
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Současná ekonomická recese hrozí státními bankroty a zanechává za sebou krachující 

podniky. V tržním i veřejném prostředí je zánik subjektu vždy spojen s negativními 

ekonomickými a sociálními důsledky, které v současném světě již nikdy nebudou v rozsahu 

jen regionálního rozměru, ač se to tak může někomu jevit.  

Z těchto důvodů se diplomová práce zabývá velmi aktuálním tématem, a to řešením úpadku 

právnických osob v rámci insolvenčního řízení, kdy v diplomové práci je popsána legislativa 

upravující úpadek právnické osoby, způsoby řešení úpadku právnické osoby a rozdíly mezi 

těmito způsoby řešení úpadku jak z pohledu věřitele, tak dlužníka. Dále je v diplomové práci 

provedeno ekonomické zhodnocení jednotlivých forem dlužníkova úpadku z hlediska 

uspokojení věřitelů.      

Klíčová slova: úpadek, právnická osoba, insolvenční řízení, legislativa, věřitel, dlužník, 

ekonomické zhodnocení 

Abstract 

The current economic recession threatens state bankruptcies and leaves behind a failing 

businesses. In the market and the public environment is the demise of the body always 

associated with negative economic and social consequences, which, in the present world will 

never be in the range of a regional dimension, although it may appear. 

For these reasons, the thesis deals with the very current issue, and that the solution to the 

bankruptcy of legal persons, in the context of the insolvency proceedings, when the thesis is 

described in the legislation governing the decay of a legal person, the ways to address the 

decline of the legal persons and the differences between the ways to address the decline of 

both creditor and debtor. It is also in the work carried out economic assessment of the various 

forms of the borrower's bankruptcy in terms of satisfaction of the creditors.  

Keywords: bankruptcy, legal person, insolvency proceedings, legislation, creditor, debtor, 

economic assessment 
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1 ÚVOD  

     Problematika úpadkového práva všeobecně v souvislosti s vývojem ekonomické situace 

nabírá na důležitosti, a to zejména s ohledem na ekonomickou krizi dopadající v poslední 

době na velké množství ekonomických subjektů po celém světě, Českou republiku 

nevyjímaje. Moderní trendy vyznačující se rozvojem podnikání, úvěrového financování 

i zadlužováním spotřebitelů vyžadují odpovídající právní pozadí zabezpečující postup pro 

případ, kdy dlužníci nejsou schopni dostát svým smluvním závazkům. Subjektem, který je 

v této situaci logicky nejvíce ohrožen, je věřitel, který očekává, že platné právní předpisy 

optimálně zabezpečí jeho možnosti domoci se uspokojení svých pohledávek za současné 

nejnutnější ochrany práv dlužníka. 

     V České republice obstarával po 17 let úpravu úpadkového řízení zákon č. 328/1991 Sb., o 

konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, který byl z mnoha důvodů častým 

objektem kritiky a v roce 2008 byl nahrazen novým zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech  jeho řešení (insolvenční zákon). 

     V metodologické části diplomové práce jsem popsal možné způsoby řešení úpadku 

právnických osob v rámci insolvenčního řízení – reorganizaci a konkurs, čím se liší 

a v kterých případech mohou být aplikovány.  

     V praktické části jsem se zaměřil na proces insolvenčního řízení v praxi. Zajímalo mě, 

v následcích jakých příčin docházelo k úpadku, jak probíhalo insolvenční řízení a jak dochází 

k plnění cílů institutu insolvenčního práva – uspokojení věřitelů a řešení ekonomické situace 

úpadce na případě společnosti Henniges Automotive, s.r.o. Průběh insolvenčního řízení v této 

firmě je v jisté míře zvláštní a obohacující praxi řešení úpadku v České republice.  

     Cílem mé diplomové práce je především provést ekonomické zhodnocení uvedených 

forem řešení dlužníkova úpadku z hlediska uspokojení věřitelů. Podrobněji se chci zaměřit na 

prozkoumání jednotlivých etap řešení insolvence v podniku a poznat, jak dochází k plnění 

cílů insolvenčního řízení v praxi a skutečnosti, které mohou překážet splnění těchto záměrů.  
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2 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU  

     Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon) 

rozlišuje v ustanovení § 3 dvě základní formy úpadku – platební neschopnost a předlužení. 

Dále se zná i pojem tzv. hrozícího úpadku. 

     O platební neschopnosti se jedná v situaci, kdy má dlužník více (nejméně dva) věřitelů, má 

peněžité závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. 

Podmínka mnohosti věřitelů není splněna, má-li více pohledávek vůči dlužníku jen jeden 

věřitel.[12]  

     Dle ustanovení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona o předlužení se jedná tehdy, má-li 

dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, více věřitelů 

a zároveň souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Rozhodný je poměr 

veškerých dlužníkových závazků (včetně těch nesplatných) a jeho majetku.[12] 

     Hrozícím úpadkem se dle ustanovení § 3 odst. 4 insolvenčního zákona rozumí situace, kdy 

lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně 

a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.[8] 

     Ustanovení § 4 insolvenčního zákona předkládá čtyři způsoby řešení úpadku. Hned na 

prvním místě je to konkurs, potom reorganizace, která nahradila vyrovnání. Následuje zcela 

nový způsob řešení úpadku a tím je oddlužení, které řeší úpadek nepodnikajících subjektů a 

jako poslední zákonem upravený způsob je zvláštní způsob řešení pro subjekty, nebo pro 

určité druhy případů, čímž zákon specifikuje řešení úpadku finančních institucí a nepatrný 

konkurs. 

     Způsob řešení úpadku dlužníka musí být určen z hlediska prvotního cíle insolvenčního 

řízení – uspokojit věřitele v co největší míře. Když krachuje podnik a rozhoduje se o řešení 

jeho stavu, měla by se brát v úvahu nejen jeho současná situace s ohledem na minulost, ale 

také jeho potenciál do budoucnosti, který by pomohl přinést výnosy a splatit dluhy. Tedy 

reorganizace by se neměla zahajovat z důvodů jakési pomoci vedení podniku, ale se záměrem 

uspokojit věřitele. V praxi ovšem dochází i k tomu, že vedení firem, splňující podmínky pro 

schválení reorganizace, mají za cíl vyprodat aktiva a vybrat z podniku co nejvíc peněz před 

tím, než se k nim dostanou věřitelé. Insolvenční zákon má v takovém případě věřitele chránit, 

a realizuje to pomocí kontroly, která přechází do rukou věřitelského výboru a insolvenčního 

správce.  
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2.1 Konkurs  

     Konkurs je nejčastěji používaným způsobem řešení úpadku dlužníka, jelikož většina firem 

nemůže splnit požadavky (seznam pojmů), které jsou nezbytné pro povolení reorganizace. 

Konkurs je dle ustanovení § 244 insolvenčního zákona způsob řešení úpadku spočívající 

v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů 

zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené 

pohledávky nebo jejich části nezanikají.   

     Insolvenční soud (seznam pojmů) rozhodne o prohlášení konkursu buď samostatným 

rozhodnutím, nebo toto rozhodnutí spojí s rozhodnutím o úpadku za předpokladu, že 

dlužníkem je osoba, u které je vyloučena možnost reorganizace nebo oddlužení. Účinky 

prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu 

v insolvenčním rejstřík (seznam pojmů) a na úřední desce soudu.[13]   

     Prohlášení konkursu má zejména tyto účinky: 

 přerušuje se likvidace právnické osoby, končí nucená správa, a pokud insolvenční 

soud nerozhodne jinak, zaniká předběžné opatření, bylo-li nařízeno, 

 na insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož   

i výkon  práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou 

podstatou, 

 pokud dlužník nakládal s majetkovou podstatou poté, co toto právo přešlo na 

insolvenčního správce, jsou tyto právní úkony vůči věřitelům neúčinné, 

 po prohlášení konkursu mohou dlužníkovi věřitelé svá práva uplatnit jen v rámci 

konkursního řízením (nelze např. podat žalobu o zaplacení finanční částky proti 

úpadci), 

 nesplatné pohledávky proti dlužníkovi se prohlášením konkursu považují za splatné, 

není-li zákonem stanoveno jinak, 

 zanikají všechny jednostranné právní úkony dlužníka (úpadce) týkající se majetkové 

podstaty (jde zejména o příkazy, pověření, plné moci, prokuru), to se netýká plných 

mocí udělených pro insolvenční řízení, 

 zanikají veškeré návrhy na uzavření smlouvy, které dlužník učinil a které nebyly 

dosud přijaty, 
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 v případě existence smlouvy o vzájemném plnění (většina smluv), přičemž ani dlužník 

ani druhá strana smlouvu dosud zcela nesplnila, může insolvenční správce smlouvu 

splnit místo dlužníka a žádat protiplnění, nebo může od smlouvy odstoupit, 

 je-li druhý účastník smlouvy povinen z této smlouvy plnit první, je oprávněn takové 

plnění odepřít až do doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné, 

 uzavře-li dlužník smlouvu o výpůjčce, je insolvenční správce po prohlášení konkursu 

oprávněn žádat vrácení věcí i před uplynutím stanovené doby zapůjčení, 

 v případě nájemní smlouvy je insolvenční správce oprávněn takovou smlouvu 

vypovědět ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou i v případě, že smlouva byla 

sjednána na dobu určitou, výpovědní lhůta však může činit maximálně 3 měsíce, tím 

nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku na ochranu nájemců bytů, 

 prohlášením konkursu nekončí provoz dlužníkova podniku, insolvenční správce bude 

naopak zkoumat možnost pokračování v provozu dlužníkova podniku.[13] 

     Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce (seznam pojmů) oprávnění 

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

dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce zejména vykonává 

akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje 

o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako 

zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových 

povinností. Insolvenční správce zejména vykonává činnost ke zjištění a soupisu seznamu 

přihlášených pohledávek, k přípravě přezkumného jednání a k přípravě schůze věřitelů. Dále 

sestaví mezitímní účetní závěrku ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky 

prohlášení konkursu, a sestaví také zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení 

konkursu.[13] 

     Dle ustanovení § 308 insolvenčního zákona insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu 

v následujících případech: 

 zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek, to neplatí, došlo-li již ke 

zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, 

 zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou 

podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, 

 po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, 
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 zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, přitom se 

nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové 

podstaty, 

 na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni 

věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas. 

 

2.2 Konkursní řízení z pohledu dlužníka 

     Z pohledu dlužníka má insolvenční řízení několik fází. Průběh jednotlivých řízení se bude 

lišit v závislosti na konkrétních okolnostech případu. Insolvenční řízení však probíhá v zásadě 

v těchto fázích: 

1. Podání insolvenčního návrhu. 

2. Zahájení insolvenčního řízení. 

3. Rozhodnutí o úpadku dlužníka. 

4. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka. 

 

2.2.1 Podání insolvenčního návrhu 

     Insolvenční návrh musí zejména obsahovat označení insolvenčního navrhovatele 

a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí 

být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též 

identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, 

sídlem a identifikačním číslem.[14] 

     K podání návrhu je oprávněn dlužník i věřitel. Jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční 

návrh podat jen dlužník. 

     Dle ustanovení § 98 insolvenčního zákona insolvenční návrh je povinen podat dlužník, 

který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, a to: 

 bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět 

o svém úpadku, 

 byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce 

proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících 

podniku, to neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik. 
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     Povinnost podat insolvenční návrh mají i zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán 

a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci.[14] 

     Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí 

o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. [14] 

     V případě, že návrh podává dlužník sám na sebe, musí v něm uvést rozhodující 

skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Dále je povinen 

k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy: 

 seznam majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, 

 seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, 

 seznam svých zaměstnanců, 

 listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. 

     Pro vymezení majetkové podstaty je určující, kdo podal insolvenční návrh: 

 podá-li insolvenční návrh dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který 

dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník 

nabyl v jeho průběhu, 

 podá-li insolvenční návrh věřitel, patří do majetkové podstaty majetek, který 

dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka 

nakládat s jeho majetkem předběžným opatřením, majetek, který dlužníkovi patřil 

v době, kdy insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který 

dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení po vydání těchto rozhodnutí.[15] 

     V případě, že je dlužník spoluvlastníkem majetku, náleží do majetkové podstaty jeho podíl 

na tomto majetku. Do majetkové podstaty dlužníka náleží i majetek ve společném jmění 

dlužníka a jeho manžela.[15] 

     Dle ustanovení § 206 insolvenčního zákona majetkovou podstatu tvoří zejména: 

 peněžní prostředky, 

 věci movité a nemovité, 

 podnik, 

 soubor věcí a věci hromadné, 

 vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, 
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 akci, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení 

je nutné k uplatnění práva, 

 obchodní podíl, 

 dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných 

a pohledávek, které dosud nejsou splatné, 

 dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které 

dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenská, peněžitá pomoc 

v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon 

společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, 

 další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu.   

 

2.2.2 Zahájení insolvenčního řízení 

     Ustanovením § 97 odst. 1 insolvenčního zákona lez insolvenční řízení zahájit jen na návrh 

a zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. Zahájení 

insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 

hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. 

     Od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, je dlužník 

povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, 

pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo 

o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s těmito 

omezeními, jsou vůči věřitelům neúčinné.[15] 

     Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: 

 pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny 

žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou, 

 právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo 

majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek 

stanovených insolvenčním zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního 

práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení, 

 výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, 

jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však 

provést.[8] 
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     Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se 

oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku, a trvají do skončení 

insolvenčního řízení, nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak.[16] 

 

2.2.3 Rozhodnutí o úpadku a o způsobu řešení úpadku dlužníka 

     Je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek 

hrozí, vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutí o úpadku doručí insolvenční 

soud zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které 

přistoupily k řízení.[17] 

     Insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li 

dlužníkem osoba, u které insolvenční zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací. 

     Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem, ve kterém jako způsob řešení úpadku 

navrhuje reorganizaci, předloží reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech 

zajištěných věřitelů, počítanou podle výše jejich pohledávek, a alespoň polovinou všech 

nezajištěných věřitelů, počítanou podle výše pohledávek, spojí insolvenční soud 

s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.[17] 

     V případě, že v insolvenčním návrhu není navrhován způsob řešení úpadku, rozhodne 

o něm insolvenční soud samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí 

o úpadku.[17] 

 

2.3 Konkursní řízení z pohledu věřitele 

     Věřitelé mají zásadní vliv na průběh insolvenčního řízení. Insolvenční zákon umožňuje 

věřitelům zejména ovlivnit způsob řešení úpadku a vybrat osobu insolvenčního správce. 

Zákon dále umožňuje věřitelům, aby v případě, kdy je možnost volby, zvolili, zda formou 

řešení bude konkurs nebo reorganizace.[18] 
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     Insolvenční řízení má několik fází. Průběh jednotlivých řízení se bude lišit v závislosti na 

konkrétních okolnostech případu. Fáze insolvenčního řízení z pohledu věřitele jsou většinou 

následující: 

1. Podání insolvenčního návrhu. 

2. Zahájení insolvenčního řízení. 

3. Lhůta k přihlášení pohledávky. 

4. Rozhodnutí o úpadku dlužníka. 

5. Přezkumné jednání. 

6. Schůze věřitelů. 

7. Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.[18] 

 

2.3.1 Podání insolvenčního návrhu 

     Velmi nepříznivá ekonomická situace řady podnikatelských subjektů a poměrně složitá 

vymahatelnost práva přivádí některé věřitele k myšlence řešit nevyhovující situaci podáním 

návrhu na prohlášení konkursu na majetek takto „prosperujícího“ obchodního partnera.  

     Podá-li tedy insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou 

pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.[19] 

     V insolvenčním návrhu věřitele musí být: 

 rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, 

 skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, 

 označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, 

 musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.[19] 

     Insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy 

a listinné důkazy, kterých se dovolává.[19] 

     Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až     

po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Další insolvenční návrh podaný na majetek téhož 

dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení 

k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení 

o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího 

insolventního navrhovatele a platí pro ni stav řízení v době jejího přistoupení k řízení. 
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K dalšímu insolvenčnímu návrhu podanému poté, co insolvenční soud vydal rozhodnutí 

o úpadku, se nepřihlíží. 

     Insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu 

navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to 

nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit 

insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá 

pouze v pracovněprávních nárocích.[19] 

 

2.3.2 Zahájení insolvenčního řízení   

     Jak z pohledu dlužníka, tak i z pohledu věřitele insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh 

a zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. 

     Od zahájení insolvenčního řízení jsou věřitelé dlužníka oprávněni uplatnit v něm své 

pohledávky přihláškou i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání 

přihlášek. V případě, že je výzva učiněna samostatně až v průběhu insolvenčního řízení, 

oznamuje se stejným způsobem, jakým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení. 

     Osoba, která nepodala insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, 

kterou způsobí porušením této povinnosti. Škoda nebo jiná újma spočívá v rozdílu mezi 

v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, 

kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel.[8] 

     Je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma 

porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné 

opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do 

úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. 

Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze 

vyčíslit.[8] 

 

2.3.3 Pohledávky a jejich přihlášení 

     V rámci insolvenčního řízení rozeznáváme několik druhů pohledávek. Klasickou 

pohledávkou je např. plnění z kupní smlouvy. Dále existují tzv. pohledávky zapodstatové, 

mezi které řadíme pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené.  
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  Rozlišujeme: 

 pohledávky za majetkovou podstatou, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení 

(např. náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce, likvidátora dlužníka 

a členů věřitelského výboru, pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria atd.), 

 pohledávky za majetkovou podstatou, které vznikly po rozhodnutí o úpadku (např. 

hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, daně, poplatky, cla, pojistné na 

sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné 

zdravotní pojištění atd.), 

 pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

(pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pohledávky věřitelů na 

výživném ze zákona atd.). 

     Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního 

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

později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení 

neuspokojují.[20] 

     Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky 

vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit 

lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.  

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

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

Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud 

neprodleně soudu insolventnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí, přičemž účinky spojené 

s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.[20] 

     Přihlášku pohledávky lze podat pouze na předepsaném formuláři. Za správnost údajů 

uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Insolvenční soud sankcionuje 

nadhodnocení výše přihlášené pohledávky (o více než 50 % oproti skutečné výši pohledávky) 

uložením povinnosti zaplatit ve prospěch majetkové podstaty částku, kterou určí se zřetelem 

ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou 

přihlášená pohledávka převyšovala rozsah, ve kterém byla zjištěna. Učiní tak na návrh 

insolvenčního správce. K takto přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani pokud byla přihlášena 

v jiném pořadí než v jakém měla být.[20] 
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     Věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele 

přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. 

     Věřitel může až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna 

nebo účinně popřena, měnit výši přihlašované pohledávky. S účinností od 1. dubna 2011 tak 

už věřitel nemůže měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky nebo její pořadí a zároveň do 

insolvenčního zákona byla vrácena možnost přihlášených věřitelů popírat pohledávky jiných 

přihlášených věřitelů. 

     Zavedení popěrného práva se neděje absolutně jako za staré právní úpravy zákona 

o konkursu a vyrovnání, ale popěrné právo věřitelů se v insolvenčním řízení prosadí (bude 

účinné), jen stane-li se způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo oddlužení.[20]   

     Zavedení možnosti popírání přihlášených pohledávek přihlášenými věřiteli vyvolalo 

potřebu předejít zneužití tohoto institutu, přičemž je nasnadě, že možné zneužití tohoto práva 

by se nabízelo právě v oblasti hlasovacích práv věřitelů. Insolvenční zákon proto stanoví, že 

s popěrným úkonem věřitele nepojí změnu hlasovacích práv věřitele popřené pohledávky.[20] 

     Popření pohledávky věřitele ze strany jiného přihlášeného věřitele musí mít stejné 

náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá 

pravost, výše nebo pořadí pohledávky. 

     Zároveň se zavádí smysluplná pojistka v podobě povinnosti složit zálohu na náklady řízení 

incidenčního sporu ve výši 10 000 Kč, která poskytuje věřiteli přihlášené pohledávky 

přiměřenou jistotu, že věřitel, který formálně bezvadným a obsahově přiléhavým úkonem 

popřel jeho pohledávku, je v případě svého neúspěchu ve sporu ochoten a schopen nést tíži 

nákladů sporu vzniklých věřiteli přihlášené pohledávky.[20] 

     Zvláštní skupinou věřitelů, která má v insolvenčním řízení specifická práva a povinnosti, 

jsou zajištění věřitelé. Zajištěný věřitel je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem 

náležícím do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením 

převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva, postoupením pohledávky k zajištění nebo 

obdobným právem podle zahraniční právní úpravy. Právo na uspokojení ze zajištění mají 

podle insolvenčního zákona na rozdíl od předchozí úpravy také věřitelé, kteří tato práva 

získali v době dvou měsíců před podáním insolvenčního návrhu. 
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     Zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat 

svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. 

To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit 

pouze z majetku poskytnutého k zajištění.[21] 

     Zajištěným věřitelům je dána možnost významně ovlivňovat průběh insolvenčního řízení. 

Pro přijetí usnesení o způsobu řešení úpadku (konkursem nebo reorganizací) musí vždy na 

schůzi věřitelů hlasovat nejméně polovina všech přítomných zajištěných věřitelů počítaná 

podle výše jejich pohledávek. Zajištěný věřitel má dále možnost udělovat insolvenčnímu 

správci pokyny při správě předmětu zajištění, kterými je insolvenční správce vázán. To platí 

i pro zpeněžení majetku určeného k zajištění příslušné pohledávky. Insolvenční správce se 

může od pokynů zajištěného věřitele odchýlit je tehdy, má-li za to, že předmět zajištění lze 

zpeněžit výhodněji, musí však nejprve požádat insolvenční soud o přezkoumání. Zpeněžením 

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

zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.[21] 

     Přihlášení věřitelé mohou svá práva v insolvenčním řízení uplatňovat také prostřednictvím 

věřitelských orgánů, kterými jsou schůze věřitelů a věřitelský výbor, případně zástupce 

věřitelů.[21] 

 

2.3.4 Přezkumné jednání 

     Podané přihlášky pohledávek přezkoumá nejprve insolvenční správce a poté insolvenční 

soud při přezkumném jednání. Termín a místo konání přezkumného jednání určí insolvenční 

soud v rozhodnutí o úpadku.  

     Insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal 

k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek.[20] 

     Účelem přezkumného jednání je stanovit, které z pohledávek přihlášených do konkursu se 

pokládají za zjištěné a které po tomto jednání zůstávají sporné a v jakém směru. 
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2.3.5 Schůze věřitelů 

     Schůzi věřitelů přísluší: 

 volba a odvolání členů věřitelského výboru a jeho náhradníků nebo zástupce věřitelů, 

 rozhodování o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor, 

 není-li ustanoven věřitelský výbor ani zástupce věřitelů a není-li v insolvenčním 

zákoně stanoveno jinak, vykonává schůze věřitelů i jejich působnost.[21] 

     Schůzi věřitelů svolává a řídí insolvenční soud. Svolává ji z vlastní iniciativy, nebo na 

návrh insolvenčního správce, věřitelského výboru anebo alespoň 2 věřitelů, jejichž 

pohledávky počítané podle výše činí alespoň desetinu přihlášených pohledávek.[21] 

     Právo zúčastnit se schůze věřitelů mají přihlášení věřitelé, dlužník, insolvenční správce 

a státní zastupitelství, pokud se účastní insolvenčního řzení. Má-li dlužník zaměstnance, má 

právo zúčastnit se schůze věřitelů také odborová organizace, která u dlužníka působí. 

     K platnosti usnesení schůze věřitelů se vyžaduje prostá většina hlasů přítomných nebo 

řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, přitom platí, že na 

každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas. Právo hlasovat mají všichni na schůzi přítomní 

věřitelé. Nejde-li o volbu věřitelského výboru, nesmí žádný z věřitelů hlasovat ve vlastní věci 

nebo ve věci osoby věřiteli blízké anebo osoby, která tvoří s věřitelem koncern.[21] 

     Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé 

usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že 

ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala 

nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, 

počítaná podle výše jejich pohledávek. Odporuje-li usnesení schůze věřitelů společnému 

zájmu věřitelů, může je insolvenční soud zrušit.[21] 

     Je-li přihlášených věřitelů více než 50, je schůze věřitelů povinna ustanovit věřitelský 

výbor. Věřitelský výbor chrání společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním 

správce přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení. Ve věřitelském výboru mají být 

zastoupeny všechny skupiny věřitelů podle povahy jejich pohledávek.[21] 

     Členy věřitelského výboru a jejich náhradníky volí schůze věřitelů. Věřitelský výbor má 

nejméně 3 a nejvýše 7 členů. O počtu členů rozhoduje schůze věřitelů. Členy a náhradníky 

věřitelského výboru mohou být jen přihlášení věřitelé, kteří se svým zvolením souhlasí. 



15 

 

     Členové a náhradníci věřitelského výboru jsou povinni při výkonu své funkce postupovat 

s odbornou péči a odpovídají za škodu nebo újmu, kterou způsobili porušením svých 

povinností nebo neodborným výkonem své funkce. Společnému zájmu věřitelů jsou při 

výkonu funkce povinni dát přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob. Nabývat 

majetek z majetkové podstaty mohou jen se souhlasem schůze věřitelů. Odpovídají i za své 

zaměstnance a jiné osoby, jejichž prostřednictvím plnili či měli plnit své povinnosti.[21] 

     Věřitelský výbor zejména dohlíží na činnost insolvenčního správce a je oprávněn podávat 

insolventnímu soudu návrhy týkající se průběhu insolvenčního řízení.  

     Není-li volba věřitelského výboru povinná, může schůze věřitelů místo něho zvolit 

zástupce věřitelů a jeho náhradníka. Ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce 

věřitelů a jeho náhradníka obdobně.[21] 

 

2.4 Reorganizace  

     Reorganizace je způsobem řešení úpadku, který nemá v českém úpadkovém právu 

možnost navázat na předchozí úpravu, jedná se totiž o zcela nový institut a pojem, se kterým 

jsme se v předchozí úpravě nesetkali. Úprava reorganizace však není žádným zcela novým 

řešením úpadku, neboť tento institut je znám mnoha jiným právním řádům a ty se staly 

vzorem pro úpravu reorganizace v našem právu. Inspiraci našli zákonodárci především 

v Úpadkovém zákoně USA a dále v právu německém a rakouském. Zavedením tohoto 

institutu by se tedy naše úprava měla přiblížit trendu, který je celosvětový. [4] 

     Reorganizace by měla vyplnit určitou mezeru v našem úpadkovém právu, neboť se jedná 

o alternativu konkursu, která je oproti tomuto způsobu řešení značně odlišná a spočívá 

především na sanačním principu. Ten pak bude vhodné uplatnit především v těch případech, 

kdy je možné zachovat hodnotu fungujícího podniku, která je často větší než jeho jednotlivé 

majetkové složky. 

     Dle ustanovení § 316 odst. 1 insolvenčního zákona se reorganizací rozumí zpravidla 

postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, 

zajištěné opatřeními k ozdravění jeho hospodaření podle soudem schváleného 

reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. Tato kontrola 

věřitelů je však jen jedním z mnoha oprávnění věřitelů, které mohou uplatňovat v rámci 

reorganizace a šance úpadce na pokračování v jeho podnikání je podmíněna mnohými dalšími 
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oprávněními věřitelů, kteří rozhodují o tom, jakým směrem se bude reorganizace ubírat. 

Reorganizace bude úspěšná jen v tom případě, že se věřitelé budou schopni navzájem na 

konkrétním způsobu řešení úpadku dohodnout a budou schopni a ochotni intenzivně na 

hledání tohoto způsobu spolupracovat s dlužníkem. Bude nutné vyjednat a schválit 

ekonomicky vhodný reorganizační plán, a to bude možné jen za předpokladu, že věřitelé 

budou přesvědčeni o tom, že reorganizace jim přinese větší užitek, než by jim přinesla 

likvidace dlužníka v rámci konkursu. Pro úspěch celého procesu je však nezbytné získat také 

dostatečné finanční zdroje, kterými bude hradit dlužník své závazky. 

 

2.4.1 Osobní působnost reorganizace 

     Otázka toho, zda bude úpadek dlužníka řešen místo zpeněžení jeho majetku alternativně 

reorganizaci, je zcela zásadní koncepční otázkou insolvenční úpravy. Základem celé koncepce 

je řešení otázky, kdo bude mít zásadní postavení v reorganizačním řízení. V americké úpravě 

je to management dlužníka, který zahajuje řízení a přednostně navrhuje postup reorganizace, 

k čemuž má ze zákona poměrně dlouhou lhůtu. To však může vést k tomu, že i nefunkční a 

nerentabilní podniky budou dlouhou dobu v reorganizačním řízení, které však nemůže mít 

pozitivní výsledky. Naproti tomu německá úprava svěřuje rozhodnutí o řešení úpadku 

věřitelům, kteří rozhodují prostou většinou. Zde zase není dostatečně přihlédnuto 

k odlišnostem v postavení jednotlivých věřitelů a hrozí riziko, že budou zlikvidovány 

i podniky, které by mohly zůstat zachovány. Český insolvenční zákon zvolil řešení, které 

obsahuje prvky jak americké, tak německé úpravy. Hlavní vliv na řízení má dlužník, který je 

favorizován při sestavování reorganizačního plánu, nemůže však prosadit reorganizaci přes 

odpor věřitelů, kteří však ne rozdíl od německé úpravy rozhodují o způsobu reorganizace 

kvalifikovanou, nikoliv prostou většinou. Kritérium pro možnost řešení úpadku reorganizaci 

je také velikost dlužníka.[4] 

     Reorganizace tedy není určena pro každého, ale jen pro přesně vymezené dlužníky. 

Reorganizace je v zásadě přípustná pro dlužníky – podnikatele, jejichž celkový obrat za 

poslední účetní období dosáhl alespoň 100 000 000 Kč, nebo kteří mají nejméně 

100 zaměstnanců v pracovním poměru. Dlužníci, kteří tato kritéria nesplňují, mohou 

reorganizaci podstoupit v případě, že předloží insolvenčnímu soudu současně s insolvenčním 

návrhem, nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku, reorganizační plán schválený 

alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů (počítanou podle výše jejich pohledávek) 
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a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů (také podle výše jejich pohledávek). 

Reorganizace se nepoužije, je-li dlužníkem právnická osoba v likvidaci, obchodník s cennými 

papíry nebo osoba oprávněná k obchodování na komoditní burze.[8] 

 

2.4.2 Postup při reorganizaci 

     Reorganizační řízení je řízením mnohem volnějším, než je řízení konkursní, neboť jeho 

postup a hlavně jeho výsledek nejsou jednoznačně stanoveny zákonem. Celá reorganizace 

se skládá z mnoha fází, které na sebe navazují, které se však uskutečňují v rámci 

insolvenčního řízení a jsou tedy s ním propojeny. Návrhem na povolení reorganizace je celý 

tento proces zahájen, ten však může být podán v různých fázích insolvenčního řízení, tedy již 

při zahájení insolvenčního řízení, či až po rozhodnutí o úpadku. Dále navazuje rozhodnutí 

schůze věřitelů o řešení dlužníkova úpadku reorganizací a její povolení insolvenčním soudem. 

Pak je třeba dojednat a přijmout tzv. reorganizační plán, který musí být také schválen 

insolvenčním soudem a který je v dalším období naplňován v praxi. Po jeho úspěšném splnění 

je pak reorganizace skončena. 

     Zákon č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů však umožňuje také předjednat celou reorganizaci již před začátkem 

insolvenčního řízení, neboť § 345 insolvenčního zákona stanoví, že věřitelé mohou hlasovat 

o přijetí reorganizačního plánu i před podáním insolvenčního návrhu. Protože fáze vyjednání 

a přijetí plánu reorganizace je velmi složitou záležitostí a může být i z časového hlediska 

velmi náročná, je takové předjednání reorganizace velmi praktické. Celé insolvenční řízení 

pak může probíhat velmi rychle a postup při reorganizaci bude mnohem rychlejší, neboť 

návrh na povolení reorganizace bude rovnou spojen se schváleným plánem a ten pak po 

prohlášení úpadku a povolení reorganizace insolvenčním soudem může být ihned naplňován. 

Věřitelé jsou v tomto případě chráněni tím, že i při tomto postupu musí být dostatečně 

informováni o všem, co by jinak bylo obsahem tzv. zprávy o reorganizačním plánu, která 

musí obsahovat dostatek informací pro rozhodování věřitelů o vhodnosti navrhovaného 

reorganizačního plánu. 
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2.4.3 Návrh na povolení reorganizace 

     Reorganizaci je možné povolit pouze na návrh, jehož podání je aktivně legitimován 

dlužník anebo kterýkoliv přihlášený věřitel. Předpokládá se však, že nejčastěji bude takový 

návrh podávat dlužník, který je nejlépe obeznámen s šancemi svého podniku na reorganizaci 

a má na jeho zachování největší zájem. Každý, kdo takovýto návrh podává, musí být v dobré 

víře, že jsou splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu. 

     Návrh na povolení reorganizace je možné podat nejpozději do deseti dnů před termínem 

první schůze věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku. Výjimkou je případ, kdy 

návrh podává dlužník při hrozícím úpadku, pak je nutné, aby podal návrh na povolení 

reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. Lhůta deseti dnů má pravděpodobně sloužit 

k tomu, aby věřitelé měli šanci ještě před první schůzi vzít tento návrh v úvahu a připravit se 

na další postup v řízení. Nepodání návrhu včas bude mít závažné následky, neboť opožděný 

návrh soud bez dalšího zamítne. Osoba předkládající návrh na povolení reorganizace jej může 

vzít zpět do doby rozhodnutí o tomto návrhu insolvenčním soudem. 

     Pokud se jedná o věřitelský návrh, je třeba k dalšímu pokračování řízení o reorganizace 

jeho schválení schůzi věřitelů, a to po zprávě insolvenčního správce o hospodářské situaci 

dlužníka. Správce by také měl upozornit věřitele na důvody, které by mohly vzbuzovat 

pochybnosti o poctivosti záměru věřitele.  

 

2.4.4 Povolení reorganizace 

     Návrh na povolení reorganizace musí projednat insolvenční soud. Insolvenční soud je však 

vázán při projednání názorem schůze věřitelů, která může nejméně polovinou všech 

přítomných zajištěných i nezajištěných věřitelů počítanou dle výše pohledávek schválit řešení 

úpadku reorganizací. Rozhoduje se o tom, zda je u konkrétního podniku šance na jeho 

ozdravení. Přes toto rozhodnutí zamítne insolvenční soud reorganizaci, a to z taxativně 

stanovených důvodů. Prvním z nich je ten, že lze odůvodněně předpokládat, že je návrhem 

sledován nepoctivý zájem. Tento důvod zamítnutí znala i předchozí úprava při rozhodování 

o povolení vyrovnání, insolvenční zákon však v nové úpravě rozšiřuje osoby, jejichž jednání 

může mít za následek vznik situací, ve kterých lze spolehlivě usuzovat o nepoctivosti. Zákon 

tedy stanoví nutnost majetkové a trestní bezúhonnosti nejen ve vztahu k dlužníkovi, ale i ve 

vztahu k zákonnému zástupci dlužníka a jeho statutárnímu orgánu. Na to, že je dána 

bezúhonnost lze usuzovat v případě, že v posledních pěti letech neprobíhalo řízení řešící 



19 

 

úpadek výše jmenovaných osob či nedošlo k jejich odsouzení za trestní čin majetkové nebo 

hospodářské povahy. Dalším důvodem zamítnutí je opětovné podání návrhu toutéž osobou, 

byl-li už jednou zamítnut a také nesplnění podmínky stanovené pro věřitelský návrh. 

     Pokud nedojde k odmítnutí návrhu, jeho zamítnutí či zpětvzetí, povolí insolvenční soud 

reorganizaci usnesením. Účinky povolení reorganizace jsou především navrácení dispozičních 

práv k majetkové podstatě dlužníkovi. Tyto však mohou být soudem omezeny, ale jen dalším 

rozhodnutím. Přesto není dlužník při dispozici s majetkem zcela neomezený, neboť právní 

úkony, jejichž důsledkem se významně změní hodnota majetkové podstaty, postavení věřitelů 

či míra jejich uspokojení, může nadále činit jen se souhlasem věřitelského výboru.  

     Zvláštností reorganizace je rozdělení věřitelů do několika skupin, které jsou stanoveny 

v reorganizačním plánu. Do stejné skupiny pak jsou vždy zařazeni věřitelé, kteří mají shodné 

právní postavení a hospodářské zájmy. Samostatnou skupinu dále tvoří každý zajištěný 

věřitel, společníci a členové dlužníka, jejichž pohledávka vyplývá z jejich účasti na 

společnosti a věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizaci dotčeny. 

 

2.4.5 Reorganizační plán 

     Jádrem celého procesu reorganizace je tzv. reorganizační plán. Ten totiž obsahuje návrh 

veškerých ekonomických a právních opatření, které mají vést k ozdravení dlužníkova podniku 

a také uspořádat vzájemné vztahy mezi dlužníkem a jeho věřiteli.  

     Přednostní právo k sestavení reorganizačního plánu má dlužník, a to i v případě, že návrh 

na povolení reorganizace předložil některý z přihlášených věřitelů. Pro sestavení 

reorganizačního plánu stanoví zákon dlužníkovi lhůtu 120 dnů po povolení reorganizace, ta 

však může být prodloužena o dalších až 120 dnů.[8] 

     Reorganizační plán se předkládá ke schválení insolvenčnímu soudu a musí obsahovat 

zejména:  

 rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s jejich pohledávkami, 

 určení způsobu reorganizace a konkrétních opatření nezbytných k plnění 

reorganizačního plánu, včetně určení osob oprávněných nakládat s majetkem 

v podstatě, 

 údaje o podmínkách dalšího provozu podniku dlužníka, 
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 uvedení osob, které budou reorganizační plán financovat či které převezmou závazky 

dlužníka, 

 předpokládaný vliv reorganizačního plánu na zaměstnanost v dlužníkově podniku 

včetně na to navazujících opatření, 

 údaje o případných závazcích, které budou mít dlužník vůči věřitelům i po skončení 

reorganizace, 

 údaje o tom, jak je zajištěno plnění pohledávek, o kterých dosud probíhá insolvenční 

spor či které jsou vázány na odkládací podmínku. 

     Insolvenční zákon v § 341 demonstrativně uvádí některé možné formy provádění 

reorganizace. V rámci reorganizace je pak možné především restrukturalizovat pohledávky, 

tedy např. odpustit části dluhů či jejich příslušenství, prodloužit jejich splatnost apod., vydat 

nové akcie, provést fúzi s jinou osobou, zajistit financování provozu podniku či změnit vnitřní 

poměry dlužníka. Reorganizace tak může probíhat mnoha způsoby i jejich kombinacemi, od 

změn jednorázových a poměrně jednoduchých až po složité kapitálové transakce. 

     Společně s reorganizačním plánem je třeba vypracovat i zprávu o reorganizačním plánu, 

která má poskytnout věřitelům podklady nutné ke kvalifikovanému rozhodnutí o přijetí plánu, 

musí tedy obsahovat především informace o formě a míře uspokojení jednotlivých skupin 

věřitelů. Zprávu je třeba předložit insolvenčnímu soudu, který ji musí přezkoumat a případně 

schválit a zveřejnit v dostatečném předstihu (minimálně 15 dní) před konáním schůze věřitelů, 

která bude o přijetí či nepřijetí plánu rozhodovat.  

     K projednání reorganizačního plánu je obvykle svolána insolvenčním soudem zvláštní 

schůze věřitelů, na které se o jeho přijetí hlasuje, a to ve skupinách věřitelů. Reorganizační 

plán je přijat příslušnou skupinou věřitelů, pokud pro hlasuje nejméně polovina skupiny 

určená dle výše pohledávek a zároveň většina hlasujících. Pro věřitelskou skupinu tvořenou 

společníky a členy dlužníka je však třeba dosáhnout souhlasu dvou třetin hlasů počítanou dle 

podílu na základním kapitálu. Věřitelé nedotčených pohledávek o přijetí plánu nehlasují a má 

se za to, že jej přijali. 

     Poté, co o přijetí respektive nepřijetí reorganizačního plánu rozhodnou jednotlivé skupiny 

věřitelů, ho musí ještě schválit i insolvenční soud. Pokud je plán schválen všemi skupinami 

věřitelů, schválí jej insolvenční soud za předpokladu, že jsou splněny další podmínky 

stanovené v insolvenčním zákoně (zejména, že plánem není sledován nepoctivý záměr a dále 

že každý věřitel podle něj získá plnění v hodnotě stejné nebo vyšší než v jaké by jej obdržel 
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v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka, ledaže přijímající věřitel s nižším 

uspokojením souhlasil a pokud pohledávky za majetkovou podstatou budou uspokojeny ihned 

po vstupu plánu v účinnost, nebylo-li s příslušným věřitelem dohodnuto jinak). 

     V případě, že plán schválí alespoň jedna skupina věřitelů, nesmí se ale jednat o skupinu 

společníků a zároveň věřitelů dlužníka, může soud takovýto plán schválit pouze, pokud plán 

zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů 

odmítající plán, plán je ke každé takovéto skupině spravedlivý a lze-li důvodně předpokládat, 

že realizace plánu nepovede k dalšímu úpadku nebo likvidaci dlužníka.  

     Insolvenční soud reorganizační plán zamítne, pokud jej neschválí žádná skupina věřitelů. 

     Účinnost reorganizačního plánu nastává ve chvíli, kdy rozhodnutí o jeho schválení 

insolvenčním soudem nabylo právní moci, čímž je zahájena další fáze reorganizace, a to fáze 

plnění reorganizačního plánu. Účinnost reorganizačního plánu však může být odložena na 

pozdější dobu buď přímo reorganizačním plánem, nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. 

     S účinností reorganizačního plánu jsou spojeny zejména tyto účinky: 

 dlužníku náleží oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, přičemž reorganizační 

plán může takovéto oprávnění omezit ve prospěch jiných osob. Jiná omezení vzniklá 

v průběhu insolvenčního řízení zanikají, 

 obnovuje se výkon funkce valné hromady nebo členské schůze, 

 pokud tak stanovil reorganizační plán, dochází ke změně zakladatelských a jiných 

vnitřních dokumentů dlužníka, 

 dochází k zániku práv všech věřitelů a třetích osob k majetku náležejícímu do 

majetkové podstaty, nestanoví-li reorganizační plán jinak. Zanikají také pohledávky 

nepřihlášených věřitelů, kteří by jinak mohli po skončení procesu reorganizace své 

pohledávky znovu uplatňovat. Zároveň dochází ke vzniku zcela nových práv věřitelů, 

kdy titulem pro jejich vznik je sám reorganizační plán. Takováto zásadní změna 

nároku věřitelů při úpadku je v našem právu úplnou novinkou. Znamená v podstatě 

nahrazení všech dosavadních závazků dlužníka závazky novými, které se konstituují 

jejich vymezením v reorganizačním plánu, 

 není-li v reorganizačním plánu stanoveno jinak, dochází k zániku pohledávek, které se 

v insolvenčním řízení neuspokojují, 
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 proti dlužníkovi lze provést výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení pohledávek, 

stanovených reorganizačním plánem. 

 

2.4.6 Skončení reorganizace 

     Reorganizace může v zásadě skončit trojím způsobem: 

 zrušením rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, 

 přeměnou nedokončené reorganizace v konkurs, 

 splněním reorganizačního plánu. 

     Insolvenční soud zruší rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, vyjdou-li najevo 

skutečnosti, které svědčí o nepoctivém jednání. Tak tomu bude v případě, že některému 

věřiteli byly poskytnuty zvláštní výhody bez souhlasu ostatních věřitelů stejné skupiny. Dále 

pokud bylo schválení reorganizačního plánu dosaženo nepoctivým způsobem, dlužník či člen 

jeho statutárního orgánu byl pravomocně odsouzen za trestný čin, kterým dosáhl schválení 

plánu nebo podstatně zkrátil věřitele. Insolvenční soud zruší své rozhodnutí i bez návrhu, 

může tak však učinit jen ve stanovených lhůtách, po jejichž uplynutí nemůže být rozhodnutí 

o schválení plánu zrušeno, i přestože k němu vedlo nepoctivé, podvodné či protiprávní 

jednání. Skončení reorganizace tímto způsobem má nepříznivé důsledky pro dlužníka, neboť 

věřitelé pak mohou požadovat znovu uspokojení svých původních pohledávek a přitom práva 

založená zrušeným reorganizačním plánem tím nejsou dotčena. Dlužník pak může být 

povinen plnit v podstatě dvakrát, obnovenou původní povinnost a povinnost nově vzniklou 

v souvislosti s reorganizačním plánem.[5] 

     Dále může insolvenční soud rozhodnout o změně reorganizace v konkurs, a to v případě, 

že nedošlo ke splnění reorganizačního plánu ve všech podstatných bodech a zároveň je splněn 

alespoň jeden z těchto předpokladů: 

 reorganizace byla povolena na návrh dlužníka a ten její přeměnu v konkurs sám 

navrhl, 

 nebyl sestaven reorganizační plán nebo byl vzat zpět, 

 insolvenční soud reorganizační plán neschválí a další již nemůže být předložen, 

 dlužník neplní v průběhu provádění plánu své podstatné povinnosti nebo se ukáže, že 

nebude možné plnit podstatnou část plánu, 
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 dlužník neplatí řádně a včas úroky zajištěným věřitelům, nebo v podstatném rozsahu 

neplní jiné peněžité závazky, 

 dlužník v rozporu s reorganizačním plánem přestal podnikat. 

     V neposlední řadě reorganizace končí rovněž splněním reorganizačního plánu, tedy 

dosažením základního účelu reorganizace. Splnění reorganizačního plánu či všech jeho 

podstatných částí vezme insolvenční soud na vědomí usnesením. Tímto rozhodnutím 

reorganizace úspěšně končí.  

 

2.5 Reorganizace z pohledu dlužníka  

     Pro fyzickou osobu – podnikatele, je reorganizace jediným způsobem jak se vyhnout 

konkursu. Insolvenční zákon totiž pro takové osoby oddlužení nepřipouští. Mimo to, úspěšná 

reorganizace dlužníkovi přinese možnost vyjít z neúspěšného podnikání společensky 

příznivým způsobem a dále podnikat de facto bez dluhů, jelikož na základě 

§ 356 insolvenčního zákona zanikají práva všech věřitelů vůči dlužníkovi (není-li 

insolvenčním zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak). 

     Úspěšná reorganizace přinese i právnické osobě – dlužníkovi možnost vyjít z neúspěšného 

podnikání společensky příznivým způsobem a uchovat si kontrolu nad provozem podniku po 

dobu reorganizačního řízení (dlužníkovi jsou ponechány dispoziční oprávnění k jeho 

majetku). Reorganizace je ekonomicky příznivějším řešením pro dlužníkovy věřitele 

i akcionáře či společníky. Vzhledem k udržení provozu podniku (resp. jeho životaschopných 

částí) je reorganizace výhodná mj. také pro zaměstnance.  

     Dalším z důvodů hovořících pro reorganizaci jsou daňové dopady. Zaniklý dluh, resp. jeho 

část při reorganizaci dlužník dle zvláštního právního předpisu odepisuje do výnosů, které jsou 

však osvobozeny od daně z příjmů. Uvedené odpisy do výnosů dlužníka nejsou osvobozeny 

od daně, pokud dlužník a věřitel uzavře dohodu o prominutí dluhu mimo insolvenční řízení. 

[1] 
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2.6 Reorganizace z pohledu věřitele 

     Věřitelé mají při reorganizaci ze všech způsobů řešení dlužníkova úpadku nejvíce 

oprávnění, kdy bude záležet zejména na nich, zda a případně jakým směrem se bude proces 

reorganizace ubírat. Insolvenční soud a insolvenční správce zastávají zejména funkci strážce 

zákonnosti a funkci kontrolní. Pro úspěšné uplatnění reorganizace bude přitom zásadní, 

nakolik budou věřitelé schopni se navzájem na řešení úpadku dlužníka dohodnout, aniž by 

v konečném důsledku museli spoléhat na insolvenční soud, zda reorganizaci dle některého 

z předložených plánů schválí, či nikoli. Taková jednání věřitelů a dlužníka budou patrně 

velmi intenzivní a v mnoha případech lze předpokládat i jejich časovou náročnost. Věřitelům 

se však nabízí mnoho možností a postupů, jak úpadek dlužníka vyřešit ve svůj prospěch. 

     Základními předpoklady úspěšné reorganizace bude především dojednání, sestavení 

a schválení ekonomicky a právně správného a adekvátního reorganizačního plánu, 

přesvědčení věřitelů, že jim reorganizace přinese vyšší uspokojení pohledávek než konkurs, 

zájem věřitelů na tom, aby úpadce nebyl v rámci konkursu likvidován, a hlavně schopnost 

úpadce vytvářet finanční zdroje, prostřednictvím kterých bude hradit své závazky v souladu se 

schváleným reorganizačním plánem. 

     Co se týče daňového dopadu věřitel naopak svoji zaniklou pohledávku, resp. část 

pohledávky, může odepsat do nákladů, které jsou daňově účinné, a věřitel si o tuto odepsanou 

pohledávku může snížit základ daně. Podmínkou však je, že dlužník věřitelovu pohledávku 

uvede správně v seznamu závazků, který předkládá insolvenčnímu soudu. Taktéž odepsání 

zaniklé pohledávky nebo její části do nákladů věřitele není daňově účinné, tj. nesníží základ 

daně, pokud dlužník a věřitel uzavře dohodu o prominutí dluhu mimo insolvenční řízení.[1] 
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3 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ V RÁMCI KONKURSU A 

REORGANIZACE 

     Smyslem insolvenčního řízení a podstatou existence celého insolvenčního práva je vrátit 

peníze těm, komu patří, v kontextu insolvečního práva – splatit pohledávky věřitelům 

z dlužníkova majetku.  

     Je zřejmé, že v důsledku reorganizace a konkursu se věřitelé uspokojují jinak. Když se 

úpadek řeší formou reorganizace, realizuje se uspokojení věřitelů podle reorganizačního 

plánu, zatímco v případě konkursu slouží jako podklad rozvrh. 

 

3.1 Uspokojení věřitelů v konkursu 

     Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce 

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

každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Na základě 

toto vydá insolvenční soud rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům 

vyplaceny. Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich 

pohledávky tak, jak byla zjištěna. Před rozvrhem se uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, 

které se uspokojují kdykoliv v průběhu konkursního řízení, a to: 

 pohledávky za majetkovou podstatou – hotové výdaje a odměna insolvenčního 

správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, daně, 

poplatky, cla, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění apod., 

 pohledávky jim postavené na roveň – pracovněprávní pohledávky zaměstnanců 

dlužníka, pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, pohledávky 

státu apod., 

 zajištěné pohledávky, které se uspokojují ze 100 % výtěžku zpeněžení po odečtení 

částky připadající na odměnu správce a nákladů na správu a zpeněžení.  

     Poté co budou splaceny pohledávky ve dvou zmíněných fázích, začíná uspokojení 

pohledávek mimo rozvrh. Jejich splacení se určuje podle smluvních podmínek uvedených 

věřitelem a dlužníkem. Zůstatkové pohledávky představuji případné nároky společníků 

dlužníka, v praxi ovšem k jejich plnění dojde jen zřídka. 
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3.2 Uspokojení věřitelů v reorganizaci 

     Uspokojování věřitelských pohledávek se v reorganizaci řídí podle reorganizačního plánu. 

V reorganizačním plánu se může měnit výše, pořadí a úroky pohledávek vůči dlužníkovi, což 

se určuje podle jednání dlužníka a věřitele. Plán též určuje, jaké závazky vůči věřitelům 

zůstanou po provedení reorganizace. Uspokojení věřitelů může být zajištěno několika 

cestami, které nejsou závazně stanoveny. Jednou z nich je restrukturalizace základního 

kapitálu dlužníka s převodem části pohledávek do jeho výše. Druhým způsobem je vydání 

majetku nebo části majetku společnosti věřitelům, po kterém dochází k uspokojení získáním 

vlastnictví novým majetkem nebo prodejem tohoto majetku. Další cestou je zpeněžení části 

majetku společnosti, což je řešení obdobné konkursnímu. Uspokojování věřitelů může být 

realizováno i cestou emisí cenných papírů stávající nebo nové společnosti, a převod těchto 

aktiv do vlastnictví věřitelů. Nové závazky, které vznikly v důsledku změny v struktuře 

společnosti lze uspokojit cestou vymáhání výkonem rozhodnutí, stanoveným reorganizačním 

plánem. Splněním reorganizačního plánu nárok na splacení pohledávek, u kterých 

v insolvenčním řízení nedochází k uspokojení, vymizí. 

     Tento způsob řešení úpadku by samozřejmě měl vést k většímu uspokojení věřitelů 

dlužníka, než které by se dalo očekávat při likvidační formě řešení úpadku, tedy konkursu. 

Tato forma postupu bude více vhodná např. v těch případech, kdy hmotný majetek podniku 

není jeho hlavní, popřípadě jedinou hodnotou, neboť v opačném případě je vhodnější 

postupovat v rámci konkursu a jednotlivé majetkové hodnoty zpeněžit, a dospět tak 

k rychlému uspokojení věřitelů. Naopak jestliže hlavní hodnota podniku spočívá např. 

v určitém know-how či koncesi k provozování zvláštní činnosti, bude vhodnější tento podnik 

reorganizovat, neboť takovéto hodnoty lze těžko zpeněžit a je vhodnější využít jejich 

provozní hodnotu.   
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4 OBECNÉ INFORMACE O VLASTNICKÉ STRUKTUŘE A POPIS 

PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI HENNIGES AUTOMOTIVE, S.R.O.  

     Společnost Henniges Automotive, s. r. o. (dále jen „dlužník“) je právnickou osobou, která  

vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 16.11.1993. Má majoritního společníka 

německou společnost Henniges Automotive Gefrath Beteiligungs – GmbH, které náleží 

obchodní podíl ve výši 99,9 %. Dalším společníkem společnosti dlužníka je další německá 

společnost Henniges Automotive International GmbH Gefrath, které náleží obchodní podíl ve 

výši 0,1 %. Tyto německé společnosti jsou vlastněny dalšími zahraničními společnostmi, kdy 

koncovou mateřskou společností je americká společnost Henniges Automotive Holdings, Inc. 

     Společnost dlužníka podniká v rámci svého předmětu podnikání – zpracování 

gumárenských směsí, kdy vyrábí převážně příslušenství pro automobilový průmysl, a to 

konkrétně těsnění dveří a oken automobilů. Menší část produkce společnosti dlužníka tvoří 

výroba těsnících prvků pro jiné druhy výrobků. Hlavními dodavateli jsou výrobci 

kaučukových směsí – zejména firmy Hexagon, Trelleborg a Vigar. Největším odběratelem 

je koncern VW (Audi, VW, Škoda a Seat), jež má více než 70 %  podíl na celkové výrobě 

společnosti a z toho jen projekt Audi B8 více než 40 %. Mezi ostatní zákazníky patří 

společnosti Daimler, Opel, MAN, BMW, Saab, Ellux a další. 

     Příčin potíží dlužníka v roce 2008 byla celá řada, nicméně za hlavní je třeba považovat 

celkovou koncepci podnikatelské činnosti koncernu Henniges Automotive v ČR a postavení 

podniku dlužníka v rámci tohoto koncernu. Tato pozice byla definována jako koncepce 

sériového výrobního závodu, jehož úkolem je zejména vyrábět s optimálními náklady 

výrobky programů, jehož vývoj jak z hlediska výrobku, tak z hlediska procesu probíhal mimo 

společnost dlužníka a to ve specializovaném Evropském Technickém Centru (ETC) 

v Grefrathu v SRN. Toto centrum zabezpečovalo management nových projektů, marketing, 

obchodní činnost jak prodejního, tak nákupního charakteru, dodávky forem a nástrojů 

a v neposlední řadě podstatnou část key account management. Fatálně chybným krokem 

z hlediska osudu společnosti v ČR bylo zrušení, resp. podstatné omezení, kapacit ETC 

rozhodnutím bývalého vlastníka společností Cerberus. Následující vlastník sice toto 

rozhodnutí částečně zrevidoval, nicméně ETC se nepodařilo nikdy obnovit v původním 

rozsahu a kompetencích a to mělo na podnikatelskou činnost dlužníka v ČR následující 

negativní dopady: 
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 stěžejnímu projektu Audi B8 nebyla věnována patřičná pozornost. V průběhu přípravy 

projektu došlo k celé řadě závažných manažerských pochybení, počínaje špatně 

vedeným nabídkovým řízením, přes chybný způsob cenotvorby a konče předáním 

do ČR projektu nepřipraveného k zahájení sériové produkce. Příprava projektu byla 

dokončována až v průběhu sériové výroby vlastními silami dlužníka, což vedlo 

k neúnosně prodlouženému náběhu zejména proto, že byla v projektu poprvé užita 

technologie PE pásky místo obvyklého flokování. 

 potřebné nástrojové vybavení bylo objednáno u alternativního čínského výrobce bez 

patřičných zkušeností což vedlo k dodávce nekvalitních forem a následně způsobilo 

vysokou zmetkovitost výroby. Tento problém se sice podařilo z podstatné části 

odstranit, nicméně až v průběhu r. 2009 a za vynaložení mimořádného úsilí 

pracovníků dlužníka. 

 zrušením ETC přestal existovat útvar, který zabezpečoval novou výrobní náplň a další 

program dlužníka. To, společně s nárůstem konkurence, vedlo k propadu plánovaných 

výkonů a částečné ztrátě perspektiv jak u dlužníka, tak u jeho zaměstnanců. 

 

     Důsledky výše uvedených faktorů se projevily negativně na ekonomické situaci dlužníka 

a vyvolaly zejména: 

 značné provozní ztráty vyvolané zejména zvýšenými náklady na materiál 

(zmetkovitost) a mzdové náklady spojené s nutností manuálně opravovat chyby 

vyvolané nedokonalými formami. Tato činnost, tzv. triming, je mimořádně náročná na 

počet pracovníků a s nimi spojené náklady, jež nebyly v původní kalkulaci projektu 

vůbec předpokládány, 

 ohrožení pravidelných dodávek z hlediska množství a kvality a to zejména v letních 

měsících r. 2008, kdy došlo k nárůstu poptávky a tím i objednávek. Důsledkem bylo 

ohrožení důvěry stěžejního zákazníka, společnosti Audi, a tím i koncernu VW, který je 

nedůležitějším odběratelem dlužníka. Snížená kvalita navíc vyvolala nutnost 

dodatečné, finančně mimořádně nákladné, vstupní kontroly v závodech Audi, 

 pokles důvěry zaměstnanců v perspektivu dlužníka, což společně s některými 

chybnými organizačními kroky vedlo k nárůstu absencí, fluktuace a následně 

i k odchodu celé řady vysoce kvalifikovaných odborníku a to v mnoha případech ke 

konkurenci, 
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 napjatou situaci v oblasti likvidity, což se projevilo zejména v posledních měsících     

r. 2008, kdy došlo vlivem krize v automobilovém průmyslu k poklesu výrobních 

výkonů a tím i tržeb.  

     Nedostatek hotovosti navrhovatele byl do září 2008 řešen půjčkami v rámci skupiny 

Henniges, od října však tyto půjčky z důvodu nedostatku hotovosti byly pozastaveny a ve 

spojení se sníženými objednávkami hlavních odběratelů dlužníka došlo k dramatickému 

zhoršení jeho platební schopnosti. 

     Za mimořádně negativní je třeba považovat i fakt, že dlužník byl prakticky více než půl 

roku bez stabilního managementu v důsledku odchodu generálního ředitele, finančního 

ředitele a několika dalších klíčových odborníků. V rozhodujících fázích zavádění programu 

Audi B8 byla společnost dlužníka řízena dočasně jmenovanými zahraničními manažery, kteří 

přes veškerou snahu a osobní nasazení i značné odborné zkušenosti nebyli schopni společnost 

dlužníka stabilizovat. V důsledku toho se věnovali v převážné míře operativnímu řešení 

aktuálně vznikajících problémů a méně dlouhodobým otázkám koncepce a organizační 

struktury dlužníka, koncepčním otázkám a výhledům do dalších let. 
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5 ANALÝZA REORGANIZACE VE SPOLEČNOSTI HENNIGES 

AUTOMOTIVE, S.R.O. 

 

5.1 Průběh insolvenčního řízení 

     Na základě negativního vývoje ve společnosti dlužníka v 1. polovině r. 2008 byla 

provedena reorganizace vedení společnosti dlužníka a zahájeny neprodleně kroky nutné 

k jejímu ozdravení. V důsledku globální krize v automobilovém průmyslu, která se projevila 

zejména v 2. polovině r. 2008 jednatelé dlužníka podali Návrh na zahájení insolvenčního 

řízení dne 28.11.2008 a to na základě rozhodnutí, resp. přímého příkazu společníků. 

V uvedené době již mělo vedení dlužníka zpracován rámcový plán reorganizace společnosti 

dlužníka a snažilo se zajistit podporu společníků i dalších společností koncernu Henniges 

Automotive pro jeho realizaci. Tato podpora však byla společníky odmítnuta. Po podání 

návrhu zástupci společníků několikrát informovali jednatele dlužníka, že se nehodlají v řešení 

jeho problémů nikterak angažovat a doporučili mu spoléhat se výhradně na vlastní síly. To 

samo o sobě situaci dlužníka dále zkomplikovalo, uvážíme-li, že některé činnosti, zejména 

v oblasti marketingu, obchodu, projektového řízení a finančního řízení byly zajišťovány 

v minulosti výhradně nadřízenými složkami v SRN, případně USA, a tedy dlužník nebyl 

připraven na okamžité převzetí a samostatný výkon těchto funkcí. Situace se navíc 

zkomplikovala poté, co se v insolvenčním řízení (praktický ve stejné době jako dlužník) ocitly 

rovněž další společnosti skupiny Henniges Automotive v SRN. 

     Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.01.2009 č.j. KSOS 36 INS 

4834/2008-A-16 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a dne 26.03.2009 rozhodl Krajský soud 

v Ostravě usnesením č.j.KSOS 36 INS 4834/2008-B-42 o povolení reorganizace a stanovil 

dlužníkovi lhůtu k předložení reorganizačního plánu na 120 dní (usnesením insolvenčního 

soudu ze dne 19.06.2009 byla prodloužena dlužníkovi lhůta pro předložení reorganizačního 

plánu o dalších 120 dní). 

     Vzhledem k postojům společníků bylo vedení dlužníka nuceno vstoupit přímo do jednání 

s věřiteli i se zákazníky. Cílem všech těchto jednání bylo přesvědčit všechny obchodní 

partnery o tom, že vedení je schopno podnik stabilizovat finančně i provozně, vyvést jej 

z krize a i nadále působit jako spolehlivý dodavatel. Tato jednání byla úspěšná, neboť 

potvrdila zájem odběratelů ze skupiny Volkswagen Group o další dodávky a deklarovala 

pokračování obchodní spolupráce.  
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     Vedení společnosti dlužníka se postupně v průběhu 1. pololetí r. 2009 podařilo společnost 

dlužníka finančně i provozně stabilizovat a v krátké době se podařilo: 

 dosáhnout ziskovosti společnosti dlužníka a to zejména zvýšením výkonů jak 

v objemovém vyjádření, tak navýšením cen prodávaných výrobků. Dosažení zisku 

bylo podmíněno tvrdými restriktivními opatřeními na straně nákladů, odložením, resp. 

omezením investic, snížením počtu zaměstnanců, zrušením, nebo snížením jejich 

benefitů a následným podstatným zvýšením produktivity práce, 

 stabilizovat finanční toky společnosti dlužníka a to jak důsledným controllingem 

pracovního kapitálu, tak na základě úspěšných jednání o platebních podmínkách jak 

s odběrateli, tak dodavateli. 

     Na základě výše uvedených skutečností bylo dosaženo stavu, kdy společnost dlužníka byla 

schopna: 

 řádně plnit své závazky k zaměstnancům, tj. platit mzdy a s tím spojené sociální 

a zdravotní pojištění. V této oblasti sice plnila společnost dlužníka své povinnosti 

vždy, nicméně počátkem března 2009 byla definitivně eliminována hrozba nedostatku 

finančních prostředků na krytí těchto závazků, 

 v plné míře a v dohodnutých termínech hradit veškeré náklady spojené se svou 

podnikatelskou činností, tj. platit faktury za dodaný materiál, energie a poskytované 

služby. 

 

5.2 Reorganizační plán 

     Dne 20.11.2009 v souladu s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.06.2009 

je předložen reorganizační plán dlužníka. Předkladatel reorganizačního plánu byl při jeho 

sestavování veden poctivým záměrem, při čemž reorganizační plán sestavil tak, aby údaje 

v něm obsažené věrně zobrazovaly ekonomické a právní možnosti dlužníka. Nutno též 

poznamenat, že ač je navrhovaná reorganizace tzv. nekonsensuální reorganizací, získala již na 

svém počátku poměrně značnou podporu výrazné většiny věřitelů (reorganizace byla 

povolena na základě rozhodnutí první schůze věřitelů ze dne 19.03.2009). Důvěra věřitelů 

v insolvenčním soudem povolený způsob řešení úpadku, tj. reorganizací, je nepochybně 

projevem: 
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 důvěry ve vyjednávací schopnost a odbornost celého krizového týmu, tj. vedení 

společnosti dlužníka, 

 ocenění pozitivních výsledků organizačních změn, které ve společnosti dlužníka 

proběhly od data podání návrhu na její insolvenci, tj. zejména dosažení ziskovosti 

společnosti dlužníka a její provozní a finanční stability. 

     Předmětem ocenění je majetková podstata, za níž je považován „majetek určený 

k uspokojení dlužníkových věřitelů“. Majetková podstata byla oceněna ve stavu k datu 

30.06.2009. Jedná se o ocenění nehmotných aktiv ve formě specializovaného a kancelářského 

software, hmotných aktiv, jenž tvoří nemovitosti areálu v Příboře, výrobní stroje 

a technologie, manipulační technika, kancelářské vybavení, atd. Součástí majetkové podstaty 

jsou rovněž oběžná aktiva ve formě zásob materiálu, zboží, zásob vlastní výroby 

a pohledávek. 

     Dle znaleckého posudku „zjištěná čistá likvidační hodnota pro zpeněžení majetkové 

podstaty úpadce činí 196.325 tis. Kč“. 

     Celková hodnota zjištěných pohledávek a pohledávek, které jsou předmětem incidenčního 

řízení, ve kterých jde o zjištění pravosti, výše či pořadí pohledávek, činí 808.030.304,34 Kč 

na nichž se podílejí jednotlivé skupiny věřitelů. 

     Vzhledem k tomu, že dosud nebyly ukončeny incidenční spory, považují se všechny 

pohledávky za zjištěné. Z níže uvedeného vyplývá, že cca 84 % všech zjištěných pohledávek 

je věřitelů uvnitř skupiny Henniges Automotive Holdings a 10 největších věřitelů se na 

celkovém objemu zjištěných pohledávek podílí více než 90 %. 

     Graf č. 1: Podíl skupin věřitelů na celkovém objemu zjištěných pohledávek             

   

     Zdroj: Reorganizační plán spol. Henniges Automotive s.r.o. 20.11.2009                                                                                                                          

Podíl skupin věřitelů na celkovém objemu 
808,03 mil. Kč zjištěných pohledávek 

3.skupina 468,02 mil Kč 58% 

2.skupina 208,47 mil. Kč 26% 

1.skupina  131,55 mil. Kč 16% 
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     V reorganizačním plánu jsou rozděleni věřitelé do 4 skupin tak, aby v každé skupině byli 

věřitelé se zásadně shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými 

zájmy. 

Tabulka č.1: Rozdělení věřitelů do skupin 

Skupiny Definice skupin věřitelů 

1. skupina Věřitelé s přihlášenými pohledávkami a to takoví, kteří nejsou majetkově 

propojeni s holdingovou skupinou Henniges Automotive Holdings, Inc.. 

2. skupina Věřitelé s přihlášenými pohledávkami a to takoví, kteří mají, resp. ke dni 

zahájení insolventního řízení měli majetkový vztah k holdingové skupině 

Henniges Automotive Holdings, Inc., resp. které je možno v rámci této 

holdingové skupiny považovat za osoby ovládané při čemž práva jejich osob 

ovládajících nejsou omezena. 

3. skupina Věřitelé s přihlášenými pohledávkami a to takoví, kteří mají, resp. ke dni 

zahájení insolvenčního řízení měli majetkový vztah k holdingové skupině 

Henniges Automotive Holdings, Inc., resp. které je možno v rámci této 

holdingové skupiny považovat za osoby ovládané při čemž práva jejich osob 

ovládajících jsou omezena vzhledem k tomu, že sami tito věřitelé jsou 

v insolvenčním řízení a práva osob ovládajících jsou omezena ve prospěch 

insolventního správce. 

4. skupina Věřitelé podle § 335 insolvenčního zákona, tj. společníci Henniges Automotive 

s.r.o. 

Zdroj: Reorganizační plán spol. Henniges Automotive s.r.o. 20.11.2009 

     Všechny zjištěné pohledávky 1., 2. a 3. skupiny s dnem nabytí účinnosti reorganizačního 

plánu zanikají a jsou nahrazeny novými pohledávkami vůči dlužníkovi a to ve výši 36,51 % 

z jejich zjištěné výše. Tato hodnota vychází z předloženého reorganizačního plánu společníky 

společnosti Henniges Automotive s.r.o. V případě pohledávek, jež jsou předmětem 

incidenčního sporu, zanikají pohledávky ve výši, ve které budou rozhodnutím soudu zjištěny 

dnem právní moci rozhodnutí v incidenčním sporu, a k tomuto okamžiku vznikne nová 

pohledávka ve výši 36,51 % z jejich zjištěné výše rozhodnutím soudu. 

     Věřitelé 4. skupiny (společníci dlužníka) vzhledem k tomu, že účinností reorganizačního 

plánu se nemění stávající základní kapitál společnosti dlužníka a nedochází ani ke změnám 

stávajících obchodních podílů ani výše základního kapitálu společnosti dlužníka, neobdrží 
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žádná finanční plnění. Pohledávka věřitelů 4. skupiny z důvodu práva vyplývajícího z jejich 

účasti ve společnosti dlužníka nebude uspokojována.  

 

5.3. Způsob provedení reorganizace 

     Při jednáních, která vedl dlužník s obchodními partnery, byla ochota odpovědných 

vedoucích pracovníků některých nejvýznamnějších odběratelů spolupracovat s dlužníkem 

podmíněna zcela jednoznačně tím, že společnost dlužníka bude prodána jinému 

podnikatelskému subjektu, zcela nezávislému na skupině Henniges Automotive a tím se 

vyloučí možnost budoucích zásahů dosavadních majitelů do podnikatelské činnosti dlužníka. 

Tato podmínka byla nejvýznamnějšími odběrateli sdělena i společníkům, resp. majitelům 

dlužníka, nicméně z jejich strany nedošlo k žádným krokům, které by vedly k prodeji 

společnosti, a rovněž v této věci byl jednatel dlužníka upozorněn, že musí podnikat patřičné 

kroky samostatně a na angažovanost, resp. pomoc společníků se nespoléhat. 

     Toto byl jeden z argumentů zdůvodňující způsob provedení reorganizace a to prodej 

podniku dlužníka investorovi a uspokojení věřitelů z jeho výtěžku, doplněného části 

disponibilní hotovosti dlužníka po uhrazení pohledávek za majetkovou podstatou 

a pohledávek jim na roveň postavených a po uhrazení nákladů reorganizace, resp. vytvoření 

příslušných rezerv na tyto náklady. 

     Na základě výše uvedených skutečností vstoupili vedoucí pracovníci dlužníka do jednání 

s různými podnikatelskými subjekty, potenciálními investory, z nichž nakonec vybrali pro 

další spolupráci skupinu investora tj. indickou podnikatelskou skupinu Ruia Group s tím, že 

prodej podniku tomuto subjektu se stane základem reorganizačního plánu. Zmíněný investor 

má zkušenosti s podnikáním v oboru, ve kterém podniká dlužník. 

     Splněním reorganizačního plánu: 

 dojde k peněžnímu vypořádání se dlužníka s řádně přihlášenými věřiteli a to ve výši 

36,51 % z hodnoty jejich zjištěných pohledávek, což je ve srovnání s úrovní běžně 

dosahovanou v rámci insolvenčních řízení nadprůměrné uspokojení, 

 bude ukončena stávající podnikatelská činnost dlužníka, 

 nedojde ke změně vlastnické struktury. 
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     Předpokladem proveditelnosti reorganizačního plánu je: 

 prodej podniku investorovi. Podmínky prodeje podniku investorovi budou předmětem 

in-smlouvy, 

 peněžní hotovost na účtech dlužníka, která plně pokrývá hodnotu první splátky 

peněžního plnění, kterou se dle podmínek uvedených v reorganizačním plánu dlužník 

zavazuje uhradit do 70ti dnů od nabytí účinnosti reorganizačního plánu. 

Tabulka č.2: Vývoj cash flow a míra uspokojení věřitelů v reorganizaci (v tis. Kč) 

     
 

Varianta R 

Cash Flow k 31.10.2009     (A) 169 446 

  

CF-Běžná činnost 1.11.-31.12.2009  

Hospodářský výsledek za běžnou 

činnost 

Odpisy HIM a NIM 

Změna stavu pohledávek 

Změna stavu závazků 

Změna stavu zásob 

Změna stavu rezerv z nákladů 

-1 034 

 

12 568 

23 840 

-1 233 

13 879 

-34 620 

CF z běžné činnosti 1.11.-31.12.2009 

(B) 

13 400 

  

CF-z likvidace (reorganizace) 

společnosti 

 

Úhrada závazků za majetkovou 

podstatou – obchodní styk 

Úhrada závazků za majetkovou 

podstatou – zaměstnanci 

Zrušení rezerv 

Změna stavu pohledávek 

Změna stavu zásob 

Prodaná dlouhodobá aktiva 

Ztráta z prodeje zásob 

-12 200 

 

-16 991 

 

-33 543 

65 000 

64 374 

328 583 

-29 031 
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Ztráta z prodeje pohledávek 

Ztráta z prodeje dlouhodobých aktiv 

Převod rezerv do zisku 

-29 952 

-242 030 

33 543 

CF z likvidace (reorganizace) 

společnosti (C)  

127 754 

  

CF – k uhrazení nákladů likvidace 

(reorganizace) a k uspokojení 

věřitelů (A) + (B) + (C) 

310 600 

  

Uspokojení věřitelů  

Vyrovnání IC finančních půjček -52 638 

Vyrovnání IC závazků z obchodního 

styku 

-48 025 

Vyrovnání ostatních závazků 

z obchodního styku 

-194 337 

CF – rezerva na náklady likvidace 

(rerganizace) 

15 600 

  

Pohledávky věřitelů k uspokojení 

celkem 

808 030 

Uspokojeno v insolvenčním řízení 

(A) + (B) + (C) – CF rezerva           

na náklady likvidace 

295 000 

% uspokojení 36,51 % 

Zdroj: Reorganizační plán spol. Henniges Automotive s.r.o. 20.11.2009 

     Tabulky č.2 „Vývoj cash flow a míra uspokojení věřitelů v reorganizaci“ je sestavena 

z hodnot účetní závěrky spol. Henniges Automotive s.r.o., tedy z Výkazu zisků a ztrát 

a z Rozvahy aktiv a pasiv sestavených ke dni 31.10.2009. Jedná se o simulační model 

k určitému datu (31.12.2009) na základě využití dílčích výsledků ze znaleckého posudku 

sestaveného ke dni 30.06.2009 Znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. za účelem  

pravděpodobného zjištění uspokojení věřitelů v reorganizaci. Tento model nám dává možnost 

porovnat vývoj pravděpodobné míry uspokojení pohledávek věřitelů v případě reorganizace. 
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     Při sestavování tohoto simulačního modelu jsem vycházel z již známé veličiny, a to na 

řádku (A) Cash Flow k 31.10.2009 ve výši 169 446 tis. Kč. Dále jsem odhadoval vývoj cash 

flow z běžné činnosti za období od 01.11.2009 do 31.12.2009 dle vývoje hospodaření                

spol. Henniges Automotive s.r.o. uvedených ve výkazech Výkazu zisků a ztrát a z Rozvahy 

aktiv a pasiv za období 01.01.2009 do 31.10.2009. Po doplnění základních veličin 

ovlivňujících cash flow z běžné činnosti jsem dospěl k závěru, že pravděpodobné Cash Flow 

z běžné činnosti ke dni 31.12.2009 bude ve výši 13 400 tis. Kč řádek (B).  

     Za účelem pravděpodobného zjištění uspokojení věřitelů v reorganizaci jsem dále musel 

zjistit pravděpodobné Cash flow z likvidace - reorganizace společnosti a Cash flow –

rezerva na náklady likvidace – rerganizace (přednostní náklady vzniklé v souvislosti 

s reorganizací, podrobně popsáno v kapitole 7) za období od 01.11.2009 do 31.12.2009 dle 

vývoje hospodaření spol. Henniges Automotive s.r.o. uvedených ve výkazech Výkazu zisků 

a ztrát a z Rozvahy aktiv a pasiv za období 01.01.2009 do 31.10.2009. Po doplnění základních 

veličin ovlivňujících cash flow z likvidace – reorganizace společnosti a cash flow – rezerva               

na náklady likvidace - reorganizace jsem dospěl k závěru, že pravděpodobné Cash Flow 

z likvidace - reorganizace společnosti (C) bude činit hodnotu ve výši 127 754 tis. Kč 

a pravděpodobné Cash flow – rezerva na náklady likvidace – rerganizace bude činit 

hodnotu ve výši 15 600 tis. Kč.                   

     Součet jednotlivých Cash flow na řádcích (A) + (B) + (C) činí hodnotu ve výši 310 600 tis. 

Kč, což je hodnota pravděpodobné výše disponibilních prostředků spol. Henniges Automotive 

s.r.o. ke dni 31.12.2009 sloužících k uspokojení pohledávek věřitelů. Od těchto disponibilních 

prostředků je nutné odečíst pravděpodobné náklady v případě reorganizace, tedy hodnotu 

Cash flow – rezerva na náklady likvidace – rerganizace ve výši 15 600 tis. Kč.  

     Na základě výše uvedeného jsem dospěl k závěru, že ke dni 31.12.2009 v případě 

reorganizace spol. Henniges Automotive s.r.o. bude hodnota disponibilních prostředků 

společnosti ve výši 295 000 tis.Kč (viz. řádek Uspokojeno v insolvenčním řízení).       

     Řádek v tabulce č. 2 Pohledávky věřitelů k uspokojení celkem označuje výši pohledávek 

věřitelů zjištěných v rámci insolvenčního řízení, které se budou uspokojovat v rámci 

insolvenčního řízení. 

     Řádek v tabulce č. 2 % uspokojení označuje pravděpodobnou míru procentuálního 

uspokojení všech zjištěných pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení.    
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5.3.1 Rizikové faktory 

- Riziko nezaplacení kupní ceny při prodeji majetkové podstaty jedinému zájemci 

     V případě prodeje majetkové podstaty jako celku jedinému, předem vybranému zájemci 

existuje možné riziko, že kupní cena, jejíž splácení je rozvrženo do tří let, nebude v plné vši 

uhrazena. Dlužník toto riziko smluvně eliminuje tak, že požaduje po kupujícím: 

 první splátka ve výši 22 mil. Kč bude složena na vázaný účet pře předáním podniku 

investorovi a tato částka bude na základě pravomocného rozhodnutí o účinnosti 

reorganizačního plánu převedena z vázaného účtu investora a připsána na účet 

dlužníka, 

 korporátní záruku vydanou společností Schlegel Automotive Europe Ltd.,  

 zástavní právo k nemovitostem, strojům a zařízením souvisejících s provozem 

podniku, případně k dalšímu majetku. 

 

- Riziko vyšších nákladů reorganizace než plánovaných 

     Dlužník byl při porovnávání varianty konkursu a reorganizace veden poctivým záměrem 

co nejpřesněji vyčíslit možné náklady reorganizace. Riziko vyšších nákladů reorganizace než 

plánovaných je malá, avšak jeho naplnění by znamenalo, že věřitelé obdrží nižší plnění, než je 

plánované.  

 

5.3.2 Rozsah činností dlužníka po schválení reorganizačního plánu 

 

5.3.2.1 Činnost a podnikání dlužníka po schválení reorganizačního plánu 

     V období mezi datem podání reorganizačního plánu a datem rozhodnutí o něm bude 

dlužník nadále pokračovat v běžné podnikatelské činnosti tak, aby provoz podniku, resp. 

dodávky výrobků zákazníkům nebyly přerušeny. Dále pak, s ohledem na reorganizačním 

plánem stanovený způsob provedení reorganizace, lze činnost, resp. způsob podnikání 

dlužníka, po schválení reorganizačního plánu rozdělit do dvou následujících období, jak je 

uvedeno níže. 
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5.3.2.2 Přechodové období činnosti dlužníka 

     Jedná se o období zahájené pravomocným schválením reorganizačního plánu 

s předpokládaným ukončením v den, kdy bude veškerý majetek předán investorovi a dlužník 

ukončí dosavadní výrobní a dodavatelskou činnost. V tomto období bude dlužník zajišťovat 

zejména: 

 pokračování ve výrobě tak, aby byl umožněn plynulý přechod a zahájení 

podnikatelské činnosti nástupnickou společností investora, 

 předání aktiv koupených investorem, zejména inventarizace a ocenění krátkodobých 

aktiv, tj. pohledávek a zásob a další činnosti. 

     Formálně bude toto období ukončeno podpisem předávacího – přejímacího protokolu mezi 

dlužníkem a investorem. 

 

5.3.2.3 Nový, změněný způsob podnikání dlužníka 

     Po ukončení přechodového období dojde k zásadní změně způsobu podnikání dlužníka. 

Předpokládá se, že nejpozději poslední den měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo soudem 

rozhodnuto o schválení reorganizačního plánu, bude veškerá dosavadní podnikatelská činnost 

včetně souvisejících práv a povinností převedena na nástupnickou společnost investora 

a budou do ní převedeni všichni předpokládaní zaměstnanci. K danému datu bude původní 

podnikatelská činnost dlužníka ukončena a následně se dlužník stává de facto 

tzv. „správcovskou společností“, jejímž úkolem je především: 

 správa majetkové podstaty, tj. aktiv dlužníka, včetně periodické kontroly stavu 

a způsobu užívání majetku, který byl investorem zastaven dle podmínek in-smlouvy, 

 činnost směřující k uspokojení nových pohledávek věřitelů v objemu, struktuře 

a způsobem určených v reorganizačním plánu, tj. především co nejrychlejší 

a nejvýhodnější inkaso pohledávek za investorem daných in-smlouvou, 

 účast v případných pravomocně dosud neukončených incidenčních sporech, případně 

uspokojování věřitelů, kteří v nich uspěli (byť částečně), 

 správa finančního rezervního fondu a uspokojování oprávněných nároků věřitelů z něj 

způsobem, uvedeným v reorganizačním plánu. 
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6 PRAVDĚPODOBNÉ USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ V KONKURSU 

     Simulace uspokojení při řešení úpadku konkursem je provedena na základě testu 

nejlepšího zájmu a vychází ze závěrů znaleckého posudku zpracovaného ke dni 30.06.2009 

Znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., který byl insolvenčním soudem 

ustanoven za účelem ocenění majetku dlužníka. 

Tabulka č.3: Vývoj cash flow a míra uspokojení věřitelů v konkursu (v tis. Kč) 

     
 

Varianta K 

Cash Flow k 31.10.2009     (A) 169 446 

  

CF-Běžná činnost 1.11.-31.12.2009  

Hospodářský výsledek za běžnou 

činnost 

Odpisy HIM a NIM 

Změna stavu pohledávek 

Změna stavu závazků 

Změna stavu zásob 

Změna stavu rezerv z nákladů 

- 35 084 

 

12 568 

26 840 

-4 886 

19 252 

-34 620 

CF z běžné činnosti 1.11.-31.12.2009 

(B) 

-15 932 

  

CF-z likvidace (konkursu) 

společnosti 

 

Úhrada závazků za majetkovou 

podstatou – obchodní styk 

Úhrada závazků za majetkovou 

podstatou – zaměstnanci 

Zrušení rezerv 

Změna stavu pohledávek 

Změna stavu zásob 

Prodaná dlouhodobá aktiva 

Ztráta z prodeje zásob 

Ztráta z prodeje pohledávek 

-8 500 

 

-17 035 

 

-33 543 

62 000 

59 000 

328 583 

-3 968 

-5 111 
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Ztráta z prodeje dlouhodobých aktiv 

Převod rezerv do zisku 

-182 482 

33 543 

 

 

CF z likvidace (konkursu) 

společnosti (C)  

232 486 

  

CF – k uhrazení nákladů likvidace 

(konkursu) a k uspokojení věřitelů 

(A) + (B) + (C) 

386 000 

  

Uspokojení věřitelů  

Vyrovnání IC finančních půjček -47 285 

Vyrovnání IC závazků z obchodního 

styku 

-43 141 

Vyrovnání ostatních závazků 

z obchodního styku 

-174 574 

CF – rezerva na náklady likvidace 

(konkursu) 

121 000 

  

Pohledávky věřitelů k uspokojení 

celkem 

808 030 

Uspokojeno v insolvenčním řízení 

(A) + (B) + (C) – CF rezerva           

na náklady likvidace  

265 000 

% uspokojení 32,80 % 

Zdroj: Reorganizační plán spol. Henniges Automotive s.r.o. 20.11.2009 

     Tabulky č. 3 „Vývoj cash flow a míra uspokojení věřitelů v konkursu“ je sestavena 

z hodnot účetní závěrky spol. Henniges Automotive s.r.o., tedy z Výkazu zisků a ztrát 

a z Rozvahy aktiv a pasiv sestavených ke dni 31.10.2009. Jedná se o simulační model 

k určitému datu (31.12.2009) na základě využití dílčích výsledků ze znaleckého posudku 

sestaveného ke dni 30.06.2009 Znaleckým ústavem Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. za účelem  
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pravděpodobného zjištění uspokojení věřitelů v reorganizaci. Tento model nám dává možnost 

porovnat vývoj pravděpodobné míry uspokojení pohledávek věřitelů v případě konkursu. 

     Při sestavování tohoto simulačního modelu jsem vycházel z již známé veličiny, a to na 

řádku (A) Cash Flow k 31.10.2009 ve výši 169 446 tis. Kč. Dále jsem odhadoval vývoj cash 

flow z běžné činnosti za období od 01.11.2009 do 31.12.2009 dle vývoje hospodaření                

spol. Henniges Automotive s.r.o. uvedených ve výkazech Výkazu zisků a ztrát a z Rozvahy 

aktiv a pasiv za období 01.01.2009 do 31.10.2009. Po doplnění základních veličin 

ovlivňujících cash flow z běžné činnosti jsem dospěl k závěru, že pravděpodobné Cash Flow 

z běžné činnosti ke dni 31.12.2009 bude ve výši – 15 932 tis. Kč řádek (B).    

     Za účelem pravděpodobného zjištění uspokojení věřitelů v konkursu jsem dále musel 

zjistit pravděpodobné Cash flow z likvidace - konkursu společnosti a Cash flow – rezerva               

na náklady likvidace – konkursu (přednostní náklady vzniklé v souvislosti s konkursem, 

podrobně popsáno v kapitole 7) za období od 01.11.2009 do 31.12.2009 dle vývoje 

hospodaření spol. Henniges Automotive s.r.o. uvedených ve výkazech Výkazu zisků a ztrát 

a z Rozvahy aktiv a pasiv za období 01.01.2009 do 31.10.2009. Po doplnění základních 

veličin ovlivňujících cash flow z likvidace – konkursu společnosti a cash flow – rezerva na 

náklady likvidace - konkursu jsem dospěl k závěru, že pravděpodobné Cash Flow z likvidace 

- konkursu společnosti (C) bude činit hodnotu ve výši 232 486 tis. Kč a pravděpodobné 

Cash flow – rezerva na náklady likvidace – konkursu bude činit hodnotu ve výši 121 000 

tis. Kč.                  

     Součet jednotlivých Cash flow na řádcích (A) + (B) + (C) činí hodnotu ve výši 386 000 tis. 

Kč, což je hodnota pravděpodobné výše disponibilních prostředků spol. Henniges Automotive 

s.r.o. ke dni 31.12.2009 sloužících k uspokojení pohledávek věřitelů. Od těchto disponibilních 

prostředků je nutné odečíst pravděpodobné náklady v případě konkursu, tedy hodnotu Cash 

flow – rezerva na náklady likvidace – konkursu ve výši 121 000 tis. Kč.  

     Na základě výše uvedeného jsem dospěl k závěru, že ke dni 31.12.2009 v případě 

konkursu spol. Henniges Automotive s.r.o. bude hodnota disponibilních prostředků 

společnosti ve výši 265 000 tis. Kč.        

     Řádek v tabulce č. 3 Pohledávky věřitelů k uspokojení celkem označuje výši pohledávek 

věřitelů zjištěných v rámci insolvenčního řízení, které se budou uspokojovat v rámci 

insolvenčního řízení. 
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     Řádek v tabulce č. 3 % uspokojení označuje pravděpodobnou míru procentuálního 

uspokojení všech zjištěných pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení.    

     Vzhledem k tomu, že: 

 předpokládané uspokojení věřitelů v konkursu záleží na 2 základních faktorech a to   

na a) čistém výtěžku zpeněžení majetkové podstaty (ČVZMP), tj. výtěžku prodeje 

aktiv a na b) objemu disponibilních finančních prostředků představujících zůstatek       

na účtech dlužníka ke dni ukončení činnosti konkursem, 

 znalecký posudek byl zpracován k 30.06.2009, ale dlužník k tomuto datu činnost 

neukončil, 

byl jsem nucen za účelem zjištění pravděpodobného uspokojení věřitelů v konkursu sestavit 

simulační model, jak jsem již výše uvedl, k určitému datu (31.12.2009) na základě využití 

dílčích výsledků ze znaleckého posudku sestaveného ke dni 30.06.2009 Znaleckým ústavem 

Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. a k němu odhadnout:     

 jaká bude výše zůstatku na účtech dlužníka, 

 jaká bude výše a struktura oběžných aktiv, protože objemy uvedené ve znaleckém 

posudku k 30.06.2009 budou samozřejmě neaktuální. 

     Dva výše uvedené faktory byly odhadnuty na základě projekce výsledovky zisku a ztrát 

(VZZ) a rozvahy aktiv a pasiv (RAP) pro jednotlivé měsíce předcházející simulovanému 

ukončení činnosti. 

 

6.1 Odhad výše disponibilního zůstatku na účtech dlužníka 

     Odhad výše disponibilního zůstatku na účtech dlužníka je proveden na základě výpočtů 

následujících faktorů: 

 předpokládaného hospodářského výsledku (HV) k 31.12.2009 (HV běžné činnosti 

a mimořádný HV z insolvečního řízení) 

 předpokládané úrovně pracovního kapitálu k témuž datu. 
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6.2 Odhad čistého výtěžku zpeněžení majetkové podstaty 

     Odhad čistého výtěžku zpeněžení majetkové podstaty je založen na závěrech znaleckého 

posudku s tím, že: 

 brutto hodnota nehmotného, nemovitého a movitého majetku je převzata                     

ze znaleckého posudku beze změn, 

 brutto hodnota pohledávek a zásob je určena způsobem použitým znalcem                  

ve znaleckém posudku, ale aplikovaným na stav simulovaný k 31.12.2009, 

 budoucí hodnota likvidačního zůstatku všech položek majetkové podstaty je vypočítán 

způsobem použitým znalcem v znaleckém posudku, tj. odečtením předpokládaných 

nákladů likvidace, 

 likvidační hodnota majetkové podstaty je dána určením současné hodnoty likvidačního 

zůstatku diskontováním. Toto je provedeno způsobem, v čase a za použití diskontních 

sazeb identických, jaké použil znalec v znaleckém posudku, 

 čistý výtěžek zpeněžení majetkové podstaty je poté dán odečtením pohledávek           

za majetkovou podstatou od zůstatku likvidačního. 

 

6.3 Míra poměrného uspokojení v případě úpadku formou konkursu 

     Míra poměrného uspokojení v případě úpadku formou konkursu vyplývá z kalkulací výše 

uvedených a je shrnuta zejména v tabulce č. 3. Z uvedených hodnot vyplývá, že míře 

poměrného uspokojení v případě konkursu je 32,80 % oproti 36,51 % v reorganizaci. Rozdíl 

mezi poměrným uspokojením nabídnutým v případě reorganizace se oproti konkursu jeví být 

poměrně malý, nicméně je třeba brát v úvahu, že: 

 dlužník nemá žádné zajištěné věřitele, kteří většinou podstatně sníží % uspokojení pro 

věřitele nezajištěné, 

 uvedené hodnoty jsou vypočteny na tzv. NPV (Nett Present Value), tj. současnou 

čistou hodnotu a vzhledem k tomu, že investor bude platit kupní cenu za podnik 

dlužníka ve splátkách a faktor času odkladu bude zohledněn v in-smlouvě, skutečné 

% uspokojení bude v případě reorganizace vyšší. 
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7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH ZPŮSOBŮ 

ŘEŠENÍ ÚPADKU DLUŽNÍKA 

     Výhodnost řešení úpadku spol. Henniges Automotive s.r.o. reorganizací z hlediska věřitelů 

je dána porovnáním objemu finančních prostředků určených k uspokojení věřitelů pro obě 

varianty řešení, to je zejména porovnáním součtu ČVZMP /čistý výtěžek zpeněžení 

majetkové podstaty/ a volných disponibilních finančních prostředků spol. Henniges 

Automotive s.r.o. s tím, že tento součet musí být pro Variantu Reorganizace vyšší než          

pro Variantu Konkurs. 

     Všechny dále uvedené hodnoty mající vliv na výsledek porovnání obou variant jsou 

zásadně závislé na skutečném objemu a struktuře zásob a na skutečném objemu a charakteru 

pohledávek spol. Henniges Automotive s.r.o.      

     ČVZMP bude tedy určen odečtením pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek 

jim postavených na roveň, které jsou specifikované v § 168 a § 169 insolvenčního zákona. 

     Dále je nutné ČVZMP obou variant porovnávat k termínu předpokládaného ukončení 

provozu podniku spol. Henniges Automotive s.r.o. Pro určení ČVZMP předpokládám termín 

ukončení výroby v podniku spol. Henniges Automotive s.r.o. ke dni 31.12.2009. K tomuto 

termínu, tedy ke dni 31.12.2009 dojde k následujícímu: 

 u Varianty Konkurs k úplnému zastavení výroby, k předání jednotlivých výrobních 

programů novým dodavatelům a přípravě jednotlivých položek majetkové podstaty, 

tedy majetku spol. Henniges Automotive s.r.o., k prodeji v rámci konkursního řízení, 

 u Varianty Reorganizace ke kompletnímu předání výroby a provozu Investorovi 

a k inventarizaci jednotlivých položek aktiv. 

     Je tedy zřejmé, že charakter činnosti ke dni 31.12.2009 spol. Henniges Automotive s.r.o.  

bude v jednotlivých variantách velmi odlišný a jednotlivé parametry mající vliv na objem 

hotovosti se budou vyvíjet následovně: 

     Objem výroby:  

 u Varianty Konkurs zásadně poklesne z důvodu, že zákazníci budou přesunovat 

jednotlivé výrobní programy jiným dodavatelům,     
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 u Varianty Reorganizace v podstatě bude objem výroby beze změn oproti ročnímu 

plánu spol. Henniges Automotive s.r.o. s tím, že výroba plynule přejde pod novou 

společnost Investora a bude pokračovat. 

     Provozní hospodářský výsledek: 

 u Varianty Konkurs se projeví značný pokles provozního hospodářského výsledku 

z důvodu poklesu výkonů, tedy objemu výroby, režijní náklady zůstanou prakticky na 

stejné úrovni a ne všechny přímé náklady se podaří eliminovat, např. přímé mzdy, 

 u Varianty Reorganizace provozní hospodářský výsledek bude bez podstatných změn 

proti plánu. 

     Objem pohledávek: 

 u Varianty Konkurs bude objem pohledávek odpovídající objemu výkonů                  

při zachování současné úrovně platební morálky odběratelů, tedy bude zaznamenán 

výrazný pokles, 

 u Varianty Reorganizace bude objem pohledávek odpovídající objemu výkonů          

při zachování současné úrovně platební morálky odběratelů, tedy bez podstatných 

změn proti plánu. 

     Objem zásob: 

 u Varianty Konkurs bude objem zásob snižován v souvislosti s poklesem výkonů, 

 u Varianty Reorganizace bude objem zásob snižován z důvodu, že je nutné snížit 

zásoby na minimální úroveň z důvodu odprodeje Investorovi. Tím se budou zvyšovat 

disponibilní finanční prostředky.         

     Objem závazků /pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené       

na roveň/: 

 u Varianty Konkurs bude zaznamenán pokles v souvislosti s poklesem výkonů, 

 u Varianty Reorganizace bude objem závazků bez podstatných změn, objem závazků 

bude odpovídat objemu výkonové spotřeby a s objemem výroby souvisejících mezd. 

     V neposlední řadě je také nutné vzít při stanovení ČVZMP do úvahy faktor nákladů               

na likvidaci, tedy CF – rezerva na náklady likvidace /viz. tabulka č.2 a č.3 „Vývoj cash flow 

a míra uspokojení věřitelů v reorganizaci a v konkursu“/, a to u každé varianty jednotlivě. 
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Tento faktor je velmi zásadní pro stanovení ČVZMP z důvodu, že u Varianty Konkurs jsou 

tyto náklady předpokládány ve výši 121.000 tis. Kč oproti celkovým předpokládaným 

nákladům u Varianty Reorganizace ve výši 15.600 tis. Kč.  

     Odstupné zaměstnancům: 

     Bude vyplaceno pouze v případě Varianty Konkurs v předpokládané výši 40.000 tis. Kč. 

     Nájemné: 

     U Varianty Konkurs v předpokládané výši 41.100 tis. Kč, u Varianty Reorganizace jsou 

tyto náklady na nájemné ve výši cca 150 tis. Kč. Tento značný rozdíl u jednotlivých variant 

je z důvodu, že za měsíc 12/2009 a následně již bude hrazeno nájemné a energie Investorem, 

avšak v případě Varianty Konkurs je přihlíženo k časové náročnosti na prodej technologie.   

      Odměna insolvenčního správce: 

     Odměna insolvenčního správce je stanovena dle ustanovení Vyhlášky č.313/2007 Sb.,             

a předpokládaná výše u Varianty Konkurs činí 8.963 tis. Kč, u Varianty Reorganizace 

je předpokládaná výše odměny 9.960 tis. Kč. 

     Odměna jednatelů: 

 u Varianty Konkurs se předpokládá, že jednatelé se budou aktivně podílet na 

zajišťování prodeje aktiv společnosti do její likvidace. Předpoklad těchto nákladů 

je 6.075 tis. Kč, 

 u Varianty Reorganizace budou jednatelé pobírat odměnu po dobu 3 měsíců 

a následně odměnu redukovanou, tedy celkem ve výši 1.630 tis. Kč. 

     Nájem automobilů: 

     Pouze u Varianty Konkurs ve výši 1.700 tis. Kč. Jedná se o služební vozidla jednatelů. 

Jsou zde zahrnuty také položky na údržbu a provoz. 

     Ukončení leasingových smluv: 

     Pouze u Varianty Konkurs ve výši 2.035 tis. Kč. Jedná se o smluvní poplatek za předčasné 

ukončení leasingových smluv. 

 



48 

 

     Audit: 

     U obou variant stejná v předpokládané výši 300 tis. Kč. 

     Účetnictví: 

 u Varianty Reorganizace v předpokládané výši 160 tis. Kč, 

 u Varianty Konkurs v předpokládané výši 540 tis. Kč. U Varianty Konkurs je tento 

náklad vyšší z důvodu, že konkursní řízení bude podstatně časově delší. 

     Archivace: 

     U obou variant stejná v předpokládané výši 2.500 tis. Kč. 

     Právní služby: 

     U obou variant stejná v předpokládané výši 540 tis. Kč. 

     Ostraha objektů: 

     Pouze u Varianty Konkurs v předpokládané výši 2.556 tis. Kč. U Varianty Reorganizace 

bude zajištěna Investorem. 

     Rezerva: 

     Pouze u Varianty Konkurs v předpokládané výši 3.000 tis. Kč. Z důvodu zatím neznámých 

možných výdajů. 

     Demontáž a přeskladnění: 

     Pouze u Varianty Konkurs v předpokládané výši 10.000 tis. Kč. Z důvodu časové 

náročnosti na prodej aktiv společnosti. Je výhodnější postupně demontovat a uskladnit aktiva 

společnosti v jiných, finančně méně náročnějších skladových prostorách. 

     Uvedení do původního stavu: 

     Pouze u Varianty Konkurs v předpokládané výši 1.180 tis. Kč. Jedná se o výdaje 

související s uvedením pronajímaných prostorů do původního stavu vlastníkovi. 

     Znalecký posudek: 

     U obou variant stejná ve výši 360 tis. Kč. 
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     Na základě výše uvedených údajů a jednotlivých faktorů, které mají vliv na určení 

ČVZMP, tedy na určení výše peněžních prostředků určených k uspokojení pohledávek 

věřitelů, jsem dospěl k závěru, že v případě Varianty Reorganizace by činila tato hodnota 

částku ve výši 295.000 tis. Kč (viz. Tabulka č. 2 Vývoj cash flow a míra uspokojení věřitelů 

v reorganizaci, řádek „uspokojeno v insolvenčním řízení“). 

     V případě Varianty Konkurs, na základě simulačního modelu s využitím dílčích výsledků                         

ze znaleckého posudku sestaveného ke dni 30.06.2009 Znaleckým ústavem Kvita, Pawlita     

& Partneři, s.r.o. jsem dospěl k závěru, že hodnota ČVZMP by činila maximálně částku         

ve výši 265.000 tis. Kč, tzn., že by k uspokojení pohledávek věřitelů bylo nižší (viz. Tabulka 

č. 3 Vývoj cash flow a míra uspokojení věřitelů v konkursu, řádek „uspokojeno 

v insolvenčním řízení“). 

     Varianta Reorganizace je podstatně výhodnější, než Varianta Konkurs vzhledem k tomu, 

že je spojena s podstatně nižšími náklady, resp. některé zmiňované položky nákladů nenese 

vůbec (např. odstupné zaměstnancům, dodatečné nájemné, ostraha majetku a další) a některé 

v značně omezené míře a žádná položka zmiňovaných nákladů, pokud ji Varianta 

Reorganizace předpokládá, není vyšší než u Varianty Konkurs.   

Z výše uvedených informací a výpočtu jednoznačně vyplývá, že navrhovaná reorganizace 

je z hlediska věřitelů výhodnější než konkurs a to z následujících důvodů: 

 věřitelé obdrží vyšší procento uspokojení svých pohledávek při čemž, je reálný 

předpoklad, že uváděných 36,51 %, které hodlá dlužník garantovat, může částečně 

vzrůst vlivem závěrečného vyúčtování, 

 v případě reorganizace existuje reálný předpoklad, že navrhované uspokojení bude 

vyplaceno podstatně dříve, než v případě konkursu, jehož časovou délku lze 

v současné době obtížně odhadnout. Při tom dlužník již ke dni podání reorganizačního 

plánu tj. 20.11.2009 disponuje prokazatelně na svých účtech dostatečnou hotovostí 

k vyplacení 1. splátky 115 milionů Kč, 

 navrhovaný způsob reorganizace zaručuje dosavadní pokračování podnikatelské 

činnosti byť v nové společnosti založenou investorem. To dává řadě věřitelů z řad 

dodavatelů možnost pokračovat v dodavatelských vztazích a realizovat své výrobky, 

resp. poskytované služby. 
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8 VLASTNÍ NÁVRH NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉ ANALÝZY 

REORGANIZACE VE SPOLEČNOSTI HENNIGES AUTOMOTIVE, 

S.R.O. 

     Reorganizace znamená pro dlužníka příležitost provést ve své kapitálové a majetkové 

struktuře změny, po kterých dojde k uspokojení věřitelů a zároveň k zachování existence jeho 

podniku. Specifika reorganizace spočívají tedy především v možnosti pokračování provozu 

úpadcova podniku, jejím účelem však musí zůstat zajištění co největšího výnosu věřitelům. 

     Na základě provedené analýzy reorganizace ve společnosti Henniges Automotive, s.r.o. 

jsem zjistil a zhodnotil několik zásadních chyb, které zapříčinily přeměnu reorganizace 

v konkurs. 

      Výše zmiňované chyby spatřuji především v tom, že: 

 nebyla splněna zásadní podmínka pro další spolupráci hlavních odběratelů dlužníka, 

a to díky tomu, že management společnosti liknavě jednal s majoritními vlastníky 

o splněné této podmínky, IS nejednal vůbec. Skupina VW tím ztratila jistotu v rychlé 

nalezení silného investora a tím odpovídajícího obchodního partnera, 

 IS a management dlužníka se spoléhal pouze na jednoho kupujícího /investora/. 

Jednání o prodeji byla ze strany zájemce neúměrně protahována, když poté se ukázalo, 

že tato společnost nedisponuje dostatečnými financemi,  

 management dlužníka se spoléhal především na hlavního odběratele skupinu VW 

a vyvíjel velmi malou snahu rozšířit svou výrobu i pro jiné odběratele, jako 

např. HYUNDAI, KIA atd. i přesto, že automobilový průmysl v ČR vletech 2009 

a následující velmi výrazně rostl, 

 ve stavu, kdy skupina VW oznámila z důvodu nesplnění jejího hlavního požadavku 

pro další spolupráci postupné utlumení výroby, věřitelé nebyli ochotni přistoupit na 

nižší uspokojení jejich pohledávek ve výši 25 %, které nabízelo vedení dlužníka poté, 

co jediný zájemce žádal slevu na kupní cenu. Většina věřitelů si pravděpodobně špatně 

vyhodnotila danou situaci a nehodlala ustoupit z původně nabízeného uspokojení 

36,51 %. 

     Důsledek těchto chyb pak měl za následek přeměnu reorganizace v konkurs, tedy 

likvidační způsob řešení dlužníkova úpadku, ztráta zaměstnání všech zaměstnanců, 

v neposlední řadě také mnohem nižší uspokojení pohledávek všech věřitelů v míře 15,63%.  
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     Dle mého názoru, kdyby se management a IS vyvaroval výše zmiňovaných chyb 

a postupoval by jinak, mohl být dlužníkův podnik zachován, byla by zachována pracovní 

místa a v neposlední řadě věřitelé by obdrželi uspokojení ve výši 36,51 %, na místo 15,63 %.  

     Návrh řešení: 

 prvotně splnění podmínky odběratele VW dle bodu 5.3. za každou cenu a tím snížit 

nejistotu hlavního odběratele v hladký průběh reorganizace, tím také ujištění, že 

dlužník dostojí svým závazkům ze smluv /dodání kvalitních výrobků v požadovaném 

množství a čase/ vůči svým odběratelům, 

 snaha o rozšíření výroby i pro jiné odběratele např. HYUNDAI, KIA atd., především 

s přihlédnutím k rostoucímu automobilovému průmyslu v ČR, 

 včasné prověření kapitálové síly u jediného zájemce, 

 hledání jiných investorů. 
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9 ZÁVĚR 

     V předchozích kapitolách byl popsán celý proces reorganizace a ukázáno, jak se liší od 

jiných způsobů řešení úpadku, v případě subjektů, které se mohou reorganizace zúčastnit, jde 

tedy o rozdíly oproti konkursu. Tato forma může přinést dlužníkovi i věřitelům hodně 

pozitivního, nejedná se však o nějaký zázračný způsob řešení úpadku, který by byl vhodný 

pro všechny a úspěšný ve všech případech. Při rozhodování o způsobu, jakým bude krizová 

situace dlužníka řešena, bude nutné brát v úvahu mnoho faktorů, v první řadě bude nutné 

zhodnotit ekonomický stav podniku. 

     Reorganizace bude moci být úspěšná, jen pokud bude kvalitně zpracován reorganizační 

plán, který schválí dlužníkovi věřitelé a další osoby, které budou celý proces financovat. 

Při rozhodování o tom, zda se pokusit o reorganizaci je třeba důkladně zhodnotit faktory, 

které vedly k insolvenci podniku. Zhodnotit kvalitu řízení podniku, úroveň kontrolních 

mechanismů, šanci vytvářeného produktu uspět na trhu, kvalifikovanost pracovních sil atd. 

Poté co budou nalezeny hlavní problematické oblasti, je třeba se nejlépe poradit s odborníky a 

navrhnout vhodnou strategii dalšího postupu a podle této strategie důsledně postupovat. 

Možnosti podniku bude potřeba zhodnotit reálně a nedoufat v příliš pozitivní výsledky. 

Management reorganizovaného podniku musí být rozhodný a musí zajistit především 

dostatečný kapitál pro provedení reorganizace. 

     Pozitivní roli v procesu reorganizace, tak může sehrát především kvalitní a odborně zdatný 

management podniku, ale také insolvenční správce, který je do reorganizace od počátku 

zapojen. Aby mohl skutečně kvalitně zastávat svou funkci a být pomocníkem věřitelů, kterým 

má poskytovat informace a rady, považoval bych za vhodné, aby pro tento specifický způsob 

řešení úpadku byli využíváni pouze speciálně školení správci, kteří budou moci všechny 

problematické záležitosti odborně zhodnotit. Takovýto specielně kvalifikovaný insolvenční 

správce by mohl být více zapojen do celého procesu reorganizace a snížit tak rizika, která 

vyplývají ze zcela marných pokusů o reorganizaci neživotaschopných podniků (především 

riziko rozmělnění majetkové podstaty díky dalším nákladům spojeným například 

s vypracováním reorganizačního plánu, ale také prodloužení celého řízení o úpadku). Tento 

správce by v 1. fázi řízení zhodnotil možnost úspěšnosti reorganizace podniku a doporučující 

či nedoporučující zprávu pak předložil jak věřitelům, tak insolvenčnímu soudu.   
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     V zahraničí, především ve Spojených státech, je reorganizace poměrně často využívanou 

formou řešení problému podniků. Obávám se však, že v našich podmínkách nebude asi příliš 

často využívána, a to také z důvodu zákonného omezení této formy řešení úpadku v podstatě 

jen na velké podniky, které tvoří jen část podniků v úpadku. Hodí se tak pouze na specifické 

podmínky větších podniků, které disponují především tržní výhodou spočívající v know-how, 

známou obchodní firmou apod. Tyto podniky se však musí nacházet v situaci úpadku, či 

hrozícího úpadku a zároveň musí být jejich situace řešitelná pomocí nového finančního 

zdroje, manažerského zásahu do způsobu řízení, vstupu nového subjektu apod. Případem 

takového podniku může být z minulosti společnost Fischer – cestovní kancelář disponující 

především dobrou obchodní firmou a tradicí, důvěrou zákazníků, navázanými vztahy 

s poskytovateli turistických služeb v zahraničí. Tyto statky lze jen těžko ohodnotit při 

rozprodávání majetkové podstaty kanceláře, vhodnější je buď prodej podniku jako celku či 

vstup nového investora nebo reorganizace. Vhodná bude reorganizace také v případech, kdy 

se podnik ocitne tzv. v červených číslech, úpadek mu teprve bude hrozit a on bude mít zájem 

tuto situaci konstruktivně řešit ve spolupráci se svými věřiteli. 

     Vzhledem k podmínkám vstupu do reorganizace (bude obtížné pro některé subjekty 

vypracovat reorganizační plán), nákladnosti tohoto procesu, technické a časové náročnosti 

i místnímu ekonomickému prostředí se domnívám a lze předpokládat, že konkurs bude ve 

vztahu k převážné většině podnikatelských subjektů i nadále jediným možným řešením jejich 

úpadku. 

     Přestože je tedy budoucnost použití reorganizace v praxi prozatím velkou neznámou, je 

třeba pozitivně hodnotit už to, že nový zákon tento institut do našeho úpadkového práva 

zavedl a dává tak bankrotujícímu podniku možnost pokračovat dál v předmětu podnikání. 

Zákonodárce se dle mého názoru s úpravou reorganizace vyrovnal dobře, pozitivně hodnotím 

poměrně velké zapojení věřitelů do celého procesu reorganizace a celkově transparentní 

řízení, které umožňuje dostatečnou kontrolu tohoto velmi složitého procesu. 
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SEZNAM POJMŮ 

Požadavky reorganizace – reorganizace je v zásadě přípustná pro dlužníky – podnikatele, 

jejichž celkový obrat za poslední účetní období dosáhl alespoň 100 000 000 Kč, nebo kteří 

mají nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru. Dlužníci, kteří tato kritéria nesplňují, 

mohou reorganizaci podstoupit v případě, že předloží insolvenčnímu soudu současně 

s insolvenčním návrhem, nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku, reorganizační 

plán schválený alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů (počítanou podle výše jejich 

pohledávek) a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů (také podle výše jejich 

pohledávek). 

Insolvenční soud – soud, před nímž probíhá insolvenční řízení. V prním stupni se jedná o 

krajský soud. Je-li dlužníkem fyzická osoba - nepodnikatel, je insolvenčním soudem příslušný 

krajský soud podle bydliště dlužníka. V případě dlužníka právnické osoby je rozhodující sídlo 

právnické osoby. 

Insolvenční rejstřík – insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož 

správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních 

správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. 

Insolvenční správce  - je procesní subjekt, který se účastní insolvenčního řízení, tedy soudního 

řízení, jehož cílem je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku zákonem stanoveným způsobem 

tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem 

nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových 

věřitelů. Insolvenční správce disponuje právy i povinnostmi, které jsou mu uloženy jednak 

zákonem, jednak rozhodnutím soudu. Jeho hlavním úkolem je jednat vlastním jménem na 

účet dlužníka. Tímto jednáním jsou zejména právní úkony, jimiž insolvenční správce 

zpeněžuje majetkovou podstatu nebo s ní jinak nakládá a jeho úkony v incidenčních sporech, 

jakož i v dalších sporech, kterých se účastní místo dlužníka.  
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SEZNAM ZKRATEK 

tzv. – takzvaně 

atd. – a tak dále 

% - procento 

odst. – odstavec 

Kč – koruna česká 

§ - paragraf 

č. – číslo 

resp. – respektive 

tj. – to je 

apod. – a podobně 

např. – například 

ČR – Česká republika 

ETC – Evropské technické centrum 

r. – rok 

č.j. – číslo jednací 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

spol. – společnost 

tis. – tisíc 

viz. – vyhledat 

mil. – milion  

Sb. – sbírka 

IS – insolvenční správce 


