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Právne upozornenie 
Znenie textov v tejto publikácii bolo preverené so všetkou dostupnou starostlivosťou, 
autor, vydavateľ ani predajca však nepreberajú žiadne záruky za eventuálne škody 
vzniknuté jej použitím a nezodpovedajú teda za to, ak by na základe textov zverejnených 
v tejto publikácii ktokoľvek konal alebo sa zdržal konania a v súvislosti s tým mu 
vznikla akákoľvek škoda materiálnej alebo nemateriálnej povahy. Autorské práva k tejto 
publikácii sú predmetom ochrany podľa zákonov ČR a SR a ich nositeľom je výhradne 
autor a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie a šírenie celku alebo častí tejto 
publikácie akýmkoľvek spôsobom bez výslovného písomného dovolenia vydavateľa je 
zakázané.
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Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. 
 

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 nahradila od 
července 2007 dosavadní zákon o konkurzu a vyrovnání. Vše pak doplňuje část 
věnovaná trestné činnosti přímo související s konkurzem, kde jsou rovněž uvedeny 
krátké praktické příklady. 
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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 1.1 - 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 1.2 – 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 1.3 – 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.  
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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.  
 
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.  
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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). 
 
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. Majetková a kapitálová struktura podniku  �  15   
 

 

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. 
 
Přírůstky a úbytky peněžních prostředků se rozkládají do oblasti:  
 
� provozní činnosti, 

� investiční činnosti, 

� finanční činnosti. 
 



16 � PROBLEMATIKA ÚPADKU A KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ 
 

 

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 ObchZ) 

� Zákon o účetnictví (zákon č. 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). 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.  
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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. 
 
��  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, 

��  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,  
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��  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, zatímních 
listů, 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 
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Účetní údaj Druh výkazu Řádek 

   
Základní kapitál Rozvaha 068 

Výsledek hospodaření minulých let Rozvaha 080 

Výsledek hospodaření běžného účetního období Rozvaha 083 

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. 
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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.  
 
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     
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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 

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     

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 
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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. 

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   
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Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

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

12   

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   
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Označení T E X T 
Číslo 
řádku 

Skutečnost v účetním období 

 
a 

 
b 

 
c 

běžném 
1 

minulém 
2 

XIII. Mimořádné výnosy 35   

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  

      

  
 
 

Označení AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Běžné účetní období 
Minulé účetní 
období 
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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     
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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 

           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     

          2. Pohledávky za ovládanými  041     
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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 

a řízenými osobami 

          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     
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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                           
(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   
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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   
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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 

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

0 0 
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Označení Text 
Skutečnost v účetním období 

Sledovaném minulém 

a ekvivalentů 

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.  a komplementáři u k. s. (-) 

0 0 

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  0 0 
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Označení Text 
Skutečnost v účetním období 

Sledovaném minulém 

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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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. 
 
� Schůze konkurzních věřitelů  

Shromáždění věřitelů svolané soudem v případě, že je toho třeba pro zjištění stanovisek 
věřitelů pro další vedení konkurzu.  
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� 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.  
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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. 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.  
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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 závazkům 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 
Kč 4.290.656,30. 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.  Fáze konkurzu 
 
Proces konkurzního řízení představuje řada 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.  
 
O návrhu na prohlášení konkurzu rozhoduje soud zpravidla bez jednání. Existují různé 
alternativy soudního rozhodnutí:  
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� 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.  
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8.  Trestná činnost v souvislosti s konkurzem    
 

8.1  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. 
  



52 � PROBLEMATIKA ÚPADKU A KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ 
 

 

(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. 
 
 

8.2  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. 
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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. 
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9.  Nová úprava úpadkového práva    
 
Nový zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, nahradil od července 
2007 dosavadní zákon o konkurzu a vyrovnání, který vedl ke zdlouhavým řízením, 
nedostatečnému uspokojení věřitelů, likvidaci úpadců, nekalým praktikám a měl další 
nedostatky. Nově zákon zavádí zásadní označení pro postup řešení úpadku, a to 
insolvenčního řízení. 
 
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, kterou se rozumí „postupné uspokojování 
pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku“; s tím je spojené 
ozdravení podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou 
kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů, 

� 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, 

� 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 tykající se majetkové podstaty nemohou být 
uplatněna žalobou ani není možné jinak pohledávky vymáhat; toto lze učinit pouze 
přihláškou v insolvenčním řízení, 
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� 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 
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. 
 
 

Závěrečné slovo 
 
Zkušenosti a kritické ohlasy k  fungování původního zákona o konkurzu a vyrovnání 
vedly k přípravě zcela nové normy řešící úpadek podniku na odlišných základech. 
Díky tomu je nutno přiměřeně změnit i pohled orgánů činných v trestním řízení na 
vyhodnocení otázky, zda podnik splňoval zákonná ustanovení úpadku podle úpravy 
platné v daném období, či nikoliv. Základem pro posuzování ekonomických 
podmínek insolvence, resp. úpadku je analýza ekonomické situace podniku. 
Správnost analýzy je důležitá především proto, že závěry této analýzy jsou zásadním 
vstupem pro rozhodování o tom, zda došlo k naplnění znaků trestné činnosti či 
nikoliv.  
 
Tato publikace je prioritně studijním materiálem k problematice konkurzního či 
insolvenčního řízení, proto se věnuje především ekonomickým aspektům úpadku a 
konkurzního i insolvenčního řízení. Následný proces konkurzního či nově 
insolvenčního řízení, spočívající ve volbě způsobu řešení úpadku a zejména pak 
průběh vlastního řešení úpadku, je již především otázkou právní, protože se jedná o 
soudní řízení a ekonomické aspekty při něm částečně ustupují do pozadí. Procesní 
stránka těchto řízení tak byla v publikaci naznačena v základních krocích. 
 


