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Věřitel a insolvenční řízení

1. Úvod
Reorganizace je jeden ze způsobů řešení úpadku v rámci insolvenčního řízení.  
během této činnosti se zpravidla jedná o postupné uspokojování pohledávek věři-
telů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění 
hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizač-
ního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.

V následujícím textu popisujeme společnost, 
která prošla v rámci insolvenčního řízení úspěš-
ně reorganizací a tři měsíce po jejím ukonče-
ní vstoupila do druhého insolvenčního řízení,  
což dokazuje, že provedená reorganizace neza-
jistila dlužníkovi další pokračování v jeho podni-
katelské činnosti.

Věřitelé podali do uvedených insolvenčních 
řízení celkem 350 přihlášek, kterými přihlásili 
své pohledávky v celkové výši 7 mld. Kč. V rámci 
ukončené reorganizace byli nezajištění věřitelé 
uspokojení do výše 4 % svých pohledávek. Výše 
uspokojení při současném druhém insolvenčním 
řízení řešeném konkurzem zatím nelze odhad-
nout. celostátní průměr je 2 až 3 %.

2. Příklad
Společnost VítKOVIcE hEaVy MachInE-

Ry a. s., IČ 25877950, byla založena v roce 2001. 
Od svého založení do roku 2017 se základní ka-
pitál společnosti zvyšoval od 2 mil. Kč do 2 mld. 
Kč a počet zaměstnanců od 250 do 1 500. Roční 
obrat společnosti v posledních letech před úpad-
kem byl cca 1,5 mld. Kč. Společnost nyní prochá-
zí již druhým insolvenčním řízením.

V rámci prvního řízení proběhla v letech 
2018 a 2019 úspěšně reorganizace. Od 192 vě-
řitelů bylo přihlášeno celkem pohledávek 
za 5,3 mld. Kč.

Ve druhém insolvenčním řízení zahájeném 
v březnu 2020 je přihlášeno celkem 160 věřitelů 
s celkovou pohledávkou 1,7 mld. Kč. Splatnost 
přihlášených pohledávek nastala dle přiloženého 
gRaFu přihlášených pohledávek v průběhu čtyř 
měsíců po ukončení prvního insolvenčního řízení. 
Jedná se o období od prosince 2019 do března 
2020. toto druhé řízení bude řešeno konkurzem 
a insolvenční správce, společnost KOnREO, 
v.o.s., připravuje prodej celého podniku dlužní-
ka jednou smlouvou. Dosud jsou v insolvenčním 
spisu k dispozici informace o dvou zájemcích 
k odkupu. Jedná se o společnosti:
cE Properties a. s. (s dlužníkem tvoří koncern)
tROJEK, a. s., Praha 1

V obou případech insolvenčního řízení  po-
dal insolvenční návrh sám dlužník. V letošním 
druhém návrhu dlužník uvádí jako hlavní důvod 
svého úpadku pokles zakázek.

Dlužník je ve svých provozech schopen vyrá-
bět například následující unikátní výrobky:
a)  Vrtulové hřídele pro námořní tankery o délce 

až 25 metrů
b)  Duté ingoty (dělají pouze dvě společnosti 

na světě)
c) hlavní hřídele do větrných elektráren

d)  Parogenerátory pro ruské i francouzské typy 
jaderných elektráren

Varovné informace cRIbIs
Před prvním insolvenčním řízením v letech 2016 

a 2017 prověřovací systém předal 
uživatelům následující informace:

Zkratka Q v přiloženém Diagra-
mu vazeb = hodnota vlastního ka-
pitálu je nižší než základní kapitál.

Zkratka ZP = nové zápisy na ka-
tastrálním úřadu o zástav-
ních právech k nemo-
vitostem

3. diagram vazeb dlužníka
V přiloženém diagramu vazeb jsou již neplat-

né vlastnické vztahy (spojnice jsou přerušované). 
na spodním okraji rámečků jsou zkratky varov-
ných informací o daném subjektu. uživatelé 
prověřovacího systému měli a mají k dispozici  
platné i historické informace o:

DO – zápis dluhu v databázi dlužníků
EOP, E – exekuce
ZSt – změna statutárního orgánu
i – soudní spory
IR – insolvenční řízení

4. dotaz věřitele
Jaký postup doporučíte insolvenčnímu správci 

v následujícím případě?
V zahájeném insolvenčním řízení s prohláše-

ným konkurzem insolvenční správce neobdrží 
od dlužníka účetnictví ani obchodní smlouvy. 
Všechno bylo dlužníkovi odcizeno z auta, když 
uvedené písemnosti vezl k účetnímu poradci 
a auto nechal zaparkované bez dozoru. Insol-

venčnímu správci dlužník doložil doklad od Po-
licie ČR, že krádež byla nahlášena a pachatel 
nezjištěn.

Insolvenční správce obdržel v rámci sou-
činnosti z registru vozidel podrobný seznam 
13 vozidel, která dlužník prodal v průběhu jed-
noho roku před zahájením  insolvenčního řízení. 
Seznam obsahoval mimo RZ a názvů vozidel 
i jména kupujících.

Poznámka: Veškeré písemnosti dlužníka včet-
ně smluv byly odcizeny.

Má správce minimálně oslovit nové majitele 
vozidel a požádat je o doložení způsobu a výše 
úhrady kupní ceny? V opačném případě má po-
dat odpůrčí žalobu?

5. Odpověď advokáta a insolvenčního správce
Předně musím uvést, že zkuše-

nost z praxe hovoří, že správce by 
měl být v tomto případě obezřet-
ný, neboť odcizení veškeré smluvní 
dokumentace a účetnictví nebývá 
náhodné, všichni zloději prahnou 

po účetních dokladech od-
ložených v autě.

K věci pak doporučuji apelovat na dlužníka, 
aby dodal pomocné materiály – jistě smlouvy 
někdo musel sepisovat a posílat ke kontrole 
emailem, k tomu musí existovat digitální stopa. 
Stejně tak musí dlužník vědět, komu a za kolik 
takové množství vozidel prodal, jak kupce vyhle-
dal a jak stanovil cenu; musí existovat inzerce, 
korespondence apod. Pokud nic z toho dlužník 
nemá, nebo tvrdí, že nemá, obezřetnost správce 
se zvyšuje.

V každém případě správce musí obeslat kupu-
jícího, aby doložil jak kupní smlouvy, tak i dokla-
dy o úhradě kupní ceny. Osobně bych se rovněž 
dožadovat sdělení, jaký má kupující vztah k dluž-
níku, jak se o prodeji dozvěděl a jak byla sjed-
nána kupní cena. V neposlední řadě bych žádal 
sdělení, kde se vozidlo nachází. u případného 
zápočtu kupní ceny bych žádal doklady k zapo-
čítávané pohledávce. Pokud podklady obdržím, 
zvážím, zda existují důvody pro neúčinnost 
právního úkonu dle ust. § 235 a násl. IZ. Pokud 
doklady neobdržím, zvolil bych cestu zápisu vozi-
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del do soupisu majetkové podstaty, neboť mám 
pochybnosti o platnosti kupní ceny, a vyrozumím 
kupujícího o tomto zápisu a poučím jej o právu 
podat excindační žalobu. Pokud se mi blíží konec 
roční lhůty k podání žaloby o neúčinnost kupní 
smlouvy, tak ji musím rovněž podat; mám-li ještě 
čas, tak vyčkám, zda kupující podá excindační 

žalobu, jaké doloží důkazy a podle toho buď 
žalobu o neúčinnost podám jako vzájemný ná-
vrh, nebo – shledám-li převod za řádný – vozidlo 
z majetkové podstaty opět vyloučím.

Článek připravili:
Ing. Josef Petříček, ekonom, člen

ČAV a AMSP ČR

Polina Chernysheva, Univerzita Hradec Králové,
Fakulta informatiky a managementu

Ing. Pavel Finger, člen představenstva společnosti
CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., 

Mgr. Lukáš Stoček, advokát a insolvenční
správce, ohlášený společník insolvenční správkyně

a likvidátora AAA INSOLVENCE OK v. o. s.
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Za zrcadlem poprvé…

bývá hezkou tradicí, že si na počátku každého ročníku připomínáme události, které 
mají v daném roce menší nebo větší výročí. tak se letos dočkáme mimo brexitu on-
line deseti let od posledního startu raketoplánu, dvaceti let od pádu newyorkských 
dvojčat a založení Wikipedie, třiceti let od zániku sssR, čtyřiceti let od otevření 
Paláce kultury, padesáti let od zahájení výstavby jižního města a otevření prvního 
úseku d1, šedesáti let od prvního letu člověka do kosmu, sedmdesáti let o zahájení 
veřejného vysílání barevné televize, osmdesáti let od přepadení sssR německem 
a usa japonském, devadesáti let od otevření pražské zoo, sto let od Washingtonské 
konference, dvou set let od vzniku prvního českého vědeckého časopisu Krok, tří set 
let od vzniku Ruského impéria, čtyř set let od exekuce na staroměstském náměstí, 
pěti set let od morové epidemie v Českém království, šesti set let od Čáslavského 
sněmu, sedm set let od velikých povodní v Praze a osm set let uplynulo od vyhlá-
šení stavovských privilegií církevního majetku Přemyslem Otakarem I. někdy před 
tisíci lety se zadělávalo na tzv. „velké schizma“, před dvěma tisíci lety bylo ježíškovi 
dvacet jedna a v západní evropě vyhynuli lvi.

Rok 2021, který právě začal, je zcela nepo-
chybně obdobím, ve kterém budeme všichni 

očekávat změnu k lepšímu. Jsme už prostě ta-
koví, že směřujeme za lepším co nejkratší cestou 

nejmenšího odporu. Připomenu jenom, že vě-
decky zformuloval tuto myšlenku vynikající an-
tropolog aleš hrdlička ve svých třech obecných 
zákonech šíření lidstva. Problém je v tom, že 
každý z nás vidíme ono lepší trochu v něčem ji-
ném, někde jinde a někdy dokonce u jiných, a to 
je důvodem celé řady nedorozumění a sporů.

Podobně, jako každý jeden z nás individuál-
ně ve svůj osobní prospěch, se neméně usilovně 
mnozí z nás snaží nalézt ono „lepší“ nebo do-
konce „lepší svět“ i pro druhé nebo celé skupiny 
lidí, společenství a společnosti. Když se k tomu 
přidá jakési aktuálně platné vyšší společné bla-
ho, pak se z nedorozumění a sporů mohou stát 
revoluce, války, hladomory, genocidy a jiné spole-
čenské katastrofy. hledání dobra pro druhé a ze-
jména vnucování nalezeného dobra druhým je 
tedy podnikem vysoce rizikovým, přesto to často 
bývá „největší show ve městě“, protože dokáže 
přinést pocity slávy a moci a to, co nazýváme 
„společenským pokrokem“.

„Pokrok“ opravdu není sprosté slovo, ale 
ve spojení se společenskými procesy je prostě 
příliš omezené, protože cílí především na procesy 


