojít, předpokládá-li soud, že je reorganizací sledován 

nepoctivý záměr, podala-li návrh osoba, jejíž předchozí návrh na povolení reorganizace byl 

již zamítnut anebo jedná-li se o návrh, který nebyl schválen na schůzi věřitelů. 

Je na místě konkretizovat výraz nepoctivý záměr. Soud má především pravomoc hájit 

zájem věřitelů. Dle § 326 odst. 2 IZ lze hovořit o nepoctivém záměru tehdy, pokud probíhalo 
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v posledních 5 letech jiné insolvenční řízení nebo řízení, jež řeší úpadek a to ohledně 

dlužníka, jeho statutárního orgánu nebo člena kolektivního statutárního orgánu, samozřejmě 

v závislosti na výsledku takového řízení. Dalším kritériem poukazujícím na nepoctivý záměr 

je skutečnost, že na dlužníka v posledních 5 letech před insolvenčním řízení proběhlo trestní 

řízení s ukončením v podobě odsouzení pro trestný čin hospodářské, či majetkové 

povahy. 

Důležitá je také zmínka o tom, že dlužník má možnost vzít návrh na povolení 

reorganizace zpět v případě, že o návrhu dosud není rozhodnuto. 

Nedojde-li ani k jednomu z výše uvedených, tedy zpětvzetí, zamítnutí ani odmítnutí, 

připadá v úvahu pouze povolení reorganizace, čímž je spuštěn celý proces reorganizace. 

Odvolání proti rozhodnutí o povolení není možné. V takovémto rozhodnutí musí být obsaženy 

následující informace: 

 verdikt o povolení reorganizace, 

 ustanovení, kdo je insolvenční správce, 

 výzvu dlužníkovi, aby do 120 dnů předložil vypracovaný reorganizační plán, 

popř. sdělení informace o tom, že nehodlá reorganizační plán předložit, 

 sdělení podmínek pro další osoby, jež chtějí podat reorganizační plán, 

 ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty, 

 další informace o opatřeních, týkajících se majetkové podstaty, jež jsou 

nezbytné pro zajištění účelu reorganizace. 

 

Do popředí celého průběhu reorganizace se dostává především osoba IS. Jeho 

povinností je provádět úkony stanovené soudem, jako je dohled nad činnostmi dlužníka 

s dispozičními oprávněními, nad sepisováním a zjišťováním majetkové podstaty, dále 

sestavuje seznam věřitelů, kompletuje a dodává zprávy VV, aj. Další jeho kompetence 

spočívá v určování, se souhlasem VV, výše uspokojení pohledávek vedoucích zaměstnanců 

dlužníka, jež vznikly po povolení reorganizace (Hásová, Moravec, 2013). Domnívám se, že 

tato záležitost může být stěžejním důvodem ke sporům mezi vedením společnosti a IS, 

protože se předpokládá, že v období reorganizace, jako sanačního způsobu řešení úpadku, 

nastanou, mimo jiné, úsporná opatření. 

IS sice v této roli vykonává funkci valné hromady, nepřechází na něj však právo 

jmenovat, volit, či odvolávat členy statutárního orgánu a dozorčí rady dlužníka. Toto právo 

zůstává na společnících nebo akcionářích ale s podmínkou odsouhlasení VV, čímž právě VV 
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získává kontrolu nad osobami, které se mohou zapojit do celého procesu (Hásová, Moravec, 

2013). 

2.2.2 Věřitelé při reorganizaci 

Účastníky reorganizace jsou věřitelé přihlášení, stejně tak i věřitelé s pohledávkami za 

majetkovou podstatou a jim na roveň postaveni. Druhé dvě skupiny věřitelů se ale neúčastní 

schůze věřitelů, popř. pouze jako veřejnost, nepodílí se tedy ani na rozhodování ohledně 

reorganizačního plánu (Hásová, Moravec, 2013). 

Když věřitel zjistí, že byla dlužníkovi povolena reorganizace, neplynou mu zvlášť 

žádná práva ani povinnosti. Nejdůležitější věcí, která ovšem není povinná, je přihlášení své 

pohledávky, pokud tak již neučinil po zahájení insolvenčního řízení, tedy ve chvíli, kdy ještě 

dlužník nevěděl o způsobu řešení úpadku (konkurs či reorganizace). Zákon nezapomíná ani na 

případy, kdy se chce například věřitel obohatit na dlužníkovi, tímto vznikají tzv. incidenční 

spory. Popřít pohledávku lze z důvodu pravosti, výše anebo pořadí a to buď dlužníkem anebo 

IS, což má stejné účinky. Po popření pohledávky se koná přezkumné jednání. Pokud se tak 

stalo ještě před povolením reorganizace, zúčastnil-li se nositel takové popřené pohledávky 

přezkumného jednání, a jeho pohledávka byla popřena IS i dlužníkem, začíná věřiteli běžet 

lhůta 30 dnů od data konání přezkumného jednání na to, aby mohl podat žalobu proti IS. Proti 

dlužníkovi lze podat žalobu, a platí zde stejná 30 denní lhůta, až od povolení reorganizace. 

Nelze vést ovšem dva incidenční spory o jedné pohledávce naráz, žaloba lze však rozšířit o 

druhého žalovaného – dlužníka (Maršíková, 2009). 

Věřitelé, účastnící se reorganizace jsou rozdělení dle svých pohledávek, jak už bylo 

popsáno v podkapitole 2.1.8. Konkrétní rozdělení věřitelů je uvedeno v reorganizačním 

plánu, kde musí být také uvedeno, dle jakých kritérií byly skupiny věřitelů vytvořeny. Tento 

plán bere ohledy na právní postavení, popř. hospodářské zájmy věřitelů, tím pádem může být 

rozdělení ještě širší (např. jedná-li se o dodavatele stěžejního materiálu, či surovin). Zákon 

nechává ve tvorbě těchto skupin částečnou volnost navrhovateli (Chalupecká et al., 2012). 

Volnost je ale opravdu částečná, zákon totiž v § 337 stanovuje každého zajištěného 

věřitele za samostatnou skupinu. Stejně jsou za samostatnou skupinu považování společníci a 

členové dlužníka, jejichž pohledávka je právo, které vyplývá z jejich účasti ve společnosti 

v případě, že se dlužník nachází v úpadku kvůli platební neschopnosti. Poslední skupinou 

věřitelů jsou ti věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizací dotčeny. Jedná se o takové 

pohledávky, kdy jejich výše, splatnost, další vlastnosti ani práva reorganizační plán 

nepozměňuje (Schelleová, 2006). 
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2.2.3 Reorganizační plán 

Základním dokumentem reorganizace je reorganizační plán. Jak už bylo psáno výše, 

reorganizace znamená pro dlužníka to, že jeho činnost nebude přerušena, bude i nadále 

pokračovat, ale v mezích právě reorganizačního plánu (Kislingerová et al., 2007). 

Přesnou definici můžeme dohledat v § 338 IZ a to v následujícím znění. 

„Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené 

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

uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli“ (Schelleová, 2006, s. 180). 

Reorganizační plán (dále jen „RP“) je také stěžejním dokumentem ve věci vymezení 

právního postavení dotčených osob, jež vyplývá ze schválení reorganizace. Jeho náplň a 

obsažená opatření by měli být jakousi cestou k revitalizaci podniku dlužníka a jeho činnosti 

(Synek et al., 2010). 

Dlužník má největší znalost svého podniku, svých zaměstnanců a celkově největší 

přehled o všech podnikových procesech. Z tohoto důvodu má přednostní právo na sestavení 

RP. Výjimkou je situace, kdy dlužník po povolení reorganizace oznámí soudu, že nehodlá RP 

sestavovat nebo dohodnou-li se věřitelé na schůzi věřitelů o tom, že dlužník toto přednostní 

právo nemá. Pokud dlužník neplní náležitosti RP nebo má snahu proces reorganizace zmařit, 

může soud buď celý proces ukončit, nebo výrazně zkrátit dobu danou na sestavení tohoto 

plánu (Chalupecká et al., 2012). Je-li dlužník zbaven přednostního práva sestavit RP, vyzve 

soud další osoby. 

V případě, že dlužník soudu nepředloží RP, současně s návrhem na povolení 

reorganizace, je tak povinen učinit do 120 dnů od rozhodnutí o povolení reorganizace. Tato 

lhůta může být insolvenčním soudem prodloužena o dalších 120 dnů.  

2.2.3.1 Obsah reorganizačního plánu 

Výše již bylo zmíněno, že v RP je nezbytně nutná zmínka o rozdělení věřitelů do 

skupin i s určením, jakým způsobem bude s danými pohledávkami naloženo. Velmi důležitou 

a vcelku zásadní informací, kterou musí RP obsahovat je informace o tom, zda bude 

pokračovat provoz společnosti v úpadku a uvedení způsobu provedení reorganizace, což 

bude konkrétněji popsáno v další části práce (viz 2.2.3.2). 

Dále musí být v RP objasněny a určeny osoby, které mohou nakládat s majetkovou 

podstatou dlužníka, včetně rozsahu jejich práv, tzn. opatření k plnění RP z hlediska nakládání 

s majetkovou podstatou. 
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V případě, že se na financování tvorby RP podílejí další osoby, popř. pokud další 

osoby převezmou dlužníkovy závazky, včetně rozsahu, musí být tato skutečnost v RP 

uvedena.  

Do RP musí být zapojení i zaměstnanci dlužníka, proto i o nich musí být zmínka 

v RP, zejména tedy informace o tom, jak RP ovlivní zaměstnanost společnosti.  

Každého věřitele dozajista zajímá, jak to bude s jeho pohledávkou po skončení 

reorganizace, proto tedy zákon stanovuje i povinnost zmínit se o této záležitosti, včetně 

pohledávek, ohledně nichž nebyl skončen incidenční spor. Tvůrce RP nesmí opomenout ani 

konkrétní čísla, tedy částku určenou ke splacení všech pohledávek a jednotlivé částky, 

určené ke splacení pohledávek konkrétní skupiny věřitelů (Hásová, Moravec, 2013). 

2.2.3.2 Provedení reorganizace 

Možné způsoby provedení reorganizace upřesňuje § 341 IZ. Mezi tyto způsoby patří: 

 restrukturalizace pohledávek – prominutí části dluhu anebo posunutí data 

splatnosti, 

 prodej veškeré majetkové podstaty, její části anebo prodejem podniku 

dlužníka, 

 vydání části aktiv dlužníka věřitelům anebo převod aktiv na nově založenou 

PO, 

 fúze dlužníka,  

 emitování akcií, popř. jiných CP, 

 zaopatření financování podniku a jeho provozu, 

 změna zakladatelské listiny nebo stanov podniku (Schelleová, 2006). 

 

RP může ovlivnit výši, splatnost, pořadí a další fakta, týkající se pohledávek věřitelů 

dlužníka. Na znaleckém posudku a ekonomických možnostech závisí míra prominutí 

dlužníkova dluhu. Zajímavá je zmínka o likvidaci dlužníka v reorganizaci, jak uvádí Hásová 

a Moravec ve své publikaci. I když je reorganizace brána jako sanační způsob řešení 

dlužníkova úpadku, v rámci RP je možné provést likvidaci a rozprodej majetkové podstaty. 

Převod aktiv dlužníka na nově založenou PO je opatřením, díky kterému získají věřitelé nárok 

na majetek nové společnosti a tím pádem minimálně naději, že jejích pohledávka bude 

uspokojena. K fúzi je potřeba ochota dalšího subjektu takovou fúzi podstoupit, přičemž v RP 

musí být splněny zákonné požadavky tohoto opatření. Obvyklým řešením je emitování akcií, 

dlužníkova pohledávka se vlastně vynuluje pohledávkou věřitele a tímto věřitel získá podíl 
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na ZK dlužníkova podniku. Pozměněním zakladatelského dokumentu, či jiných dokumentů, 

jež upravují vnitřní poměry v podniku lze změnit dlužníkovi řídící nebo kontrolní pravomoci. 

2.2.3.3 Rozhodnutí o reorganizačním plánu a jeho účinky 

RP je na schůzi věřitelů přijat, pokud to tak odhlasovala většina v dané skupině 

věřitelů a pohledávky těchto hlasujících věřitelů představují většinu ze všech pohledávek 

věřitelů dané skupiny (Hásová, Moravec, 2013). § 348 odst. 2 Insolvenčního zákona dává 

možnost insolvenčnímu soudu schválit RP i v případě, že RP není schválen všemi skupinami 

věřitelů. Odvolat se mohou pouze ti věřitelé, kteří nehlasovali pro schválení RP. Zda RP 

vyhovuje všem požadavkům zákona a věřitelé získají vyšší plnění, než kdyby byl úpadek 

řešen konkursem, je také v kompetenci insolvenčního soudu (Pachl, 2011). 

Pokud je RP schválen, účinky jsou závazné pro všechny zúčastněné strany. 

Významným důsledkem schválení RP je vrácení splatnosti všech závazků a pohledávek do 

původních termínů a práva věřitelů dlužníka zanikají. Zanikají také práva k majetku třetích 

osob, patří-li majetek do majetkové podstaty dlužníka.  

Jak už bylo v této práci zmíněno, pohledávky, jež nejsou přihlášeny do celého řízení, 

zanikají již schválením RP. Účinky RP mají také dopad na zakladatelský a další dokumenty, 

které upravují poměry dlužníka a dalších stran. Všechno musí být zapsáno do obchodního 

rejstříku. 

2.2.4 Uspokojení pohledávek 

Zde je stěžejní informací pro věřitele odpověď na otázku, kdy budou jejich 

pohledávky uspokojeny. Může tomu tak být v průběhu reorganizace anebo až v závěru 

reorganizace. Nemusí být uspokojena pouze finančním vyrovnáním, což je nejobvyklejší 

způsob, ale může být umořena převedením určitého aktiva, patřícího dlužníkovi (např. akcie, 

majetek z majetkové podstaty). 

Přihlášené pohledávky se uspokojují dle účinného RP, záleží zde na rozdělení věřitelů 

do skupin a zvoleném způsobu reorganizace. Pokud ale hovoříme o zajištěných věřitelích, tak 

každý z nich tvoří samostatnou skupinu (Hásová, Moravec, 2013). 

2.2.5 Skončení reorganizace 

Konec reorganizace může nastat z několika důvodů a ne vždy je konec zdárný. Soud 

může zrušit rozhodnutí o schválení RP do 6 měsíců za předpokladu splnění podmínek 

daných § 362 Insolvenčního zákona nebo v případě podvodného schválení RP. I přes zrušení 

RP mohou věřitelé stále požadovat uspokojení svých pohledávek. 
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Dalším důvodem pro skončení reorganizace je její přeměna v konkurs. Stane se tak 

pokud není ve stanoveném termínu sestaven RP. Pokud plán sestaven je a dlužník neplní 

závazky stanovené tímto plánem, či ukáže-li se, že nebude možné plnit jiné stanovené 

povinnosti, insolvenční soud také přemění reorganizaci v konkurs. Dalšími důvody pro 

přeměnu v konkurs jsou porušení dlužníkovi povinnosti platit úroky, přerušení podnikání v 

době, kdy má dlužníkovo podnikání pokračovat, jak uvádí RP nebo také na žádost dlužníka, 

který podá návrh na přeměnu reorganizace v konkurs (Pachl, 2011). 

Nejlepším možným východiskem v této situaci je splnění RP. Po splnění RP vydá 

insolvenční soud rozhodnutí, kterým reorganizace oficiálně končí a není přípustné odvolání 

(Hásová, Moravec, 2013). 

2.3 Vývoj insolvenčního řízení v České republice 

Každý subjekt, který během své činnosti obchoduje na trhu, vstupuje na úvěrový trh, 

ale i další subjekty klasických ekonomických vztahů, by měli počítat s tím, že se můžou ve 

své praxi setkat s vymáháním různých plnění, tím pádem podstoupit proces soudního 

vymáhání, případně insolvenční proces. Do ceny předmětu potencionálního vymáhání je třeba 

zahrnout i jakousi „sumu“, která pokrývá rizika daného procesu. Tato suma může být různá a 

působí na ni mnoho dalších faktorů. Jak uvádí Kislingerová (2011, s. 208) ve své publikaci, 

tato suma „bude o to vyšší, čím hůře jsou v daném systému vymahatelné pohledávky, čím horší 

je insolvenční systém a čím méně schopné (nebo čím více zkorumpované) je insolvenční 

soudnictví“. Nekvalitní, pomalá a neefektivní práce insolvenčního soudnictví pak bude 

s velkou pravděpodobností vést k dlouhodobě vyšší cenové hladině těchto hodnot. 

Reálná situace v ČR dává dosti velkou pravděpodobnost, že podíl zmíněné sumy, na 

pokrytí rizik, je značně vysoké a nesporně vyšší, než je běžné v členských zemích OECD. 

Závěrem tedy lze říci, že český insolvenční systém (potažmo soudnictví ČR obecně) 

prozatím není na takové úrovni, aby českému ekonomickému prostředí přinášel takový užitek, 

jaký by měl nebo který je od něj právem očekáván (Kislingerová et al., 2011). 

V této podkapitole se budeme zabývat insolvenčními řízeními v rámci ČR a jejich 

trendem.  

2.3.1 Vývoj insolvenčních návrhů v letech 2008 – 2013 

V této části bude nejdříve rozebrán počet insolvenčních návrhů, které byly podány 

v rámci České republiky v letech 2008 až 2013, tedy od platnosti nového IZ. 
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Před samotnou interpretací považuji za důležité zmínit, že tyto čísla mohou být 

zkreslena skutečností, že insolvenční návrhy na jeden subjekt se mohou opakovat. 

 

Tab. 2.2 Podané insolvenční návrhy v ČR (CREDITREFORM. Vývoj insolvencí v České 

republice v roce 2013. [online] 6. 1. 2014. [cit. 2014-01-12] Dostupné z: 

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

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Firmy 3418 5255 5559 6753 8398 11269 

spotřebitelé (FO) 1936 4237 10559 17600 23830 25640 

Celkem 5354 9492 16118 24353 32228 36909 

 

Obr. 2.5 Rostoucí trend podaných insolvenčních návrhů celkem (vlastní zpracování) 

 

 

V roce 2013 bylo podáno celkem 36 909 insolvenčních návrhů, jak zaznamenává 

tabulka 2.2, to je ve srovnání s rokem 2012 nárůst o 14,5 %, přičemž k největšímu nárůstu 

došlo v segmentu firem, a to o více než 34 %. Na tomto má největší podíl skupina 

nepodnikajících živnostníků. Do insolvenčních návrhů firem zahrnujeme právnické osoby, 

aktivní živnostenské firmy a nepodnikající živnostníky. Jak můžeme vidět v obr. 2.5, trend je 

celkem prudce stoupající. V letech 2008 – 2013 je celkový nárůst o neuvěřitelných 590 % 

v celkovém počtu. 

Na této skutečnosti se mohly podílet dopady hospodářské krize, která zaznamenala 

svůj vrchol v roce 2009. Poté by se předpokládal pokles insolvenčních návrhů, což se ovšem 

nestalo.  
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Tab. 2.3 Insolvenční řízení v krajích ČR (CREDITREFORM. Vývoj insolvencí v České 

republice v roce 2013. [online] 6. 1. 2014. [cit. 2014-01-12] Dostupné z: 

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

Kraj 

Insolvence na 1000 

registrovaných 

firem 

Jihomoravský 2,95 

Moravskoslezský 2,23 

Praha 2,07 

Zlínský 2,02 

Plzeňský 1,93 

Pardubický 1,83 

Karlovarský 1,81 

Olomoucký 1,73 

Královehradecký 1,73 

Jihočeský 1,47 

Vysočina 1,43 

Ústecký 1,41 

Liberecký 1,28 

Středočeský 0,95 

 

Vezmeme-li v úvahu rozložení České republiky, jak uvádí server creditreform.cz, 

nejvíce podaných insolvenčních návrhu v roce 2013 bylo v Jihomoravském kraji (na 1000 

registrovaných firem připadá 2,95 firem v insolvenci). Jak můžeme vidět v tabulce 2.3, na 

pomyslném druhém místě se umístil kraj Moravskoslezský a třetí nejvyšší počet 

insolvenčních návrhů bylo podáno na území hlavního města Prahy. Nejstabilnějšími regiony 

roku 2013 se staly kraje Středočeský a Liberecký. 

Nejvyšší počet těchto návrhů je z odvětví těžby, papírenského průmyslu, chemické 

výroby a výroby plastů.  

2.3.2 Vývoj konkursů v letech 2000 - 2013 

Tato část je věnována vývoji konkursů v České republice a jak se dočteme níže, 

konkurs je nejčastěji využívanou formou způsobu řešení insolvenčního řízení i přesto, že od 

začátku roku 2008, je také možným způsobem řešení úpadku také reorganizace. 
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Tab. 2.4 Počet konkursů v ČR (CREDITREFORM. Vývoj insolvencí v České republice v roce 

2013. [online] 6. 1. 2014. [cit. 2014-01-12] Dostupné z: http://www.creditreform.cz/novinky-

downloads/vyvoj-insolvenci-v-cr.html) 

Rok 

Počet 

prohlášených 

konkursů 

2000 2491 

2001 2473 

2002 2155 

2003 1728 

2004 1411 

2005 1236 

2006 1245 

2007 1115 

2008 1141 

2009 1553 

2010 1601 

2011 1778 

2012 1899 

2013 2224 

 

Obr. 2.6 Trend konkursů v ČR (vlastní zpracování) 

 

Rostoucí trend zaznamenáváme také v počtu konkursů od roku 2007, jak můžeme 

vidět v obr. 2.6. Od 1. 1. 2008, kdy vstoupil v platnost IZ, došlo také ke změně metodiky – do 

konkursů nejsou zahrnuty zamítnuté insolvenční návrhy (zamítnutí z důvodu nedostatku 

majetku). V tabulce 2.4 jsou červeně označeny roky, kdy počet konkursů v ČR přesáhl počet 
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2000, což bylo překonáno v loňském roce poprvé od roku 2002. Na zdolání této jubilejní 

hranice měli hlavní podíl především živnostenské firmy v České republice. 

2.3.3 Vývoj reorganizací v letech 2008 – 2013 

Cílem reorganizace je docílit pokračování v existenci firmy, což je přínosem jak pro 

majitele společnosti, tak pro celkovou ekonomiku. Jak se ale dozvíme v této části práce, 

v České republice zatím počet povolených reorganizací není nijak ohromující. 

 

Tab. 2.5 Počet povolených reorganizací v ČR historicky (CREDITREFORM. Vývoj 

insolvencí v České republice v roce 2013. [online] 6. 1. 2014. [cit. 2014-01-12] Dostupné z: 

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

Rok 

Počet 

povolených 

reorganizací 

2008 6 

2009 13 

2010 19 

2011 17 

2012 17 

2013 12 

 

Protože reorganizace je u nás možná až od roku 2008, je v tabulce 2.5 zaznamenán 

celý historický vývoj reorganizací v ČR. Soud tedy v rozmezí let 2008 až 2013 povolil 

celkem 84 reorganizací. V poměru s podanými insolvenčními návrhy jsou čísla nízká a to 

z důvodu předpokladů pro povolení reorganizace. Těmito předpoklady jsou počet 

zaměstnanců – minimálně 100 nebo obrat firmy, který musel činit v roce před insolvencí 

alespoň 100 000 000 Kč. Tyto kritéria neplatí, pokud dlužník předloží nejpozději do 15 dnů 

po rozhodnutí o úpadku RP (tento plán musí být ovšem schválen polovinou věřitelů). 

Co se délky řízení týče, od přijetí nového IZ, se doba trvání řízení výrazně zkrátila. 

Průměrná doba trvání řízení v roce 2004 byla přes devět let, v roce 2011 je evidována 

průměrná doba řízení v délce 3,2 roky.  

Ve srovnání s vyspělými státy, jako jsou Belgie, Dánsko, Finsko či Nizozemsko, kde 

je výnos pro věřitele téměř na úrovni 88 %, při délce trvání 0,9 roku, jsou ale výsledky ČR 

velmi špatné. Podle uznávané statistiky, vytvářené Světovou bankou, se poměry 
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v insolvenčním systému ČR pohnuly kupředu, co je ale zarážející je skutečnost, že stále 

neklesají náklady spojené s insolvenčním procesem. 

Data uváděná ve statistikách spíše představují procenta uspokojení zajištěných 

věřitelů, nezajištění věřitelé se, dle dostupných informací, musejí smiřovat s uspokojením ve 

výši 1 – 5 % z nominálního objemu své pohledávky (Kislingerová et al., 2011). 

2.4 Dopady insolvenčního řízení 

Nejen závažnější selhání v hospodaření společnosti ovlivňuje širokou škálu subjektů. 

Těmito subjekty jsou primárně věřitelé, management a ostatní zaměstnanci, akcionáři, 

společníci, ad. Sekundárně toto selhání ale mohou pocítit i zákazníci a dodavatelé. Tyto 

subjekty mohou ztratit důvěru ve spolupráci s danou společností a dále neposkytovat 

dodávky, odřeknout slíbené projekty, atd. Hovoříme-li například o drobnějších dodavatelích, 

jež nemají závratné obraty, může je platební neschopnost zákazníka dovést až do jejich 

platební neschopnosti, což ovlivní zase jejich dodavatele a z jednoho selhání se stává 

„začarovaný kruh“ (Goode, 2011). 
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3 CHARAKTERISTIKA A PŘEDSTAVENÍ PODNIKU 

V následující kapitole bude představen vybraný podnik, včetně jeho historie, 

zaměření, působnosti, atd. Podrobně bude rozebrána „cesta“ do insolvence s danými kroky, 

které již byly obecně vysvětleny v kapitolách předchozích. 

Veškeré informace v této kapitole byly získány především z internetových stránek 

společnosti, z insolvenčního rejstříku, z poskytnutých interních materiálů a dat, a 

z konzultací s vedením společnosti.  

3.1 Obecný popis podniku 

Společnost atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o., sídlem 

Žďár nad Sázavou, Nová 486, 591 02, IČ: 253 33 585 (dále jen „atx“) je ryze česká 

soukromá společnost, založená v roce 1991 skupinou společníků, kterou tvořilo šest bývalých 

zaměstnanců elektro-projekce Žďárských strojíren a sléváren Žďas. 

S dalším vývojem se jediným společníkem a jednatelem společnosti stal jeden 

z původních zakladatelů Ing. Bohuslav Vránek, CSc., se 100% obchodím podílem. 

Dle obchodního rejstříku jsou předmětem podnikání činnosti jako koupě zboží za 

účelem dalšího prodeje, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy elektrických 

strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, montáž, opravy, revize a 

zkoušky elektrických zařízení. 

V prvních letech existence se společnost specializovala na automatizaci v hutním a 

strojírenském průmyslu a na automatizaci menších strojů a linek (kamenické stroje, 

kotoučové pily, manipulační linky, atd.) pro tuzemské zákazníky. S rozvojem společnosti 

následně přibývaly zakázky v metalurgickém a automobilovém průmyslu a dodávky se začaly 

rozšiřovat po celé Evropě, potažmo celém světě. Atx je tedy převážně exportně 

orientovanou společností, která již realizovala mnoho projektů pro několik významných 

koncových odběratelů, jakými jsou např. společnosti Mercedes-Benz, VW, Audi, Chrysler, 

BMW, Eltodo, Valeo, ABB, Siemens ad. 

Společnost se stala členem Hospodářské komory České republiky, Německo-české 

průmyslové a obchodní komory, Komory pro hospodářské styky se SNS, Společenství 

průmyslových podniků Moravy a Slezska a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Společnost atx 

také využívá certifikace dle ISO 9001:2008.  

Jak už bylo zmíněno, sídlo společnosti se nachází v kraji Vysočina, ve Žďáře nad 

Sázavou, s kapacitou 120 zaměstnanců. Budova sídla společnosti prošla do roku 2008 
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rozsáhlou rekonstrukcí v celkovém objemu 100 mil. Kč. Další pobočky má v Praze (kapacita 

20 zaměstnanců) a Ostravě (kapacita 60 zaměstnanců), kde se nachází softwarové centrum 

pro automatizaci. Pobočka v Ostravě byla založena roku 1997, o 10 let později a po 

rekonstrukci budovy za 60 mil. Kč, se pobočka v roce 2007 přesunula do nových a větších 

prostor. 

Jak můžeme vidět na obr. 3.1, počet zaměstnanců se v posledních letech pohyboval 

kolem 110, z čehož cca 55 % zaměstnanců disponovalo vysokoškolským vzděláním. 

Historicky nejvyššího obratu společnost dosáhla v roce 2010 a to ve výši 7 mil. Eur. 

 

Obr. 3.1 Roční obrat a počet zaměstnanců historicky (interní zdroj) 

 

 

3.2 Situace společnosti před podáním insolvenčního návrhu 

Jak bude uvedeno v další podkapitole této práce, insolvenční návrh byl podán 

v prosinci 2011, proto v této části bude popsána situace do tohoto data včetně. 

Hospodářská krize zasáhla nejedno odvětví, nejenom v ČR, a negativně ovlivnila i 

hospodářský vývoj společnosti atx. Rok 2008 byl ještě rokem úspěšným, jak lze z hlediska 

zisku vidět v tab. 3.1. Zisk v následujícím roce 2009 už je zobrazen červeným číslem, což 

bylo zaviněno úbytkem zakázek, odřeknutí připravených zakázek, ad. Kromě zisku se 

snížil i počet odpracovaných hodin zaměstnanců společnosti, obrat se oproti předchozímu 

roku dostal téměř na polovinu, zaznamenáváme pokles o zhruba 95 mil. Kč. Hospodářský 

výsledek roku 2010 bychom mohli označit za „kladnou nulu“, zisk necelých 140 tis. Kč není 
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nijak ohromující, ale oproti ztrátě roku předcházejícího značí pozitivnější výhled na 

budoucnost atx. Z pohledu společnosti byl rok 2011 pracovně připraven velmi slušně, 

společnost proto zvýšila počet zaměstnanců o cca 10 %. Ekonomický úsek společnosti 

odhadoval zisk v tomto roce na 6 762 000 Kč, což ve srovnání se skutečností, jak ukazuje 

tabulka 3.1, je diametrálně rozdílná suma. 

 

Tab. 3.1 Ekonomické ukazatele v období 2008 – 2011 před insolvencí (interní zdroj) 

  2008 2009 2010 2011 

Zisk/ztráta v 

Kč 
8 461 201 -12 157 160 139 474 -181 067 575 

Obrat v Kč 189 520 438 95 320 958 178 597 621 129 883 420 

  

Ke dni 31. 12. 2011, tedy ke dni sestavení rozvahy, měla společnost atx cizí zdroje 

v hodnotě 251,3 mil. Kč. V rozvaze, která je uvedena v příloze č. 4, lze sledovat nárůst 

krátkodobých závazků na částku 151,4 mil. Kč, což je více než zdvojnásobení krátkodobých 

závazků oproti předchozímu období. Z toho více než 88 mil. Kč jsou závazky z obchodních 

vztahů, přes 13 mil. Kč závazky k zaměstnancům a nebezpečně vysokou částku přes 29 mil. 

Kč tvoří závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Tento stav reflektuje 

skutečnost, že společnost atx neodváděla za zaměstnance platby na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění. Co se týče závazků ke státu, hovoříme zde o neuvěřitelném nárůstu, 

v horizontální analýze procentuálním vyjádřením, je to nárůst o 1150 %. 

Na obrázku 3.2, který vychází z rozvahy sestavené ke dni 31. 12. 2011, tedy v době, 

když již bylo zahájeno insolvenční řízení, můžeme sledovat stav majetku, konkrétně 

125 614 tis. Kč (celková suma aktiv) a stav závazků, konkrétně 251 308 tis. Kč (celková suma 

cizích zdrojů). Závazky převyšují majetek o více než polovinu. Zde můžeme hovořit i o 

předlužení společnosti atx. 
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Obr. 3.2 Grafické znázornění celkové výše majetku a závazků (vlastní zpracování dle 

interního zdroje) 

 

 

Toto všechno můžeme sledovat v tabulce 3.2, kde jsou zaznačeny závazky, jak 

dlouhodobé, tak krátkodobé a bankovní úvěry a výpomoci. Stav úvěrů naopak poklesl 

o 48 mil. Kč díky poklesu bankovních úvěrů krátkodobých. 

Řádky s ukazateli s nejvýznamnějším nárůstem jsou v tabulce zaznačeny žlutě. 

 

Tab. 3.2 Vybrané rozvahové ukazatele pasiv (interní zdroj) 

Pasiva 

Běžné 

účetní 

období   

(2011) 

Minulé 

účetní 

období   

(2010) 

  v tis. Kč 

Dlouhodobé závazky 9 822 13 892 

Závazky ke společníkům 8 882 12206 

Jiné závazky 940 1 686 

Krátkodobé závazky 151 447 71 868 

Závazky z obch. vztahů 88 292 56 780 

Závazky k zaměstnancům 13 245 4 061 

Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění 29 172 9 225 

Stát - daňové závazky a dotace 19 373 1 550 

Krátkodobé přijaté zálohy 943 0 

Bankovní úvěry a výpomoci 82 863 131 611 

Bankovní úvěry dlouhodobé 40 050 41 250 

Bankovní úvěry krátkodobé 42 813 90 361 
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Prognózy společnosti na ekonomický vývoj a hospodaření atx tedy naplněny nebyly, 

čemuž nasvědčovala existence ekonomických problémů již na jaře roku 2011. U hlavního 

německého obchodního partnera došlo k vyhlášení insolvence, finanční problémy neminuly 

ani další významné zákazníky, za kterými byly evidovány pohledávky v řádech desítek 

milionů Kč.  

3.2.1 Personální politika 

Velmi stěžejní vliv na vývoj společnosti měla personální politika. Společnost se, 

podle svých slov, po celou dobu fungování snažila vytvářet pozitivní pracovní podmínky, 

zaměřovala se pečlivě na kvalitu pracovního prostředí a tím pádem kvalitu odvedené práce. 

Vedení pracovalo s tím, že především pracovníci vytvářejí know-how společnosti a tím 

pádem jejich znalosti, zkušenosti a pracovní nasazení se nedají koupit, nejdou vyčíslit a jsou 

klíčem nejenom k úspěchu na požadovaném trhu, ale tím pádem i k tvorbě hodnoty 

společnosti, de facto zisku. 

V roce 2009, kdy byla společnost ve ztrátě, je kvůli úbytku zakázek, zaznamenán 

daleko menší počet odpracovaných hodin pracovníků, což se samozřejmě promítlo do výše 

průměrné hrubé měsíční mzdy, jak poukazuje tabulka 3.3. Jako první byla krácena složka 

osobního ohodnocení z důvodu sníženého výkonu jednotlivých pracovníků, právě kvůli 

nedostatku práce, a tím pádem nevyužití personálních sil společnosti. V grafickém znázornění 

obr. 3.3 je také viditelné, že právě v tomto roce se průměrná měsíční mzda nejvíce 

přibližovala průměrné měsíční mzdě v ČR. 

Průměrná mzda roku 2010 byla o skoro 7000 Kč vyšší než v roce 2009, ale zůstala 

i přesto na nižší úrovni než v roce 2008. Jak již bylo zmíněno, rok 2011 byl společností 

naplánován slibně, mělo být dokončeno a realizováno několik velmi významných projektů 

například pro Volkswagen na Slovensku, Německu, Daimler v Maďarsku apod. Z tohoto 

důvodu byli zaměstnanci pracovně vytíženi, což se promítlo především do 291 tis. 

odpracovaných hodin, z toho 25 tis. hodin bylo přesčasových. Vzhledem k tomu bylo téměř 

všem opět vypláceno osobní ohodnocení a tím se zvýšila průměrná měsíční mzda na 34,7 

tis. Kč. 

Na obrázku 3.3 je znatelný rozdíl mezi průměrnou měsíční mzdou ve společnosti atx a 

průměrnou měsíční mzdou v ČR. Tato problematika je v naší zemi častým tématem diskuzí, 

kde je zastáván názor, že málokterý občan dosáhne na průměrnou hrubou mzdu ČR. Na 

podmínky naší země tento názor nepotvrzují nadprůměrné výdělky zaměstnanců společnosti 

atx. Paradoxně v roce 2011, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení, byla průměrná měsíční 
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hrubá mzda zaměstnanců dlužníka o více než 42 % vyšší než průměrná měsíční hrubá 

mzda ČR. Co se týče rozdělení zaměstnanců do pracovních pozic, 33 % všech zaměstnanců 

tvoří technici, 29 % programátoři, 27 % management a 11 % projektanti. 

 

Tab. 3.3 Průměrná měsíční hrubá mzda v Kč v letech 2008 - 2011 (vlastní zpracování dle 

interního zdroje) 

  2008 2009 2010 2011 

atx 33 205 23 877 30 580 34 776 

ČR 22 592 23 344 23 864 24 455 

 

Obr. 3.3 Grafické porovnání průměrných měsíčních hrubých mezd (vlastní zpracování) 

 

 

Finanční otřesy, které se projevovaly opožděnými výplatami finančních nároků, 

zapříčinily odchod zhruba 30 zaměstnanců a z důvodu úsporných opatření bylo dalších 20 

zaměstnanců propuštěno. V přesných číslech měla firma k datu 1. 1. 2011 139 zaměstnanců, 

k 31. 12. 2011 pak 92 zaměstnanců, což je pokles o 34 %. 

Na jaře roku 2012 v období po schválení reorganizace a před podáním RP byla nutná a 

také realizovaná částečná pomoc státu, kdy byly prostřednictvím Úřadu práce ČR – krajské 

pobočky v Jihlavě, profinancovány mzdy pracovníků společnosti, podle zákona č. 118/2000 

Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Závazky 

k zaměstnancům se tak „přeměnily“ na závazky k ÚP. Všechny konkrétní mzdy pracovníků, 

včetně jejich výší, které byly tímto způsobem proplaceny, jsou vyvěšené v insolvenčním 

rejstříku. 
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3.2.2 Poradenská činnost 

Společnost atx stále doufala, že svými silami překoná ekonomické problémy, ale 

nakonec se v květnu 2011 obrátila na poradenskou společnost, která měla být svými 

zkušenostmi a odborníky nápomocná ke stabilizaci finanční situace společnosti. Zodpovědný 

pracovník působil přímo ve společnosti dlužníka, kde spolupracoval nejvíce s ekonomickým 

úsekem. Tam měl přístup k ekonomické agendě, s cílem ozdravení podniku navrhoval řešení a 

postup příslušných procesů.  

Strategie této poradenské společnosti spočívala v první řadě v uspokojení závazků 

vůči státu. Dalším krokem mělo být přefinancování dosavadních úvěrů Československé 

obchodní banky, a.s. (dále jen „ČSOB“) a České spořitelny, a. s. (dále jen „ČS“) 

prostřednictvím společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Tyto kroky se, 

i přes veškerou snahu, nedařilo řešit, a cesta s touto poradenskou společností nevedla 

k cílenému oddlužení společnosti, proto byla spolupráce ukončena. 

Další oslovená poradenská společnost byla společnost RSM TACOMA, a.s. (dále jen 

„TACOMA“), se sídlem v Praze a s touto společností byla dne 31. 10. 2011 uzavřena 

Smlouva o poskytování ekonomického a organizačního poradenství. TACOMA po důkladné 

analýze ekonomické situace už jen konstatovala velmi špatnou finanční situaci a začala 

pracovat na cestě řízené insolvence s reorganizací. Start této „etapy“ urychlilo exekuční 

řízení (viz kapitola 3.3). 

3.3 Insolvenční návrh společnosti 

Následkem prodlení plateb od zákazníků, ztrátami z projektů a dalších skutečností 

bylo narušeno cash-flow společnosti, což způsobilo problémy včasného placení. Tyto 

problémy doslova přerostly ve vyhlášení několika exekucí na společnost atx, čímž byla přímo 

ohrožena existence společnosti. Poslední exekuční řízení bylo vedeno proti atx společností 

Siemens, s.r.o. a to pro částku přes 19,2 mil. Kč. Kvůli ochraně svého majetku byla firma 

nucena k vyhlášení insolvence, což společnost provedla sama na sebe a to k datu 5. 12. 2011. 

Vzhledem k několika negativním faktorům jednatel společnosti zjistil aktuální stav 

majetku, závazků a zpracoval seznamy majetku, závazků, pohledávek a zaměstnanců. 

Následovalo nemilé zjištění, že společnost atx je v úpadku. Tento fakt utvrzovala pluralita 

věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti, přičemž dlužník nebyl 

schopen tyto závazky plnit. Podle IZ se dlužník nacházel v úpadku dle ustanovení § 3 odst. 1 

a 2 písm. b).  
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S ohledem na tyto skutečnosti, opodstatněné zákonem, společnost atx splnila svou 

povinnost a podala insolvenční návrh společně s návrhem na povolení reorganizace a to 

dne 2. 12. 2011 Krajskému soudu v Brně. 

Návrh na povolení reorganizace byl podán na základně splnění zákonných podmínek 

pro řešení úpadku reorganizací, uvedených v § 316 IZ. Společnost měla více než 100 

zaměstnanců a její celkový obrat za poslední účetní období, jež předcházelo insolvenčnímu 

návrhu, přesáhl 100 mil. Kč (viz tab. 3.1). 

Od podání návrhu na prohlášení úpadku je daný soud povinen oznámit, 

prostřednictvím vyhlášky v insolvenčním rejstříku, zahájení insolvenčního řízení ve lhůtě 2 

hodin od podání návrhu. Jak již bylo zmíněno dříve, pokud návrh dojde insolvenčnímu soudu 

v době, kdy do skončení úředních hodin zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech 

pracovního klidu, musí insolvenční soud zveřejnit tuto vyhlášku do 2 hodin po zahájení 

úředních hodin nejbližšího pracovního dne soudu. V konkrétních datech – insolvenční návrh 

dlužníka, společnosti atx, byl Krajskému soudu v Brně  doručen 2. 12. 2011 (pátek) ve 

14:40 hod. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly zveřejněním v insolvenčním 

rejstříku dne 5. 12. 2011 v 08:35 hod. Tímto zveřejněním bylo oficiálně zahájeno 

insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 38 INS 22471/2011. 

V usnesení o zahájení insolvenčního řízení byli vyzváni věřitelé dlužníka, aby 

přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení. Za jejich správnost odpovídá věřitel, jak je 

dáno § 176 IZ, a tuto přihlášku lze podat pouze na předepsaném formuláři, který je dostupný 

na serveru www.justice.cz. Přihlášky, na základě této výzvy, lze podávat do rozhodnutí soudu 

o úpadku. 

Na základě návrhu na nařízení předběžného opatření, podaného ČSOB, soud ustanovil 

předběžného IS usnesením ze dne 30. 12. 2011, které nabylo právní moci 2. 1. 2012. Tato 

skutečnost je jedním z milníků v hospodaření s majetkovou podstatou dlužníka, jelikož od 

nabytí právní moci tohoto usnesení je dlužník oprávněn nakládat s majetkovou podstatou 

pouze se souhlasem předběžného IS. Plnění závazků vůči společnosti atx se od této chvíle 

poskytuje také předběžnému IS.  

ČSOB podala tento návrh na předběžné opatření z důvodu obav, že po zahájení 

insolvenčního řízení neexistuje dohled nad nakládáním s majetkovou podstatou dlužníkem. 

Tyto obavy byly opodstatněné, již přihlášenými, pohledávkami ČSOB vůči atx v celkové výši 

40 531 256,78 Kč, a které byly zajištěny zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví 

dlužníka. Ustanovení předběžného správce by tedy mělo takovým obavám předejít. Soud 

také, ve zmíněném usnesení, uložil povinnost předběžnému IS provést opatření ke zjištění a 
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zajištění majetku společnosti atx, k přezkoumání účetnictví a podat o tomto zprávu 

insolvenčnímu soudu do 30 dnů. 

3.4 Rozhodnutí o úpadku 

Usnesením Krajského soudu v Brně, ze dne 16. 1. 2012, byl vyhlášen úpadek 

dlužníka a zároveň byli vyzváni věřitelé, jež dosud své pohledávky do celého řízení 

nepřihlásili, aby tak provedli do 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. 

K nepřihlášeným pohledávkám anebo k pozdě přihlášeným pohledávkám insolvenční soud 

přihlížet nebude. 

Nutno podotknout, že již v přihlášce pohledávky je důležité, aby věřitel uvedl, jestli a 

jaká zajišťovací práva bude uplatňovat, pokud tak neuvede, tyto práva zaniknou.  

V tomto usnesení se také stanovil první termín schůze věřitelů a to na 16. 2. 2012, 

tedy přesně měsíc po vydání tohoto usnesení. Jak už bylo uvedeno v kapitole 2.1.3 této práce, 

schůze věřitelů je základním orgánem, spolurozhodujícím o průběhu celého insolvenčního 

řízení, včetně řešení úpadku dlužníka. Jak ale uvádí dlužník ve výroční zprávě 2011, ještě 

koncem roku 2011 proběhla různá jednání s věřiteli, která ovšem neměla oficiální charakter a 

na těchto jednáních byla hlavním tématem pravděpodobně příprava a obsah RP. 

Den po vydání tohoto usnesení vydal tentýž Krajský soud v Brně další usnesení, kde 

na základě návrhu předběžného IS, jmenoval prozatímní VV. V podkapitole 2.1.3 této práce 

je zmíněno, že hlavním úkolem VV je ochrana zájmu věřitelů, je jmenován je-li počet 

věřitelů dlužníka větší než 50 a skládá se z 3 až 7 členů.  

Insolvenční soud jmenoval tento prozatímní VV v následujícím složení: 

∙ Československá obchodní banka, a.s. 

∙ Česká spořitelna, a.s. 

∙ Worldwide Finance, a.s. 

Tito věřitelé, zvolení do prozatímního VV, byli také vyzváni, aby do 15 dnů od 

doručení usnesení o jejich jmenování oznámili jména FO, které budou jménem společnosti 

jednat a také jméno předsedy zvoleného ze svých řad. 

Dne 10. 2. 2012 proběhlo jednání předběžného IS a prozatímního VV, kde bylo na 

programu projednání způsobu provedení reorganizace dlužníka a vyhodnocení hospodaření, 

popř. návrhy dalšího postupu insolvenčního řízení. 



50 

 

3.4.1 První schůze věřitelů 

Termín první schůze věřitelů byl stanoven soudem v rozhodnutí o úpadku, jak už bylo 

zmíněno, a to k datu 16. 2. 2012.  

Složení účastníků této schůze bylo ve složení soudce, asistent soudce, zapisovatelka, 

IS, asistenti IS, dlužník se svým advokátem a v neposlední řadě věřitelé, kteří jsou 

v oficiálních dokumentech jmenováni až prostřednictvím prezenční listiny, jež je přílohou 

oficiálních spisů. 

Již v rozhodnutí o úpadku byl konstatován předmět tohoto jednání, což by mělo vést 

k postupu dosavadního situace a pokročení ve vývoji celého řízení. Konkrétní témata byla 

dána následovně:  

1. zpráva IS o jeho dosavadní činnosti a jeho vyjádření o vhodnosti navrženého 

způsobu řešení úpadku (reorganizace), 

2. rozhodnutí o hlasovacím právu věřitelů, 

3. volba věřitelského orgánu, 

4. příp. hlasování o způsobu řešení dlužníkova úpadku, 

5. příp. hlasování o určení osoby znalce za účelem ocenění majetkové podstaty. 

 

Soud na této schůzi konstatoval, že hlasovací právo přísluší všem věřitelům, kromě 

věřitelů s pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

(konkrétně dva z přítomných věřitelů). 

Dále bylo přistoupeno k hlasování o ponechání VV ve funkci, kde pro ponechání 

hlasovalo 5 přítomných věřitelů s celkovou výší pohledávek přes 106 mil. Kč. Proti bylo 

celkem 20 věřitelů, přičemž jejich pohledávky přesáhly sumu 53 mil. Kč. Hlasování se zdržel 

jeden věřitel s pohledávkou téměř 6,5 mil. Kč, což by konečný výsledek nikterak nezměnilo. 

Jak je z tohoto faktu jasné, a bylo tak již zmíněno v předchozích částech této práce, nezáleží 

na počtu věřitelů, ale na celkové hodnotě jejich přihlášených pohledávek, jak dokazuje 

tento výsledek. Dvacet věřitelů má pohledávky v poloviční hodnotě než pět věřitelů, 

hlasujících pro. Na základě výsledku tohoto hlasování tedy soud potvrdil složení VV. 

Prozatímní VV se od této chvíle považuje za VV ustanovený schůzí věřitelů. 

Následujícím krokem bylo zvolení náhradníků VV, kteří jsou určeni vždy 

k zastupování daného člena VV, je tedy volen každému členu a nemůže nastoupit na místo 

jiného člena VV. Schůze věřitelů platně zvolila jako náhradníky VV následující složení: 
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Za zajištěné věřitele: 

∙ člen Československá obchodní banka, a.s., jeho náhradník POZIMOS, a.s. 

(nezajištěný věřitel). 

Za nezajištěné věřitele: 

∙ člen Česká spořitelna, a.s., jeho náhradník DELTA ETS, s.r.o., 

∙ člen Worldwide Finance, a.s., jeho náhradník Siemens, s.r.o. 

 

Ve stejném usnesení byly zvoleny zároveň osoby pověřené jednat za náhradníky VV. 

Dalším, neméně, důležitým tématem na schůzi věřitelů bylo projednání způsobu 

řešení úpadku společnosti atx. Pro schválení způsobu řešení úpadku reorganizací hlasovali 

všichni zajištění věřitelé (tj. 3 věřitelé, přičemž dva z nich hlasovali i jako nezajištění 

věřitelé), nikdo nehlasoval proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. Co se týče hlasování 

nezajištěných věřitelů, tady už výsledek nebyl tak stoprocentní. Souhlas pro povolení 

reorganizace vyjádřilo 22 zúčastněných nezajištěných věřitelů, jejichž pohledávky činily 

téměř 65 mil. Kč a nesouhlas vyjádřili pouze tři přítomní věřitelé s pohledávkami 13 mil. Kč, 

hlasování se nezdržel nikdo z přítomných věřitelů. Dva věřitelé ze zmíněných tří sdělili 

soudu, že s reorganizací nesouhlasí a navrhují řešení dlužníkova úpadku konkursem. 

V závěru schůze proběhlo hlasování o určení osoby znalce. Toto hlasování proběhlo 

na základě návrhu věřitele ČS, která navrhla znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o. (dále 

jen „EQUITA“), přičemž pro určení této společnosti znalcem hlasovali věřitelé 

s pohledávkami, představující 55,24 % všech přítomných hlasů. Proti nehlasoval nikdo a 

ostatní věřitelé se hlasování zdrželi. Přesto soud konstatoval, že schůze věřitelů nepřijímá 

usnesení o určení osoby znalce a informoval zúčastněné o tom, že ustanovení znalce proběhne 

společně s rozhodnutím o řešení dlužníkova úpadku, ovšem s ohledem na skutečnost, že nikdo 

nepodal jiný návrh, tudíž s velkou pravděpodobností určí jako znalce zmíněnou společnost 

EQUITA. 

3.5 Povolení reorganizace 

Protože společnost atx je právnická osoba, u níž je reorganizace přípustná dle § 316 

odst. 2, 3, a 4 IZ, a na základě výsledku hlasování schůze věřitelů, tedy souhlasu 83 % 

nezajištěných a 100 % zajištěných věřitelů, byla ustanovením Krajského soudu v Brně, ze 

dne 24. 2. 2012, povolena reorganizace společnosti atx – technická kancelář pro komplexní 

automatizaci, s.r.o.  
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Obr. 3.4 graficky zobrazuje hlasování nezajištěných věřitelů, co se výše jejich 

pohledávek týče. Přes 83 % z nich, což jsou věřitelé, kteří souhlasili s reorganizací, mělo 

pohledávky v součtu téměř 65 mil. Kč a zbývající část, tedy necelých 17 % mělo pohledávky 

ve výši něco málo přes 13 mil. Kč. Grafické znázornění hlasování věřitelů zajištěných není 

nutné, jelikož zde byl výsledkem hlasování stoprocentní souhlas. 

 

Obr. 3.4 Grafické znázornění hlasování nezajištěných věřitelů o způsobu řešení úpadku 

(vlastní zpracování dle interního zdroje) 

 

 

Insolvenční soud také tímto usnesením vyzval dlužníka, společnost atx, aby ve lhůtě 

120 dnů předložil RP nebo aby soudu oznámil, že jej předložit nehodlá. Účinky povolení 

reorganizace nastávají vždy zveřejněním usnesení v insolvenčním rejstříku. V našem případě 

toto usnesení nabylo právní moci dne 28. 2. 2012. 

3.6 Pohledávky věřitelů 

Věřitelé dlužníka byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek do insolvenčního řízení 

už v usnesení o zahájení insolvenčního řízení (5. 12. 2011).  

V usnesení o prohlášení úpadku ze dne 16. 1. 2012, byli vyzváni věřitelé, kteří dosud 

nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto 

rozhodnutí o úpadku.  

64 841 192 Kč

13 000 764 Kč

pro schválení
reorganizace

proti schválení
reorganizace
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4 NÁVRH REORGANIZAČNÍHO PLÁNU PRO VYBRANÝ 

PODNIK 

V této kapitole bude rozebrána velmi stěžejní část celého insolvenčního řízení a to sice 

průběh po schválení reorganizace. Významným podkladem je znalecký posudek, o kterém 

rozhoduje soud, proto následuje jako první podrobný popis tohoto posudku. 

Informace a data do této kapitoly budou čerpány především z insolvenčního rejstříku, 

obchodního rejstříku, ze zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 

pozdějších předpisů (insolvenční zákon) a interních zdrojů, poskytnutých společností 

dlužníka, přičemž konkrétní elektronické zdroje budou uvedeny v seznamu použité literatury. 

4.1 Ocenění majetkové podstaty společnosti 

V ustanovení o povolení reorganizace byla stanovena znalcem odborná společnost 

EQUITA za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka (dle § 153 IZ). Tato společnost 

kromě vypracování znaleckého posudku na ocenění majetkové podstaty dlužníka, stanovila, 

na základě požadavku dlužníka, předpokládanou výši uspokojení věřitelů v případě řešení 

úpadku konkursem. 

Ocenění majetkové podstaty bylo provedeno dle stavu majetku ke dni 15. 1. 2012, tj. 

den před vyhlášením úpadku dlužníka. 

K vypracování takového posudku je třeba velké množství podkladů, proto musel 

dlužník této společnosti doložit dokumenty a informace, jako například účetní výkazy, soupis 

majetku, informace o leasingových a úvěrových smlouvách, souhrn pohledávek, informace o 

pracovněprávních vztazích, kopie výpisů z katastru nemovitostí, výkresové dokumentace, atd. 

Při oceňování nemovitého majetku společnosti bylo zjištěno, že veškerý nemovitý 

majetek je dotčen zástavním právem. Nemovitý majetek, který není zapsán v katastru 

nemovitostí, tvoří ovšem nedílnou součást nemovitostí. Bez něj by došlo samozřejmě ke 

znehodnocení, tudíž se na něj také vztahuje zástavní právo. 

Na základě přihlášených pohledávek, dostupných v insolvenčním rejstříku, definoval 

znalec k danému datu strukturu pohledávek, která je zobrazena v tab. 4.1. Ve Zprávě 

insolvenčního správce o jeho činnosti, ze dne 5. 4. 2012, ale IS při sestavování seznamu 

věřitelů dospěl k celkovému objemu 293 779 307,73 Kč.  
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Tab. 4.1 Souhrn přihlášených pohledávek (interní zdroj) 

Pohledávky zajištěné Pohledávky nezajištěné Pohledávky celkem 

103 817 tis. Kč 169 769 tis. Kč 273 586 tis. Kč 

 

4.1.1 Stanovená hodnota majetkové podstaty 

Celková hodnota majetkové podstaty dlužníka byla znalcem odhadnuta na 95 420 tis. 

Kč, z čehož je 61 475 tis. Kč (64,4 %) zajištěný majetek a 33 945 tis. Kč (35,6 %) nezajištěný 

majetek. Kopie tohoto vyčíslení je součástí přílohy č. 5. Tato stanovená hodnota představuje 

částku, za kterou by pravděpodobně, dle společnosti EQUITA bylo možno zpeněžit veškerý 

majetek a práva společnosti atx – technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o. za 

předpokladu ukončení činnosti a samotného rozprodeje jednotlivých složek majetku nebo 

souboru majetku. 

4.1.2 Výše uspokojení v případě konkursu 

Znalec stanovil také výtěžek zpeněžení majetkové podstaty, neboli likvidační 

hodnotu společnosti atx. K dosažení prodejní ceny vycházel znalec z předpokladu 

nejvyššího a nejlepšího využití majetku, k čemuž je zapotřebí vynaložení nákladů na správu 

majetku do doby realizace prodeje a nákladů spojených s prodejem majetku a diskontování 

ocenění majetkové podstaty dle předpokládané doby prodeje majetku k datu ocenění. Při 

diskontování ocenění majetkové podstaty znalec usoudil, že postavení dlužníka ztížilo 

negativní a nejisté očekávání v rámci evropského ekonomického prostoru. Rok 2012 byl, 

dle prognóz a analýz, označen jako krizový pro evropské země s nízkým až nulovým růstem 

anebo dokonce s klesajícím HDP. Oživení evropských ekonomik se podle daných prognóz 

z období vypracovávání znaleckého posudku očekávalo nejdříve v roce 2014. 

Likvidační hodnota byla znaleckým posudkem vyčíslena na 83 465 tis. Kč, z toho 

tvoří 52 458 tis. Kč zajištěný majetek a zbytek, tedy 31 007 tis. Kč, tvoří majetek 

nezajištěný. Tato částka představuje hodnotu hrubého výtěžku z konkursu při ukončení 

činnosti a rozprodeji majetku. 

 

∙ Zajištěný majetek 

Náklady, které se odečítají od výtěžku ze zpeněžení zajištěného majetku, tvoří náklady 

na správu majetku a to až do výše 4 %, náklady na prodej majetku až do výše 5 % a odměna 

IS ve výši 2 % z výtěžku určeného k rozdělení mezi zajištěné věřitele. Tato odměna IS byla 



55 

 

vyčíslena na 1 049 tis. Kč a po odečtení je čistý výtěžek z konkursu pro zajištěné věřitele 

51 409 tis. Kč.  

Vzhledem k tomu, že celková výše přihlášených zajištěných pohledávek je 103 817 

tis. Kč (viz. tab. 4.1) a částka určená k uspokojení těchto pohledávek je výše zmíněných 

51 409 tis. Kč, je jasné, že celá výše pohledávek nemůže být uspokojena. 

Do insolvenčního řízení dlužníka přihlásilo své zajištěné pohledávky 5 zajištěných 

věřitelů. ČSOB se zajištěnými pohledávkami ve výši 41 570 tis. Kč, zajištěnými 

nemovitostmi, ČSOB je zástavním věřitelem 1. v pořadí, ČS se zajištěnými pohledávkami ve 

výši 43 020 tis. Kč, přičemž tyto pohledávky jsou zajištěny vybranými pohledávkami 

dlužníka, ČS je zde zástavním věřitelem v 1. pořadí. Dalším zajištěným věřitelem je Česká 

správa sociálního zabezpečení („ČSSZ“) se zajištěnými pohledávkami v souhrnné výši 15 675 

tis. Kč, které jsou zajištěny také nemovitostmi dlužníka, ČSSZ je tedy zástavním věřitelem 2. 

v pořadí, hned za ČSOB. FÚ Žďár nad Sázavou je čtvrtým zajištěným věřitelem 

s pohledávkami 2 476 tis. Kč, jež jsou zajištěny vybraným movitým majetkem, zde je FÚ 

prvním zástavním věřitelem v pořadí, a nemovitostmi dlužníka, kde hovoříme už o 3. 

zástavním věřitelem v pořadí. Posledním zajištěným věřitelem společnosti atx je společnost 

ŠkoFIN, s.r.o. („Škofin“) s pohledávkami 1 076 tis. Kč, které jsou zajištěny vozidly 

pořízenými na úvěr. 

V obr. 4.1 jsou zaznamenány celkové výše uznaných zajištěných pohledávek všech 

pěti zajištěných věřitelů (vždy celý sloupec). Vínovou barvou je vyznačena část zajištěné 

pohledávky, která by byla uspokojena ze zpeněžení zajištěného majetku, šedá barva 

vyznačuje celkové výše uznaných zajištěných částí pohledávek, neuspokojených ze zajištění. 

Nutno podotknout, že tito věřitelé, mimo ČSOB, mají přihlášené také pohledávky nezajištěné. 

Ty v obr. 4.1 zachyceny nejsou. Hodnota neuspokojených zajištěných pohledávek nezaniká, 

ale postupuje v procesu dále tak, že bude uspokojena podílem na výtěžku ze zpeněžení 

nezajištěného majetku. 
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Obr. 4.1 Grafické znázornění zajištěných pohledávek všech zajištěných věřitelů (vlastní 

zpracování dle interního zdroje) 

 

 

∙ Nezajištěný majetek 

Paušální odměna IS, vyčíslená z nákladů spojených s nezajištěným majetkem, je 1 500 

tis. Kč, k tomu se přičítá 10 % z výtěžku nad 10 mil. Kč, v našem případě tedy z hodnoty 

21 007 tis. Kč (výtěžek pro nezajištěné věřitele je 31 007 tis. Kč). Celková odměna IS, 

placená z výtěžku z nezajištěného majetku je tedy 3 601 tis. Kč (1 500 tis. Kč + 2 101 tis. 

Kč). 

Odstupné zaměstnancům bylo vyčísleno na 14 706 tis. Kč. Co se pohledávek týče, 

pohledávky, které vznikly po 15. 1. 2012 v celkové výši necelý jeden milion Kč, znalec 

nezahrnul do zapodstatových pohledávek (pohledávky dlužníka za podstatou a pohledávky 

postavené jim na roveň), které v našem případě tvoří závazky k ÚP (mzdy a odvody za 

zaměstnance dlužníka), dlužné mzdy pracovníkům a ostatní závazky k zaměstnancům 

(cestovné, atd.). Tyto pohledávky byly vyčísleny na 12 453 tis. Kč. Ostatní náklady konkursu 

byly stanoveny 3 % odhadem z výtěžku pro nezajištěné věřitele, tedy na 930 tis. Kč. 

Celkové vyčíslení s těmito daty nalezneme v následující tab. 4.2, kde je v posledním 

řádku „spočítán“ čistý výtěžek pro nezajištěné věřitele. Z této tabulky je jasné, že náklady 

konkursu jsou o 683 tis. Kč vyšší než předpokládaný výtěžek.  

Volba konkursu jako vhodného způsobu řešení úpadku společnosti atx, není pro 

nezajištěné věřitele pozitivní volbou, pokud chtějí dosáhnout alespoň částečného uspokojení 

jejich závazků, v případě konkursu by totiž, s největší pravděpodobností, nedostali nic. 
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Tab. 4.2 Čistý výtěžek z konkursu pro nezajištěné věřitele (interní zdroj) 

 

 

4.1.3 Shrnutí znaleckého posudku 

Z výše zmíněného je znatelné, že odhadnutá hodnota majetku je vyšší než hodnota 

likvidační. K likvidační hodnotě se znalec dostal výpočtem, kde od tržní hodnoty majetku 

odečetl časový diskont, náklady na správu a údržbu a náklady na prodej. V případě 

konkursu by nedošlo k uspokojení závazků nezajištěných věřitelů. 

Ani jeden zajištěný věřitel by, v případě řešení úpadku konkursem, nebyl uspokojen 

100% úhradou své pohledávky. Největší část by byla proplacena společnosti ČSOB, ale i tak 

je celková výše neuspokojené pohledávky přes 3 miliony Kč. ČS by nikdy neobdržela část 

zajištěných pohledávek v obrovské výši skoro 32 milionů Kč plus nezajištěné pohledávky, 

které byly evidovány a přihlášeny ve výši přes 2 miliony Kč. ČSSZ by jako jediná ze 

zajištěných věřitelů nedostala ani korunu, její zajištěné pohledávky ve výši přes 15,5 

milionu Kč plus 7,2 milionu Kč nezajištěných pohledávek by zůstaly neuspokojeny. Nejméně 

„tratnou“ by zůstala společnost Škofin, která by přišla o 676 tis. Kč ze zajištěných plus 864 

tis. Kč pohledávek nezajištěných. 

Obr. 4.2 graficky porovnává obě hodnoty znaleckého posudku, kde je odstínově 

odlišen majetek zajištěný a nezajištěný. Rozdíl mezi porovnávanými hodnotami je téměř 12 

milionů Kč. 

 

 

 

 

 

 

Položka tis. Kč 

Odměna IS 3 601 

Náklady na odstupné a odchodné 14 706 

Zapodstatové pohledávky 12 453 

Ostatní náklady konkursu 930 

Náklady konkursu celkem 31 690 

Výtěžek zpeněžení nezajištěného majetku 31 007 

Čistý výtěžek z konkursu pro nezajištěné věřitele 0 
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Obr. 4.2 Porovnání likvidační hodnoty a stanovené hodnoty majetkové podstaty (vlastní 

zpracování dle interního zdroje) 

 

 

4.2 První reorganizační plán 

Jak už bylo zmíněno v části 3.2.2 této práce, společnost dlužníka se obrátila na 

poradenskou společnost TACOMA, která svou spoluprácí napomohla dlužníkovi ke 

správnému podání insolvenčního návrhu a byla nápomocná i v dalším postupu, včetně 

sestavení RP společnosti. 

Po konstatování této poradenské společnosti, že společnost je ve špatné finanční 

situaci, navrhla, dle jejich slov, jediné řešení k záchraně života společnosti a to sice nalezení 

cizího strategického či finančního investora. Tímto návrhem se vedení společnosti začalo 

zabývat ještě na sklonku roku 2011 a z původních 6 – 8 potencionálních zájemců o vstup do 

společnosti, se počet zredukoval na jediného, kterým se stala významná mezinárodní 

společnost Bühler AG, se sídlem v Uzwilu ve Švýcarsku (dále jen „Bühler“). Tato společnost 

tak získala, dle slov vedení dlužníka, velmi exkluzivní postavení. 

Společnost Bühler byla zakomponována již do prvních konceptů RP společnosti atx a 

také společnosti poskytla možnost již koncem roku 2011 realizovat řadu projektů a tím 

pomoci ke stabilizaci ekonomické situace a zajištění práce pro pracovníky společnosti 

dlužníka. 

4.2.1 Letter Of Intent mezi společnostmi atx a Bühler 

Po prvních analýzách ve společnosti dlužníka, které provedla společnost Bühler, byl 

podepsán tzv. Letter Of Intent („LOI“), kde byla předběžně stanovena cena a další podmínky 
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převzetí společnosti. LOI je písemný dokument, ve kterém se předběžně vymezuje obsah 

smlouvy budoucí. V češtině bychom se s tímto dokumentem mohli setkat pod výrazem 

Dohoda o záměru, Memorandum o porozumění, apod. 

V tomto dokumentu byl specifikován záměr Bühlera získat 100% podíl společnosti a 

to s termínem podepsání konečné smlouvy do konce března 2012, nejpozději do konce června 

2012. Obě dvě strany se také tímto dokumentem „zavázaly“, že budou maximálně 

spolupracovat a mít zájem na tom, aby byly provedeny nezbytné kroky k dosažení společného 

cíle. 

Bühler již v tomto termínu, přesněji řečeno 15. 12. 2011, nabídl za převedení 

společnosti atx hodnotu v rozmezí 4 – 6 mil. švýcarských franků („CHF“), což je 

v přepočtu 83 – 125 mil. Kč (přepočteno kurzem ke dni 15. 12. 2011). Kupní cena může být 

ale dále upravena např. na základě výsledků, nadhodnocení majetku, následky soudních 

sporů, nepřiměřených investic do dlouhodobého majetku, popř. dalších neočekávaných 

situací. 

4.2.2 Obsah prvního reorganizačního plánu 

Tento první RP společnosti atx vymezuje právní a ekonomické postavění věřitelů 

dlužníka, kteří přihlásili do insolvenčního řízení své pohledávky tak, aby došlo k uspořádání 

vzájemných vztahů mezi dlužníkem a těmito věřiteli. 

Dlužník také v tomto RP prohlásil, že při sestavování měl vždy na paměti základní 

zásady reorganizace, jakými jsou společný zájem věřitelů a rovné zacházení se všemi 

účastníky reorganizace.  

V první části dokumentu je představena společnost, včetně historie a popsání příčin, 

proč se společnost dostala do problémů, zde dlužník mimo jiné uvádí naddimenzované 

investice do dlouhodobého majetku, problémy s řízením zakázek, ekonomické problémy 

zákazníků, aj. Dále je podrobně rozebrán majetek dlužníka, rozdělen dle druhu (dlouhodobý 

majetek, oběžný majetek, časové rozlišení), i s informacemi o zastavení tohoto majetku ve 

prospěch vybraným věřitelům, a závazky dlužníka. 

Další důležitou částí RP je rozdělení věřitelů do skupin. Samostatnou skupinu tvoří 

každý zajištěný věřitel, rozdělení je tedy následující: 

∙ skupina č. 1 – závazky vůči Československé obchodní bance, a.s., 

∙ skupina č. 2 – závazky vůči České správě sociálního zabezpečení, 

∙ skupina č. 3 – závazky vůči Finančnímu úřadu ČR, 

∙ skupina č. 4 – závazky vůči České spořitelně, a.s., 
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∙ skupina č. 5 – závazky vůči společnosti ŠkoFIN, s.r.o., 

∙ skupina č. 6 – podmíněné nezajištěné pohledávky, 

∙ skupina č. 7 – pokuty, úroky z prodlení atd., 

∙ skupina č. 8 – ostatní nezajištěné pohledávky. 

4.2.2.1 Uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů 

Uspokojení jednotlivých skupin věřitelů bude probíhat dle následující tab. 4.3, kde 

jsou zaznamenány procenta uspokojení pohledávek daných skupin. Tučně jsou vyznačeny ty 

skupiny, jejichž pohledávky budou, dle RP, uspokojeny ve výši 100 %. Tmavším odstínem 

vínové jsou vyznačeny skupiny zajištěných věřitelů a světlejším potom skupiny věřitelů 

nezajištěných. 

Co se týče pohledávek ve skupině č. 6, zde se nacházejí pouze pohledávky jednatele 

společnosti. Ing. Bohuslav Vránek, CSc. na základě RP nezíská žádné plnění a jeho 

podmíněné pohledávky v plné výši účinností RP zaniknou. 

Do pohledávek věřitelů ve skupině č. 7 patří pohledávky z titulu smluvních pokut a 

úroků z prodlení, popř. obdobných situací, vzniklých na základě porušení povinnosti dlužníka. 

Jak můžeme vyčíst z tab. 4.3, tato skupina bude uspokojena do výše pouhých 5 %, což v RP 

dlužník vysvětluje pádnými důvody. Uspokojení těchto pohledávek je nižší než u pohledávek 

věřitelů skupiny č. 8, jelikož tito věřitelé uplatňují na dlužníka „pouze“ sankce z určitého 

porušení povinností, neutrpí tedy takovou újmu. Ve skupině č. 8 jsou věřitelé, kteří za 

hodnotu těchto pohledávek např. nakoupili materiál, zaplatili zaměstnance, spotřebovali 

energii, aj. Na základě těchto faktů se dlužník domnívá, že rozhodnutí o výši uspokojení 

těchto dvou skupin je spravedlivé. 

Zbytek neuhrazených pohledávek ze skupiny č. 8, tedy 70 % těchto pohledávek, dle 

§ 356 odst. 1 IZ, účinností RP zanikne. 
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Tab. 4.3 Uspokojení přihlášených pohledávek daných skupin věřitelů (vlastní zpracování dle 

interního zdroje) 

Skupina č. Procento uspokojení 

1. ČSOB 100 % 

2. OSSZ 100 % 

3. FÚ 100 % 

4. ČS 50 % 

5. ŠkoFIN 40 % 

6. Podmíněné nezajištěné pohledávky 0 % 

7. Pokuty, úroky z prodlení atd. 5 % 

8. Ostatní nezajištěné pohledávky 30 % 

 

Všechny pohledávky skupin č. 1 – 8 by měli být dle RP uspokojeny nejpozději do 6 

měsíců od účinnosti RP, přičemž 50 % pohledávky jako 1. splátka do 3 měsíců od nabytí 

účinnosti, a dalších 50 % jako 2. splátka do zmíněných 6 měsíců. 

4.2.3 Způsob provedení reorganizace 

Dle RP, jenž byl sestavován dlužníkem, bude reorganizace provedena v mezích IZ, 

konkrétně dle § 341 odst. 1 písm. a) a b), tedy prostřednictvím restrukturalizace 

pohledávek věřitelů, což spočívá především v prominutí části dluhů a prodejem části 

majetkové podstaty.  

Restrukturalizace pohledávek byla popsána v  části 4.2.2 této práce. Hovoříme-li o 

prodeji části majetkové podstaty, zde měl dlužník v plánu prodat nemovitost v Ostravě. 

Celý proces realizace odprodeje by měl začít bezodkladně po nabytí účinnosti RP. Volba 

způsobu prodeje této nemovitosti, která ovšem spadá do zástavy ve prospěch zajištěného 

věřitele ČSOB, a výše kupní ceny podléhá předchozímu písemnému souhlasu tohoto 

zajištěného věřitele. Soubor nemovitostí v Ostravě podléhal podmínce, že může být prodán na 

základě jediné kupní smlouvy, tedy prodán jako celek, nikoli rozprodán na části, a to za 

nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Dle znaleckého posudku společnosti EQUITA je celkový 

stav objektu v Ostravě ve velmi dobrém stavu s nadstandardní výbavou po celkové 

rekonstrukci, která proběhla v roce 2007. Pouze tato rekonstrukce byla v objemu 60 mil. Kč. 

Znalec ale stanovil hodnotu této nemovitosti, k datu ocenění, na 17 000 000 Kč. 
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Za vcelku důležitou poznámku v RP můžeme považovat to, že pokud nebudou 

uvedené nemovitosti v průběhu reorganizace prodány, nemá to žádný vliv na povinnost 

dlužníka uhradit své závazky vůči zajištěnému věřiteli ČSOB v plné výši. 

Součástí tohoto prvního RP je samozřejmě zakomponování investora, tedy 

společnosti Bühler, do společnosti dlužníka. Vstupem společnosti Bühler mělo dojít 

k významnému posílení dlužníka především kvůli tomu, že je významnou společností 

s vysokou potřebou automatizačních dodávek. Společnost Bühler přislíbila, jak je uvedeno 

v RP, společnosti dlužníka zajištění dalších projektů, zajištění a pomoc při plnění RP, 

podporu při získávání bankovních záruk pro plánované projekty a zajištění financování plnění 

RP, konkrétně splacení pohledávek věřitelů, poskytnutím vnitroskupinového úvěru. To 

všechno měl zajistit Bühler prostřednictvím nového statutárního orgánu a nového 

managementu, jmenovaného po dokončení vstupu společnosti do společnosti atx.  

V případě, že by nebyla splněna tato část RP, tedy převod 100% obchodního podílu 

společnosti atx na společnost Bühler do 90 dnů od nabytí účinnosti RP, bude tento fakt 

představovat nesplnění podstatné povinnosti, stanovené RP, ve smyslu § 363 IZ. 

V RP se dlužník také zavazuje, že se zaměří zejména na následující kroky, jež by měly 

směřovat k vyřešení problémů, kvůli kterým se společnost dostala do celého procesu 

insolvenčního řízení: 

a. vstup společnosti Bühler, 

b. dokončení rozpracované výroby, aby bylo proplaceno co nejvíce 

smluvených cen a bylo nárokováno co nejméně sankcí, 

c. restrukturalizace vnitřních procesů, 

d. úsporná opatření, 

e. vymáhání pohledávek, 

f. prodej nemovitosti v Ostravě, 

g. provozní financování, 

h. vyhledávání nových obchodních příležitostí a nových zakázek. 

 

V RP jsou uvedeny i náležitosti spolupráce mezi dlužníkem a IS, kdy dlužník není 

oprávněn během trvání reorganizace, bez předchozího souhlasu IS, nakládat s majetkovou 

podstatou s plněním přes 500 tis. Kč, zřizovat nová zástavní práva, promíjet dluhy třetím 

osobám, přijímat úvěrové financování, aj. 
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RP nezapomněl ani na zaměstnance společnosti dlužníka a v jeho náplni se 

nepředpokládalo žádné významné propouštění zaměstnanců, ba dokonce naopak, při 

úspěšném plnění reorganizačních opatření RP předpokládal nábor zaměstnanců nových. 

 Jak je zmíněno v závěru, po úplném skončení reorganizace, dlužník bude mít nulové 

závazky vůči svým věřitelům, jejichž pohledávky vznikly před vyhlášením úpadku, tedy 

pohledávky vzniklé před datem 16. 1. 2012.  

4.2.4 Prodloužení lhůty k podání reorganizačního plánu 

Protože ke schválení reorganizace podniku došlo, Usnesením Krajského soudu v Brně, 

až na konci února 2012, celý původní časový harmonogram, jež byl stanoven společností 

Bühler v LOI, se posunul. 

V již zmíněné Zprávě insolvenčního správce o stavu řízení ze dne 5. 4. 2012, IS uvádí, 

že dlužníkovi běží 120 denní lhůta k podání RP. Potvrdil zde také, že dlužník předložil jemu i 

VV koncept RP s uvedenou osobou, financující reorganizaci, tedy společností Bühler. Se 

zástupci společnosti Bühler se IS v první půlce března 2012 osobně setkal v sídle dlužníka. 

Představitelé společnosti Bühler správci potvrdili zájem o zakomponování do procesu 

reorganizace. Správce dále uvádí, že doposud nenarazil na žádné formální překážky, které by 

mohly budoucímu řešení bránit. 

Dne 13. 6. 2012 byla dlužníkem podána žádost o prodloužení lhůty k podání RP o 

30 dnů. V této žádosti dlužník uvádí, že RP je doposud v přípravě a jednání se strategickým 

investorem v plném proudu. Po právním, finančním a daňovém auditu, které byl provedeny 

společností Bühler, vznesl tento investor požadavky, na základě kterých bude nutné zásadně 

upravit dosavadní RP a změnit připravovaný způsob provedení reorganizace. Přidělená 

soudkyně této žádosti vyhověla a shledala žádost dlužníka důvodnou. Usnesení, kterým toto 

schválila, bylo vydáno 20. 6. 2012. 

Společnost Bühler emailovou korespondencí dne 23. 5. 2012 jednateli společnosti atx 

oznámila ukončení platnosti LOI a pozastavila další akvizici společnosti atx.  

Poradenská společnost TACOMA měla ale značný zájem na vstupu investora do 

společnosti dlužníka, jako poznámku lze uvést, že její odměna v případě úspěšného schválení 

RP věřiteli dlužníka byla smluvně dohodnuta ve výši 2,1 mil. Kč plus 4 % z kupní ceny 

jakéhokoliv majetkového podílu na společnosti. Aby se celá situace nezmařila a proces 

reorganizace proběhl úspěšně, TACOMA nabídla společnosti Bühler vstup do společnosti 

v podobě převzetí pouze vybraných odborníků, vybraných projektů a vybraných 
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nemovitostí. V tomto modelu neměl tento investor převzít dokonce ani garance za již 

realizované projekty, což bylo v rozporu s představami vedení společnosti. 

Za převzetí společnosti atx i v této formě nabídl Bühler 100 mil. Kč s podmínkou, že 

tato nabídka trvá maximálně do konce srpna 2012 a pokud nebude přijata, obnovení již 

plánováno není. 

Mezitím byla dlužníkem podána druhá žádost o prodloužení lhůty k podání RP a to 

dne 19. 7. 2012, která byla odůvodněna tím, že se dosud nepodařilo připravit finální verzi RP, 

včetně potřebných smluvních dokumentů. Insolvenční soud dne 25. 7. 2012 opět dlužníkovi 

vyhověl a prodloužil lhůtu k předložení RP tentokrát o 60 dnů. Dlužníkovi tedy měla lhůta 

pro předložení RP uplynout dne 21. 9. 2012. 

Se záměry investora a poradenské společnosti TACOMA se neztotožňovalo vedení 

společnosti atx, především pak samotný jednatel. Proto bylo obnoveno jednání 

s konkurenčními nabídkami potencionálních investorů, především pak s rakouskou 

poradenskou společností PILLWAX Industrial Solutions Consulting GmbH. (dále jen 

„PILLWAX“), která se aktivně začala podílet na hledání vhodných kandidátů na investora. 

Tato skutečnost byla oznámena již na jednání VV, IS a společnosti TACOMA dne 13. 6. 

2012.  

4.2.5 Ukončení spolupráce se společností Bühler 

Po důkladných analýzách ve společnosti dlužníka pro investora vyplynulo, že 

nepřevezme pouze podnik s potenciálem ale také velké množství závazků, nedořešených 

soudních sporů, závazků za garance a za dodávky z minulých projektů, atd.  

Na zmíněném jednání dne 13. 6. 2012 nebylo společností TACOMA ani Bühler, jež se 

samozřejmě tohoto jednání účastnili, VV sděleno, kolik pracovníků chce investor převzít, 

procento uspokojení nezajištěných věřitelů ani konkrétní informace ohledně prodeje části 

podniku, o který nemá Bühler zájem. 

Na jednání VV dne 19. 7. 2012 byla i přesto hlavním předmětem jednání společnost 

Bühler a pro poradenskou společnost TACOMA představovala jediného reálného investora, 

který je schopen v dohledné době zaplatit přijatelnou cenu a odkoupit část podniku dlužníka. 

Jak už bylo oznámeno na předešlém jednání VV, i zde byl přítomen zástupce 

společnosti PILLWAX, který VV ujistil, že jako nový zprostředkovatel má opravdu zájem o 

spolupráci při reorganizaci dlužníka. Představil také svou analýzu dlužníka a informace o 

dlužníkovi, jež doposud získal. VV i IS ho upozornili na časové možnosti a omezení celého 

insolvenčního řízení, což zástupce společnosti PILLWAX označil za informaci pro něj 
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známou a přesto si je jistý, že v daném časovém horizontu jsou schopni vhodného investora 

nalézt a úspěšnou reorganizaci zrealizovat. 

Dva dny před konáním dalšího jednání VV, tedy dne 12. 8. 2012, byla IS společností 

TACOMA zaslána konkrétní identifikace majetku, projektů, smluv a seznamu 

zaměstnanců, které by chtěl Bühler převzít, přičemž se už ale nejednalo o převod části 

podniku, ale o převod části majetku, vybraných projektů a zaměstnanců. Na předešlém 

jednání byla společnost TACOMA vyzvána k předložení předběžné verze RP, který ovšem do 

14. 8. 2012 předložen nebyl a právní zástupce dlužníka oznámil, že ani předložen zatím 

nebude, protože návrh, který se do této doby připravoval, byl založen na prodeji části podniku 

dlužníka a až týden před konáním tohoto jednání Bühler zaslal novou smlouvu o převodu 

majetku, jež zcela mění dosavadní koncepci RP. 

Jak lze vycítit už ze zápisu z posledního jednání VV, již v tomto období byl nad další 

spoluprácí dlužníka a společnosti Bühler velký otazník. Definitivní konec spolupráce je 

datován ke dni 5. 9. 2012, tedy pouze 16 dní před vypršením lhůty k podání RP, kdy byla 

tato skutečnost oznámena emailovou korespondencí dlužníkovi. 

Dne 18. 9. 2012 byla tedy dlužníkem podána další, již 3. žádost o prodloužení lhůty 

k podání RP, tentokrát o 30 dnů. Po schválení reorganizace byla dlužníkovi dána lhůta 120 

dnů k podání RP, přičemž tato lhůta lze prodloužit o dalších 120 dnů, jak je dáno IZ. V tomto 

řízení byla lhůta již prodloužena celkem o 90 dnů, takže posunutí o dalších 30 dnů by bylo 

poslední možnou variantou. 

Tato žádost byla zdůvodněna ukončením spolupráce se strategickým investorem 

společností Bühler a zároveň předložením konceptu nového RP, který byl zpracován ve 

spolupráci s již známou poradenskou společností PILLWAX, a kde je zakomponován nový 

strategický investor a to sice společnost OPERA Gmbh & Co KG (dále jen „OPERA“). Podle 

dlužníka je z hlediska zachování provozu podniku a zachování zaměstnanosti, z pohledu 

alespoň částečného splacení pohledávek i pro nezajištěné věřitele, nejpřijatelnější právě tento 

návrh společnosti PILLWAX, který ve svém plánu zkombinoval vstup zahraničního partnera 

a přijetí zahraničního investičního úvěru. Dalším důvodem pro schválení prodloužení lhůty 

k podání RP byl dlužníkem a jeho právním zástupcem považován fakt prohlášení konkursu 

společnosti PPH TRANSSYSTEM S.A., tedy dlužníka společnosti atx, což způsobilo zhoršení 

likvidity pohledávky za touto společností (dle 2. RP cca 48,5 mil. Kč). 
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4.3 Druhý reorganizační plán 

Žádost o 3. prodloužení lhůty k podání RP byla tedy podána 18. 9. 2012, 

v insolvenčním rejstříku byla zveřejněna 20. 9. 2012. Předchozí dvě žádosti byly schváleny 

Usnesením Krajského soudu v Brně vždy maximálně do 7 dnů od podání žádosti. V tomto 

případě bylo ale usnesení vydáno až 10. 10. 2012 a to sice zamítnutím návrhu. 

V insolvenčním rejstříku jsou ke dni 19. 9. 2012 vyvěšeny vyjádření jak VV, tak IS, přičemž 

v obou dvou případech nebylo prodloužení podpořeno. VV vyjádřil nesouhlas jednomyslně 

a IS ve svém vyjádření zmínil, že VV nebyl spokojen s tím, jakým způsobem dodával dlužník 

informace ohledně hospodaření, o nekompletnosti těchto informací a také bral v potaz nárůst 

neuhrazených pohledávek během srpna a to sice z 34,5 mil. Kč na 40,1 mil. Kč. S ohledem na 

tyto skutečnosti IS podpořil vyjádření VV a s prodloužením lhůty vyjádřil nesouhlas. 

K tomuto vyjádření se ohradil dlužník a soudu bylo doručeno vyjádření, kde dlužník 

nesouhlasí s tvrzeními IS.  

Hlavní slovo v celé věci ale přece jenom zůstalo na insolvenčním soudu, který podal 

vyjádření až po 21 dnech od zveřejnění těchto dvou vyjádření, tudíž společnost dlužníka i 

přes nesouhlas VV a IS pokračovala v přípravě RP a dále čekala na vyjádření soudu. 

4.3.1 Letter Of Intent mezi společnostmi atx a Opera 

LOI byl sepsán zástupcem nového investora, společnosti Opera, ke dni 4. 9. 2012, kde 

je zmíněn časový horizont 6 – 12 týdnů, jež považuje za nezbytný k potřebnému auditu a 

konečnému sestavení druhého RP. 

Společnost Opera tímto LOI potvrdila vážný zájem o podnik atx, s tím, že konkrétní 

podmínky budou v brzké době dohodnuty. Je zde také obsažena velmi důležitá zmínka o ceně, 

kterou je společnost ochotna zaplatit za podnik dlužníka. Tato cena je ve výši 2,8 mil. Euro, 

což je, v přepočtu kurzem ke dni 4. 9. 2012, přesně 69 678 000 Kč. 

4.3.2 Obsah druhého reorganizačního plánu 

Mimo vstup nového strategického partnera byla vedena jednání s rakouskou bankou 

Oberbank AG, která, dle jednání a emailové korespondence s PILLWAXEM a jednatelem 

společnosti dlužníka, přislíbila poskytnutí půjčky do výše 50 % vkladu investora. Oberbank 

AG by tedy poskytla půjčku ve výši 1,4 mil. Euro, což je dalších téměř 35 mil. Kč 

(přepočteno kurzem ke dni 4. 9. 2012). Celkem by tedy do atx „připlulo“ cca 105 mil. Kč. 
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Nadějnou skutečností by bylo vymáhání pohledávek od německých zákazníků, tedy 

vymáhání cca 80 mil. Kč, což by pod taktovkou rakouského investora mohlo být dalším 

zdrojem financování. 

Cílem druhého RP bylo umožnění pokračování obchodní činnosti společnosti atx, ve 

funkčním a ziskovém provozním modelu, s redukcí závazků. 

V tomto RP je popsán vývoj podnikání, způsob reorganizace, účinky RP, obchodní 

aktivita dlužníka, dosavadní průběh insolvenčního řízení, uspokojení věřitelů při schválení 

RP, navrhovaný management a financování společnosti, atd. 

Opatření, potřebná ke splnění RP jsou především reorganizace závazků, zavedení 

striktní kontroly obchodních činností a zavedení striktního řízení rizik. V RP jsou sestaveny 3 

platební fáze, přičemž v první fázi je zahrnuto uspokojení nároků bývalých pracovníků 

společnosti dlužníka, jež nebyly převzaty úřadem práce, a to sice během dvou týdnů od 

vstupu RP v platnost. Ve druhé fázi je plánováno uspokojení nezajištěných věřitelů 

vyplacením odpovídajícího podílu během dvou měsíců a ve třetí fázi potom uspokojení 

věřitelů zajištěných a to do konkrétního data 30. 6. 2013 za předpokladu vstoupení RP 

v platnost. 

Asi nejvýznamnější změnou od prvního RP je účinek reorganizace na společníky, 

zaměstnance a věřitele. Vlastnictví obchodního podílu by totiž tímto RP nebylo nijak dotčeno 

a výlučným vlastníkem by zůstal Ing. Bohuslav Vránek, CSc., který má dlouholeté zkušenosti 

na trhu a významné kontakty. Dále by společnost zůstala zaměstnavatelem nejen ve žďárském 

regionu, ale i na pobočkách v Praze a Ostravě. První RP s další existencí ostravské pobočky 

nepočítal. 

Tento RP také vsází na vývoj trhu, kde je atx považována za zavedenou společnost, 

především ve velkých investičních projektech a dalších obchodních oblastech průmyslové 

automatizace. Jako každá jiná společnost, i společnost dlužníka si je vědoma konkurence, 

nebere ji ale jako překážku v další existenci, protože konkurence většinou není postavena na 

20 letých zkušenostech v oboru. 

Ke dni 31. 8. 2012 bylo u insolvenčního soudu přihlášeno celkem 232 pohledávek 

v celkové výši 281 101 701,90 Kč. Výše zajištěných, nezajištěných a sporných pohledávek je 

zobrazena v obr. 4.3 v grafické podobě, kde zajištěné pohledávky představují téměř 104 mil. 

Kč, nezajištěné pohledávky přes 119 mil. Kč a 58 mil. Kč představují pohledávky, které jsou 

předmětem soudních sporů nebo jsou dosud nepřezkoumané a budou popřeny (v grafu 

sloupec sporné pohledávky). 
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Obr. 4.3 Grafické zobrazení přihlášených pohledávek (vlastní zpracování dle interního 

zdroje) 

 

 

Náklady insolvenčního řízení tvoří především měsíční náklady na IS, bez dalších 

podstatných nákladů navíc, což za období leden 2012 – říjen 2012 představuje 990 000 Kč. 

Odměna IS během reorganizace je stanovena, dle nařízení Ministerstva spravedlnosti č. 

313/2007 Sb., na 83 000 Kč bez DPH, s čímž se musí počítat do konce reorganizace, tedy dle 

RP do konce června 2013. 

4.3.3 Způsob provedení reorganizace 

V této verzi RP nebyla plánovaná reorganizace dlouhodobého majetku. DHM 

sestávající z nemovitostí ve Žďáře nad Sázavou a Ostravě zůstane nadále vlastnictvím 

dlužníka. Pohledávky, které jsou zajištěny tímto majetkem, budou „zlikvidovány“ vyplacením 

jejich příslušné výše. 

Reorganizace závazků byla v RP postavena na rozdělení závazků společnosti do 

následujících skupin: 

1. pohledávky věřitelů za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim 

na roveň, 

2. pohledávky zajištěných věřitelů, 

3. pohledávky věřitelů s vlastnickými právy, 

4. pohledávky nezajištěných věřitelů, 

5. pohledávky společníků. 
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Procento uspokojení pohledávek je uvedeno v následující tabulce 4.4. V tabulce je 

uvedeno i procento vyrovnání v případě konkursu společnosti, jež je založena na informacích 

v RP, vychází z odhadu znaleckého posudku společnosti EQUITA. V levém sloupci je uveden 

druh věřitele. 

 

Tab. 4.4 Pohledávky a jejich vyrovnání v případě konkursu a přijetí RP (vlastní zpracování 

dle interního zdroje) 

  
Druh pohledávky 

Vyrovnání v 

případě 

konkursu 

Vyrovnání v 

případě přijetí 

RP 

1. 
Zapodstatové pohledávky 0 % 100 % 

Bývalý zaměstnanci 0 % 100 % 

2. 

Věřitelé zajištění nemovitým majetkem 92,67 % 100 % 

Zajištění věřitelů dle § 167 odst. 2 IZ 0 % 20,45 % 

Věřitelé zajištění movitým i nemovitým 

majetkem 
31,65 % 100 % 

Věřitelé zajištění pohledávkami z projektů 25,01 % 31,31 % 

3. Věřitelé s majetkovými právy 20,62 % 100 % 

4. Nezajištění věřitelé 0 % 5 % 

5. Společníci 0 % 5 % 

 

Jak je tedy jasné z této tabulky, procento uspokojení pohledávek v případě 

reorganizace je výrazně pozitivnější a dává věřitelům naději na vyšší uspokojení, což je určitě 

věřiteli více než chtěné a především potřebné. 

RP byl zpracován v souladu se zásadami insolvenčního řízení a základními principy 

reorganizace. Těmito principy jsou: 

∙ princip poctivého záměru, 

∙ princip spravedlnosti, 

∙ princip lepšího uspokojení – podle tohoto principu každý věřitel získá vyšší plnění, 

než které by nejspíš obdržel, kdyby byl úpadek řešen konkursem, 

∙ princip úhrady průběhu závazků a úroků. 

4.4 Rozhodnutí o přeměně reorganizace v konkurs 

Tento RP byl podán 9. 10. 2012, tedy jeden den před vydáním usnesení o zamítnutí 

žádosti o prodloužení lhůty k podání RP. Jak už bylo řečeno, od podání žádosti uběhlo 21 dní 
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k vydání rozhodnutí, soud měl tedy k dispozici 3 týdny pro rozhodnutí o prodloužení lhůty 

k předložení RP. Během dvou dnů byl ale soud schopen rozhodnout o konkursu společnosti. 

Usnesení o přeměně reorganizace v konkurs bylo vydáno celkem obratem a to sice dne 

12. 10. 2012. Soud tak rozhodl dle § 363 odst. 1 písm. b) IZ, z důvodu nesestavení RP ve 

stanovené lhůtě, ani po jejím prodloužení. 

Mimořádný výkaz zisku a ztrát byl vyhotoven k datu 11. 10. 2012, za časový horizont 

od 16. 1. 2012 (den vyhlášení úpadku společnosti) do 11. 10. 2012 (den před vyhlášením 

konkursu). Obrat společnosti, bereme-li za obrat sumu v řádku 04 VZZ, tedy položku Výkony, 

je přes 58 mil. Kč a výsledek hospodaření za účetní období něco málo přes 6 mil. Kč.  

Společnost tedy byla v období vyhlášení konkursu zisková. VV se však částka 6 mil. Kč 

zdála nedostačující ve srovnání s celkovým dluhem dlužníka. Celý VZZ, sestaven ke dni 

11. 10. 2012, je obsahem přílohy č. 6. 

4.4.1 Situace po vyhlášení konkursu 

Proti tomuto usnesení podal dlužník prostřednictvím svého právního zástupce 

odvolání k Vrchnímu soudu v Olomouci, odůvodněné tím, že soud měl vycházet z procesní 

situace, tedy že RP byl dlužníkem předložen a tudíž je rozporuplné tvrzení, že dlužník RP 

nesestavil, jak soud uvedl ve zdůvodnění vyhlášení konkursu. Dlužník RP předložil v době, 

kdy nebylo soudem rozhodnuto o povolení či zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty 

k podání RP. Dle dlužníka se soud zaměřil pouze na skutečnost, že dlužník promeškal 

stanovenou lhůtu k podání RP a dalšími okolnostmi se dále nezaobíral. 

Vrchní soud v Olomouci potvrdil usnesením ze dne 19. 12. 2013 rozhodnutí Krajského 

soudu v Brně o pokračování konkursu firmy. V tomto usnesení je rozhodnutí odůvodněno 

vyjádřením VV, že dlužník měl na přípravu RP celkem 210 dnů, které uplynuly „marně“. 

Vrchní soud na základě vyjádření VV, označil předložený RP za dokument, který nelze 

považovat za RP, neboť prý neobsahuje ani základní náležitosti stanovené zákonem a 

v některých částech je dokonce v rozporu se zákonem. O které konkrétní náležitosti, 

neobsažené v RP se jedná, v usnesení zmíněno není. Dle odvolacího soudu důvody odvolání 

dlužníka na rozhodnutí Krajského soudu v Brně, jsou zcela právně nevýznamné. Skutečnost, 

že dlužník předložil RP ještě předtím, než insolvenční soud rozhodl o přeměně reorganizace 

v konkurs, nemá na další vývoj žádný vliv. Odvolacím soudem bylo také poukázáno na to, že 

uplynutím lhůty pro předložení RP zaniká právo dlužníka RP sestavit. Jiné rozhodnutí by 

dle Vrchního soudu v Olomouci vedlo pouze k prodlužování insolvenčního řízení, což by 
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bylo v rozporu se zásadou, kdy insolvenční řízení musí být vedeno takovým způsobem, aby se 

dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. 

Dlužník, prostřednictvím svého právního zástupce, dále podal dne 5. 2. 2013 stížnost 

na celý postup k Ústavnímu soudu. Vyjádřil také zklamání nad rozhodnutím soudu o 

přeměně reorganizace v konkurs s tím, že soud rezignoval na zákonnou povinnost na 

respektování základních zásad a principů, zejména pak na ochraně zájmu všech věřitelů. Soud 

také, dle dlužníka, nerespektoval fakt, že i v nelehkém období insolvence, potažmo 

reorganizace, měl dlužník zakázkovou náplň. V ústavní stížnosti je zdůrazněno, že 

elementárním cílem každého insolvenčního řízení není likvidace úpadce a jeho majetkové 

podstaty, ale hlavně řešení úpadku některým z možných způsobů tak, aby došlo 

k uspořádání majetkových vztahů a k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení věřitelů 

dlužníka. Tímto se dlužník brání i ve vyjádření, kde potvrzuje, že mu tuto skutečnost 

potvrdili nezávislí odborníci na insolvenci. Dle jejich názoru, existoval-li v době vyhlášení 

likvidace RP, který navrhoval jiné řešení a mohl tak zachovat firmu i pracovní místa, měl na 

něj soud minimálně reagovat a zabývat se jím. 

Ze strany IS došlo ihned po vyhlášení zahájení konkursu ke zrušení pracovního 

poměru jednatele společnosti, Ing. Bohuslava Vránka, CSc., byly mu zabaveny věci, jež 

využíval ke své práci, byl mu odpojen služební mail, internet a pod výhružkou 

zakomponování policie mu byl zakázán vstup do budovy společnosti. Vedení společnosti od 

tohoto data, tedy 12. 10. 2012, převzal plně IS. Jeho první kroky vedly ke zrušení a odřeknutí 

nových projektů, rušení služebních cest, atd. Byli propuštěni všichni zaměstnanci ve zkušební 

době a ostatním zaměstnancům byla vyplácena pouze částečně mzda. V tomto období, k 31. 

10. 2012, podalo výpověď zhruba 40 zaměstnanců, včetně finanční ředitelky a dalších 

vedoucích pracovníků, tím pádem jejích pracovní poměr skončil k 31. 12. 2012.  

V návaznosti na všechny tyto skutečnosti si troufám říci, že až vyhlášení konkursu 

společnosti odstartovalo začátek konce. Od této chvíle, pod vedením IS a VV, se plnil záměr 

konkursu, což je likvidace společnosti dlužníka. 

Jelikož hovoříme o inženýrské firmě, jejíž hodnota je v lidech a kontaktech, přičemž 

tito lidé byli většinou propuštění anebo odešli sami, společnost neměla postupem času co 

nabídnout. Proto byla k datu 31. 3. 2013 definitivně uzavřena. Její hodnota se, de facto, 

přiblížila hodnotě budov, které byly z velké části zastaveny. 

Již dne 29. 10. 2012 nabídl IS podnik dlužníka za 100 mil. Kč k prodeji a to výzvou, 

která je vyvěšena v insolvenčním rejstříku. 
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4.5 Vliv IS na vývoj insolvenčního řízení 

Jaký vliv měl IS v celém vývoji tohoto insolvenčního řízení je otázkou. Dlužník 

upozorňoval několika dopisy a vyjádřeními insolvenční soud na přístup IS, na zodpovědné 

provedení likvidace společnosti s cílem maximálního zachování majetku a hodnoty podniku, 

jež by měla být použita ve prospěch věřitelů. 

Velký důraz byl ze strany dlužníka kladen na nevyplacení mezd stávajících 

pracovníků za měsíce únor a březen 2012. Tyto platy měli být vyplaceny zaměstnancům, kteří 

nepodali výpověď ani nebyli propuštěni, nadále se tedy podíleli na tvorbě tržeb. Nevyplacení 

mezd těmto pracovníkům, kteří v některých případech pracovali v nelehkých podmínkách 

v zahraničí, bylo minimálně nespravedlivé. Tito zaměstnanci vlastně vydělali společnosti 

dlužníka peníze, z nichž nepadla ani koruna na jejich plat. 

Přidělený IS měl v této době, dle veřejně dostupných zdrojů, ve správě dalších více 

než 30 insolvenčních případů, kdy šlo jen velmi těžce dohledat, v jaké konkrétní situaci se 

jednotlivá řízení nacházely a do jaké míry se IS na těchto řízeních právě podílel. Takže lze jen 

těžko říct, jak ovlivnilo výkon ve společnosti dlužníka kvantum přidělených případů. Všechny 

tyto kroky jsou podloženy dokumenty, vyvěšenými v insolvenčním rejstříku. 

Závěrem je na místě zmínit, že přesně rok po uzavření společnosti atx, konkrétně 30. 

3. 2014, a po všech stížnostech, jednáních a dalších krocích sestavil jednatel společnosti 

dlužníka, Ing. Bohuslav Vránek, CSc., vyjádření dlužníka, které bylo zveřejněno 7. 4. 2014 

v insolvenčním rejstříku. V tomto dokumentu je vyjádřen nesouhlas jednatele společnosti 

dlužníka s vyjádřením VV na zproštění IS funkce, kde napadl jednání IS v porušení 

několika povinností, daných IZ: Jedním takovým vyjádřením je zmínka dlužníka o porušení § 

281 a 282, kdy IS nesestavil ke dni vyhlášení konkursu zprávu o hospodářské situaci 

dlužníka, tím pádem ji nepředložil soudu ani věřitelům, a nesvolal první schůzi věřitelů po 

vyhlášení konkursu, což zmíněný paragraf ukládá. Jak ale v této záležitosti bude rozhodovat 

soud, jako příslušný orgán, mající kompetence, je zatím nejasné. 

Pro správné pochopení této záležitosti se zmíněným nesouhlasem jednatele si dovolím 

krátkou prezentaci původu těchto kroků. 

Dlužník v únoru 2013 podal žádost na odvolání IS, následně pak v září 2013 podal 

návrh na zproštění IS funkce. V tomto návrhu dlužník poukazoval na fakt, kdy po skoro 11 

měsících vedení konkurs správcem a VV, nebyl konkurs dokončen. Dlužník zde odhadoval 

hodnotu společnosti na cca 25 – 30 mil. Kč, tedy ztrátu hodnoty společnosti o zhruba 70 mil. 

Kč. Tento návrh byl dlužníkem podán ve smyslu § 32 odst. 1 IZ. 
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VV se na toto konto vyjádřil negativním způsobem vůči jednateli a uvedl, že v jeho 

návrzích jsou uvedeny zkreslené a nepravdivé údaje, spekulace a osobní útoky na IS, VV a 

insolvenční soud. Pádným důvodem pro zamítnutí tohoto návrhu uvádí VV nehrazení nově 

vzniklých dluhů po dobu reorganizace, zejména odvodů na sociální zabezpečení, zdravotní 

pojištění a daně. VV také v tomto vyjádření neguje názor dlužníka o zpochybnění povinností, 

které by měl plnit IS a potvrdil, že IS postupoval v mezích zákona správně. 

V listopadu loňského roku byl IS udělen souhlas k prodeji nemovitostí, které jsou 

součástí majetkové podstaty, mimo dražbu. Jak bude tato záležitost pokračovat, ukáže 

pravděpodobně jen čas. Konkurs této společnosti nebyl zatím uzavřen ani v letošním roce 

2014. 

4.6 Shrnutí insolvenčního řízení vybrané společnosti 

Shrneme-li časově celý proces od podání insolvenčního návrhu po přeměnu 

reorganizace v konkurs, pohybujeme se v časovém horizontu 316 dnů. Z těchto 316 dnů měla 

společnost atx 210 dnů na přípravu RP, včetně prodloužení lhůt k podání RP. 

Obr. 4.4 zachycuje významné data a milníky celého insolvenčního řízení dlužníka do 

vyhlášení konkursu. Start celého procesu datujeme ke dni 2. 12. 2011, kdy byl podán 

insolvenční návrh společně s návrhem na povolení reorganizace, insolvence byla soudem 

zahájena o 3 dny později. V této době, konkrétně k datu 13. 12. 2011 dlužník evidoval 

pohledávky svých věřitelů ve výši téměř 203 mil. Kč a přes 320 věřitelů. Tato částka je 

složená z úvěrů, dodavatelských smluv, závazků k zaměstnancům, nezaplacených pojistek, 

závazků k FÚ, ad. Výše těchto pohledávek se ale značně liší v čase. Jak je zmíněno v části 

4.3.2, ke dni 31. 8. 2012 byly přihlášeny pohledávky ve výši přes 281 mil. Kč a z toho byly 

pohledávky v hodnotě 58 mil. Kč považovány na sporné. Dle použitých zdrojů a publikací se 

v každém takovém řízení objeví někdo, kdo se chce neprávem obohatit na daném dlužníkovi a 

některé pohledávky se dají označit doslova za vymyšlené. V takovém případě by měli 

zasáhnout dané orgány, především IS a pohledávky řádně přezkoumat a zjistit jejich podstatu, 

následně je řešit – přijmout, či odmítnout. 

Prvním milníkem je zjištění úpadku 16. 1. 2012 a dále povolení reorganizace 

dlužníka, což se stalo o více než měsíc později a to 24. 2. 2012. Reorganizace byla povolena 

na základě splnění podmínek, stanovených IZ. Tímto rozhodnutím svitla dlužníkovi naděje na 

další život společnosti a od tohoto data začala běžet, řekněme, základní 120denní lhůta pro 

podání RP. Mezi zahájením insolvenčního řízení a povolením reorganizace byl taky, mimo 

jiné, stanoven předběžný IS a konala se první schůze věřitelů. 
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Následovaly dvě žádosti o prodloužení lhůty k podání RP, kdy bylo oběma 

žádostem vyhověno a lhůta se tak prodloužila celkem o 90 dní. Důvodem k těmto 

prodloužením byla především příprava RP, který počítal se vstupem švýcarské společnosti 

Bühler jako strategického investora. Tento záměr ale nevyšel, protože pozměněné podmínky, 

které si postupem času stanovovala společnost Bühler, se markantně rozcházely s představami 

dlužníka. Tyto neshody plynuly především ze způsobu převzetí společnosti, včetně všech 

závazků, garancí, zaměstnanců, rozdělaných projektů, soudních sporů, atd. Společnost Bühler 

byla dlouhou dobu jediným potencionálním strategickým investorem a pomohla společnosti 

nejen při tvorbě RP, ale i přísunem zakázek, zamezila tak, alespoň na nějakou dobu, 

nedostatku práce, nechtěnému odlivu zaměstnanců a prohlubování ztráty. Definitivně od 

spolupráce s atx odstoupila až 5. 9. 2012, tedy něco málo přes dva týdny před vypršením lhůty 

k podání RP. 

 

Obr. 4.4 Časová osa insolvenčního řízení společnosti atx (vlastní zpracování) 

 

Již v první půlce června 2012 byla správci i VV oznámena skutečnost o obnovení 

spolupráce s dalšími investory, především pak s poradenskou společnosti PILLWAX, 

potažmo potencionálním investorem, společností Opera. Záměr těchto subjektů byl pro 

dlužníka přijatelnější a vznik druhého RP na sebe nenechal dlouho čekat. Tato verze RP byla 

připravena podrobněji než první verze se zakomponováním Bühlera, hlavní rozdíly mezi 

těmito plány jsou rozebrány ve 4. kapitole této práce. 
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Jak ukázal ale čas, příprava druhého RP přišla nazmar. Dne 18. 9. 2012 byla 

společností dlužníka podána třetí žádost o prodloužení lhůty k podání RP, což je v obr. 4.4 

vyznačeno písmem vínové barvy, a protože rychlost reakce a vyjádření soudu nebyla, oproti 

předchozím dvěma schválením prodloužení, nějak rychlá, dlužník společně s 

PILLWAXEM a Operou dokončili RP, který byl podán dne 

9. 10. 2012. Soud až po tomto dni zareagoval neschválením prodloužení lhůty k podání RP a 

12. 10. 2012 vyhlásil na společnost konkurs. Druhým RP se tedy téměř nikdo nezabýval. 

Od chvíle vyhlášení konkursu nastal největší zlom a společnost dlužníka směřovala 

pomalu ale jistě k úplnému závěru. Závěr vyvrcholil 31. 3. 2013, kdy byla uzavřena 

společnost atx a její činnost pozastavena na všech pobočkách. Co se dělo dále již není 

tématem této práce, ve stručnosti už se ale jednalo převážně o to, jak bude společnost, de facto 

její majetek, rozprodána. V tomto ohledu se do hlavní role dostal IS, který společnost, s tržní 

hodnotou 100 – 120 mil. Kč, nabízel k prodeji, nejdříve za 100 mil. Kč, později se cena 

snižovala a do konce března letošního roku bylo pro věřitele z této tržní ceny získáno cca 35 

mil. Kč, přičemž na celou tuto částku má nárok společnost ČSOB. Dle posledních informací 

od dlužníka, je poslední šancí získat další prostředky k uspokojení věřitelů vymáhání 

pohledávek dlužníka u domácích i zahraničních zákazníků. 

Cíl reorganizace, dle definice v IZ, tedy postupným uspokojováním pohledávek 

věřitelů dojít k ozdravění hospodaření daného podniku, v tomto případě nebyl naplněn. 

Vize IZ byla také v celkovém zrychlení a zefektivnění procesu insolvence, což se v našem 

případě, díky prohlášení konkursu, nedá označit za rychlý proces, uspokojení věřitelů 

neproběhlo do dnes, což neovlivnilo jen zmíněné prohlášení konkursu ale rychlost soudu 

vydávat rozhodnutí a obratem zasahovat. Co se týče posílení věřitelů, zájmy jednotlivých 

věřitelů zvolených do VV by měly být podřazeny společným zájmům. Toto tvrzení ale 

v celém procesu bylo také zpochybněno. 

Jak bylo již řečeno a podloženo ekonomickými fakty, za první tři čtvrtletí roku 2012, 

tedy v průběhu insolvenčního řízení, byla společnost zisková a měla zakázky. Odhadem 

ekonomického oddělení společnosti dlužníka by byla společnost k 31. 12. 2012, v případě 

dokončení podepsaných projektů, v zisku dokonce přes 7 mil. Kč. Vyhlídky na další 

ekonomický život byly proto slibné a po finančním vstupu společnosti OPERA by byla stejně 

tak slibná realizace připravovaného RP, který byl výhodný pro věřitele, včetně zaměstnanců a 

majitele společnosti dlužníka. Rozhodnutí IS a VV o zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty 

k podání RP, jež bylo přijato insolvenčním soudem, je proto v rozporu s vizí reorganizace. Je 

proto minimálně diskutabilní kvalita přístupu těchto subjektů. 
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5 ZÁVĚR 

Důležitým faktorem, nejen v probíhajícím insolvenčním řízení, je důvěra. Ať už k 

zaměstnancům ze strany vedení anebo naopak. Tím se dá eventuelně vyvarovat nechtěné 

fluktuaci důležitých zaměstnanců, pokud zaměstnanci důvěřují vedení, pracuje se lépe i ve 

stresující době.  

Myslím si, že spousta podnikatelů a živnostníků dlouho své problémy neřeší nebo 

možná je nechce vidět a řešit. Kdyby ovšem začali tyto problémy řešit dříve, dluhy se nemusí 

prohlubovat a sanace je tak mnohem jednodušší a pokud sanace nevede ke znovuzrození 

činnosti organizace, tak by mělo být hlavním cílem alespoň co nejméně, nejlépe žádný, 

neuspokojený věřitel.  

Za přínosy insolvence a celého insolvenčního řízení lze označit šanci dostat se 

z problémů, dosáhnout tedy jakéhosi „restartu“ ekonomického života společnosti. Další, 

řekněme, výhodou, je dočasné pozastavení výkonu exekutorů a vymahačů, jejich pohledávky 

se totiž uplatňují také přihláškou do insolvenčního řízení. Tímto je dlužník může odkázat na 

insolvenčního správce nebo soudního úředníka a ochránit tak prozatím svůj majetek.  

Přínosem pro zákazníky je možné splnění dohodnutých zakázek, splnění smluvních 

podmínek, i přesto, je-li firma v procesu oddlužení nebo reorganizace. Pořád totiž funguje a 

může tak dostát všemu, co bylo dohodnuto a s čím zákazník počítá.  

Stejně tak přínosem pro dodavatele je uspokojení závazků, které dlužník uhradí s větší 

pravděpodobností, než kdyby byla firma zlikvidována rovnou. V případě, že se dodavatelé 

zaleknou takové situace, mohou využít různé nástroje k tomu, aby dlužníka donutili jejich 

pohledávku nezvyšovat, např. placení objednávek předem, x% záloha před dodáním zboží, 

popř. materiálu, služeb, aj. 

Z pohledu zaměstnanců – na jejich pohledávky, tedy platové ohodnocení by měl 

dohlédnout IS. Pokud jejich zaměstnavatel před insolvencí neplatil včas, v zájmu dobře 

odvedené práce IS je to, aby zaměstnanci dostali to, co mají a včas. Tímto se společnost může 

vyhnout již zmíněné fluktuaci. 

Kromě hmotných výhod je dalším pozitivem zkušenost, která může být v dalším 

vývoji společnosti významná. Větší opatrnost, zbytečné plýtvání peněz, zvážení potřeby počtu 

zaměstnanců a potřebných pozic, apod.  

Hlavním negativním důsledkem insolvence může být likvidace organizace, což je 

cílem konkursu. V tomto případě nastupuje likvidátor, kterého jmenuje soud a na kterého 

přechází působnost statutárního orgánu, jedná tedy jménem společnosti ve smyslu úkonů, jež 
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směřují k likvidaci, tj. plnění závazků, správa pohledávek, zastupování společnosti v soudních 

řízeních, uzavírání nových smluv pouze v souvislosti s ukončením činnosti, atd. Posledním 

krokem je potom podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 

 

Práce je členěna, včetně úvodu a závěru, do pěti kapitol. Jak říká název této diplomové 

práce, reorganizace společnosti, jako východisko insolvenčního řízení, je zde v popředí před 

ostatními způsoby řešení úpadku. Proto je jí věnována velká část druhé kapitoly, kde před 

podrobným popisem teoretických východisek reorganizace bylo charakterizováno insolvenční 

řízení. Reorganizace je součást insolvence, předchází jí insolvenční návrh, charakteristika 

úpadku, rozhodnutí o úpadku, subjekty, jež ovlivňují celý proces, a proto jsou také dílčími 

částmi druhé kapitoly. Tuto kapitolu uzavírá vývoj této problematiky v rámci České 

republiky, s grafy a konkrétními daty. 

V další části přešla do popředí konkrétní společnost a zůstala v „hlavní roli“ i ve čtvrté 

kapitole. Třetí kapitola byla věnována představení společnosti, se zmínkou o historii, hlavní 

činnosti a předmětu podnikání, dále situací před podáním insolvenčního návrhu, byly zde tedy 

popsány příčiny podání insolvenčního návrhu, de facto podáním reorganizačního plánu. Jak 

bylo zmíněno výše, významnou pozici v celém řízení má také personální politika a 

poradenská činnost, proto byly tyto záležitosti dílčími součástmi této kapitoly. Následovaly 

okolnosti a informace ohledně insolvenčního návrhu, rozhodnutí o úpadku a stěžejním 

povolením reorganizace společnosti. 

Čtvrtá kapitola vedla k naplnění stanoveného cíle práce, tedy k analyzování 

insolvenčního řízení z hlediska řešení insolvence reorganizací. Věnovala se již řízení po 

vyhlášení reorganizace. Nejdříve byl podrobně popsán znalecký posudek, který byl zpracován 

soudem stanovenou společnosti, tedy nezaujatým subjektem, čímž poskytl objektivní pohled 

na ekonomickou situaci dlužníka ke dni vyhlášení úpadku. Následoval podrobný popis dvou 

reorganizačních plánu, kde oba počítaly se vstupem strategického investora do společnosti 

dlužníka. První reorganizační plán nebyl nikdy podán z důvodů, které byly taktéž podrobně 

rozebrány. Druhý reorganizační plán sice podán byl, podle soudů ale téměř zbytečně, jelikož 

se tak stalo po vypršení lhůty k podání reorganizačního plánu, ale zároveň před rozhodnutím o 

neschválení již třetí žádosti 

o prodloužení této lhůty. Jak byla reorganizace společnosti přeměněna v konkurs, i přesto, že 

společnost vykazovala v účetním období do vyhlášení konkursu zisk přes 6 mil. Kč, bylo 

rovněž objasněno v poslední části této diplomové práce. 



78 

 

Zahájení insolvenčního řízení neznamená konec. Proto by se k tomuto procesu mělo 

ve všech okolnostech přistupovat zodpovědně a s cílem podnik zachránit. Velký vlivem 

disponuje samozřejmě dlužník, včetně zaměstnanců, zakázkové náplně, povaze a přístupu 

svých zákazníků, atd. Významnější vliv a důsledky, jenž z něj plynou na proces insolvenčního 

řízení vyvíjí subjekty insolvenčního soudu, insolvenční správce a členové věřitelského 

výboru. Jak už bylo v části o vývoji insolvenčního řízení v ČR zmíněno, v odborných 

publikacích je zpochybňován český insolvenční systém, české soudnictví vůbec, zkušenosti a 

odborná způsobilost insolvenčních správců, apod. I když nový insolvenční zákon měl 

„zalepit“ problematická místa zákona původního, potvrzují odborné zdroje fakt, že existují 

problematická místa i v tomto novém zákoně, která mimo jiné v určitých situacích 

znevýhodňují strany dlužníků. 

Úspěšné reorganizace nejsou v českých podmínkách prozatím častým jevem, případ 

společnosti, která byla vybrána k této práci, se ale dozajisté mohl připojit a měl jakousi vizi a 

dostat se do „šuplíku“ povedených a úspěšných reorganizací.  
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Příloha č. 1 Porovnání původní a nové právní úpravy úpadkového řízení (Kislingerová et al., 

2007, s. 586) 

Platný zákon č. 328/1991 Sb., o 

konkursu a vyrovnání, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) 

Koncepční východiska 

Řešení úpadku je chápáno pouze jako 

specifické soudní řízení, z čehož 

plynou mnohé neefektivnosti, jako např. 

extrémní délka a nízká výtěžnost řízení 

nebo vysoká míra korupce v oblasti 

konkursů. 

Zákon přináší sourh pravidel pro správu 

společnosti v úpadku. Úprava reflektuje 

skutečnost, že vznikem úpadkové 

situace se nositeli veškerých nároků na 

majetek dlužníka stávají věřitelé. 

Způsoby řešení úpadku 

Konkurs, vyrovnání. 
Konkurs, reorganizace, oddlužení.                

Zvláštní úprava pro finanční instituce. 

Moment rozhodnutí o způsobu řešení úpadku 

Způsob řešení úpadku je určen již 

návrhem na zahájení řízení. 

Navrhovatel podává buď návrh na 

prohlášení konkursu, nebo návrh na 

povolení vyrovnání. 

O způsobu řešení úpadku se rozhoduje 

až ve lhůtě tří měsíců od rozhodnutí o 

úpadku. Je zde tak prostor pro zvážení 

situace a výběr odpovídajícího způsobu 

řešení. 

Úprava zveřejňování a doručování písemností 

Hlavní médium pro zveřejňování 

informací o průběhu řízení je Obchodní 

věstník. 

Zřizuje se insolvenční rejstřík jako 

veřejně přístupná databáze. 

Uspokojení zajištěných věřitelů 

Mají nárok pouze na 70 % výtěžku ze 

zpeněžení předmětu zajištění. 

Zajištění věřitelé mají nárok na získání 

celého výtěžku. 

Cíl řízení podle zákona 

Pouze dosáhnout poměrného 

uspokojení věřitelů dlužníka. 

Dosáhnout co nejvyššího poměrného 

uspokojení věřitelů dlužníka. 

Definice úpadku pro insolvenci 

Dlužník není schopen plnit své závazky 

po delší dobu. 

Explicitní lhůta - dlužník není schopen 

plnit splatné závazky po dobu 30 dnů. 

Definice úpadku pro předlužení 

Podmínka je, aby splatné závazky byly 

vyšší než majetek. 

Podmínka je, aby veškeré závazky byly 

vyšší než majetek. 
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Příloha č. 2 Schéma průběhu reorganizace (Hásová, Moravec, 2013, s. 211) 

 

Rozhodnutí o povolení reorganizace 

Rozhodování o RP 

Rozdělení věřitelů 

do skupin 

Nepředložení 

RP 

Vytvoření zprávy o RP 

Přijetí RP 

Provádění RP 

Předložení RP 

Splnění RP 

Ukončení reorganizace 

Zamítnutí RP 

Zrušení rozhodnutí o 

schválení RP 

Přeměna reorganizace 

v konkurs 
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Příloha č. 3 Vzor přihlášky pohledávky pro elektronické vyplnění (Insolvenční rejstřík. 

Formuláře [online]. © 2012 - 2014 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR) 
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Příloha č. 4 Rozvaha společnosti atx sestavená ke dni 31. 12. 2011 (interní zdroj) 

  tis. Kč 

AKTIVA CELKEM 125 614 

Dlouhodobý majetek 73 574 

Dlouhodobý nehmotný majetek 445 

Software 445 

Dlouhodobý hmotný majetek 73 129 

Pozemky 6 473 

Stavby 53 066 

Samostatné movité věci a soubory mov. 

věcí 13 519 

Jiný DHM 71 

Oběžná aktiva 51 681 

Zásoby 15 661 

Materiál 4 667 

Nedokončená výroba a polotovary 10 994 

Dlouhodobé pohledávky 648 

Odložená daňová pohledávka 648 

Krátkodobé pohledávky 35 585 

Pohledávky z obchodních vztahů 35 210 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 504 

Jiné pohledávky -135 

Krátkodobý finanční majetek -213 

Peníze 46 

Účty v bankách -259 

Časové rozlišení 359 

Náklady příštích období 300 

Příjmy příštích období 59 
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  tis. Kč 

PASIVA CELKEM 125 614 

Vlastní kapitál -136 066 

Základní kapitál 100 

Základní kapitál 100 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy 2 292 

Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 10 

Statutární a ostatní fondy 2 282 

Výsledek hospodaření minulých let 42 610 

Nerozdělený zisk minulých let 42 610 

Výsledek hospodaření běžného úč. obd. -181 068 

Cizí zdroje 251 308 

Rezervy 7 176 

Ostatní rezervy 7 176 

Dlouhodobé závazky 9 822 

Závazky ke společ., čl. družstva a úč. 

sdružení 8 882 

Jiné závazky 940 

Krátkodobé závazky 151 447 

Závazky z obchodních vztahů 88 292 

Závazky k zaměstnancům 13 245 

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. 

pojištění 29 172 

Stát - daňové závazky a dotace 19 373 

Krátkodobé přijaté zálohy 943 

Dohadné účty pasivní 211 

Jiné závazky 211 

Bankovní úvěry a výpomoci 82 863 

Bankovní úvěry dlouhodobé 40 050 

Krátkodobé bankovní úvěry 42 813 

Časové rozlišení 10 372 

Výdaje příštích období 10 372 
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Příloha č. 5 Výsledná hodnota majetku znaleckého posudku společnosti EQUITA 

Consulting, s.r.o. (interní zdroj) 
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Příloha č. 6 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 11. 10. 2012 (interní zdroj) 
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