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Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze působí souběžně na 
akademické půdě a v podnikové praxi, kde získal nesčetné zkušenosti 
z oblasti řízení ve všech jeho podobách. Profesně se ihned od počátku 
zaměřuje na problematiku financí, především ekonomických analýz, 
oceňování a krizového řízení. 

 
V současné době působí již několikátým rokem na Univerzitě Hradec Králové, kde je v  
rámci fakulty informatiky a managementu, katedry managementu, garantem 
samostatných předmětů (krizový management, marketing, prodej a reklama, plánování 
a organizování). Je tvůrcem souboru výukových pomůcek ke garantovaným 
předmětům, které podporují vznik webového informačního portálu pro studenty 
Univerzity Hradec Králové. Své poznatky předává několika desítkám studentů, kteří 
pod jeho vedením obhajují své vysokoškolské odborné práce. Dále je autorem mnoha 
odborných textů a zahraničních článků včetně vysokoškolských učebnic. Pod jeho 
vedením je organizována řada odborných přednášek, a to nejen na akademické půdě, ale 
i pro zástupce státní správy a podnikové sféry.  
 
V rámci odborné praxe dosahuje specializace soudního znalce s  širokým oprávněním 
znalecké činnosti (oceňování cenných papírů, oceňování hmotného a nehmotného 
majetku, oceňování jmění obchodní společnosti, oceňování podniku, posuzování 
účetních, daňových operací atd.).  
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III. Úvod 
 
Dostává se Vám do rukou studijní materiál zaměřený na problematiku úpadku firmy, 
proces jeho identifikace a zdroje potřebných informací. S tím souvisí krátký exkurz do 
oblasti účetní evidence a získání přehledu o údajích dostupných z účetních výkazů. Na 
to navazují konkrétní příklady úpadků několika firem. 
 
Součástí publikace jsou rovněž základní pojmy a procesy konkurzního řízení, které jsou 
doplněny i o zásadní změny obsažené v nové zákonné úpravě, která vstoupí v platnost 
v lednu 2008. Vše pak doplňuje část věnovaná trestné činnosti přímo související 
s konkurzem, kde jsou rovněž uvedeny krátké praktické příklady. 
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VI.  Úvod do problematiky úpadku podniku 
 

1.  Majetková a kapitálová struktura podniku 
 
Konkrétní složení prostředků sloužících k podnikání se označuje jako majetek (majetek 
podniku, firmy), jeho jednotlivé položky jako aktiva. Majetek tedy vyjadřuje, „co podnik 
vlastní“.  
 
 

 
 
 
Obrázek – Majetková a kapitálová struktura podniku 

 
 
1.1 Majetková struktura podniku 
 
Majetkem podniku (v našem obchodním zákoníku se používá výraz „obchodní 
majetek“) se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových 
hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání.  
 
Tvoří jej dvě základní skupiny prostředků, které se liší dobou, po kterou slouží 
v provozu podniku, než se vrátí do peněžní formy:  
 
A. Dlouhodobý majetek (stálý, zařizovací, fixní, neoběžný, v rozvaze označený jako 
stálá aktiva) je takový majetek, který slouží podniku dlouhou dobu (obvykle déle než 
1 rok) a tvoří podstatu jeho majetkové struktury. Dlouhodobý majetek není získáván za 
účelem dalšího prodeje.  
 
Člení se do tří základních skupin: 
 
1. nehmotná aktiva (dlouhodobý nehmotný majetek),  

2. hmotná aktiva (dlouhodobý hmotný majetek), 

3. finanční aktiva (dlouhodobý finanční majetek). 
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Obrázek – Dlouhodobý majetek 
 
 

Dlouhodobý hmotný majetek je takový majetek, který v podniku slouží dlouhou dobu 
a postupně se opotřebovává (znehodnocuje) – jako jsou budovy, stavby, stroje, výrobní 
zařízení, přístroje, inventář, dopravní prostředky aj., nebo se používá dlouhou dobu, aniž by 
se znehodnotil (např. pozemky, umělecká díla, zlato aj.).  
 

V praxi se člení na movitý majetek (movitosti), který lze přemisťovat (stroje, výrobní 
zařízení, dopravní prostředky), a nemovitý majetek (nemovitosti), který přemisťovat nelze 
(pozemky, trvalé budovy). Je nezbytné, aby podnik měl právě tolik tohoto majetku, kolik je 
nezbytně nutné, a aby tento majetek dostatečně využíval.  
 

Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří za úplatu získaná různá oprávnění jako jsou 
patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, dále software, obchodní značka firmy, popř. tzv. 
goodwill (dobré jméno podniku). 
 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří finanční účasti podniku (podíly) v jiných podnicích, 
cenné papíry (akcie, dluhopisy), které podnik nakoupil jako dlouhodobou investici, 
hypotekární pohledávky aj. 
 

B. Oběžný majetek (krátkodobý, provozovací, provozní, v rozvaze označený jako 
oběžná aktiva, dříve oběžné prostředky) je v podniku přítomen v různých formách: ve 
věcné podobě jako zásoby materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobků, 
v peněžní podobě jako peníze v pokladně a na účtech v bance, pohledávky 
(z obchodního styku, a ostatní pohledávky, např. vůči svým zaměstnancům nebo jiným osobám), 
krátkodobý finanční majetek. 
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Obrázek – Oběžný majetek 

 
 
Jedna forma oběžného majetku přechází v jinou (za peníze jsou nakoupeny suroviny, ty 
se změní v nedokončené výrobky, ty v hotové výrobky, hotové výrobky v pohledávky, 
pohledávky v peníze na účtech nebo v hotové peníze). Oběžný majetek je tedy neustále 
v pohybu, „obíhá“.  
 
Na rozdíl od dlouhodobého majetku, jehož obrat je velmi pomalý (např. stroje se 
„obrátí“ jednou za pět, deset i více let, budovy za dvacet, padesát i více let), oběžný 
majetek se obrací velmi rychle (např. za několik dní až týdnů). Čím rychleji se obrací, 
tím za stejných podmínek přinese větší zisk. Proto jsou důležitými ukazateli využití 
oběžného majetku ukazatele rychlosti jeho obratu.  
 
Majetková struktura podniku (podíl jednotlivých majetkových součástí) je dána: 
 
� odvětvím a typem podniku (v obchodním podniku převládají zásoby zboží, v atomové 

elektrárně dlouhodobý majetek), 
� finanční politikou podniku (v našich podnicích je dosud podceňován oběžný 

majetek ve formě cenných papírů a likvidní majetek vůbec). 
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1.2 Kapitálová struktura podniku 
 
Představuje členění zdrojů, ze kterých je financován majetek podnikatelského subjektu. 
Skládá se ze dvou základních skupin, kterými jsou vlastní kapitál a cizí (vypůjčený) 
kapitál. 
 
Vlastní kapitál 
 
Jedná se o prostředky, které do společnosti vloží její vlastníci (např. při založení firmy), 
nebo které vytvoří společnost vlastní činností. Lze je rozdělit na:  
 
� základní kapitál – je tvořen peněžními i nepeněžními vklady společníků 

do společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti se vytváří 
povinně a jeho výše se zapisuje do OR, 

� kapitálové fondy – hlavní část u akciové společnosti tvoří tzv. emisní ážio (příplatek 
k ceně nově emitovaných akcií), 

� fondy ze zisku (rezervní fondy) – vytvářejí se přímo ze zákona, nebo je jejich tvorba 
předepsána stanovami společnosti (statutární a ostatní fondy), 

� nerozdělený zisk – je část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele 
(akcionáře), ale slouží dalšímu podnikání. 

 
Cizí kapitál 
 
je dluhem podniku, který podnik musí v určené době splatit. Lze jej rozlišit například 
podle doby, do kdy musí být splacen, na dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý cizí 
kapitál. 
 
Dlouhodobý cizí kapitál tvoří: 
 
� dlouhodobé bankovní úvěry (hypotekární úvěry), 
� termínované půjčky, 
� vydané podnikové obligace, 
� leasingové dluhy. 
  
Krátkodobý cizí kapitál tvoří: 
� krátkodobé bankovní úvěry (kontokorentní), 
� dodavatelské úvěry (závazky z obchodního styku), 
� zálohy přijaté od odběratelů (odběratelský úvěr), 
� půjčky, 
� částky dosud nevyplacených mezd a platů (závazky k zaměstnancům), 
� nezaplacené daně. 
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1.3 Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 
 
Výnosy podniku jsou peněžní částky, které podnik „získá“ z veškerých svých činností 
za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 
inkasu. 
 
Hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 
u obchodního podniku tzv. obchodní rozpětí, tj. rozdíl mezi prodejní a kupní cenou, 
u bankovního podniku rozdíl mezi úroky, které banka získá za poskytnuté úvěry 
a úroky, které zaplatí za vklady.  
 
Náklady podniku jsou peněžní částky, které musí podnik účelně vynaložit k získání 
výnosů. Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku: převyšují-
li výnosy náklady, jde o zisk, převyšují-li náklady výnosy, jde o ztrátu. 
 
Výnosy podniku tvoří: 
 
a) provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby za prodej),  

b) finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí, 

c) mimořádné výnosy získané mimořádně, např. prodejem odepsaných strojů. 
 
Provozně-hospodářskou činností podniku je ta činnost, pro kterou byl podnik založen; 
u výrobního podniku je to výroba a prodej výrobků včetně poskytování výrobních 
služeb, u dopravních podniků přeprava zboží a osob, u obchodního podniku prodej 
zboží včetně poskytování různých služeb, u bankovního podniku soustřeďování 
volného kapitálu a jeho půjčování včetně dalších bankovních operací. 
 
Náklady podniku tvoří: 
 
a) běžné provozní náklady (spotřeba materiálu a energie, osobní náklady),  

b) odpisy dlouhodobého majetku, 

c) ostatní provozní náklady, 

d) finanční náklady (úroky a jiné finanční náklady), 

e) mimořádné náklady (např. dary, mimořádné odměny). 
 
Provozní náklady jsou vynaloženy na získání provozních výnosů – patří k nim položky 
a) až c). Rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady tvoří provozní 
hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu).  
 
Rozdíl mezi finančními výnosy a finančními náklady je označován jako finanční 
hospodářský výsledek, který spolu s provozním výsledkem tvoří hospodářský 
výsledek za běžnou činnost. Rozdíl mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými 
náklady tvoří mimořádný hospodářský výsledek.  
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Odečteme-li od celkového hospodářského výsledku (zisku před zdaněním) daně 
z příjmů, dostaneme hospodářský výsledek po zdanění.  
 
Schematicky tyto vztahy můžeme vyjádřit následovně: 
 
provozní výnosy  – provozní náklady  =  provozní výsledek 
finanční výnosy – finanční náklady = finanční výsledek 
mimořádné výnosy  – mimořádné náklady = mimořádný výsledek 
výnosy  – náklady  = hospodářský   
      výsledek 
  před zdaněním 
  –  daně 
  = hospodářský   
   výsledek 
   po zdanění 
   
Přehled o výnosech, nákladech a hospodářském výsledku podniku podává výkaz zisků 
a ztrát, stručně zvaný výsledovka.  
 
Tržby 
 
Tržby jsou hlavní složkou výnosů většiny podniků, především podniků průmyslových, 
zemědělských, dopravních a obchodních. 
 
Tržby jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků, zboží a služeb 
v daném účetním období (měsíci, roku). Jsou rozhodující složkou výnosů a hlavním 
finančním zdrojem podniku.  
 
Tvoří je tržby z prodeje vyrobených výrobků a poskytnutých služeb, tržby z prodeje 
nakupovaného zboží a za prodané zásoby materiálu, nepotřebné stroje a jiné zařízení, 
tržby za prodané patenty, licence apod. Jednotlivé složky tržeb (výnosů) zjistíme 
z výkazu zisků a ztrát.  
 
Rozhodující jsou tržby za výrobky resp. za poskytnuté služby; ty jsou ovlivněny 
fyzickým objemem výroby (prodeje), cenami jednotlivých výrobků, sortimentní 
strukturou prodeje, způsobem fakturace a dobou úhrady faktur a jinými činiteli (např. při 
exportu kursem měny). Fyzický objem výroby podniku je v krátkodobém pohledu omezen 
jeho výrobní kapacitou a poptávkou po jeho výrobcích. Ceny jsou produktem trhu 
(kromě cen regulovaných) a jejich vývoj závisí i na typu trhu.  
 
Náklady  
 
V podstatě máme dvojí pojetí nákladů: jedno ve finančním účetnictví, které je určené 
pro externí uživatele, druhé ve vnitropodnikovém (manažerském) účetnictví, kterého 
využívají manažeři v řízení.  
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Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu 
výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových 
výnosů.  
 
Účetní pojetí nákladů tuto obecnou definici zhruba odráží: účetními náklady je spotřeba 
hodnot v daném období zachycená ve finančním účetnictví.  
 
Náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních fondů 
podniku (stavu hotovostí, peněz na účtech v bance) bez ohledu na účel jejich použití. 
Např. nákup stroje je peněžním výdajem, ale není nákladem, náklady jsou až odpisy, 
kterými cenu stroje převádíme do nákladů; odpisy však nejsou peněžním výdajem (tím 
byl nákup stroje).  
 
Druhové třídění nákladů 
 
Druhové třídění nákladů je jejich soustřeďování do stejnorodých skupin spojených 
s činností jednotlivých výrobních faktorů (materiál, práce, investiční majetek). Toto 
třídění odpovídá na otázku, co bylo spotřebováno. Základními nákladovými druhy jsou: 
 
� spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie, provozních látek, 

� odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů, nehmotného investičního majetku,  

� mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, provize, sociální a zdravotní pojištění),  

� finanční náklady (pojistné, placené úroky, poplatky aj.), 

� náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné, cestovné). 
 
Druhové třídění je důležité pro finanční účetnictví a pro finanční a jiné analýzy (výpočet 
zisku, ukazatele hodnoty přidané zpracováním, analýzy dílčích nákladovostí aj.).  
 
Nákladové druhy představují externí náklady. Jsou to náklady prvotní, které vznikají 
stykem podniku s jeho okolím (např. spotřeba materiálu) nebo s jeho zaměstnanci (mzdové 
náklady). Jsou to náklady jednoduché, protože je nelze dále členit.  
 
Druhotné náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů (např. výroba páry 
a elektrické energie pro vlastní spotřebu, výroba nářadí atd.), jsou to interní náklady, které 
mají komplexní charakter (dají se rozložit na původní nákladové druhy).  
 
Evidence nákladů 
 
Evidenci nákladů v podniku zabezpečuje účetnictví podniku.  
 
Relevantní náklady jsou náklady, které ovlivňují určité rozhodnutí, protože se 
v závislosti na něm změní (např. při výběru jedné z variant se v závislosti na vybrané variantě 
mění); ostatní náklady jsou pro dané rozhodnutí irelevantní (změna variant nemění jejich 
výši). 
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Hospodářský výsledek 
 
Hospodářský výsledek podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady 
podniku: převýší-li výnosy náklady, vzniká zisk, v obráceném případě ztráta. 
 
Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání, ne však jediným. Běžní podnikatelé 
sledují nejen další monetární cíle (zajištění platební pohotovosti, zachování substanční 
hodnoty podniku, maximalizaci obratu aj.), ale i nemonetární cíle (získání nezávislosti 
a samostatnosti, dosažení hospodářské moci, dobré jméno firmy a značky aj. – ty u drobného 
výrobce často převažují nad ziskovým hlediskem).  
 
Protože zisk je rozdílem mezi výnosy a náklady, jsou dva způsoby jeho zvyšování – 
snižování nákladů, tj. zvyšování hospodárnosti, a zvyšování výnosů; obě veličiny stejně 
jako samotný zisk jsou vysoce komplexní veličiny a jsou ovlivňovány řadou dalších 
činitelů.  
 
Tato vysoká syntetičnost (komplexnost) zisku je i jeho nevýhodou: v zisku splývají 
kladné i záporné způsoby jeho získávání. Např. zisk lze zvýšit nejen zvyšováním 
hospodárnosti ve výrobě, ale i zanedbáváním bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, využíváním monopolního postavení, využitím mezer v legislativě.  
 
Zisk je důležitou součástí poměrových ukazatelů, především:  
 
� rentability podniku (zisk/veškerý kapitál), 

� rentability vlastního kapitálu (zisk/vlastní kapitál), 

� rentability výnosů, resp. tržeb nebo obratu (zisk/výnosy, resp. zisk/tržby, 
zisk/obrat),  

� nákladové rentability (zisk/náklady), což je u nás přežívající ukazatel. 
 
Zisk vykázaný v účetních výkazech (účetní zisk) je nutné odlišovat od „daňového“ 
zisku, který je určován daňovými zákony, které např. stanoví příjmy osvobozené od 
daně, odčitatelné nákladové položky aj.  
 
 
1.4 Cash flow 
  
Tento ukazatel zobrazuje skutečný pohyb peněžních prostředků v průběhu účetního 
období. 
O příjmech a výdajích podniku informuje výkaz o peněžních tocích (CF), který se běžně 
zpracovává v rámci účetní závěrky. 
 
Pro podnik je žádoucí, aby příjmy převyšovaly výdaje a byl tak vytvářet kladný peněžní 
tok. 
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Přírůstky a úbytky peněžních prostředků se rozkládají do oblasti:  
 
� provozní činnosti, 

� investiční činnosti, 

� finanční činnosti. 
 
 

2.  Účetnictví, účetní data a podklady 
 
2.1  Účetnictví 
 
Podnikové účetnictví se obvykle člení na finanční účetnictví, nákladové účetnictví 
a manažerské účetnictví. 

 
Finanční účetnictví sleduje informace za podnik jako celek a je určeno především pro 
externí uživatele (např. daňové orgány, banky); je upravováno závaznými normami (je 
standardizováno). Finanční účetnictví eviduje aktiva podniku, jeho vlastní jmění, dluhy 
podniku, výnosy, náklady a hospodářský výsledek. Jeho vyústěním jsou dva hlavní 
výkazy podniku – rozvaha a účet zisků a ztrát.  
 
Tato účetní evidence je základní evidencí dostupnou pro potřeby vyšetřování. Vedení 
účetnictví upravuje : 
 
�  Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.), dále též 

�  Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) 

�  Prováděcí vyhlášky ministerstva financí 
 
Obchodní zákoník ukládá 
 
� povinnost všech podnikatelů vést účetnictví 

� povinnost ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem u obchodních 
společností a družstev (pravidla  stanoví zákon o účetnictví nebo ObchZ). 

 
Zákon o účetnictví stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví pro účetní jednotky 
(prokazují pro daňové účely své výdaje). 
 
Prováděcí vyhlášky a opatření ministerstva financí zajišťují podrobnější úpravu dle 
zákona o účetnictví (např. účetní závěrka, účetní metody apod.).  
 
Z finančního účetnictví vychází daňové účetnictví, které podle daňových předpisů třídí 
veškeré náklady na daňově uznatelné (tj. náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů) 
a náklady, které jsou považovány za rozdělení zisku a do základu daně z příjmu se 
nezahrnují (např. pokuty, penále, cestovné nad stanovený limit, odměny členům orgánů).  
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Podobně je tomu s výnosy (do zdaňovaných výnosů se např. nezapočtou výnosy zdaněné 
u zdroje). O tyto rozdíly se upravuje hrubý zisk (rozdíl mezi výnosy a náklady), který se 
přebírá z účetnictví.  
 
Nákladové (provozní) účetnictví tvoří soustava analytických účtů, na kterých se nemusí 
účtovat podvojně a které slouží především vnitropodnikovému řízení. Je úzce spojeno 
s kalkulacemi, rozpočty, hmotnou stránkou hospodářských procesů, kontrolní činností 
atd. Je zaměřeno bud' na výkony, nebo na střediska, v poslední době i na procesy. 
Tradiční nákladové účetnictví postupně přerostlo v účetnictví manažerské. 
 
Manažerské účetnictví slouží bezprostředně pro efektivní řízení podniku a jeho 
vnitropodnikových útvarů (středisek). Využívá údajů finančního i nákladového 
účetnictví, kalkulací, operativní evidence, statistiky, používá statistických, 
matematických aj. metod a postupů. Jeho předmětem jsou nejen náklady, ale i výnosy, 
někdy i cash flow. Zajišťuje soustavnou kontrolu (někdy přerůstá v controlling) 
a poskytuje podklady pro manažerské rozhodování.  
 
 
2.2  Účetní data a podklady 
 
Účetní knihy  
 
Účetní knihy tvoří jeden z metodických prvků účetnictví, patří mezi účetní záznamy. 
Vznikly v závislosti na členění účetních zápisů. Účetní knihy jsou otevírány na počátku 
účetního období a uzavírány na jeho konci.  
 
Typ účetní knihy podvojného účetnictví: 
 
� Deník (chronologické zápisy) 

� Hlavní kniha (systematické zápisy) 

� Knihy analytických účtů (systematické zápisy, analytické) 
 
Předvaha 
 
Předvaha je jedním z metodických prvků účetnictví a je součástí kontrolního systému 
podvojného účetnictví. Sestavuje se na konci účetního období. 
 
Předvaha: 
 
��  ověřuje, zda byl na počátku účetního období správně vybilancován majetek (aktiva) 

a zdroje jeho krytí (pasiva) tak, že kontroluje, zda suma počátečních zůstatků 
uvedených na všech účtech na straně má dáti odpovídá sumě počátečních zůstatků na 
straně dal, 
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��  je nástrojem kontroly splnění metodického prvku podvojnosti v průběhu účetního 
období prostřednictvím součtu obratů všech účtů na straně MD a na straně D za 
účetní období,  

��  může obsahovat ještě tak zvanou kontrolu součtů, když součet je obrat účtu zvýšený 
o počáteční zůstatek účtu na příslušné straně účtu (to znamená že například součet 
strany MD je roven součtu obratu účtu na straně MD a počátečního zůstatku na straně 
MD), 

��  porovnává rovnost konečných zůstatků účtů uvedených na straně MD a na straně D, 

��  kontroluje úplnost účetních zápisů prostřednictvím kontroly součtu obratů strany MD 
všech účtů a součtu obratů všech účtů strany D, tyto součty se musí rovnat 
deníkovému obratu  

 
Role předvahy při zpracování účetnictví na počítači je modifikována. Účetní software by 
neměl dovolit, aby bylo zaúčtováno nepodvojně. Přesto se předvaha stále sestavuje, 
protože má i svou specifickou informační funkci. Obsahuje totiž přehled o počátečních 
zůstatcích a obratech všech syntetických účtů. V účetních výkazech již dochází 
k sumarizaci těchto zůstatků. Předvaha se tak stává důležitou informací jak pro vedení 
podniku, tak pro auditora či ostatní kontroly. 
 
Účetní výkazy  
 
Účetní výkazy představují metodický prvek, který zabezpečuje komunikaci výsledků 
účetnictví uživatelům. 
 
Souhrn účetních výkazů je označován jako účetní závěrka. Posláním účetních výkazů je 
předávat přehledně uspořádané informace o finančně majetkové struktuře podniku, 
o tvorbě výsledku hospodaření a finanční situaci účetní jednotky. 
 
Účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví sestavují výkaz o majetku 
a závazcích a výkaz o příjmech a výdajích. 
 
Součástí účetní závěrky účetních jednotek účtujících v soustavě podvojného účetnictví 
u nás jsou:  
 
� rozvaha,  

� výkaz zisku a ztráty, 

� příloha k účetní závěrce. 
 
Účetní závěrka může zahrnovat i 
 
� výkaz cash flow (tj. výkaz o peněžních tocích), 

� přehled o změnách vlastního kapitálu. 
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Výroční zpráva  
 
Výroční zprávy jsou základní informací pro akcionáře a společníky a jejich rozhodování 
na valné hromadě. Výroční zprávy jsou součástí styku podniku s veřejností.  
 
Výroční zpráva obsahuje nejméně informace:  

 
� o minulém vývoji činnosti účetní jednotky a o jejím postavení nejméně za dvě 

bezprostředně předcházející účetní období, 

� o skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až 
po konci rozvahového dne,  

� o předpokládaném budoucím vývoji činnosti účetní jednotky,  

� o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje, 

� o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, obchodních 
podílů ovládající osoby,  

� v rozsahu účetní závěrky za účetní období, a výrok auditora o této účetní závěrce, 
nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis, a v rozsahu účetní závěrky za 
bezprostředně předcházející dvě účetní období,  

� požadované podle zvláštních právních předpisů, 

� o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí.  
 
Saldokonto  
 
Saldokonto je pomocná účetní kniha nebo obecně podrobná (analytická) evidence 
pohledávek a závazků.  
 
Někdy se dělí na saldokonto odběratelů (dlužníků), dodavatelů (věřitelů) a ostatních 
pohledávek a závazků.  
 
Pro podrobnou evidenci nepostačí vést pouze syntetické účty v hlavní knize, ale je nutné 
vést příslušné analytické účty ke každému syntetickému účtu pohledávek a závazků.  
 
Znamená to vést pro každého dlužníka i věřitele samostatný účet (někdy nazývaný 
osobní účet). Má-li účetní jednotka za týmž dlužníkem pohledávky různého druhu 
a pokud např. požadavky na analytické účty tak předepisují, je možno otevřít tomuto 
dlužníkovi i několik účtů (osobních), a to na každý druh pohledávky. 
 
Shodně to platí také o závazcích. 
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Audit 
 
Hlavním posláním auditu je ujistit vnější adresáty a uživatele určitých informací, 
poskytovaných účetní jednotkou jako podnikatelským subjektem, že všechny informace 
a údaje, které o sobě účetní jednotka poskytla v účetní závěrce, jsou věrné a že účetnictví 
společnosti a předložené účetní výkazy jsou zpracovány v rámci platných předpisů. 
 
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se zpracovávají ve dvojím rozsahu podle podrobnosti 
členění. Výkazy ve zjednodušeném rozsahu mohou podle zákona o účetnictví 
zpracovávat pouze účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem. Výjimku pak tvoří akciové společnosti, které zpracovávají účetní závěrku 
v plném rozsahu. 
 
Ostatní společnosti pak mohou zpracovávat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu 
pokud: 
 
� nedosáhl objem jejich aktiv částky více než 40. mil Kč, nebo 

� roční úhrn jejich obratu nepřesáhl částku 80. mil Kč, nebo 

� průměrný přepočtený stav zaměstnanců nepřesáhl 50. 
Ve všech ostatních případech je povinna účetní jednotka zpracovávat účetní závěrku 
v plném rozsahu. 
 
Pro další potřeby si ve zkratce projdeme tyto výkazy a zdůrazníme nejdůležitější 
informace, které z nich lze získat. 
 
Pro jednoduchou ekonomickou analýzu firmy jsou důležité zejména následující účetní 
údaje. 
 

Účetní údaj Druh výkazu Řádek 

   
Aktiva celkem = Pasiva celkem Rozvaha 001 = 066 

Vlastní kapitál Rozvaha 067 

Cizí zdroje Rozvaha 084 

Úvěry celkem Rozvaha 113 

Dlouhodobý majetek Rozvaha 013 

Dlouhodobý finanční majetek Rozvaha 023 

Oběžná aktiva Rozvaha 031 

Zásoby Rozvaha 032 

Pohledávky krátkodobé Rozvaha 047 

Krátkodobý finanční majetek Rozvaha 057 

Základní kapitál Rozvaha 068 

Výsledek hospodaření minulých let Rozvaha 080 

Výsledek hospodaření běžného účetního období Rozvaha 083 
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Účetní údaj Druh výkazu Řádek 

   
Krátkodobé závazky Rozvaha 101 

Tržby za prodej zboží VZZ 01 

Obchodní marže VZZ 03 

Výkonová spotřeba VZZ 08 

Přidaná hodnota VZZ 11 

Osobní náklady VZZ 12 

Odpisy VZZ 18 

Provozní hospodářský výsledek VZZ 30 

Finanční výsledek hospodaření VZZ 48 

Mimořádný výsledek hospodaření VZZ 58 

Daň z příjmů za běžnou činnost VZZ 49 

Výsledek hospodaření za účetní období VZZ 60 

 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se členění výkazů v průběhu času mění, je třeba si vždy 
složení použité hodnoty ověřit. Je naprosto běžné, že se v případě starších výkazů 
setkáme s jiným členěním, rozdílným označením položek i rozdílným složením účtů, 
které se do dané položky zahrnují. 
 
 

3.  Vyhodnocování účetních výkazů 
 
Pro získání přesnější představy o tom, kde lze nalézt jednotlivé nejdůležitější údaje pro 
posuzování hospodaření podniku, jsou v následujícím textu předloženy 
standardizované podoby účetních výkazů ve zjednodušeném a v plném rozsahu.  
 
Důležité a nejčastěji využívané položky jsou ve vzorech výkazů zvýrazněny tučným 
orámováním.  
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Výkazy ve zjednodušeném rozsahu 
 

  
Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky 

   

Minimální závazný výčet 
informací uvedený  
ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

ROZVAHA 
ve zjednodušeném rozsahu 

 

   

Účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně 
s doručením daňového 
přiznání 
k dani z příjmů 

ke dni 
…………………………………….. 

Sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání,  
liší-li se od bydliště 

 (v celých tisících)  

1x příslušnému  
finančnímu úřadu 

Rok  Měsíc IČ  

      

 
   

Označení AKTIVA 
Číslo  
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé účetní 
období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

 
AKTIVA CELKEM       
(ř. 02+03+07+12) = ř. 013 

001     

A. 
Pohledávky za upsaný  
základní  kapitál  

002     

B. 
Dlouhodobý majetek               
(ř. 04+05+06) 

003     

B.  I. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek      

004     

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek        005     

B. III. Dlouhodobý finanční majetek        006     

C. 
Oběžná aktiva                 
(ř. 08+09+10+11) 

007     

C.  I. Zásoby                                           008     

C. II. Dlouhodobé pohledávky               009     

C. III. Krátkodobé pohledávky                010     

C. IV. Krátkodobý finanční majetek       011     
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Označení AKTIVA 
Číslo  
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé účetní 
období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

D.  I. Časové rozlišení                            012     

 

Označení PASIVA 
Číslo 
řádku 

Stav v běžném 
účetní období 

Stav v minulém 
účetní období 

a b c 5 6 

 
PASIVA CELKEM                         
(ř. 014+020+025) = ř. 001 

013   

A. 
Vlastní kapitál                        
(ř. 015+016+017+018+019) 

014   

A.  I.    Základní kapitál                                                      015   

A. II.   Kapitálové fondy                                                    016   

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond  
a ostatní fondy ze zisku 

017   

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let                         018   

A.  V. 
Výsledek hospodaření  
běžného účetního období  

019   

B. 
Cizí zdroje                                        
(ř. 021+022+023+024) 

020   

B.  I.    Rezervy                                                                  021   

B. II.   Dlouhodobé závazky                                            022   

B. III. Krátkodobé závazky                                           023   

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci                               024   

C.  I.    Časové rozlišení                                                025   

 

Sestaveno dne: 
 
 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické 
osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: 
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Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky 

   

Minimální závazný výčet 
informací uvedený  
ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
ve zjednodušeném rozsahu 

 

   

Účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně 
s doručením daňového 
přiznání 
k dani z příjmů 

ke dni 
…………………………………….. 

Sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání,  
liší-li se od bydliště 

 (v celých tisících)  

1x příslušnému  
finančnímu úřadu 

Rok  Měsíc IČ  

      

 
 

Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

I. Tržby za prodej zboží 01   

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02   

+ 
Obchodní marže  
(ř. 01–02) 

03   

II. Výkony 04   

B.  Výkonová spotřeba 05   

+ 
Přidaná hodnota  
(ř. 03+04–06) 

06   

C. Osobní náklady 07   

D. Daně a poplatky 08   

E. 
Odpisy dlouhodobého  
nehmotného a hmotného majetku 

09   

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  
a materiálu 

10   

F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

11   

G. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

12   
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Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

IV. Ostatní provozní výnosy 13   

H. Ostatní provozní náklady 14   

V. Převod provozních výnosů 15   

I. Převod provozních nákladů 16   

* 
Provozní výsledek hospodaření   
[ř. 06–07–08–09+10–11–12+13–14+ 
+(-15)–(-16)] 

17   

VI. 
Tržby z prodeje cenných papírů             
a podílů 

18   

J. Prodané cenné papíry a podíly 19   

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

20   

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

21   

K. Náklady z finančního majetku 22   

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů  
a derivátů  

23   

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů  
a derivátů  

24   

M. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti 

25   

X. Výnosové úroky 26   

N. Nákladové úroky 27   

XI. Ostatní finanční výnosy 28   

O. Ostatní finanční náklady 29   

XII. Převod finančních výnosů 30   

P. Převod finančních nákladů 31   

* 
Finanční výsledek hospodaření  
(ř. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+ 
+28-29+30-31) 

32   

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  33   

** 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost               (ř. 17+32-33) 

34   

XIII. Mimořádné výnosy 35   

     



 IV. Úvod do problematiky úpadku podniku  �  25   
 

Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

R. Mimořádné náklady 36   

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                            37   

* 
Mimořádný výsledek hospodaření 
(ř. 35–36–37) 

38   

T. 
Převod podílu na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 

39   

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období 
(+/-)      (ř. 34+38-39) 

40   

 
 
Výkazy v plném rozsahu 
 

Sestaveno dne: 
 
 

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické 
osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky 
 

Předmět podnikání 
 

Pozn.: 
 

  
Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky 

   

Minimální závazný výčet 
informací uvedený  
ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

ROZVAHA 
ve plném rozsahu 

XY 

   

Účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně 
s doručením daňového 
přiznání 
k dani z příjmů 

ke dni 
…………………………………….. 

Sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání,  
liší-li se od bydliště 

 (v celých tisících)  

1x příslušnému  
finančnímu úřadu 

Rok  Měsíc IČ  
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Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé účetní 
období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

 
AKTIVA CELKEM         
(ř. 02+03+31+62) = ř. 66 

001     

A. 
Pohledávky  
za upsaný základní  kapitál  

002     

B. 
Dlouhodobý majetek               
(ř. 04+13+23) 

003     

B.  I. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 
(ř. 05 až 12) 

004     

B.  I.   1. Zřizovací výdaje 005     

          2. 
Nehmotné výsledky výzkumu  
a vývoje  

006     

          3. Software 007     

          4. Ocenitelná práva 008     

          5. Goodwill 009     

          6. 
Jiný dlouhodobý nehmotný 
majetek  

010     

          7. 
Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek  

011     

          8. 
Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý nehmotný 
majetek  

012     

B. II. 
Dlouhodobý hmotný majetek 
(ř. 14 až 22) 

013     

B. II.   1. Pozemky 014     

           2. Stavby  015     

           3. 
Samostatné movité věci  
a soubory movitých věcí 

016     

           4. 
Pěstitelské celky trvalých 
porostů 

017     

           5. Základní stádo a tažná zvířata 018     

           6. 
Jiný dlouhodobý hmotný 
majetek 

019     

           7. 
Nedokončený dlouhodobý  
hmotný majetek  

020     

           8. 
Poskytnuté zálohy  
na dlouhodobý hmotný majetek  

021     



 IV. Úvod do problematiky úpadku podniku  �  27   
 

Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé účetní 
období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

           9. 
Oceňovací rozdíl  
k nabytému majetku 

022     

B. III. 
Dlouhodobý finanční majetek 
(ř. 24 až 30) 

023     

B. III.  1. 
Podíly v ovládaných  
a řízených osobách 

024     

2. 
Podíly v účetních jednotkách  
pod podstatným vlivem 

025     

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné 
papíry a podíly  

026     

4. 

Půjčky a úvěry ovládaným                       
a řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným 
vlivem 

027     

5. 
Jiný dlouhodobý finanční 
majetek  

028     

6. 
Pořizovaný dlouhodobý 
finanční majetek 

029     

7. 
Poskytnuté zálohy  
na dlouhodobý finanční 
majetek 

030     

C. 
Oběžná aktiva                
(ř. 32+39+47+57) 

031     

C.  I. 
Zásoby                                          
(ř. 33 až 38) 

032     

C.  I.   1. Materiál 033     

          2. 
Nedokončená výroba 
 a polotovary 

034     

          3. Výrobky 035     

          4. Zvířata 036     

          5. Zboží 037     

          6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038     

C. II. 
Dlouhodobé pohledávky              
(ř. 40 až 46) 

039     

C. II.   1. 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 

040     
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Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé účetní 
období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

 2. Pohledávky za ovládanými  
a řízenými osobami 

041 

          3. 
Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem 

042     

          4. 
Pohledávky za společníky, 
členy družstva a za účastníky 
sdružení 

043     

          5. Dohadné účty aktivní 044     

          6. Jiné pohledávky 045     

          7. Odložená daňová pohledávka 046     

C. III. 
Krátkodobé pohledávky               
(ř. 48 až 56) 

047     

C. III.  1. 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 

048     

           2. 
Pohledávky za ovládanými  
a řízenými osobami 

049     

           3. 
Pohledávky za účetními 
jednotkami pod podstatným 
vlivem 

050     

           4. 
Pohledávky za společníky, 
členy družstva a za účastníky 
sdružení 

051     

           5. 
Sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění 

052     

           6. Stát – daňové pohledávky 053     

           7. Ostatní poskytnuté zálohy 054     

           8. Dohadné účty aktivní 055     

           9. Jiné pohledávky 056     

C. IV. 
Krátkodobý finanční majetek      
(ř. 58 až 61) 

057     

C. IV.  1. Peníze 058     

          2. Účty v bankách 059     

          3. 
Krátkodobé cenné papíry  
a podíly 

060     

          4. 
Pořizovaný krátkodobý  
finanční majetek 

061     



 IV. Úvod do problematiky úpadku podniku  �  29   
 

Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé účetní 
období 

a b c 
Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

D.  I. 
Časové rozlišení                           
(ř. 63 až 65) 

062     

D.  I.   1. Náklady příštích období 063     

          2. 
Komplexní náklady  
příštích období 

064     

          3. Příjmy příštích období 065     

 

Označení PASIVA 
Číslo 
řádku 

Stav v běžném 
účetní období 

Stav v minulém 
účetní období 

a b c 5 6 

 
PASIVA CELKEM                            
(ř. 67+84+117) = ř. 001 

066   

A. 
Vlastní kapitál                                  
(ř. 68+72+77+80+83) 

067   

A.  I.    
Základní kapitál                                               
(ř. 69+70+71) 

068   

A.  I.   1. Základní kapitál 069   

          2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly (-) 

070   

          3. Změny základního kapitálu  071   

A. II.   
Kapitálové fondy                                                    
(ř. 73 až 76) 

072   

A. II.   1. Emisní ážio 073   

          2. Ostatní kapitálové fondy 074   

          3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 075   

          4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění  
při přeměnách 

076   

A. III. 
Rezervní fondy, nedělitelný fond  
a ostatní fondy ze zisku 
(ř. 78 až 79) 

077   

A. III.  1. 
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný 
fond 

078   

          2. Statutární a ostatní fondy 079   

A. IV. 
Výsledek hospodaření minulých let 
(ř. 81+82) 

080   

A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 081   
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Označení PASIVA 
Číslo 
řádku 

Stav v běžném 
účetní období 

Stav v minulém 
účetní období 

a b c 5 6 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 082   

A.  V. 

Výsledek hospodaření  
běžného účetního období                      
ř. 01 - (68+72+77+80+84+80+117)  
= ř. 62  
výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 

083   

B. 
Cizí zdroje                                             
(ř. 85+90+101+113) 

084   

B.  I.    
Rezervy                                                                 
(ř. 86 až 89) 

085   

B.  I.   1. 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 

086   

          2. 
Rezerva na důchody a podobné 
závazky 

087   

          3. Rezerva na daň z příjmů 088   

          3. Ostatní rezervy 089   

B. II.   
Dlouhodobé závazky                                           
(ř. 91 až 100) 

090   

B. II.   1. Závazky z obchodních vztahů 091   

          2. 
Závazky k ovládaným a řízeným 
osobám 

092   

          3. 
Závazky k účetním jednotkám  
pod podstatným vlivem 

093   

          4. 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva  
a k účastníkům sdružení 

094   

          5. Dlouhodobé  přijaté zálohy 095   

          6. Vydané dluhopisy 096   

          7. Dlouhodobé směnky k úhradě 097   

          8. Dohadné účty pasivní 098   

          9. Jiné závazky 099   

          10. Odložený daňový závazek 100   

B. III. 
Krátkodobé závazky                                           
(ř. 102 až 112) 

101   

B. III.  1. Závazky z obchodních vztahů 102   

          2. 
Závazky k ovládaným a řízeným 
osobám 

103   



 IV. Úvod do problematiky úpadku podniku  �  31   
 

Označení PASIVA 
Číslo 
řádku 

Stav v běžném 
účetní období 

Stav v minulém 
účetní období 

a b c 5 6 

          3. 
Závazky  k účetním jednotkám  
pod podstatným vlivem 

104   

          4. 
Závazky ke společníkům, členům 
družstva a k účastníkům sdružení 

105   

          5. Závazky k zaměstnancům 106   

          6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení  
a zdravotního pojištění 

107   

          7. Stát – daňové závazky a dotace 108   

          8. Krátkodobé přijaté zálohy 109   

          9. Vydané dluhopisy 110   

         10. Dohadné účty pasivní 111   

         11. Jiné závazky 112   

B. IV. 
Bankovní úvěry a výpomoci                               
(ř. 114 až 116) 

113   

B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 114   

          2. Krátkodobé bankovní úvěry 115   

          3. Krátkodobé finanční výpomoci 116   

C.  I.    
Časové rozlišení                                                
(ř. 118 až 119) 

117   

C.  I.   1. Výdaje příštích období 118   

          2. Výnosy příštích období 119   

 

Sestaveno dne: 
 
 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby,  
která je účetní jednotkou 
 

 
Právní forma účetní jednotky 
 
 
 

 
Předmět podnikání 
 
 
 

 
Pozn.: 
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Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky 

   

Minimální závazný výčet 
informací uvedený  
ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  
v plném rozsahu 

 

   

Účetní jednotka doručí 
účetní závěrku současně 
s doručením daňového 
přiznání 
k dani z příjmů 

ke dni 
…………………………………….. 

Sídlo nebo bydliště účetní 
jednotky a místo podnikání,  
liší-li se od bydliště 

 (v celých tisících)  

1x příslušnému  
finančnímu úřadu 

Rok  Měsíc IČ  

      

  
 

Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

I. Tržby za prodej zboží 01   

A. Náklady vynaložené na prodané zboží             02   

+ 
Obchodní marže                                                                      
(ř. 01–02) 

03   

II. 
Výkony                                                                             
(ř. 05+06+07) 

04   

     II.  1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 

05   

            2. Změna stavu zásob vlastní výroby 06   

            3. Aktivace 07   

B. 
Výkonová spotřeba                                                                  
(ř. 09+10) 

08   

B.        1. Spotřeba materiálu a energie 09   

           2. Služby 10   

+ 
Přidaná hodnota                                                             
(ř. 03+04–08) 

11   

C. 
Osobní náklady                                                                     
(ř. 13  až 16) 

12   



 IV. Úvod do problematiky úpadku podniku  �  33   
 

Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

C.        1. Mzdové náklady 13   

           2. 
Odměny členům orgánů společnosti  
a družstva 

14   

           3. 
Náklady na sociální zabezpečení  
a zdravotní pojištění 

15   

           4. Sociální náklady 16   

D. Daně a poplatky 17   

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného  
a hmotného majetku 

18   

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  
a materiálu             
(ř. 20+ř. 21) 

19   

       III.  1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20   

             2. Tržby z prodeje materiálu 21   

F. 
Zůstatková cena prodaného  
dlouhodobého majetku a materiálu  
(ř. 23 + ř. 24) 

22   

F.         1. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

23   

         2. Prodaný materiál 24   

G. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 

25   

IV. Ostatní provozní výnosy 26   

H. Ostatní provozní náklady 27   

V. Převod provozních výnosů 28   

I. Převod provozních nákladů 29   

* 
Provozní výsledek hospodaření 
[ř. 11–12–17–18+19–22-25+26–27+ 
+(-28)–(-29)] 

30   

VI. 
Tržby z prodeje cenných papírů  
a podílů 

31   

J. Prodané cenné papíry a podíly 32   

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 
(ř. 34+35+36) 

33   
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Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

      VII.  1. 
Výnosy z podílů v ovládaných  
a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34   

            2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých  
cenných papírů a podílů 

35   

            3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 

36   

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

37   

K. Náklady z finančního majetku 38   

IX. 
Výnosy z přecenění majetkových  
cenných papírů a derivátů 

39   

L. 
Náklady z přecenění majetkových  
cenných papírů a derivátů 

40   

M. 
Změna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti  

41   

X. Výnosové úroky 42   

N. Nákladové úroky 43   

XI. Ostatní finanční výnosy 44   

O. Ostatní finanční náklady 45   

XII. Převod finančních výnosů 46   

P. Převod finančních nákladů 47   

* 
Finanční výsledek hospodaření                      
(ř. 31–32+33+37–38+39–40–41+42- 
-43+44-45+(-46)-(-47) 

48   

Q. 
Daň z příjmů za běžnou činnost                                           
(ř. 50+ř. 51) 

49   

Q.         1.  - splatná 50   

            2.  - odložená 51   

** 
Výsledek hospodaření za běžnou 
činnost                 
(ř. 30+ř. 48–ř. 49) 

52   

XIII. Mimořádné výnosy 53   

R. Mimořádné náklady 54   

S. 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                      
(ř. 56+ř. 57) 

55   
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Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

S.       1.  - splatná 56   

          2.  - odložená 57   

* 
Mimořádný výsledek hospodaření                            
 (ř. 53-ř. 54-ř. 55) 

58   

T. 
Převod podílu na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 

59   

*** 
Výsledek hospodaření  
za účetní období (+/-)                    
(ř. 52+58-59) 

60   

 

Sestaveno dne: 
 
 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické 
osoby, která je účetní jednotkou 
 

 
Právní forma účetní jednotky 
 
 
 

 
Předmět podnikání 
 
 
 

 
Pozn.: 
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Přehled o peněžních tocích  
(cash-flow) 
 

Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky 
 
 

 
sestaveno v tis. Kč 
 

 

 
   

Označení Text 
Skutečnost v účetním období 

Sledovaném minulém 

P. 
Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na začátku účetního období 

0 0 

Z. 
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před 
zdaněním 

0 0 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  0 0 

A.1.1. 

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové 
ceny prodaných stálých aktiv  
Umořování opravné položky k nabytému 
majetku (+/-) 

0 0 

A.1.2. 
Změna stavu opravných položek, změna stavu 
rezerv 

0 0 

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 0 0 

A.1.4. 
Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)  
(s výjimkou investičních. spol. a fondů) 

0 0 

A.1.5. 
Vyúčtované nákladové úroky  
(s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+) 
Vyúčtované výnosové úroky (-) 

0 0 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 

A* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním, změnami pracovního kapitálu  
a mimořádnými položkami  

0 0 

A.2. 
Změny stavu nepeněžních složek pracovního 
kapitálu 

0 0 

A.2.1. 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-
), aktivní účtů časového rozlišení a dohadných 
účtů aktivních 

0 0 

A.2.2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní 
činnosti (+/-) pasivních účtů časového rozlišení  
a dohadných účtů pasivních 

0 0 

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 0 0 
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Označení Text 
Skutečnost v účetním období 

Sledovaném minulém 

A.2.4. 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku 
nespadajícího do peněžních prostředků  
a ekvivalentů 

0 0 

A** 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před 
zdaněním a mimořádnými položkami  

0 0 

A.3. 
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných 
úroků (-) 

0 0 

A.4. 
Přijaté úroky (s výjimkou investičních společností  
a fondů) (+) 

0 0 

A.5. 
Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost  
a za doměrky daně za minulá období (-) 

0 0 

A.6. Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)  0 0 

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  0 0 

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv  0 0 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 0 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 

B*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční 
činnosti  

0 0 

C.1. 

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. 
takových krátkodobých závazků, které spadají do 
oblasti finanční činnosti (např. některé provozní 
úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty 

0 0 

C.2. 
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní 
prostředky a na peněžní ekvivalenty 

0 0 

C.2.1. 

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, 
emisního ážia, ev. rezervních fondů, včetně 
složených záloh na toto zvýšení (+) 

0 0 

C.2.2. 
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu 
společníkům (-) 

0 0 

C.2.3. 
Další vklady peněžních prostředků společníků  
a akcionářů 

0 0 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 0 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 0 

C.2.6. 

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně 
zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto 
nárokům a včetně finančního vypořádání se 
společníky v. o. s.   

0 0 
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Označení Text 
Skutečnost v účetním období 

Sledovaném minulém 

a komplementáři u k. s. (-) 

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  0 0 

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  0 0 

R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů na konci účetního období  

0 0 

 

 
Sestaveno dne: 

 
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou 

 
Právní forma účetní jednotky 
 
 

 
Předmět podnikání 
 
 

 
Pozn.: 
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V. Aktuální úprava a problémy spojené s konkurzem 
a vyrovnáním 

 

4.  Základní pojmy konkurzního řízení 
 
 
 
 
� Úpadek 

Krizová, bezvýchodná majetková situace dlužníka, který není schopen a ani oprávněn ji sám 
řešit. Úpadek může být ve formě insolvence nebo předlužení. 
  
� Insolvence 

Neschopnost plnit své splatné závazky z důvodu nedostatku peněžních prostředků, a to po 
delší dobu a vůči několika věřitelům.  
 
� Předlužení 

Tato forma úpadku přichází v úvahu pouze u takové fyzické osoby, která je podnikatelem, 
a u jakékoliv právnické osoby, i když nebyla založena za účelem podnikání. Jde o takový 
stav, kdy dlužník má více věřitelů a jeho splatné závazky jsou vyšší než majetek, přičemž do 
ocenění dlužníkova se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti. 
 
� Konkurz 

Soudní řízení na vyrovnání a zajištění majetku úpadce, jehož cílem je dosáhnout poměrného 
uspokojení věřitelů z majetku tvořícího konkurzní podstatu.  
 
� Ochranná lhůta   

Tříměsíční lhůta, spadající do období mezi podáním návrhu na konkurz a jeho prohlášením, 
kterou soud povolí na návrh dlužníka. Smyslem tohoto ustanovení je poskytnout dlužníku 
poslední možnost překonat stav úpadku. Na žádost dlužníka a se souhlasem výboru věřitelů 
může být soudem prodloužena o další tři měsíce.  
 
� Konkurzní podstata  

Majetek podléhající konkurzu, sloužící k uspokojení věřitelů, který patřil dlužníkovi v den 
prohlášení konkurzu a kterého nabyl za konkurzu (např. majetek nabytý provozem podniku 
úpadce během konkurzního řízení). 
 
� Soupis konkurzní podstaty  

Sepsaná konkurzní podstata za součinnosti věřitelského výboru a na základě seznamu 
předaného úpadcem. Soupis podstaty je listinou, která správce opravňuje ke zpeněžení 
zapsaného majetku.  
 
� Účastníci konkurzu  

Věřitelé, kteří uplatňují své pohledávky, a dlužník. 
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� Schůze konkurzních věřitelů  

Shromáždění věřitelů svolané soudem v případě, že je toho třeba pro zjištění stanovisek 
věřitelů pro další vedení konkurzu.  
 
� Věřitelský výbor   

Orgán věřitelů tvořený zástupci věřitelů zvolenými na schůzi věřitelů. Tento orgán 
vykonává dohled nad činností správce konkurzní podstaty.  
 
� Správce konkurzní podstaty  

Fyzická osoba zapsaná v seznamu správců konkurzní podstaty vedeném u krajského soudu.  
 
� Přihlášené pohledávky  

Pohledávky konkurzních věřitelů, které byly ve stanovené lhůtě přihlášeny u soudu.  
 
� Přihláška pohledávky  

Procesní úkon, jímž konkurzní věřitel přihlašuje svoji pohledávky u konkurzního soudu. 
Tato přihláška musí být podána ve dvojím vyhotovení ve lhůtě 30 dní od prohlášení 
konkurzu.  
 
 

5.  Úpadek a jeho formy 
 
Účelem zákona o konkurzu a vyrovnání je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, 
který je v úpadku. Existují dvě formy úpadku, a to úpadek insolvencí a úpadek 
předlužením. O úpadek ve formě insolvence nebo o úpadek ve formě předlužení se 
jedná pouze tehdy, jsou-li současně splněny všechny předpoklady uvedené v těchto 
ustanoveních zákona. K prohlášení konkurzu postačí, jestliže je osvědčena alespoň jedna 
z forem úpadku.  
 
 
5.1  Úpadek ve formě insolvence 
 
               Insolvence – neschopnost dlužníka plnit své splatné závazky z důvodu  nedostatku 
 peněžních prostředků a to po delší dobu a vůči několika věřitelům. 
 
 
Jakýkoliv dlužník, tedy jakákoliv fyzická osoba (tedy i fyzická osoba, která není 
podnikatelem) a jakákoliv právnická osoba je v úpadku ve formě insolvence, jestliže má 
více věřitelů a není schopna po delší dobu plnit své splatné závazky.  
 
Prvním znakem úpadku ve formě insolvence je mnohost věřitelů. Dlužník musí mít 
nejméně dva věřitele, přičemž věřitelem se rozumí věřitel se splatnou pohledávkou.  
 
Druhým znakem je neschopnost dlužníka plnit splatné závazky, což znamená, že 
fyzická nebo právnická osoba nemá dostatek peněžních prostředků k úhradě svých 
splatných závazků.  
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Splatným závazkem je závazek, který je po právu a jehož lhůta splatnosti již uplynula, 
i když dlužník nemá tento závazek zaúčtován. Nemá žádný právní význam to, zda se 
dlužník stal insolventním vlastním zaviněním nebo v důsledku platební neschopnosti 
svých dlužníků.  
 
Třetím znakem je skutečnost, že neschopnost plnit splatné závazky trvá po delší 
dobu. Za delší dobu se podle soudní praxe považuje doba nejméně třech měsíců.   
 
 
5.2  Úpadek ve formě předlužení 
 
 Předlužení – splatné závazky dlužníka jsou vyšší než majetek, do něhož se 
 zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li ho 
 předpokládat, a dlužník musí mít více věřitelů.  
 
Dlužník je v úpadku ve formě předlužení, jestliže má více věřitelů a jestliže jeho splatné 
závazky jsou vyšší než jeho majetek, přičemž do ocenění dlužníkova majetku se zahrne 
i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti dlužníka, lze-li příjem 
převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat.  
 
V úpadku ve formě předlužení může být pouze taková fyzická osoba, která je 
podnikatelem, a jakákoliv právnická osoba, i když nebyla založena za účelem podnikání.  
 
Prvním znakem úpadku ve formě předlužení je mnohost věřitelů, přičemž věřitelem se 
rozumí věřitel se splatnou pohledávkou.  
 
Druhým znakem je to, že splatné závazky jsou vyšší než majetek dlužníka. Majetkem 
dlužníka se rozumí veškerý majetek dlužníka. Splatným závazkem se opět rozumí 
závazek, který je po právu a jehož lhůta splatnosti již uplynula, i když dlužník nemá 
tento závazek zaúčtován.  
 
Úpadek ve formě předlužení je možný jen u těch fyzických osob, které podnikají.   
 
Jiná než výše vymezená fyzická osoba – podnikatel se může stát úpadcem pouze 
z důvodu insolvence. V úpadku ve formě předlužení může být jakákoliv právnická 
osoba, i když nebyla založena za účelem podnikání.        

 
Návrh na prohlášení konkurzu je oprávněn podat dlužník nebo kterýkoliv z jeho 
věřitelů.  
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6.  Příklady úpadku 
 
  
 Příklad 1 – ekonomicky zdravá společnost 
  
Na úvod si předvedeme ekonomické výsledky jedné energetické společnosti za rok 2004. Uvedená 
společnost vykazuje dobrou ekonomickou situaci a nelze u ní identifikovat žádný znak úpadku 
předlužením či insolvencí. 
 

R e k a p i t u l a c e  úče t n í c h  h o d n o t  m a j e t k u  a  z á v a z ků  

  
Majetek Účetní ocenění 

k 31. prosinci 2004 

  
Dlouhodobý nehmotný majetek (R 003) 6 227 

Dlouhodobý hmotný majetek (R 013) 942 722 

Finanční investice (R 023) 50 000 

Zásoby (R 032) 20 541 

Krátkodobé pohledávky (R 047) 76 516 

Finanční majetek (R 057) 95 556 

Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv (R 063) 3 117 

  C e l k e m 1 194 679 

  

Závazky Účetní ocenění 
k 31. červenci 2004 

  
Dlouhodobé závazky (R 091) 104 149 

Krátkodobé závazky (R 101) 110 565 

Bankovní úvěry (R 114) 269 500 

  C e l k e m 484 214 

  
Čisté obchodní jmění  710 465 
 
Z uvedených hodnot vyplývá kladný výsledek v hodnotě čistého obchodního majetku, který představuje 
60 % veškerého majetku společnosti. Z toho vyplývá, že cizí zdroje činí pouhých 40 %. Předlužení 
společnosti je tak zcela vyloučeno. 
 
Vzhledem k tomu, že společnost vykazuje hodnotu krátkodobého finančního majetku ve výši téměř 
odpovídající krátkodobým závazkům, lze předpokládat, že by byla schopna ze svých disponibilních 
prostředků schopna uhradit veškeré své krátkodobé splatné závazky. Z toho vyplývá, že i možnost 
insolvence je zcela vyloučena. 
 
Uvedená společnost je ve velmi dobré ekonomické situaci.
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Příklad 2 – úpadek v důsledku insolvence 
  
Na počátku roku 2001 byl podán návrh na prohlášení konkurzu na společnost IDA spol. s r. o. Neboť 
bylo v tomto případě potřebné zjistit nebo zajistit dlužníkův majetek, ustavil soud po zahájení 
konkurzního řízení předběžného správce, který měl zjistit majetkové poměry dlužníka.  
 
Pro tyto účely si předběžný správce nechal zpracovat od znaleckého ústavu ocenění majetku a závazků 
dlužníka, tedy posouzení jeho ekonomické situace ke dni 31. července 2001.  
 
Znaleckému ústavu byly předběžným správcem poskytnuty následující podklady:  
 
� účetní závěrka společnost k červenci 2001,  
� výpis z katastru nemovitostí k 5. říjnu 2001,  
� soupis drobného hmotného majetku k 31. červenci 2001,  
� soupis vydaných a přijatých faktur k 31. červenci 2001,  
� výpis z obchodního rejstříku.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto případě byly pro ocenění k dispozici pouze finanční výkazy 
společnosti bez podrobnější specifikace jednotlivých rozvahových položek, omezil se znalec při ocenění 
na účetní hodnotu majetku a závazků společnosti: 
 

R e k a p i t u l a c e  úče t n í c h  h o d n o t  m a j e t k u  a  z á v a z ků  

  
Majetek Účetní ocenění 

k 31. červenci 2001 

  
Dlouhodobý hmotný majetek (R 013) 16 756 

Finanční investice (R 023) 100 

Krátkodobé pohledávky (R 047) 55 771 

Finanční majetek (R 057) 146 

Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv (R 063) 156 

  C e l k e m 72 929 

Závazky Účetní ocenění 
k 31. červenci 2001 

  
Dlouhodobé závazky (R 091) 7 142 

Krátkodobé závazky (R 102) 15 299 

  C e l k e m 22 441 

  
Čisté obchodní jmění  50 488 
 
Z výše uvedených údajů vyplývá, že účetní jednotka nebyla k rozhodnému datu předlužena, neboť 
účetní hodnota čistého obchodního jmění společnosti IDA k datu 31. července 2001 byla 
Kč 50.488.000,--. 
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Z dostupných podkladů se však lze domnívat, že společnost měla více věřitelů a nebyla schopna po 
delší dobu plnit své platné závazky, tzn. byla insolventní a splňovala tak jednu z podmínek pro 
prohlášení konkurzu. Toto se lze domnívat s ohledem na následující skutečnosti: 
 
� Největší položku oběžných aktiv představují k 31. červenci 2001 pohledávky v účetní hodnotě 

Kč 55.771.000,--, které se v porovnání s obdobím předcházejícím výrazně zvýšily                                 
(z Kč 14.494.000,--). Dále bylo v soupisu pohledávek zjištěno, že se jedná převážně o pohledávky, 
které vznikly v průběhu let 1999 až 2000, popřípadě na počátku roku 2001. Z tohoto bylo 
usuzováno, že v blízké době nelze očekávat jejich úhradu. Zřejmě se jednalo o pohledávky po době 
splatnosti, jejichž hodnota s další dobou rychle klesá. 

� Společnost disponovala k 31. červenci 2001 nízkou hodnotou peněžních prostředků a likvidních 
aktiv. Peníze v hotovosti byly ve výši Kč 102.000,-- a v minulém období dosáhly hodnoty                         
Kč -337.000,--. Na běžném účtu bylo k 31. červenci 2001 Kč 44.000,--. 

� Závazky společnosti IDA byly relativně vysoké a oproti minulému období vzrostly. Celkové 
závazky  k 31. červenci 2001 činily Kč 22.441.000,-- a v minulém období Kč 19.837.000,--. 
V soupisu závazků bylo zjištěno, že část z nich trvá již od roku 1999 a velká část jich spadá do roku 
2000. Z tohoto bylo usuzováno, že společnost nemá dostatečné prostředky na jejich plnění.  

 
Toto znalecké posouzení bylo jedním z důkazů, na jejichž základě soud dospěl k závěru, že je naplněn 
skutkový stav úpadku a dne 6. prosince 2001 prohlásil na společnost IDA konkurz. 
 
 
Příklad 3 - úpadek v důsledku předlužení 
 
Další příklad představuje společnost podnikající v oblasti  potravinářského průmyslu. Ekonomické 
výsledky společnosti těsně před uvalením konkurzu jsou obsaženy v tabulce.  
  

R e k a p i t u l a c e  úče t n í c h  h o d n o t  m a j e t k u  a  z á v a z ků  

  
Majetek Účetní ocenění 

k 31. prosinci 2003 

  
Dlouhodobý nehmotný majetek (R 003) 28 750 

Dlouhodobý hmotný majetek (R 013) 18 977 206 

Zásoby (R 032) 5 456 588 

Krátkodobé pohledávky (R 047) 2 563 602 

Finanční majetek (R 057) 1 431 931 

Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv (R 063) 474 437 

  C e l k e m 28 932 514 

  

Závazky Účetní ocenění 
k 31. prosinci 2001 

  
Dlouhodobé závazky (R 091) 29 552 624 

Krátkodobé závazky (R 101) 36 735 002 
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Bankovní úvěry (R 114) 33 624 626 

Ostatní pasiva (R 118) 232 310 

  C e l k e m 100 144 562 

  
Čisté obchodní jmění  - 71 212 048 
 
V tomto příkladu z rozvahy vyplývá, že cizí zdroje, včetně ostatních pasiv převažují nad 
aktivy společnosti. Z rozboru ekonomické situace je patrné, že hodnoty čistého obchodního majetku 
(tj. celkový objem aktiv – cizí zdroje – ostatní pasiva) v průběhu předmětného období dosahovaly 
negativních hodnot, tj. Kč -71.212.048,-- (ř. č. 067). Společnost je tedy předlužena.  
 
Z hlediska schopnosti společnosti dostát svým závazků, je výstižný rozdíl objemu oběžných aktiv, 
jakožto neustále se obměňující části majetku společnosti, a závazků společnosti. Je patrné, že 
společnost měla problémy s pokrytím svých krátkodobých závazků (ř. č. 101), neboť tyto 
převyšovaly hodnotu oběžných aktiv (ř. č. 031), a to o částku Kč 27.282.881,--. To znamená, že 
přeměna vstupů na pohledávky a následně na peněžní prostředky nestačila na pokrytí krátkodobých 
závazků plynoucích z činnosti společnosti.  
 
Podmínka více věřitelů je v tomto případě splněna, neboť z rozvahy jednoznačně vyplývá existence 
závazků jednak z obchodních vztahů, ale i vůči zaměstnancům a státu v podobě finančního úřadu 
a České správy sociálního zabezpečení.  
 
Závěr: 
 
Na základě rozvahy a s ohledem na výše uvedené existují důvody pro prohlášení konkurzu 
na tuto společnost. Společnost má více věřitelů, je předlužena a není ani schopna plnit své 
závazky.      
 
 
Příklad 4 – konkurz pro předlužení stavební firmy 
 
Výrazný pokles výkonů na domácím stavebním trhu a s tím související pokles obratu, vysoký 
konkurenční až dumpingový tlak projevující se v nabídce stavebních prací a v neposlední řadě 
zhoršená platební schopnost odběratelů způsobily, že zmiňovaná společnost v roce 2001 nedosáhla 
kladného hospodářského výsledku. 
 
Tato ztráta byla kromě již zmiňovaného způsobena též nízkou rentabilitou až ztrátovostí 
zakázek přecházejících z roku 2000, které byly smluvně podchyceny za mnohdy nereálné ceny. 
K celkovému špatnému výsledku těchto zakázek přispěla i neochota až neschopnost investorů 
akceptovat prokazatelně provedené a technickým dozorem potvrzené vícepráce a z nich vyplývající 
návrhy smluvních dodatků. 
 
Nově přijímané zakázky byly opět nasmlouvány za velmi nepříznivé ceny tak, aby bylo vůbec 
možno ustát nekompromisní konkurenci stavebních firem. 
 
Společnost byla též zatížena vysokou mírou režijních nákladů v podobě vlastního dopravně 
mechanizačního vozového a strojového parku, vlastní zámečnické dílny a dalších výrobně režijních 
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a fixních výdajů. Další zvýšení nákladů přineslo také zvyšování procenta vad, reklamovaných 
investory v záruční době. 
Společnost sestavila v listopadu 2002 opravenou účetní závěrku za období roku 2001. Z ní a dalších 
dokladů jednoznačně vyplynulo, že společnost byla předlužena. 
 
Hodnota majetku dlužníka včetně pohledávek z obchodního styku činila k datu podání návrhu 
na prohlášení konkurzu 9.384 tis. Kč a hodnota závazků 47.918 tis. Kč. 
 
Základní kapitál společnosti činil 17.320 tis. Kč, vlastní kapitál - 31.184 tis. Kč. 
 
Vzhledem k tomu, že nastalý stav předlužení nebylo možno nadále likvidovat podnikatelskou činností, 
nezbylo společnosti nic jiného, než splnit zákonnou povinnost a z důvodu předlužení podat návrh 
na prohlášení konkurzu na svůj majetek. 
 
 
Příklad 5 – konkurz na majetek fyzické osoby  
 
Na návrh věřitele byl prohlášen konkurz na majetek fyzické osoby – podnikatele, a to následujícím 
způsobem. 
 
Navrhovatel uvedl, že dlužníkovi dodával zboží, ten ho přejímal, avšak kupní cenu vyúčtovanou 
navrhovatelem nezaplatil. Ke dni podání návrhu na konkurz tak dosáhl dluh částky 
4.290.656,30 Kč. Navrhovatel též uvedl, že vyvíjel snahu s dlužníkem několikrát jednat a uzavíral 
s ním splátkové kalendáře, avšak dlužník je plnil pouze částečně. 
 
Navrhovatel uvedl ještě další dva věřitele, kterým dlužník dlužil 27.775,64 Kč, resp.                                          
288.451,-- Kč. 
 
Protože navrhovatel neuvedl v návrhu, jakým majetkem dlužník disponuje, provedl vlastní šetření 
soud. Ten dotazem u Střediska cenných papírů zjistil, že dlužník vlastní akcie tří společností. Další 
dotaz vznesl soud na Zeměměřičský úřad a Registr vozidel. Žádný další majetek se však 
nepodařilo zjistit. 
 
Přestože dlužník se prohlášení konkurzu bránil tvrzením, že nesplňuje podmínky pro konkurz, 
což však při nařízeném jednání následně neprokázal, dospěl soud na základě veškerých listinných 
důkazů, které mu byly předloženy, k závěru, že je naplněn skutkový stav úpadku, tzn. dlužník má 
více věřitelů, kterým neplní po delší dobu splatné závazky, a dále k tomu, že dlužník má 
majetek postačující k úhradě nákladů konkurzu. 
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7. Vyrovnání  
 
 Vyrovnání je vlastně konsolidace prováděná pod dohledem soudu. Podnik je 
 chráněn před tím, aby na něj některý z věřitelů uvalil konkurz, získá více klidu 
 a bezpečí a krizový štáb se může plněji soustředit na svou práci.  
 
Vyrovnání je mladším institutem než konkurz. Oproti konkurznímu řízení je 
pružnějším institutem, šetrnějším vůči dlužníkovi, představuje rychlejší a méně 
nákladné uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku. 
 
Podstata vyrovnání spočívá v tom, že dlužník sám nabídne věřitelům určité řešení 
likvidace jejich pohledávek, které věřitele uspokojí zásadně rovněž poměrně, ale 
zbytek pohledávek po splnění usnesení soudu již na dlužníkovi vymáhat nelze. Jde 
tedy o kompromis, kdy všichni něco získají, ale zároveň i ztrácejí. Dlužník získá 
snížením svých dluhů dobrou pozici pro další podnikání a věřitelé obdrží alespoň část 
svých pohledávek, ve většině případů nesporně vyšší než v případě klasického 
konkurzního řízení.  
 
Stadia vyrovnacího řízení 
 
� podáním návrhu na vyrovnání k soudu se zahájí vyrovnací řízení,  

� soud zkoumá podmínky k povolení vyrovnání, odstraňuje vady a neúplnosti návrhu,  

� soud rozhodne: buď návrh zamítne nebo řízení zastaví nebo vyrovnání povolí; po 
povolení vyrovnání následuje:  

� věřitelé se přihlašují k soudu, správce sestavuje přihlášky do seznamu 
a přezkoumává je, uznává je nebo popírá, dlužník se k nim také vyjadřuje,  

� u vyrovnacího jednání se sdělují výsledky přezkoumání pohledávek a věřitelé hlasují 
o dlužníkově návrhu,  

� soud vyrovnání potvrdí nebo zamítne,  

� vyrovnací řízení je pak skončeno nebo zastaveno.  
 
Návrh na vyrovnání  
 
Jedinou osobou oprávněnou podat návrh na vyrovnání je dlužník. Zákon nepřiznává 
oprávnění podat návrh na vyrovnání věřiteli. Musí jít o dlužníka, který splňuje 
podmínky pro prohlášení konkurzu.  
 
Těmito podmínkami je:  
 
� úpadek, tedy stav, kdy dlužník má více věřitelů a není schopen plnit své splatné 

závazky, nebo u podnikatele – fyzické osoby a právnické osoby stav předlužení,  

� existence majetku dlužníka postačujícího k úhradě nákladů konkurzu.  
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Existenci těchto hmotněprávních podmínek musí dlužník v návrhu na vyrovnání doložit 
a soud ohledně nich provede potřebná šetření.  
 
Speciálními obsahovými náležitostmi jsou: 
 
� Dlužník musí v návrhu tvrdit i osvědčit, že je v úpadku,  

� Návrh musí obsahovat vyrovnací nabídku věřitelům.  

� Věřitelům nemusí být nabídnuto pouze finanční plnění. Dlužník může nabídnout 
vyrovnání formou emise nových akcií nebo jiných cenných papírů emitovaných 
dlužníkem (kapitalizace pohledávky), vydáním části aktiv, jež bezprostředně nesouvisejí 
s vlastní podnikatelskou činností dlužníka.  

� Je-li dlužník podnikatelem, je povinen v návrhu uvést i počet svých zaměstnanců 
a opatření, která provede k reorganizaci a pro další financování podniku.  

 
Subjekty vyrovnacího řízení  
 
Dlužník 
Obecně má dlužník práva a povinnosti jako každý jiný účastník občanského soudního 
řízení, nestanoví-li zákon o konkurzu a vyrovnáním, dále též ZKV, jinak. Ke specifickým 
oprávněním a povinnostem vyplývajícím přímo z úpravy ZKV patří povinnost vyjádřit 
se k přihláškám pohledávek utříděných vyrovnacím správcem do seznamu. Nevyjádří-
li se dlužník k pohledávkám ve lhůtě dané mu pro vyjádření správcem, nastávají účinky 
uznání pohledávky dlužníkem a toto uznání platí i v případě, že do tří let bude na 
dlužníkův majetek prohlášen konkurz.  
 
Ručitelé a spoludlužníci  
Jedná se o osoby ochotné zavázat se za splnění vyrovnání. Účastníkem vyrovnání se 
tyto osoby stávají tím, že spolu s dlužníkem spolupodepíší návrh na vyrovnání. Tímto 
podpisem na sebe zároveň přebírá spoludlužnický či ručitelský závazek, pro případ, že 
vyrovnání bude potvrzeno.  
 
Věřitelé  
První skupinou věřitelů jsou ti, kteří své pohledávky přihlásili včas, tzn. ve lhůtě čtyř 
týdnů ode dne vyvěšení usnesení o povolení vyrovnání na úřední desce soudu. Tito 
věřitelé jsou účastníky řízení a jsou oprávněni podávat návrhy, činit prohlášení, popírat 
pohledávky jiných přihlášených věřitelů a hlasovat o vyrovnání.  
 
Druhou skupinu pak tvoří věřitelé, kteří se do vyrovnání přihlásili opožděně, avšak 
nejpozději do ukončení přezkoumávání přihlášek při vyrovnacím jednání. Těmto 
věřitelům nepřiznává ZKV postavení účastníků řízení.  
 
Ve vyrovnání neexistují třídy věřitelů jako v konkurzu, zde jsou pouze dva typy 
pohledávek: obyčejné a přednostní.  
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Přednostní pohledávky musí být ve vyrovnání zcela zaplaceny nebo plně a spolehlivě 
zajištěny. To je podmínkou, kterou zkoumá soud při povolení a později potvrzení 
vyrovnání. Věřitelé přednostních pohledávek se musí do vyrovnání přihlásit tak, jako 
ostatní věřitelé a musí uvést důvod a výši svého nároku.  
 
Jediná skupina věřitelů, která se nemusí do vyrovnání přihlašovat, jsou oddělení 
věřitelé, protože jejich nároku na plné uspokojení se vyrovnání vůbec nesmí 
dotknout. Oddělení věřitelé se přihlašují pouze s tou částí pohledávky, která není 
zajištěna, např. hodnotou zástavy.  
 
Přednostní pohledávky jsou:  
 
� náklady řízení, soudní poplatek za vyrovnání, znalečné, administrativní výdaje apod.,  

� odměna vyrovnacího správce a jeho hotové výdaje,  

� daně, poplatky, cla, sociální a zdravotní pojištění, penzijní připojištění, pokud nejsou 
starší tří let,  

� pracovní nároky dlužníkových zaměstnanců,  

� restituční nároky oprávněných osob,  

� náklady provozu a údržby dlužníkova podniku.   
 
Povolení vyrovnání   
 
Soud návrh na vyrovnání zamítne, když zjistí, že:  
 
� dlužník byl v posledních pěti letech odsouzen pro trestný čin podvodu nebo 

poškozování věřitele,  

� je patrné, že dlužník podáním vyrovnacího návrhu nesleduje poctivý záměr,  

� na dlužníka byl v posledních pěti letech již prohlášen konkurz nebo vedeno 
vyrovnání,  

� přednostní pohledávky nejsou zaplaceny nebo zajištěny,  

� nepřednostním věřitelům nebylo nabídnuto zaplacení alespoň 30 % jejich pohledávek 
s příslušenstvím.  

 
Jsou-li splněny všechny zákonem předepsané podmínky a nebrání-li povolení 
vyrovnání žádná z překážek, soud usnesením vyrovnání povolí. Ve výroku usnesení 
soud:  
 
� povolí dlužníkovi vyrovnání,  

� ustaví vyrovnacího správce,  

� nařídí vyrovnací jednání,  

� vyzve věřitele, aby své nároky přihlásili do vyrovnání,  

� rozhodne o opatřeních k zajištění dlužníkova majetku.  
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Usnesení o povolení vyrovnání s přehledem dlužníkova majetku se doručí známým 
věřitelům, správci, daňovým orgánům, ručitelům, obchodnímu rejstříku, Obchodnímu 
věstníku, příslušným katastrálním úřadům a exekučním soudům. Vyvěsí se na úřední 
desce soudu.  
 
Vyrovnací správce  
 
Vyrovnací správce nepatří mezi účastníky řízení. Soud ho ustaví z osob zapsaných do 
seznamu správců konkurzních podstat. O povinnostech, právech a odpovědnosti 
vyrovnacího správce platí přiměřeně ustanovení o správci konkurzní podstaty.   
 
Významný objem činnosti vyrovnacího správce tvoří práce s přihláškami věřitelů 
a sestavení seznamu přihlášek. Další povinností vyrovnacího správce je zúčastnit se 
vyrovnacího jednání.  
 
Vyrovnací správce je při výkonu své funkce povinen postupovat s odbornou péčí 
a odpovídá za škodu, vzniklou porušením povinností, které mu ukládá zákon nebo mu 
uloží soud.  
 
Pokud jde o trestněprávní odpovědnost vyrovnacího správce, je nutno upozornit na 
skutkovou podstatu těchto trestných činů:  
 
� zneužívání informací v obchodním styku – správce by se ho dopustil tím, že by 

v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu neoprávněně užil informace nikoliv 
veřejně přístupné, které získal u dlužníka v souvislosti s výkonem funkce 
vyrovnacího správce.  

� § 248 tresního zákona, dále jen TrZ – zpronevěra – správce by se ho dopustil tím, že 
by si přisvojil dlužníkovu věc, která mu byla svěřena v souvislosti s výkonem správy 
majetku dlužníka v průběhu vyrovnání, a způsobil tak škodu.  

� § 255 TrZ – porušování povinností při správě cizího majetku – tohoto trestného činu 
se správce dopustí tím, že způsobí dlužníkovi škodu tím, že poruší zákonem nebo 
vyrovnacím soudem mu uloženou povinnost opatřovat a spravovat majetek dlužníka 
po dobu vyrovnání.  

� § 256b TrZ – pletichy v řízení konkurzním a vyrovnacím – správce by ho spáchal, 
kdyby přijal nebo si dal slíbit pro sebe nebo pro jiného ke škodě věřitelů majetkový 
nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší.   

 
Potvrzení vyrovnání  
 
Základní podmínkou pro potvrzení vyrovnání soudem je jeho přijetí věřiteli 
hlasováním při vyrovnacím jednání. Hlasuje-li pro vyrovnání potřebná většina věřitelů, 
přistoupí soud ke zkoumání toho, zda jsou pro potvrzení vyrovnání splněny další 
zákonné podmínky a zda potvrzení vyrovnání nebrání některá z překážek uvedená 
v zákoně.  
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Soud zkoumá:  
 
� Zda nejsou vyrovnáním dotčeny nároky osob oprávněných požadovat vyloučení 

věcí a nároky oddělených věřitelů – soud zkoumá, zda dlužník v rámci vyrovnání 
nepeněžitou formou nenabízí věřitelům spolu s jinými věcmi i věci, ke kterým nemá 
vlastnické právo, nebo věci, s nimiž není oprávněn disponovat.  

� Zda jsou přednostní pohledávky zaplaceny nebo jejich zaplacení je zajištěno – 
zákon předpokládá, že v době, kdy bude soud rozhodovat o potvrzení vyrovnání, 
budou přednostní pohledávky zaplaceny. Jejich zaplacení však nebude ke dni 
potvrzení vyrovnání možné v těch případech, kdy nebude zatím známa  jejich výše 
(např. odměna vyrovnacího správce). V takovém případě je vhodné zajistit jejich 
zaplacení složením adekvátní částky do soudní úschovy do doby, než bude jejich výše 
známa. Nepoužitá část takto složených prostředků bude po úhradě přednostní 
pohledávky uvolněna ve prospěch dlužníka.  

� Zda věřitelé ostatních pohledávek jsou uspokojeni stejnou měrou, pokud 
nesouhlasili s tím, aby některý byl uspokojen výhodněji a zda některému věřiteli 
stejného pořadí není poskytnuta zvláštní výhoda. 

� Zda nejsou dotčena práva věřitelů proti spoludlužníkům a ručitelům dlužníka 
mimo případy, kdyby s tím tito věřitelé výslovně souhlasili.  

 
Soud musí vyrovnání zamítnout, když zjistí, že:  
 
� jsou důvody, pro které nemělo být vyrovnání povoleno – dlužník nesleduje 

vyrovnáním poctivý záměr (chce dosáhnout pouze vymazání poloviny svých dluhů, finguje 
proto úpadek, chce vyrovnáním zkrátit věřitele – nabízí méně, než jeho majetek a poměry 
dovolují apod.), 

� nabídka zaplacení věřitelům není věrohodná, chybí dlužníkův plán reorganizace nebo 
refinancování,  

� dodatečně vyjde najevo, že dlužník byl odsouzen pro podvod, v předchozích pěti 
letech proběhlo jeho vyrovnání s věřiteli nebo byl prohlášen konkurz,  

� některý věřitel byl nedůvodně zvýhodněn. 
 
Dále soud může zamítnout potvrzení vyrovnání, když:  
 
� výhody z přijatého vyrovnání by byly ve značném rozporu s dlužníkovými 

hospodářskými poměry,  

� není možné tyto poměry průkazně zjistit, protože dlužník nevedl řádné účetnictví,  

� přijaté vyrovnání by bylo v rozporu se společným zájmem věřitelů.  
 
K těmto překážkám přihlíží soud pouze fakultativně, když je hodnotí případ od případu.  
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Účinky potvrzeného vyrovnání  
 
Nabylo-li usnesení o potvrzení vyrovnání právní moci, tj. je vykonatelné a dlužník 
úplně a včas své povinnosti podle něho splnil, zaniká jeho povinnost splnit věřitelům 
tu část závazku, k jejímuž plnění nebyl podle obsahu vyrovnání povinen, a to i tehdy, 
jestliže hlasovali proti přijetí vyrovnání nebo se hlasování nezúčastnili.  
 
Ve stejný okamžik dlužníkovi zaniká v plném rozsahu povinnost dlužníka plnit 
závazky vůči věřitelům, kteří nepřihlásili své pohledávky.  
 
Ukončení vyrovnání  
 
V návrhu na vyrovnání dlužník v rámci vyrovnací nabídky věřitelům uvádí lhůtu, ve 
které se zavazuje vyrovnací kvótu uhradit. Tato lhůta činí maximálně dva roky od 
podání návrhu na vyrovnání.  
 
Vyrovnací řízení je ukončeno usnesením, kterým soud prohlásí vyrovnání za 
skončené. Toto rozhodnutí vydává soud bezprostředně po právní moci usnesení 
o potvrzení vyrovnání.  
 
Skončením vyrovnání zanikají účinky spojené s povolením vyrovnání:  
 
� plně se obnovuje dispoziční oprávnění dlužníka nakládat se svým majetkem,  

� ruší se zákaz navrhnout na dlužníkův majetek konkurz,  

� odpadá překážka výkonu rozhodnutí pro nepřednostní pohledávky.  
 
Skončením vyrovnání zaniká funkce vyrovnacího správce.  
 
Po skončení vyrovnání je na dlužníkovi, aby včas a řádně platil svým věřitelům podle 
usnesení o potvrzení vyrovnání.  
 
 
 Příklad – pokus o vyrovnání 
  
V případě konkurzního řízení vedeného na majetek úpadce Vamberecké maso uzeniny, a. s. byla 
nejdříve snaha řešit nastalou situaci formou vyrovnání. Dlužník podal návrh na vyrovnání, kterému 
soud vyhověl a vyrovnání povolil. 
 
Tento právní akt však započal proces, kdy dodavatelé začali prodávat své pohledávky odběratelům, 
což jen v prvním měsíci zapříčinilo, že firma zaplatila 36 milionů korun svým odběratelům. 
 
Aby se zamezilo těmto dodavatelsko-odběratelským zápočtům, byla zřízena dceřinná společnost, přes 
kterou byl realizován obchod veškeré produkce masa a masných výrobků. 
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Proti rozhodnutí o povolení vyrovnání podalo celkem sedmnáct věřitelů odvolání. Shodně uváděli, 
že dlužník nemá v úmyslu se poctivě vyrovnat se svými věřiteli. Zmiňovali, že po podání návrhu 
na povolení vyrovnání dlužník založil dceřinnou společnost VMU – obchodní s. r. o., kam 
převedl své pohledávky a zabránil tak možnosti poctivého vyrovnání se s věřiteli. 
 
Taktéž namítali, že dlužníkem navrhovaný způsob uspokojení jeho závazků v rozsahu 30 % je 
nedostatečný. 
 
Poukazovali na to, že návrh neodkazuje na žádné osoby, jež by byly ochotné zavázat se za splnění 
vyrovnání jako spoludlužníci nebo ručitelé. 
 
Dlužník v návrhu rovněž nekonkretizoval, jaká opatření provede k reorganizaci a pro další 
financování podniku. 
 
Vrchní soud zrušil usnesení o vyrovnání. 
 
Relevance byla přiznána existenci dceřiné společnosti, což se jevilo jako zásadní při posouzení 
okolnosti, zda je návrhem sledován poctivý záměr. 
 
Dlužníkův postup byl hodnocen také z hlediska, že postoupení pohledávek třetí osobě by mohlo být 
pokládáno za úkon poškozující věřitele, neboť byl krácen dlužníkův majetek. 
 
Následně byl jedním věřitelem podán návrh na prohlášení konkurzu, ke kterému se úpadce připojil. 
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VI. Konkurz a likvidace obchodní společnosti 
 

8.  Průběh konkurzu 
 
Proces konkurzního řízení představuje řadu na sebe přesně navazujících fází, které si ve 
stručnosti představíme. 
 
� přípravná fáze 

 
Od podání návrhu na prohlášení konkurzu do rozhodnutí o tomto návrhu běží tzv. 
přípravná fáze. Součástí přípravné fáze může být řízení o ochranné lhůtě.  
 
� prohlášení konkurzu  

� fáze vlastního konkurzu  
 
Začíná dnem prohlášení konkurzu. V této fázi jsou přihlašovány pohledávky, 
uskutečňuje se přezkum přihlášených pohledávek, dochází ke zjišťování konkurzní 
podstaty, k vymáhání plnění do podstaty a jejímu zpeněžení. V této fázi probíhá též 
uspokojování nároků na vyloučení majetku z podstaty, nároků na oddělené uspokojení, 
pohledávek za podstatou a pracovních nároků.  
 
� konečná zpráva   

� vydání rozvrhového usnesení, rozvrh výtěžku  

� zrušení konkurzu a zproštění správce konkurzní podstaty funkce 
 
Cílem konkurzu i vyrovnání je poměrně uspokojit věřitele z dlužníkova majetku.  
 
Cílem podle stávajícího konkurzního zákona není zachovat další fungování podniku ani 
zachování zaměstnanosti v určité oblasti (ačkoliv správce při zpeněžování konkurzní 
podstaty k tomuto faktoru musí přihlížet). Konkurz a vyrovnání neslouží také jako 
sankce dlužníkovi za jeho úpadek. Hlavním úkolem konkurzu a vyrovnání je poměrné, 
tj. částečné uspokojení věřitelů z výtěžku získaného zpeněžením konkurzní podstaty. 
 
Návrh na prohlášení konkurzu 
 
Povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu bez zbytečného odkladu mají právnická 
osoba nebo fyzická osoba – podnikatel, která je v úpadku. Tuto povinnost má i statutární 
orgán právnické osoby, likvidátor právnické osoby v likvidaci, je-li předlužena, 
a zákonní zástupci fyzické osoby.  
 
Fyzické osoby – nepodnikatelé (spotřebitelé) nemají zákonnou povinnost podat návrh 
na konkurz nebo návrh na vyrovnání. Nicméně v případě, že u fyzické osoby – 
nepodnikatele nastane úpadek, může jej řešit prostřednictvím konkurzního nebo 
vyrovnacího řízení.  
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O návrhu na prohlášení konkurzu rozhoduje soud zpravidla bez jednání. Existují různé 
alternativy soudního rozhodnutí:  
 
� zamítnutí konkurzního návrhu – v případě, kdy soud zjistí, že u dlužníka nejsou 

splněny zákonné předpoklady (dlužník např. prokáže, že je schopný splácet pohledávky, že 
pohledávka věřitele neexistuje nebo zanikla např. splněním atd.). 

� zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku dlužníka postačujícího k úhradě nákladů 
konkurzu – zjistí-li soud, že majetek dlužníka je nepatrné aktivní hodnoty.  

� zastavení řízení o prohlášení konkurzu – může být uskutečněno na základě 
nezaplacení zálohy na náklady konkurzu, nebo v případě, že návrh na prohlášení 
konkurzu nebyl ve lhůtě doplněn nebo opraven podle výzvy soudu, dále za situace, 
kdy nejsou splněny procesní podmínky, či když navrhovatel vezme svůj návrh zpět.  

� prohlášení konkurzu – je-li návrh na prohlášení konkurzu podaný dlužníkem, musí 
soud prohlásit konkurz do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu a proti 
usnesení o prohlášení konkurzu se nelze odvolat. V ostatních případech je konkurz 
prohlášen bez zbytečného odkladu a dlužník má možnost odvolání.  

 
Všechna tato rozhodnutí se realizují formou usnesení.  
 
 
8.1  Prohlášení konkurzu    
 
Soud prohlásí konkurz bez zbytečného odkladu poté, co je osvědčen dlužníkův 
úpadek (byla prokázána existence alespoň dvou věřitelů se splatnými pohledávkami a dlužníkova 
neschopnost platit – nestačí tedy pouhá neochota dlužníka k placení, překonatelná exekucí, nebo 
bylo prokázáno zastavení plateb, nebo předlužení – splatné závazky převyšují aktiva dlužníka 
a nelze očekávat výnos z pokračujícího podnikání).  
 
Bez zbytečného odkladu znamená, že soud může své rozhodnutí odložit na dobu, kdy 
dlužník má podle své obrany v časově blízkém období získat prostředky k úhradě svých 
dluhů (např. dojednává se přeúvěrování, k dlužníkovi vstupuje strategický partner s majetkovým 
vnosem apod.).  
 
Je-li zřejmé, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů konkurzu, 
zamítne soud návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Přitom je soud 
oprávněn učinit si úsudek o prodejnosti majetku dlužníka nebo o dobytnosti jeho 
pohledávek. Soud pak zároveň podá návrh na výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.  
 
Prohlášení konkurzu může někdy vyplynout i z prováděné likvidace subjektu, neboť 
likvidátor právnické osoby je povinen podat návrh na prohlášení konkurzu, pokud zjistí, 
že je dáno předlužení. Jestliže je prohlášen konkurz ohledně právnické osoby v likvidaci, 
likvidace se po dobu jeho trvání přerušuje.  
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Konkurzní a vyrovnací zákon nelze nikdy použít na obce, kraje a stát. Ostatní subjekty 
shora uvedené mohou být plně podrobeny konkurzu nebo navrhnout vyrovnání 
s jedinou výjimkou – pokud stát převezme písemně a v náležité právní formě veškeré 
jejich dluhy nebo se za ně zaručí.  
 
Konkurz nelze také prohlásit na majetek politické strany či politického hnutí v době od 
vyhlášení voleb až do desátého dne po jejich skončení. V poslední řadě nemůže být 
konkurz prohlášen na podnikatele zemědělce po dobu vegetačního zemědělského 
období od 1. dubna do 30. září.  
 
Usnesení o prohlášení konkurzu  
 
O prohlášení konkurzu rozhodne soud usnesením. V usnesení musí být tyto výroky:  
 
� přesné označení dlužníka, na jehož majetek se prohlašuje konkurz (jméno a bydliště 

úpadce, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci), 

� ustavení správce konkurzní podstaty, jeho jméno, sídlo,  

� výzva věřitelům, aby ve lhůtě stanovené soudem přihlásili své pohledávky – lhůta 
nesmí být kratší než 30 dnů a delší jak tři měsíce. Současně mají být věřitelé 
upozorněni, že na jejich nárok přihlášený později než dva měsíce po prvním 
přezkumném jednání nebude brán zřetel. Soud musí věřitele vyzvat ke sdělení, jaká 
zajišťovací práva vůči úpadci uplatňují k označení předmětu, právního důvodu 
a druhu zajištění.  

� výzva vůči třetím osobám, aby plnění svých závazků vůči úpadci poskytovali 
pouze správci konkurzní podstaty. 

 
Usnesení musí být okamžikem, kdy je vydáno, vyvěšeno na úřední desce příslušného 
rozhodujícího soudu a úřední desce okresního soudu dlužníka. Vyvěšením usnesení 
o prohlášení konkurzu na úřední desce konkurzního soudu nastávají všechny 
zákonné důsledky prohlášení konkurzu bez ohledu na případné odvolání dlužníka.  
 
Usnesení se publikuje v Obchodním věstníku, obchodním rejstříku, příp. živnostenském 
rejstříku.  
 
K účinkům prohlášení konkurzu patří: 
 
� dlužník se stává úpadcem a nesmí nakládat se svým majetkem. Je-li to fyzická 

osoba, zaniká společné jmění manželů. Dlužník nesmí odmítnout dar nebo 
dědictví. Dlužník právně nezaniká, ani se neomezuje jeho způsobilost k právním 
úkonům, ale ztrácí dispoziční oprávnění ke svému majetku, který bude tvořit 
konkurzní podstatu. S tím, co není předmětem konkurzní podstaty, nebo co bude 
z podstaty vyloučeno, může úpadce libovolně a neomezeně nakládat.  

� oprávnění nakládat s úpadcovým majetkem přechází na správce konkurzní 
podstaty, 

� nekončí provoz úpadcova podniku, 
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� přerušují se všechna řízení týkající se majetku v konkurzní podstatě s výjimkou 
trestního řízení a exekuce. Exekuci je možné nařídit, nemůže být však provedena. 
V přerušených řízeních, kde je úpadce na straně žalované, nelze pokračovat, takový 
nárok se musí přihlásit do konkurzního řízení. V ostatních řízeních lze pokračovat na 
návrh, který může podat např. správce. Řízení proti úpadci nelze po prohlášení 
konkurzu zahájit a vést vůbec, lze tak učinit jen proti správci a na návrh správce.  

� zanikají práva na oddělené uspokojení, která vznikla dva měsíce před zahájením 
konkurzního řízení a později,  

� všechny závazky v konkurzu se stávají splatnými, 

� zanikají úpadcovy jednostranné úkony – např. plné moci, prokury, příkazy, návrhy 
na uzavření smluv, 

� není možné provést započtení na majetek patřící do konkurzní podstaty, 

� zanikají věcná břemena zatěžující majetek podstaty a vzniklá za nápadně 
nevýhodných podmínek dva měsíce před zahájením konkurzního řízení.  

 
 
8.2  Konkurzní podstata a soupis konkurzní podstaty  
 
Konkurzní podstata  
 
 Pojem konkurzní podstata se používá pro označení a vymezení majetku, který 
 podléhá režimu konkurzu a kterého se týkají účinky prohlášení konkurzu. 
 Prohlášením konkurzu na majetek dlužníka se majetek podléhající konkurzu 
 (nemusí jít pouze o majetek dlužníka samého) stává konkurzní podstatou.  
 
Majetek tvořící konkurzní podstatu lze zásadně rozdělit takto:  
 
� patřil dlužníkovi (úpadci) v den prohlášení konkurzu a který úpadce nabyl za 

konkurzu.  

� náleží do konkurzní podstaty z vypořádání společného jmění úpadce a jeho manžela.  

� plnění z neúčinných a odporovatelných úkonů úpadce. 

� majetek, jímž osoby odlišné od úpadce zajišťují úpadcovy závazky.  
 
Vlastní majetek úpadce 
 
Jedná se tedy o majetek, který patřil dlužníkovi (či náležel do jeho společného jmění 
manželů) v den prohlášení konkurzu, a majetek, který z jakéhokoliv právního důvodu 
nabyl za konkurzu.  
 
Majetkem jsou věci a jejich součásti a příslušenství – věci movité, nemovité, zvířata, 
soubory věcí, podnik, finanční investice, zásoby, práva (know-how, obchodní známka, 
patent, ochranná známka), podíly v obchodních společnostech, spoluvlastnické podíly, 
vypořádané podíly ze společného jmění manželů, pohledávky.  
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Majetek z vypořádání společného jmění úpadce  
 
Pokud SJM úpadce a jeho manžela nezaniklo před prohlášením konkurzu, zaniká dnem 
prohlášení konkurzu. Zaniklé společné jmění je třeba vypořádat, a to i v případě, že 
zaniklo již před prohlášením konkurzu, ale dosud nebylo vypořádáno. K vypořádání 
SJM je namísto úpadce oprávněn správce konkurzní podstaty. Vypořádání lze provést 
dvěma způsoby:  
 
1. Dohodou o vypořádání SJM 
 
Dohodu uzavře s manželem úpadce správce namísto úpadce. K účinnosti dohody 
o vypořádání SJM je třeba, aby ji schválil konkurzní soud usnesením činěným v rámci 
své dohlédací činnosti.  
 
2. Soudním rozhodnutím o vypořádání SJM 
 
Návrh na jeho zahájení podává správce. Správce má v těchto řízeních postavení 
účastníka místo úpadce, v řízeních o vypořádání SJM již dříve probíhajících se správce 
stává jeho účastníkem až dnem prohlášením konkurzu na majetek úpadce.  
 
Majetek třetích osob zajišťující pohledávky za úpadcem  
 
Součástí konkurzní podstaty se může stát i majetek, který není a nikdy nebyl ve 
vlastnictví úpadce. Pokud pohledávky věřitelů vůči úpadci jsou zajištěny věcmi, právy 
nebo pohledávkami ve vlastnictví osob odlišných od úpadce, a to buď zástavním či 
zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva či 
postoupením pohledávky, pak správce musí nejprve vyzvat třetí osobu, v jejímž 
vlastnictví je předmět zajištění, aby do 30 dnů od doručení jeho výzvy buď vyplatila do 
podstaty celou zajištěnou pohledávku, nebo aby složila cenu předmětu zajištění.  
 
Majetek nenáležející do konkurzní podstaty 
 
Do konkurzní podstaty nepatří následující majetek: 
 
� ten, který nelze exekuovat. Jedná se o majetek, který potřebuje občan nezbytně 

k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny – běžné oděvy, obvyklé 
vybavení domácnosti, předměty osobní povahy, zdravotní pomůcky, hotové peníze 
do výše 1.000,-- Kč, nezabavitelná část mzdy, některá pojistná plnění, některé sociální 
dávky, část autorských práv aj.  

� věci restituční povahy, vydávané podle zákona o půdě, o mimosoudních 
rehabilitacích ad.), pokud byly restituční nároky včas uplatněny, 

� nemovitosti ležící v cizině.  
 
Majetek konkurzní podstaty započne správce zjišťovat ihned po prohlášení konkurzu. 
Zjištěný majetek sepíše správce do tzv. soupisu konkurzní podstaty.  
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Soupis konkurzní podstaty 
 
 Soupis podstaty je listinou, která správce opravňuje ke zpeněžení sepsaného 
 majetku. Jakmile je věc, právo nebo jiná majetková  hodnota do soupisu zapsána, 
 může s ní nakládat pouze správce nebo osoba, jíž k tomu dal správce souhlas.  
Řádné a včasné zjištění konkurzní podstaty je předpokladem její co nejefektivnější 
správy a následného zpeněžení a je tedy základním předpokladem naplnění účelu 
konkurzu – tj. maximálního možného uspokojení konkurzních věřitelů. Soupis podstaty 
je správce povinen provést a soudu předložit co nejdříve, a to i v případě, že tento soupis 
není úplný a bude později nutno ho doplnit či jinak aktualizovat.  
 
Soupis konkurzní podstaty předložený soudu a založený v soudním spisu je totiž 
jediným jednoznačně prokazatelným způsobem sepsání věci či jiné majetkové hodnoty 
do podstaty.  
 
 
 
 Příklad – soupis konkurzní podstaty 
 
V konkurzním řízení na majetek úpadce Vamberecké maso uzeniny, a. s. byl do soupisu konkurzní 
podstaty sepsán celý podnik s následujícím členěním, přičemž jednotlivé majetkové položky byly 
podrobně specifikovány v přílohách:  
 

S O U P I S   K O N K U R Z N Í   P O D S T A T Y 

  Č. j.: xxxxx 

V KONKURZNÍ VĚCI ÚPADCE Vamberecké maso uzeniny, a. s. 

   
SE SÍDLEM Vamberk, Radniční 315, PSČ 517 54 

   
I Č O 60 10 88 94 

   

STRUČNÝ NÁZEV PŘÍLOHA 
STAV KE DNI 

PROHLÁŠENÍ KONKURZU 
(Kč) 

      
DLOUHODOBÝ MAJETEK    393 367 175,60 

      Dlouhodobý nehmotný majetek    0,00 

dlouhodobý nehmotný majetek    0,00 

software 1 0,00 

jiný dlouhodobý nehmotný majetek   0,00 

Dlouhodobý hmotný majetek – odpisovaný   357 269 143,90 

budovy, haly a stavby 2 297 934 985,30 

samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 57 262 428,70 

nedokončené hmotné investice 4 2 071 729,90 

jiný dlouhodobý hmotný majetek 5 0,00 
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Dlouhodobý hmotný majetek – neodpisovaný   35 789 737,80 

pozemky 6 35 789 737,80 

jiný dlouhodobý hmotný majetek   0,00 

Finanční investice   308 293,90 

podílové CP a vklady v podnicích s rozh. vlivem   0,00 

podílové CP a vklady v podnicích s podst. vlivem   0,00 

ostatní investiční a cenné papíry a vklady 7 308 293,90 

půjčky podnikům ve skupině   0,00 

ostatní půjčky   0,00 

      ZÁSOBY   23 483 294,67 

      Materiál 8 6 274 501,58 

Nedokončená výroba a polotovary 9 4 827 699,00 

Výrobky 10 12 308 005,41 

Zvířata 11 800,00 

Zboží 12 72 288,68 

   FINANČNÍ MAJETEK   143 389,93 

      Peníze   96 117,00 

peníze 13 96 117,00 

pokladny (USD a ATS)   0,00 

ceniny   0,00 

Účty v bankách   47 272,93 

bankovní účty 14 47 272,93 

Krátkodobý finanční majetek   0,00 

majetkové cenné papíry   0,00 

vlastní akcie   0,00 

      
ZÚČTOVACÍ VZTAHY   75 839 702,00 

      Dlouhodobé pohledávky   75 839 702,00 

pohledávky z obchodního styku 15 75 839 702,00 

pohledávky za společníky a sdružením   0,00 

 
 
8.3  Přihlášky pohledávek 
 
Přihláška pohledávky je základní formou, kterou konkurzní věřitelé uplatňují své 
nároky v úpadkovém řízení. Řádným a včasným podáním přihlášky se stává úpadcův 
věřitel věřitelem konkurzním a tedy účastníkem konkurzního řízení.  
 
Přihlášku pohledávky musí v konkurzu uplatnit i věřitel, který podal návrh na 
prohlášení konkurzu a k jehož návrhu byl konkurz prohlášen.  
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Pohledávku si přihlašují 
 
� Úpadcovi věřitelé. Pohledávku si mohou přihlásit i věřitelé, jejichž pohledávka za 

úpadcem ještě nevznikla a ani není jisté, jestli v budoucnu vznikne.  

� Úpadcovi ručitelé (pro případ, že by v průběhu konkurzu plnili věřiteli úpadce).  

� Osoby, jejichž věci, práva nebo pohledávku zajišťují pohledávky oddělených 
věřitelů za úpadcem (zástavci).  

 Např. dlužník si vzal úvěr u banky. Banka tedy vystupuje jako věřitel. Za dlužníka se zaručila 
třetí osoba např. tím, že zastavila svou nemovitost ve prospěch banky. Poté byl na dlužníka 
prohlášen konkurz a třetí osoba si přihlašuje svou pohledávku jako osoba, jejíž věc (nemovitost) 
zajišťuje pohledávku (z poskytnutého úvěru) odděleného věřitele úpadce (banky).  

� Oddělení věřitelé.  
 
Lhůty pro podání přihlášky  
 
V usnesení o prohlášení konkurzu je obsažena výzva konkurzním věřitelům, aby se se 
svými pohledávkami přihlásili do konkurzu v soudem stanovené lhůtě. Ta se může 
pohybovat v rozmezí od 30 dnů až do třech měsíců od prohlášení konkurzu. Takto 
stanovená lhůta není lhůtou propadnou a jejím cílem je soustředit většinu pohledávek za 
úpadcem na první přezkumné jednání.  
 
Existuje skupina pohledávek, jejichž nositelé je nemusí do konkurzu přihlásit. Takové 
pohledávky nepodléhají přezkumu a lze je uspokojit kdykoliv v průběhu konkurzu, 
pokud na jejich uspokojení má správce konkurzní podstaty finanční prostředky.  
 
Jedná se o následující nároky:  

 

� pohledávky za podstatou, pokud vznikly po prohlášení konkurzu. Jsou to:  

- hotové výdaje a odměna správce konkurzní podstaty, 
- náklady spojené s udržováním a správou podstaty, 
- náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora a odměna odpovědného zástupce 

za činnost prováděnou po prohlášení konkurzu, 
- daně, poplatky, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 
- nároky věřitelů ze smluv uzavřených správcem podstaty,  
- nároky na vrácení plnění ze smluv, od nichž bylo odstoupeno, 
- pohledávky výživného ze zákona.  

 
� pracovní nároky za období po prohlášení konkurzu včetně měsíce, v němž byl 

konkurz prohlášen: 

- mzdové nároky úpadcových zaměstnanců a jejich odměna za pracovní pohotovost,  
- odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,  
- nároky úpadcových zaměstnanců na náhradu mzdy za dovolenou, za svátek a při 

překážkách při práci, 
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- nároky úpadcových zaměstnanců z titulu převedení mzdových nároků 
úpadcových zaměstnanců úpadci na smluvním základě,  

- odstupné úpadcových zaměstnanců poskytované při skončení pracovního poměru,  
- hmotné zabezpečení poskytované úpadcovým zaměstnancům podle zvláštních 

předpisů,  
- nároky na náhradu mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru,  
- náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, které vznikly úpadcovým 

zaměstnancům při plnění pracovních povinností,  
- náhrady příslušející úpadcovým zaměstnancům za opotřebení vlastního nářadí, 

zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce,  
- splátky náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při 

uznání invalidity nebo částečné invalidity, není-li hrazena jinak a nároky na 
náhradu nákladů na výživu pozůstalých, jde-li o náklady poskytované 
v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.  

 
� pracovní nároky, které vznikly za poslední tři roky před prohlášením konkurzu: 

- mzdové nároky úpadcových zaměstnanců a jejich odměna za pracovní pohotovost,  
- odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 
� pohledávka z vypořádaného SJM – tato pohledávka ale není pohledávkou za 

podstatou, kterou by bylo možno uspokojit kdykoliv v průběhu konkurzu, ale 
pohledávkou II. třídy, která podléhá poměrnému uspokojení v rámci rozvrhového 
usnesení.   

 
Seznam přihlášených pohledávek  
 
Stejnopisy všech přihlášek spolu s přílohami doručí soud správci konkurzní podstaty. 
Ten z nich sestaví seznam. V seznamu správce uvede ke každé přihlášce pohledávky 
zvlášť, zda ji uznává nebo popírá a důvod a výši popření. Některé pohledávky správce 
do seznamu vůbec nezařadí. Jedná se o ty, které nejsou přihlášeny řádně a včas – 
k takovým správce vůbec nepřihlíží, o ty, které se do konkurzu nepřihlašují a také 
o pohledávky, které v konkurzu nelze uspokojit.  
 
Správce seznam rozdělí na tři samostatné díly, v kterých zvlášť uvede: 
  
� pohledávky s právem na oddělené uspokojení,  

� pohledávky první třídy,  

� pohledávky druhé třídy.  
 
 Pohledávkami první třídy jsou nároky úpadcových zaměstnanců 
 z pracovněprávních vztahů, vzniklé poslední tři roky před prohlášením 
 konkurzu, pokud nešlo o výše uvedené pohledávky za podstatou, nároky 
účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem a pohledávky výživného ze 
zákona.  Pohledávkami druhé třídy jsou ostatní pohledávky.  
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Pohledávka s právem na oddělené uspokojení  
 
 Oddělenými věřiteli jsou věřitelé, kteří mají právo na oddělené uspokojení, jelikož 
 mají za úpadcem pohledávku, která je zajištěna: 
 
� zástavním právem,   

� zadržovacím právem,  

� omezením převodu nemovitostí,  

� převodem práva nebo 

� postoupením pohledávky.  
 
Oddělení věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku 
zpeněžení věci, práva nebo pohledávky, jímž byla zajištěna. Poté, co správce zpeněží 
věc, právo nebo pohledávku, k níž se váže právo na oddělené uspokojení, odečte od 
získaného výtěžku náklady spojené s jejím udržováním, správou a prodejem (např. 
znalecké posudky, ostraha a pojištění, daně, opravy apod.). Odečítat se mohou pouze ty 
náklady, které lze k věci, právu nebo pohledávce adresně přiřadit.  
 
 
8.4 Zpeněžování konkurzní podstaty 
 
Majetek náležející do konkurzní podstaty může správce zpeněžovat s ohledem na právní 
a ekonomické okolnosti věci buď jednotlivě nebo jako určité soubory majetkových 
hodnot anebo prodejem podniku úpadce jako celku, kdy na nabyvatele přecházejí jen 
věci, práva a jiné majetkové hodnoty, sloužící k provozování podniku.  
 
Bez zpeněžení podstaty nelze v konkurzu zpravidla ani dosáhnout uspořádání 
majetkových poměrů úpadce nebo poměrného uspokojení konkurzních věřitelů, 
neboť pohledávky konkurzních věřitelů lze uspokojit pouze vydáním výtěžku ze 
zpeněžení podstaty. Jiný možný způsob uspokojení pohledávek konkurzních věřitelů při 
konkurzu ZKV neupravuje a proto není možné, aby byli konkurzní věřitelé 
uspokojováni jakýmkoliv nepeněžitým plněním a to v jakékoliv podobě (např. věcmi, 
reálným rozdělením věcí z podstaty, postoupením nebo započtením úpadcových pohledávek, 
kapitalizací pohledávek apod.). 
 
Konkurzní podstatu nelze nikdy rovnou rozdělit a rozdat mezi konkurzní věřitele, ale je 
třeba ji vždy nejprve zpeněžit a teprve výtěžek z tohoto zpeněžení lze mezi konkurzní 
věřitele rozvrhnout.  
 
K tomu, aby bylo cíle a účelu konkurzu dosaženo co nejdříve, je nutné, aby 
i zpeněžení podstaty proběhlo co nejrychleji.  
 
Zákon upravuje tři standardní způsoby zpeněžení konkurzní podstaty:  
 
� veřejnou dražbu,  
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� prodejem mimo dražbu (tzv. přímý prodej, prodej z volné ruky), 

� soudním výkonem rozhodnutí  

a) zpeněžením podstaty prodejem podle ustanovení občanského soudního řádu o 
výkonu rozhodnutí soudem,  

b) prodejem exekucí provedenou soudním exekutorem. 
 
Volba nejvhodnějšího z těchto tří možných způsobů zpeněžení podstaty závisí vždy na 
úvaze správce.  
 
Při zpeněžování konkurzní podstaty je správce povinen postupovat tak, aby byla šetřena 
možnost zachování podnikatelské činnosti a pracovních příležitostí, a tak, aby bylo 
chráněno životní prostředí nebo jiný zvláště významný veřejný zájem.   
 
Při zpeněžování konkurzní podstaty je preferován maximální výnos při minimálních 
nákladech.  
 
 
8.5 Konečná fáze konkurzu 
 
 Návrh na rozvrh je vlastně výpočet toho, kolik bude kterému z věřitelů vyplaceno. 
 Návrh na rozvrh spolu s upraveným seznamem přihlášek pohledávek předloží 
 správce soudu po nabytí právní moci usnesení o schválení konečné zprávy 
 a vyúčtování odměny a výdajů správce.  
 
Podmínky pro podání návrhu na rozvrh  
 
Kromě právní moci usnesení o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny 
a výdajů správce je praktickým předpokladem pro podání návrhu na vydání 
rozvrhového usnesení hlavně:  
 
� přezkoumání přihlášených pohledávek a uzavření okruhu možných konkurzních 

věřitelů – nezbytné pro konečné vyčíslení všech konkurzních pohledávek 
a k rozdělení částky určené pro rozvrh mezi ně.  

� pravomocné ukončení incidenčních sporů (spory o pravost, výši nebo pořadí popřených 
pohledávek) – nezbytné pro určení, kolik z popřených pohledávek bude uspokojováno.  

� promítnutí výsledků incidenčních sporů a marného uplynutí lhůt k jejich zahájení  
do upraveného seznamu přihlášených pohledávek – nezbytnost určení, kolik 
u popřených nároků bude pravomocně určeno a tak připuštěno k uspokojení při 
rozvrhu.  

� nespornost dosud neuspokojených pohledávek a nároků, které lze uspokojit 
kdykoliv v průběhu konkurzu – nebyly-li tyto pohledávky (za podstatou, pracovní 
nároky, nároky na vyloučení věci z podstaty a nároky na oddělené uspokojení) uspokojeny 
v průběhu konkurzu, je pro jejich uspokojení podle rozvrhu potřeba, aby byly tyto 
pohledávky nesporné.  

� vydání veškerých výtěžků odděleným věřitelům.  
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Pro sestavení rozvrhového návrhu i pro vydání rozvrhového usnesení samého je 
vhodné, aby veškeré pohledávky, které mohou být uspokojeny kdykoliv v průběhu 
konkurzu, již byly v mezidobí od schválení konečné zprávy do podání návrhu na 
rozvrh zcela uspokojeny a předmětem rozvrhu tak byly již výlučně konkurzní 
pohledávky, které jinak než na základě rozvrhového usnesení uspokojit nelze. Tím se 
návrh na rozvrh výrazně zjednodušuje. 
 
Rozvrhové usnesení  
 
Poté, co soud přezkouší správnost správcem vypočtených částek určených pro rozvrh, 
vydá rozvrhové usnesení. V rozvrhovém usnesení soud:  
 
� uloží správci povinnost vyplatit dosud neuhrazené pohledávky za podstatou 

a nevyplacené pracovní nároky,  

� uloží správci vyplatit nevyplacené pohledávky s právem na oddělené uspokojení,  

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

� rozhodne o vypořádání zálohy na náklady konkurzu,  

� rozhodne o složení částek připadajících na pohledávky, u nichž nebyl dokončen 
dosud spor o jejich pravost, výši či pořadí, do úschovy soudu.  

 
K uspokojení konkurzních pohledávek podle rozvrhového usnesení správce přikročí 
až po právní moci rozhodnutí ve lhůtě stanovené k provedení rozvrhu. Splnění 
rozvrhového usnesení oznámí správce soudu a současně s tím podá návrh na zrušení 
konkurzu po splnění rozvrhového usnesení.  
 
Rozvrhové usnesení soud doručí účastníkům konkurzu (úpadci a konkurzním 
věřitelům, jejichž pohledávky dosud nebyly uspokojeny) a konkurznímu správci. Dále je 
vyvěsí na úřední desce soudu.  
 
Proti rozvrhovému usnesení je přípustné odvolání, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 
vyvěšení na úřední desce soudu.  
 
Neuspokojené části pohledávek konkurzních věřitelů po rozvrhu nezanikají. Na 
základě seznamu přihlášek lze pro zjištěnou pohledávku po zrušení konkurzu vést 
výkon rozhodnutí na úpadcovo jmění.  
 
V případě, že bylo v rozvrhovém usnesení uloženo správci složit určité částky do 
soudní úschovy, nelze po splnění rozvrhového usnesení zrušit konkurz a poté zprostit 
správce funkce. Správce musí být ve své funkci do té doby, dokud nejsou incidenční 
spory ukončeny. Ke zrušení konkurzu může dojít až poté, co budou vypořádány 
všechny částky složené v soudní úschově.  
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Výpočet % uspokojení u pohledávek II. třídy 
 
 

 
třídy II. pohledávek objemcelkový 

třídy II. pohledávky na ípřipadajíc rozděleník  určená částka  uspokojení % =  

 
Zrušení konkurzu  
 
Konkurzní řízení končí až právní mocí usnesení soudu o zrušení konkurzu. Konkurzní 
soud usnesením zruší konkurz:  
 
� v případě, kdy zjistí, že nejsou předpoklady pro konkurz,  

� bylo splněno rozvrhové usnesení,  

� s návrhem úpadce na zrušení konkurzu vyjádřili všichni konkurzní věřitelé svůj 
souhlas na listině s úředně ověřeným podpisem a souhlasil-li s tím i správce,  

� majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, přičemž se nepřihlíží 
k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným 
z podstaty,  

� došlo-li k fúzi úpadce nebo k převodu jmění úpadce na společníka úpadce. 
 
Konkurz se zrušuje také při úmrtí úpadce.    
 
Z jiných důvodů konkurz nelze zrušit. O zrušení konkurzu rozhoduje soud vždy 
usnesením.  
 
Zrušení z důvodu neexistence předpokladů pro konkurz  
 
Za předpoklady pro konkurz je třeba považovat zejména existenci úpadku včetně 
potřebné mnohosti konkurzních věřitelů. Pokud se v průběhu lhůty určené pro při-
hlášky konkurzních věřitelů nepřihlásí žádný konkurzní věřitel anebo se přihlásí pouze 
jeden konkurzní věřitel, nejsou splněny předpoklady pro konkurz.  
 
Existují i případy, kdy se úpadci podaří úpadek překonat během konkurzu. Je možné, 
aby správce v určitém okamžiku zpeněžování konkurzní podstaty shromáždil 
dostatek peněžních prostředků, ze kterých je možné uspokojit beze zbytku veškeré 
pohledávky konkurzních věřitelů. 
 
Zrušení po splnění rozvrhového usnesení  
 
Splněním rozvrhového usnesení je nutno rozumět takový stav, kdy jsou veškeré 
peněžní prostředky určené podle rozvrhu k uspokojení věřitelů správcem věřitelům 
reálně vydány.  
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Zrušení konkurzu pro nedostatek majetku  
 
ZKV umožňuje zrušit konkurz, jestliže se zjistí, že majetek podstaty nepostačuje 
k úhradě nákladů konkurzu, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám 
nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z podstaty.  
 
Kritériem ke stanovení rozsahu majetku podstaty není účetnictví úpadce. Kvalifikace 
určitého majetku jako majetku podstaty vyplývá ze zjištění skutkového stavu správcem 
konkurzní podstaty.  
 
Svojí podstatou vlastně nejde o nic jiného, než o obdobu rozhodnutí, kterým by se jinak 
rovnou zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. 
 
Fúze úpadce nebo převod jmění na společníka  
 
Samotným vyslovením souhlasu věřitelů se smlouvou o fúzi se konkurz neruší. 
Vyslovení souhlasu je pouze podmínkou k tomu, aby mohla být uzavřena smlouva 
o fúzi nebo o převodu jmění, není však důvodem ke zrušení konkurzu. Konkurzní soud 
zruší usnesením konkurz teprve tehdy, když došlo k fúzi úpadce nebo k převodu jmění 
na společníka. K fúzi úpadce dochází zápisem fúze do obchodního rejstříku, k převodu 
jmění na společníka dochází zápisem tohoto převodu do obchodního rejstříku.  
 
Zrušení konkurzu při úmrtí úpadce  
 
Zemře-li úpadce v průběhu konkurzu, vyhotoví správce zprávu o dosavadních 
výsledcích konkurzu, přičemž postupuje přiměřeně jako při sestavení konečné zprávy. 
Tuto zprávu předloží soudu, jež ji přiměřeně přezkoumá jako zprávu konečnou. Na 
místo úpadce vstupují do řízení dědici. Nemá-li úpadce dědiců, vstupuje do řízení stát.  
 
Konkurz se neruší dnem úmrtí úpadce, ale až po schválení zprávy, kterou správce 
předložil. Zpráva je postoupena soudu, který projednává dědictví. Nároky věřitelů 
nejsou tedy uspokojeny v konkurzu, ale v dědickém řízení.  
 
 

9. Zahájení likvidace 
 
Zrušení společnosti lze charakterizovat jako rozhodnutí o tom, že společnost nebude 
nadále existovat a působit v podobě, v jaké byla zřízena a zapsána v obchodním 
rejstříku, popř. jiné evidenci společností. Ke zrušení dochází nejčastěji rozhodnutím 
zakladatele, rozhodnutím valné hromady, společníků, prohlášením konkurzu nebo 
rozhodnutím soudu. Zapisuje se do obchodního rejstříku.  
 
Rozhodnutí o zrušení společnosti však ještě neznamená konec její existence. Společnost 
nadále působí, byť ve změněných podmínkách, až do svého zániku.  
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Zánik podniku nastane až výmazem podniku z obchodního rejstříku.  
 
Obchodní firma se zrušuje 
 
� uplynutím časového úseku, na který byla založena, 

� docílením záměru, kterého mělo být dosaženo, 

� dnem stanoveným v rozhodnutí společníků nebo orgánů firmy o zrušení firmy,  

� dnem stanoveným v rozhodnutí příslušného soudu o zrušení firmy, resp. dnem 
nabytí právní moci, 

� dnem stanoveným v rozhodnutí společníků nebo orgánů firmy, dochází-li k zániku 
firmy fúzí, převodem jmění na společníka, nebo v důsledku rozdělení, 

� zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení, 

� zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. 
 
Z časového hlediska jde o den rozhodnutí či nabytí jeho právní moci o tom, že společnost 
bude zrušena.  
 
 Likvidace podniku je souborem ekonomických a právních aktivit a právních 
 úkonů, které musí zajistit úplné vypořádání majetkových a právních poměrů 
 podniku bez právního nástupce, s cílem vymazat podnik z obchodního rejstříku.  
 
Důvody pro rozhodnutí o likvidaci firmy 
 
� Nenaplnění předpokládaných podnikatelských záměrů, které vede ke stagnaci 

firmy, nedosahování předpokládaných zisků nebo předpoklad budoucího záporného 
hospodářského výsledku. 

� Nástup silné konkurence na trh. Častým případem je společnost se zahraničním 
kapitálem nebo nadnárodní společnost. V takovém případě, pokud se nepodaří včas 
uzavřít s novým konkurentem rozumnou dohodu či firmu prodat, bývá jedním 
z řešení včasná likvidace.   

� Nutnost dodatečných finančních zdrojů, způsobená rozvojem odvětví. Vlastníci 
firmy s nimi nedisponují a nedokáží získat ani případného partnera pro rozvoj 
podnikání.  

� Zásadní změna podnikatelského záměru majitelů firmy. Majitelům se nehodí 
varianta transformace firmy pro nové podnikatelské záměry a ani se jim nedaří firmu 
prodat.  

� Snaha vyhnout se budoucím problémům, které jsou známé. Jako příklad lze uvést 
firmu, která se do budoucna nereálně zadlužila a ví, že nebude moci své závazky 
uspokojit. Dále např. špatné obchodní smlouvy, které by vedly k velkým ztrátám.  

 
O likvidaci mohou rozhodnout majitelé společnosti prostřednictvím statutárních 
orgánů nebo příslušný soud.  
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Soud rozhodne o likvidaci například v případě: 
 
� v uplynulých dvou letech se neuskutečnilo jednání valné hromady,  

� firma pozbyla oprávnění k provozování živnosti,  

� zaniknou požadavky předepsané zákonem pro vznik firmy,  

� firma nevytváří rezervní fond.  
 
Ještě předtím, než soud rozhodne o zrušení firmy a o její likvidaci, umožní ve lhůtě jím 
stanovené, aby důvody opravňující k vydání takového rozhodnutí firma odstranila za 
předpokladu, že je to možné.  
 
Likvidaci provádí likvidátor. Tím je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která 
nebyla trestána, což dokládá rejstříkovému soudu výpisem z rejstříku trestů.  
 
Likvidátor vykonává svou funkci na základě obchodněprávního vztahu.  
 
Likvidátor je při výkonu své funkce nezávislý a ode dne, kdy bylo o zrušení firmy 
a jejím vstupu do likvidace rozhodnuto, na něj přecházejí pravomoci statutárního 
orgánu. Likvidátor zastupuje a jedná za likvidovanou firmu, uzavírá smlouvy, přijímá 
plnění, vymáhá pohledávky, zastupuje obchodní firmu před soudy, vstupuje do 
oprávnění a povinností zaměstnavatele atd. Jedná i ve věcech zápisu změn do 
obchodního rejstříku. Za své činnosti je likvidátor odpovědný ve stejném rozsahu jako 
statutární orgány společnosti.  
 
Úkoly likvidátora  
 
Úkolem likvidátora je ve stručnosti zpeněžit majetek společnosti, vypořádat 
neuzavřené právní vztahy, splnit závazky společnosti a eventuální likvidační zůstatek 
rozdělit způsobem, který je stanoven ve zřizovacích dokumentech společnosti. Po 
ukončení likvidace zabezpečí výmaz z obchodního rejstříku, čímž teprve tato společnost 
definitivně zanikne.   
 
Při likvidaci větších subjektů je vhodné, aby likvidátor sestavil likvidační plán.  
 
V likvidačním plánu jsou v chronologickém pořadí vymezeny termíny významných 
postupných likvidačních úkolů a rozhodnutí. Tento algoritmus postupu likvidace musí 
být řešen pro každý podnik zcela individuálně podle velikosti podniku a struktury jeho 
majetku, práv a závazků.  
 
Likvidační plán obvykle obsahuje tyto úkoly:  
 
� předání a převzetí podniku,  

� sestavení zahajovací rozvahy, plánu a rozpočtu likvidace,  

� oznámení o vstupu do likvidace,  
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� řešení pracovněprávních záležitostí,  

� jednání s příslušnými orgány,  

� příprava a určení forem prodeje, prodej, 

� vymáhání pohledávek, prodej pohledávek,  

� vypořádávání závazků vůči zaměstnancům,  

� vypořádávání daní a poplatků,  

� splácení úvěrů a ostatních závazků,  

� rozdělení likvidačního zůstatku,  

� uzavření účtu v bance,  

� vypracování účetní závěrky ke skončení likvidace,  

� uložení spisového a účetního materiálu do archivu, návrh na výmaz z obchodního 
rejstříku.  

 
 
9.1 Předání a převzetí podniku  
 
Považuje se za účelné, aby jednatel, resp. dosavadní statutární orgán, předal podnik 
předávacím protokolem likvidátorovi. Protokol musí být doložen mimořádnou účetní 
závěrkou, inventurními soupisy a vyčerpávajícím soupisem práv a povinností, 
pohledávek a závazků.  
 
Ke dni vstupu do likvidace sestaví likvidátor zahajovací likvidační rozvahu a soupis 
jmění. Nezbytným předpokladem pro nesouhlasení účetního stavu společnosti 
a fyzického stavu majetku je provedení inventarizací. Zinventarizovat přitom musíme 
vše. Provedena by měla být finanční inventura, personální inventura, inventura v oblasti 
pohledávek a závazků, obchodních a dalších smluv a hmotného a nehmotného majetku.  
 
Hlavní dokumenty, používané při řízení likvidace, zpravidla jsou:  
 
� vstupní účetní rozvaha, výkaz zisků a ztrát,  

� soupis aktiv a pasiv,  

� předpokládané náklady a výnosy v období likvidace,  

� předpokládané výnosy z prodeje majetku.  
 
Likvidátor je povinen oznámit vstup podniku do likvidace všem známým věřitelům. 
Závazně musí být vstup do likvidace oznámen následujícím subjektům:  
 
� finančnímu úřadu, 

� správě sociálního zabezpečení, 

� zdravotním pojišťovnám, u kterých byli či jsou zaměstnanci hlášeni, 

� všem věřitelům, jejichž pohledávky evidujeme v účetnictví. 
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Vztah k institucím a dalším stranám  
 
V procesu likvidace je nutné jednat s celou řadou partnerů – fyzickými a právnickými 
osobami, úřady a institucemi. Pro ilustraci lze uvést orientační schéma:  
 
 

 
 
 
Obrázek – Schéma vztahů k institucím 

 
 
Finanční úřad 
 
Likvidátor neprodleně písemně oznámí finančnímu úřadu vstup do likvidace a ověří, 
zda bylo podáno ke dni zrušení společnosti daňové přiznání. Zároveň je dobré vyzvat 
FÚ k vyjádření, jaké kontroly a pokud možno kdy chce provést. Na kontrolách by měl 
likvidátor s úřadem aktivně spolupracovat.  
 
Věřitelé  
 
Jedinou možností, jak dovést likvidaci k úspěšnému konci, je uspokojení oprávněných 
pohledávek všech věřitelů. Toho lze dosáhnout různými způsoby. Nejběžnější je 
samozřejmě finanční úhrada. Další možností je dohoda o úhradě v naturáliích (zásoby, 
hmotný majetek). U spornějších závazků lze s věřiteli jednat o případné „dohodě 
o narovnání“. Ta spočívá v částečném uspokojení závazku na základě oboustranné 
dohody o důvodech pouze částečného uspokojení.  
 
 
 
 



72 � PROBLEMATIKA ÚPADKU A KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ 
  

Dlužníci  
 
Zde vycházíme z účetní evidence pohledávek. Problémem bývá, nebylo-li vymáhání 
pohledávek důsledné a visí-li zde příliš mnoho nedobytných či ne dobře podložených 
pohledávek.  
 
Zpeněžení majetku 
 
Čím více hmotného a nehmotného majetku likvidovaná společnost má, tím náročnější je 
cyklus přeměny majetku na peníze. Přitom zpeněžení majetku v předpokládané výši je 
rozhodující pro naplnění odhadu výsledku likvidace. Vždy se jedná o následující fáze:  
 
� vymezení majetku (inventury), 

� úřední ocenění majetku (soudní znalec), 

� tržní ocenění (stanovení reálných prodejních cen), 

� vlastní zpeněžení majetku (přímý prodej, veřejná dražba, veřejná soutěž).  
 
 
9.2  Směřování k ukončení likvidace 
 
Pro cílevědomý postup k cíli, kterým je výmaz společnosti z obchodního rejstříku, 
musíme soustavně dbát na několik hlavních zásad.  
 
1. Zajištění a provedení potřebných kontrol  
 
Bez souhlasu některých úřadů, zejména finančního, nelze úspěšně likvidaci dokončit. 
Nic není platné uzavřené účetnictví, když závěrečná kontrola je v nedohlednu. Stejně tak 
mohou být nedořešeny vztahy s pracovníky. K tomu je zapotřebí průběžná spolupráce 
s příslušnou správou sociálního zabezpečení.   
 
2. Vedení ekonomiky, účetnictví a smluvních vztahů k nulovým závazkům  
 
To je podstata činnosti likvidátora. Rozhodující je dořešení závazků a pohledávek tak, 
aby nám nezůstaly v účetnictví. Řada finančních úřadů nedá souhlas k ukončení 
činnosti, dokud nejsou závazky a pohledávky plně vyrovnány. Někdy stačí doložit, že 
příslušné pohledávky či závazky dořešeny jsou a budou doúčtovány následně.  
 
3. Příprava archivace 
 
V rámci příprav na výmaz společnosti z obchodního rejstříku je též třeba myslet na 
archivační povinnosti.  
 
V průběhu likvidace se vyplácí průběžná inventarizace a kompletace písemností 
společnosti. Ty dělíme na dvě základní skupiny:  
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� účetní doklady a doklady týkající se evidence zaměstnanců,  

� tzv. archiválie, což jsou zejména písemnosti týkající se založení společnosti, smluvních 
vztahů jednání s úřady, zápisy z jednání vedení společnosti apod.  

 
Rozhodující je, zda bude archivní povinnosti zajišťovat někdo z majitelů společnosti, 
nebo zda se tato věc předá do péče profesionální firmy, avšak samozřejmě za úplatu.  
 
 
9.3 Ukončení likvidace  
 
Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím prostředků z výtěžku 
z prodeje majetku k uspokojení věřitelů anebo převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich 
pohledávek anebo odmítnutím věřitelů převzít majetek k úhradě dluhů.  
 
Ke dni ukončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku, závěrečnou zprávu, 
obsahující konečné hodnocení průběhu likvidace a zprávu o naložení s majetkem 
likvidované firmy. Po sestavení a posouzení účetní závěrky likvidátor:  
 
� sestaví zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku 

společníkům a předloží tuto zprávu společníkům nebo příslušnému orgánu ke 
schválení,  

� rozdělí likvidační zůstatek,            

� podá žádost na finanční úřad o potvrzení souhlasu s výmazem společnosti,  

� zabezpečí archivaci dokladů likvidované společnosti,  

� do 30 dnů po skončení likvidace, tj. po rozdělení likvidačního zůstatku, podá žádost o 
výmaz společnosti v likvidaci. 

 
Likvidační zůstatek a jeho rozdělování  
 
Výsledkem likvidace společnosti je likvidační zůstatek. Ten může být aktivní (likvidační 
zisk) nebo pasivní (likvidační ztráta).  
 
Podle charakteru likvidačního zůstatku likvidátor při rozdělování v případě aktivního 
rozděluje likvidační zůstatek společníkům a v případě pasivního rozdělování 
zabezpečuje úhradu ztráty (u těch společností, kde to zákon nařizuje).  
 
Při rozdělování likvidačního zůstatku mohou nastat tyto situace:  
 
1. po splacení všech závazků zbyl vlastní kapitál větší než vklady společníků  
 

Forma majetku  Užití peněžní formy  

  
Peněžní majetek získaný ze všech aktiv 
společnosti 

Splacené všechny závazky společnosti v likvidaci  
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Forma majetku  Užití peněžní formy  

  
Peněžní majetek, který zůstal po skončení 
likvidace 
 
Likvidační zisk k rozdělení 

Základní kapitál 

Fondy ze zisku  

Zisk k rozdělení společníkům  

 
Při rozdělování likvidátor splatí vklady, uhradí fondy ze zisku, rozdělí zbytek 
likvidačního zůstatku.  
 
2. po splacení všech závazků závazků je likvidační zisk roven nebo menší než vklady 

společníků, tzn. že zisk z likvidace je buď roven základnímu kapitálu nebo je menší 
než základní kapitál  

 

Forma majetku  Užití peněžní formy  

  
Peněžní majetek získaný ze všech aktiv  Úhrada všech závazků společnosti v likvidaci  

Likvidační zisk 
 
Peněžní majetek, který zůstal po skončení 
likvidace  

Úhrada vkladů společníků do základního 
kapitálu společnosti  

 
Likvidační zisk se rozdělí podle vkladu zápisu v obchodním rejstříku (v případě, že je 
tento roven základnímu kapitálu) nebo se poměrně zkrátí u všech společníků.  
 
3. po splacení závazků likvidační zůstatek bude záporný (likvidační ztráta), přičemž 

jeho velikost nebude větší než vklady společníků  
 

Forma majetku  Užití peněžní formy  

  
Peněžní majetek získaný ze všech aktiv  Uhrazená část závazků společnosti v likvidaci  

Likvidační ztráta   Neuhrazená část závazků společnosti v likvidaci  

 
V tomto případě není co rozdělovat.  
 
4. po splacení závazků zbude vlastní kapitál menší než nula, tj. záporný. Likvidační 

zůstatek je záporný a jeho velikost je větší než vklady společníků 
 

Forma majetku  Užití peněžní formy  

  
Peněžní majetek získaný ze všech aktiv  Uhrazená část závazků společnosti v likvidaci   

Likvidační ztráta   Neuhrazená část závazků společnosti v likvidaci   
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Likvidace končí předlužením. Mohou nastat dva případy: 
  
� u společností, kde je omezené ručení, nebude likvidace přecházet v konkurz, jelikož 

není žádný majetek na úhradu konkurzního řízení a bude pokračovat práce 
likvidátora spojená se zánikem společnosti,  

� u společností s neomezeným ručením likvidátor uplatňuje úhradu zbylých dluhů na 
společnících, kteří mají osobní ručení.  

 
Bylo-li započato s rozdělováním likvidačního zůstatku, je záchrana a obnova firmy již 
nemožná a likvidace jako proces směřující k výmazu firmy z obchodního rejstříku 
nabyla nezvratné podoby.  
 
Podání žádosti o souhlas s výmazem společnosti  
 
Žádost se podává příslušnému správci daně. Podání žádosti je zapotřebí učinit 
s dostatečným předstihem před dnem ukončení likvidace.  
 
Archivace dokladů likvidované společnosti 
 
Likvidátor prověří při nástupu do funkce stav a způsob archivace. V průběhu svého 
působení musí neustále třídit dokumenty podle toho, zda:  
 
� obsahují skutečnosti tvořící předmět státního, hospodářského a služebního tajemství,  

� jsou určené k archivaci (orientační seznamy vydává zpravidla státní oblastní archiv),  

� ostatní, které budou roztříděny podle skartačních lhůt. 
 
Po skončení likvidace:  
 
� na základě skartačního povolení přistoupí ke skartaci, 

� zpracuje ve dvou výtiscích seznamy písemností určených k archivaci, 

� u písemností, které jsou určeny ke skartaci, ale neprošla u nich skartační lhůta, zajistí 
uložení u uschovatele. Tím mohou být společník, popř. odborná firma. Nedojde-li 
k dohodě, rozhodne o uschovateli soud.  

 
S uschovatelem se sepíše protokol o úschově. Stanoví se v něm i cena práce s úschovou 
spojená. Souběžně s koncem likvidace musí být provedena i fyzická likvidace razítek – 
otisky všech užívaných razítek budou archivovány.  
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Shrnutí úkolů likvidátora   
 
Obecné úkoly 

   
� návrh složení likvidační skupiny a její sestavení 

� zpracování komplexního programu likvidace (věcně i časově) 

� oznámení o vstupu společnosti do likvidace (zveřejnění v Obchodním věstníku, informace 
věřitelům, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně) 

� program postupného ukončení aktivních zakázek a smluv 

� návrhy do OR (od vstupu do likvidace po výmaz z OR) 

� řešení ukončení činnosti s živnostenským úřadem 

� zpracování a následné předání archivu společnosti 

 
Financování likvidace 

   
� rozpočet likvidace 

� zpeněžení hmotného a nehmotného majetku společnosti  

� vymáhání pohledávek 

� úhrada závazků původních i vzniklých v průběhu likvidace  

� řešení vztahů s peněžními ústavy, finančním úřadem atd.  

� průběžné řízení finančních toků a zajištění likvidity společnosti  

 
Účetnictví a daně 

   
� převzetí závěrky k datu vstupu do likvidace  

� zahajovací rozvaha ke dni vstupu do likvidace  

� vedení účetnictví po dobu likvidace  

� závěrečná účetní závěrka po skončení likvidace 

� návrh na rozdělení likvidačního zůstatku  

� kompletace účetního archivu  

� podávání daňových přiznání v průběhu likvidace 

� žádost správci daně o souhlas s výmazem z OR 

� zrušení daňové registrace 

 
Pracovně právní a sociální oblast 

   
� projekt ukončení pracovních poměrů zaměstnanců a jeho realizace  

� řešení vztahů se správou sociálního zabezpečení  

� řešení vztahů se zdravotními pojišťovnami 
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VII. Nová úprava úpadkového práva    
 
Nový zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, nahradil dosavadní 
zákon o konkurzu a vyrovnání, který vedl ke zdlouhavým řízením, nedostatečnému 
uspokojení věřitelů, likvidaci úpadců, nekalým praktikám a měl další nedostatky.  
 
Účinnost tohoto nového zákona, původně plánovaná od 1. července 2007, byla odložena 
o půl roku, tj. od 1. ledna 2008. Důvodem odložení účinnosti je neexistence fungujícího 
insolvenčního rejstříku. Ten je základním prvkem, bez něhož nebylo možné reformu 
úpadkového práva v České republice spustit.  
 
Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je 
Ministerstvo spravedlnosti. Má zajistit širokou informovanost o insolvenčním řízení. Měl 
by obsahovat celostátní seznam dlužníků, insolvenčních správců a insolvenční spisy. 
Jeho prostřednictvím se budou rovněž zveřejňovat písemnosti určené insolvenčním 
zákonem.  
 
Insolvenční rejstřík je, s výjimkou určitých údajů, veřejně přístupný, tzn. každý bude mít 
právo do něj nahlížet a pořizovat z něj kopie a výpisy. Po ukončení insolvenčního řízení 
soud dlužníka ze seznamu vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku 
znepřístupní.  
 
Nový insolvenční zákon je členěn do tří částí. První, obecná část upravuje:  
� základní ustanovení, 

� procesu subjekty,  

� ustanovení o excindačním řízení, 

� projednávání úpadku a rozhodnutí o něm,  

� postavení věřitelů a uplatňování jejich pohledávek,  

� pojem a vymezení majetkové podstaty,  

� definice a vymezení neplatných neúčinných právních úkonů.  
 
Část druhá se zabývá způsoby řešení úpadku, upravuje řízení konkurzní, reorganizaci, 
úpadek finančních institucí a oddlužení. Třetí část se věnuje společným ustanovením 
a obsahuje již zmiňovaný institut insolvenčního rejstříku, vztah ke státům Evropské unie 
a závěrečné ustanovení.  
 
Nový insolvenční zákon je velmi podrobný, což je na jednu stranu dobře, neboť tak 
může být zamezeno různým výkladům, ale na druhou stranu je obtížné si takto 
podrobný a detailní zákon osvojit. To, která z obou dvou stránek převáží, ukáže až 
budoucí aplikace zákona v praxi.  
 
Nově zákon zavádí zásadní označení pro postup řešení úpadku, a to insolvenčního 
řízení. 
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Od nového zákona si jeho tvůrci slibují zejména: 
 
� rychlé a hospodárné řízení, 

- co nejvyšší uspokojení věřitelů, 
- žádný z účastníků řízení nesmí být nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně 

zvýhodněn,  
- rovné možnosti všech věřitelů stejného nebo obdobného postavení, 
- ochrana práv nabytých věřiteli v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení, 
- zákaz jednání směřujícího k uspokojení pohledávek věřitelů mimo insolvenční 
řízení.  

 
K tomu má vést uplatnění nových principů, z nichž zdůrazníme jen ty zásadní: 
 
� vyjmenovávají se čtyři způsoby řešení úpadku (dosud dva: konkurz nebo vyrovnání) 

z nichž nejrevolučnější je tzv. reorganizace. Úprava reorganizace v zákoně svědčí 
o tom, že vedle konkurzu je tento způsob řešení úpadku považován za základní. 
Spočívá na sanačním principu a jeho zavedení proto vyrovnává nepoměr mezi 
likvidačním a sanačním principem, který je charakteristický pro platnou úpravu. 
Zavedení reorganizace má zásadní význam i v řadě dalších aspektů, např. z hlediska 
možnosti aktivity věřitelů, jakož i v řadě aspektů ekonomických.  

 Reorganizací se rozumí postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování 
provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravení hospodaření tohoto 
podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou 
jeho plnění ze strany věřitelů.  

 Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; 
reorganizace se týká jeho podniku.  

 Reorganizaci lze provést zejména prostřednictvím těchto opatření:  
- restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhu dlužníka 

nebo v odkladu jejich splatnosti,  
- prodejem celé majetkové podstaty nebo její části nebo prodejem dlužníkova 

podniku,  
- vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově 

založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast,  
- fúzí dlužníka – právnické osoby,  
- vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem,  
- zajištěním financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části,  
- změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov.  

   
� dále se zavádí tzv. oddlužení (osobní bankrot), které je určené dlužníkům, kteří 

nejsou podnikateli, a které jim umožňuje vyrovnat své závazky dvěma možnými 
způsoby: jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty nebo oddlužením podle 
splátkového kalendáře. Podmínkou je, aby majetkem bylo splaceno alespoň 30 % 
dluhu. V případě varianty oddlužení formou splátek se dlužník zaváže do pěti let 
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uhradit maximální možnou část dluhu, o jejíž výši a o plánu splátek rozhodne soud. 
Je však pravděpodobné, že dlužníkovi z příjmu ponechá pouze životní minimum.  

 Dlužník tedy buď soudu navrhne prodej svého majetku (až na ten nejpotřebnější 
a nutný k zajištění příjmů) a zůstane mu veškerý příjem, nebo navrhne oddlužení 
formou pěti letého splátkového kalendáře, ale zůstane mu majetek. Stejně tak platí, že 
majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení, zůstává v jeho vlastnictví.  

 O způsobu oddlužení pak rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů počítanou 
podle výše svých pohledávek, a soud určí, zda osobní bankrot dlužníkovi umožní. Po 
schválení plánu oddlužení soudem jej musí věřitelé respektovat a nemohou svoje 
pohledávky vymáhat nad rámec plánu oddlužení.  

 Platí-li dlužník formou splátkového kalendáře, je povinen vykonávat výdělečnou 
činnost (pracovat).  

 
� upřesňuje se definice dlužníkova úpadku a předlužení; zavádí se také pojem 

hrozícího úpadku; cílem je, aby věřitelé vstupovali do insolvenčního řízení co 
nejdříve, 
 

� zpřísňuje se povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob podat na 
sebe insolvenční návrh, 

 
� po vzoru zahraničních úprav se zavádí ochrana před věřiteli, která automaticky 

nastává okamžikem pravomocného zahájení insolvenčního řízení; hlavním 
důsledkem je, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být 
uplatněna žalobou ani jinak nelzepohledávky vymáhat; toto lze učinit pouze 
přihláškou v insolvenčním řízení, 

 
� zavádí se institut moratoria, které na návrh dlužníka vyhlašuje soud; jeho smyslem je 

poskytnutí přechodného období pro dlužníka, v němž má možnost najít způsoby 
řešení své úpadkové situace; po dobu trvání moratoria je dlužník chráněn před 
věřiteli; moratorium může trvat maximálně tři měsíce; po dobu jeho trvání je výslovně 
zákonem zakázáno, aby dodavatelé energií a surovin zastavili své dodávky, 

 
� zavádí se zjednodušující pravidla řízení ve věcech tzv. nepatrných konkurzů (obrat 

dlužníka do 2 mil. Kč; méně než 50 věřitelů), které má za cíl přizpůsobit řízení 
podmínkám a tím ho zrychlit. 

 
Nová definice úpadku říká, že jde o stav, kdy má dlužník více věřitelů a peněžité 
závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a současně tyto závazky není 
schopen plnit. Tuto situaci zákon nazývá také platební neschopnost.  
 
Nový zákon zná rovněž pojem předlužení, které se vztahuje opět pouze na podnikající 
fyzické a právnické osoby. Na rozdíl od současné úpravy se při stanovení hodnoty 
dlužníkova majetku, když se porovnávají jeho závazky, přihlíží i k další správě jeho 
majetku, případně i k dalšímu provozování podniku dlužníka, lze-li se zřetelem ke všem 
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okolnostem předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku a nebo provozu 
podniku pokračovat.  
 
Nově zákon definuje hrozící úpadek, o který jde tehdy, kdy lze důvodně předpokládat, 
že dlužník nebude schopen řádně a včas splatit podstatnou část peněžitých závazků. 
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VIII. Trestná činnost v souvislosti s konkurzem    
 
Trestný čin předlužení 
 
Vedle již zmíněné odpovědnosti statutárních orgánů, likvidátora a zákonných zástupců 
fyzických osob za škodu vzniklou tím, že není podán bez zbytečného odkladu návrh na 
prohlášení konkurzu nebo tento návrh je podán opožděně, existuje i další dopad do 
sféry uvedených osob.  
 
Odpovědnost statutárních orgánů za včasné nepodání či nepodání návrhu na prohlášení 
konkurzu vůbec není však omezena pouze sférou občanského práva.  
 
V trestním zákoně je zaveden trestný čin – předlužení. Pachatelem takového trestného 
činu je ten, kdo byť i z vědomé nedbalosti si přivodí předlužení tím, že:  
 
a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,  

b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo 
smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,  

c) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém 
nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo  

d) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která 
nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho 
majetkovým poměrům, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo 
zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.  

 
Pokud pachatel uvedeným trestným činem způsobí značnou škodu, může být potrestán 
odnětím svobody až na tři roky, a pokud bude způsobena škoda velkého rozsahu, je 
horní hranice odnětí svobody pět let.  
 
 
 § 256c – Předlužení 
 
(1) Kdo, byť i z vědomé nedbalosti, si přivodí předlužení tím, že  

a)  činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům, 
b)  spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo 
 smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru, 
c)  užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem, 
d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém 
 nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo 
e)  učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží 
 k jeho  pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým 
 poměrům, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti 
 nebo peněžitým trestem. 
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(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z vědomé nedbalosti, ač ví, že je předlužen, přijme nový 
závazek nebo zřídí zástavu. 
   
(3) Odnětím svobody až na tři roky bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v 
odstavci 1 nebo 2 značnou škodu. 
   
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu. 
 
 
 
 Příklad – nepřiměřená vydání 
 
K uvedenému si můžeme uvést jako příklad velmi zajímavý přístup jednoho živnostníka 
k prostředkům vytvořeným podnikatelskou činností. Jako podnikatel se zabýval opravou automobilů 
a jeho činnost se mu postupně velmi dařila. Dopouštěl se ovšem zásadního omylu v tom, že ze svého 
podnikání vždy ke konci roku odebral všechny disponibilní prostředky a použil je na soukromé účely. 
Kromě zaplacených záloh na sociální a zdravotní pojištění  a zálohy na daň z příjmů nevypořádával 
svoje závazky k těmto institucím a postupně jeho dluhy dosáhly řádu několika desítek tisíc korun.  
 
Na základě daňových přiznání bylo zjištěno, že trvale dosahuje ve svém podnikání ztráty. Proto se 
správa sociálního zabezpečení a finanční úřad rozhodly podat na majetek podnikatele návrh na 
konkurz a zároveň trestní oznámení. Teprve při znaleckém přezkoumání účetní evidence obviněného 
bylo zjištěno, že jeho podnikání bylo vlastně velmi dobře výdělečné a ztráty v jednotlivých letech byly 
způsobeny odčerpáváním peněžních prostředků.  
 
Paradoxní je, že si tento podnikatel přivodil účetně stav předlužení, aniž by tomu 
odpovídala i skutečná situace. V konečném důsledku mu ale hrozí stejně stíhání za celou 
řadu trestných činů. 
 
 
Další související trestná činnost 
 
 
 § 125 – Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění 
 
(1) Kdo  nevede  účetní  knihy, zápisy  nebo  jiné  doklady sloužící k  přehledu o stavu  
hospodaření a majetku  nebo k jejich kontrole, ač je  k tomu podle zákona povinen, nebo kdo  
v  takových  účetních   knihách,  zápisech  nebo  jiných dokladech uvede nepravdivé nebo  
hrubě zkreslující údaje, nebo kdo  takové účetní knihy,  zápisy  nebo jiné  doklady zničí, 
poškodí,  učiní   neupotřebitelnými  nebo  zatají   a  ohrozí  tak majetková  práva jiného  nebo 
včasné  a řádné  vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody na šest  měsíců až tři léta 
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 
 
(2) Stejně  bude potrestán, kdo uvede  nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje  v podkladech 
sloužících pro zápis do  obchodního rejstříku anebo v takových podkladech   zamlčí 
podstatné skutečnosti, nebo kdo v podkladech sloužících pro vypracování  znaleckého 
posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, uvede  nepravdivé 
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nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových  podkladech zamlčí  podstatné údaje, anebo 
kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na 
zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku nebo neuloží  listinu do sbírky 
listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen. 
 
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li  činem 
uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu na cizím majetku nebo jiný zvlášť závažný 
následek. 
 
Uvedeného trestného činu se lze dopustit tím, že nepovedeme řádnou účetní evidenci, 
nebo v ní uvedeme nepravdivé či zkreslené údaje. Stejně tak se ho dopustíme tím, že 
účetní evidenci nebo doklady zničíme, poškodíme a nebo zatajíme. Totéž platí pro 
podklady sloužící pro zápis do obchodního rejstříku. Zkráceně je toto označováno jako 
nevedení či zkreslování účetnictví. 
 
 
 Příklad – ztráta účetních dokladů 
 
Příkladem může být skupina podnikatelů, kteří podnikali v oblasti poskytování služeb a kvůli snížení 
daňových základů prováděli část transakcí fiktivně mezi sebou. V průběhu vyšetřování se pak zjistilo, 
že nevedli, nebo orgánům činným v trestním řízení zatajili veškerou svoji účetní evidenci.  
 
Vystavují se tak sice trestnímu stíhání za zkreslování údajů, ale pravděpodobně se jim podaří tímto 
způsobem odvrátit obvinění z jiných trestných činů, které by jim bylo možné dokázat na základě úplné 
účetní evidence. Je ovšem možné i to, že se na základě dílčích informací podaří získat potřebnou část 
účetních dokladů a záměrné zničení či zatajení účetní evidence se pro obviněné stane přitěžující 
okolností a dalším trestným činem ze kterého budou obviněni. 
 
 
Příklad – zničení účetnictví při povodni 
 
Dalším příkladem mohou být podnikatelé, kteří využili opakovaných povodní na našem území, které 
postupně od roku 1997 postihly téměř celé území ČR a tvrdí, že jim jejich účetní evidenci zničila voda. 
V mnoha případech se jim spáchání trestného činu prokázat opravdu nepodaří, ale najde se i celá řada 
opačných příkladů, kde podnikatel bude za zatajení či zničení evidence postihnut. 
 
 
 § 126 - Porušení povinnosti v řízení o konkurzu 
 
(1) Kdo po prohlášení konkurzu maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce správce  konkurzní 
podstaty, a  tím ohrozí úplné  a správné zjištění  majetku patřícího  do konkurzní  podstaty 
nebo zpeněžení tohoto majetku, bude potrestán odnětím svobody  na šest měsíců až tři léta 
nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. 
 
(2) Stejně bude potrestán, kdo nesplní svou zákonnou povinnost podat návrh na prohlášení 
konkurzu. 
 



84 � PROBLEMATIKA ÚPADKU A KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ 
  

Jak je zřejmé ze znění tohoto ustanovení, je skutková podstata tohoto trestného činu 
zaměřena v prvé řadě na chování osoby úpadce. Pokud úpadce ztěžuje práci správce 
konkurzní podstaty například tím, že mu nevydá účetní evidenci, neumožní mu 
přístup do své provozovny a podobně, dopouští se tohoto trestního činu.  
 
Zároveň se tohoto trestného činu může dopustit i třetí osoba, jejíž majetek by měl být 
podle zjištění správce zařazen do konkurzní podstaty a tato osoba se tomu brání jinými 
způsoby, než které mu poskytuje zákon o konkurzu a vyrovnání. 
 
Velmi důležitým ustanovením je odstavec 2. Na základě něho je trestným i nepodání 
návrhu na prohlášení konkurzu dlužníkem. Zásadní otázkou je zjištění okamžiku, kdy 
dlužník mohl vědět o tom, že jako podnikatelský subjekt splňuje podmínky pro 
prohlášení konkurzu na svůj majetek. Obecně lze tvrdit, že takovou informaci může 
podnikatel – úpadce zjistit minimálně jednou ročně, tj. k datu sestavování účetní závěrky 
za předchozí rok. 
 
 
 
 Příklad – nespolupráce úpadce 
 
Příkladem za oba způsoby naplnění skutkové podstaty může být jeden podnikatel, který provozoval 
výkup zemědělských produktů. Během tří po sobě jdoucích let vykazovalo jeho podnikání všechny 
znaky úpadku. V prvním období pouze ve formě úpadku z likvidity (neschopnost splácet své závazky), 
v dalších dvou obdobích i ve formě předlužení (hodnota majetku firmy byla menší než hodnota 
závazků).  
 
V takové situaci měl podnikatel povinnost podat na sebe sám návrh na prohlášení konkurzu. Učinili 
tak ovšem až nespokojení věřitelé. Podnikatel poté odmítl předat správci konkurzní postaty jakékoliv 
účetní doklady a ani ho nepustil do provozovny.  
 
Přístup do provozovny byl zajištěn až za spolupráce Policie ČR a účetní evidence byla postupně 
nahrazována zjištěními z různých registrů a informací získaných od různých orgánů a institucí – 
finanční úřady, katastr nemovitostí, registr vozidel.  
 
 
 
 § 256b – Pletichy při řízení konkurzním a vyrovnacím 
 
(1) Kdo jako konkurzní věřitel v souvislosti s hlasováním na schůzi věřitelů nebo 
v souvislosti s hlasováním o nuceném vyrovnání nebo jako věřitel v souvislosti s hlasováním 
při vyrovnacím jednání přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo jiný prospěch, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. 
 
(2) Stejně bude  potrestán, kdo věřiteli  v souvislosti s hlasováním na schůzi věřitelů nebo 
v souvislosti s hlasováním o nuceném vyrovnání za souhlas s vyrovnáním poskytne, 
nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch. 
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(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem bude potrestán, kdo jako 
vyrovnací správce, správce konkurzní podstaty nebo člen věřitelského výboru v konkurzu 
přijme nebo si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, 
který mu nepřísluší. 
 
4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu. 
 
(5) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu. 
 
Jak vyplývá ze znění skutkových podstat tohoto trestného činu, může se pletich při 
konkurzním řízení dopustit konkurzní věřitel či jeho zástupce, správce konkurzní 
podstaty, ale i třetí osoba, která z důvodu jakéhokoliv zájmu se bude snažit ovlivňovat 
hlasování subjektů při jednání věřitelského výboru. 
 
 Jako příklad si uveďme hypotetickou situaci, kdy by správce konkurzní podstaty přijal 
 úplatek od věřitele jako protihodnotu za uznání sporné pohledávky, nebo například úplatnou 
 dohodu mezi jednotném hlasování v určité věci (např. neuznání určité pohledávky). 
 Trestnost tohoto jednání je oboustranná, tzn. hrozí osobě, která úplatek nabízí i která ho 
 přijme. 
 
 

Závěrečné slovo 
 
Důkladná a logicky zdůvodnitelná analýza ekonomické situace podniku je základem 
pro  rozpoznání jeho aktuálního stavu a posouzení ekonomických podmínek 
insolvence, resp. úpadku. Správnost analýzy je zásadní především proto, že závěry 
ekonomické analýzy jsou vstupem pro rozhodování o tom, zda subjekt je, či není 
v úpadku podle zákona o konkurzu a vyrovnání, případně zda došlo k naplnění 
znaků vybraných trestných činů či nikoliv.  
 
Protože je tato publikace studijním materiálem k  problematice konkurzního řízení, 
věnoval se obsah především ekonomickým aspektům úpadku a konkurzního a 
vyrovnacího řízení, přičemž procesní stránka těchto řízení byla pouze naznačena 
v základních krocích. Z pohledu orgánů činných v trestním řízení, pro které je tato 
publikace prioritně určena, je oblast posouzení ekonomické situace podniku a 
vyhodnocení, zda splňuje zákonné znaky úpadku, rozhodující. Publikace se této 
problematice věnuje velmi podrobně, zejména analýzou  řady praktických příkladů. 
 


