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Centrum restrukturalizace a insolvence Vysoké školy ekonomické 

v Praze uspořádalo dne 3. 3. 2016 kolokvium na téma "Posuzování 

úpadku korporátních dlužníků" 

 

 

 

 

Dne 3. 3. 2016 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konalo kolokvium na téma 

"Posuzování úpadku korporátních dlužníků", které pořádalo CRI, Fakulty 

podnikohospodářské VŠE. V rámci kolokvia se probíral návrh ke sjednocení způsobu 

posuzování úpadku korporátních dlužníků. Návrh byl rozeslán v loňském prosinci, aby 

k němu mohli posílat své připomínky profesní a akademické subjekty či komory, 

insolvenční soudy a příslušná ministerstva. Kolokvia se osobně zúčastnili představitelé 

Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Komory auditorů ČR, Krajského soudu 

v Ostravě, Krajského soudu v Plzni, Vrchního soudu v Praze, Svazu průmyslu a dopravy 

ČR, InsolCentra, Západočeské univerzity v Plzni, VŠE, České bankovní asociace a další.  

 

„Cílem kolokvia je kultivace a zkvalitňování podnikatelského prostředí a snaha o zavedení 

jasných pravidel,“ přednesl na úvod prorektor VŠE a vedoucí Katedry strategie doc. Ing. Jiří 

Hnilica, Ph.D. Na konec svého proslovu popřál kolokviu šťastnou cestu ke změně 

legislativy, o které usiluje.  



Úpadek je zcela zásadní ekonomická kategorie, která určuje, že podnik, resp. obchodní 

korporace, není nadále schopná samostatné existence na trhu a umožňuje ingerenci věřitelů 

do správy korporace prostřednictvím kolektivního soudního řízení. Správná definice úpadku 

je klíčová pro odlišení životaschopných podniků, které jsou schopny splácet své dluhy a tím 

dlouhodobě přispívat ke zdraví národního hospodářství, od těch, které tuto schopnost ztratily, 

resp. pro její znovunabytí musí projít ozdravným procesem pod dohledem soudu a věřitelů. 

 

V současnosti nicméně v soudním rozhodování, obchodním životě i v právní praxi panuje 

značná nejistota v otázce, kdy se již korporace nachází v úpadku, resp. v jeho nejčastější 

identifikované formě platební neschopnosti. Byť insolvenční zákon z roku 2006 obsahuje 

poněkud přesnější kritéria pro určení úpadku než předchozí zákon o konkursu a vyrovnání z 

roku 1991, nadále chybí shoda na tom, jak posoudit konkrétní situaci, zejména pokud je mezi 

věřiteli a dlužníkem o existenci úpadku spor. 

 

Současný stav, kdy otázku, zda se dlužník nachází v úpadku, posuzují insolvenční soudy 

pouze na základě relativně omezené judikatury vyšších soudů, je dle autorů návrhu 

neudržitelný a pro českou ekonomiku škodlivý. 

 

Inspirací pro autory návrhu (Ing. Michala Kuděje, Doc. JUDr. Bohumila Havla, Ph.D. a Mgr. 

Juraje Alexandra, LL. M..a Ing. Lee Loudy) bylo německé prostředí, kde jsou vyvinuty 

metody ekonomického hodnocení finančního stavu dlužníků a jejich schopnosti uhradit 

závazky, a to posuzováním velikosti mezery krytí. V diskusi zazněly zejména názory 

insolvenčních soudců, auditorů, Ministerstva financí a Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Kolokvium přineslo zajímavou konfrontaci názorů a různé úhly pohledu na věc, což bylo 

jeho cílem.  

 

„Doufám, že návrh bude schválen v nové vyhlášce a systém navrhované změny bude přijat. 

Naším cílem je mimo jiné transparentnost a urychlení celkového procesu posuzování úpadku 

korporátních dlužníků. V rámci změny celkového procesu chceme také nastavit různé 

ekonomické metody,“ uvedl na samotný závěr jeden z navrhovatelů Ing. Michal Kuděj. 

 

Výsledky kolokvia budou dále předneseny na konferenci s názvem „Insolvence 2016: 10 let 

od vyhlášení Insolvenčního zákona – přínosy a zklamání“. Jedná se o konferenci, kterou již 

po sedmé pořádá Vysoká škola ekonomická ve spolupráci s CRI dne 26. 4. 2016 tradičně 

v Kongresovém sále České národní banky v Praze.  

 

 

Pro další informace, prosíme, kontaktujte tiskovou mluvčí CRI, Dagmar Schönfeldovou,  

e-mail: cri@vse.cz. 
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