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ANOTACE 

Tato diplomová práce se věnuje problematice insolvence zaměstnavatele a role Úřadu práce 

České republiky v těchto situacích. Diplomová práce obsahuje pro lepší pochopení rešerši 

hlavních účastníků této problematiky, jako je zaměstnanec, zaměstnavatel a Úřad práce. Dále 

se práce věnuje samotné insolvenci, neboli platební neschopnosti zaměstnavatele a jejím 

možným způsobům řešení. Dále je zanalyzována činnost úřadu práce v platební neschopnosti 

zaměstnavatele a konkrétní případ insolvence zaměstnavatele. Nakonec je provedena 

komparace řešení této problematiky ve vybraných evropských zemích. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Platební neschopnost zaměstnavatele, insolvenční řízení 

TITLE 

Activity of the Labor office at insolvency of the employer 

ANNOTATION 

The diploma thesis is devoted to problematics about insolvency of the employer and activity of 

the Labor office of the Czech Republic in this situations. The diploma thesis includes review 

of main participants in this insolvency, like employee, employer and the Labor office too. 

Furthermore, this thesis deals insolvency of employer and its possible solutions.Then the 

analysis of the role of the Labor office in this insolvency and the analysis of specific case are 

carried out in this thesis and finally there is comparation of this problematics in selected 

European countries. 

KEYWORDS 

Insolvency of the employer, insolvency proceedings 



 

OBSAH 

ÚVOD ................................................................................................................................................... 10 

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ .................................................................................... 11 

1.1. ZAMĚSTNANEC .................................................................................................................................. 11 
1.2. ZAMĚSTNAVATEL .............................................................................................................................. 12 
1.3. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ...................................................................................................... 13 

2. ÚPADEK ZAMĚSTNAVATELE A JEHO MOŽNÉ FORMY ............................................. 15 

2.1. DEFINICE PLATEBNÍ NESCHOPNOSTI ................................................................................................. 16 
2.1.1. Právní vymezení v ČR ..................................................................................................... 18 
2.1.2. Příčiny vzniku platební neschopnosti podniku ................................................................ 21 

2.2. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ ......................................................................................................................... 23 
2.2.1. Moratorium ...................................................................................................................... 24 
2.2.2. Zahájení řízení a další procesní postupy.......................................................................... 26 

2.3. ÚČASTNÍCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ ................................................................................................. 27 
2.3.1. Zaměstnavatel jako dlužník ............................................................................................. 27 
2.3.2. Zaměstnanec jako věřitel ................................................................................................. 28 
2.3.3. Insolvenční správce ......................................................................................................... 31 

2.4. MOŽNÁ ŘEŠENÍ ÚPADKU ZAMĚSTNAVATELE .................................................................................... 32 
2.4.1. Konkurs ........................................................................................................................... 32 
2.4.2. Reorganizace ................................................................................................................... 34 

2.5. ÚŘAD PRÁCE A JEHO ČINNOSTI V INSOLVENCI ZAMĚSTNAVATELE ................................................. 36 

3. INSOLVENCE ZAMĚSTNAVATELE VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH ... 40 

3.1. PRÁVNÍ VYMEZENÍ INSOLVENCE ZAMĚSTNAVATELE NA ÚROVNI EU .............................................. 40 
3.1.1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ................................................... 40 
3.1.2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ............................................... 42 

3.2. RAKOUSKO ......................................................................................................................................... 43 
3.3. NĚMECKO .......................................................................................................................................... 44 
3.4. SLOVENSKO........................................................................................................................................ 46 
3.5. ZEMĚ MIMO EU – ŠVÝCARSKO ......................................................................................................... 48 
3.6. KOMPARACE INSOLVENCE V ČR S VYBRANÝMI ZEMĚMI ................................................................ 49 

4. KONKRÉTNÍ PŘÍPADY INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ ........................................................ 53 

4.1. BLAŽEK PRAHA A. S. .......................................................................................................................... 54 
4.1.1. Mimořádné moratorium a zahájení insolvenčního řízení ................................................ 55 
4.1.2. Majetek dlužníka ............................................................................................................. 57 
4.1.3. Návrh na povolení reorganizace ...................................................................................... 59 
4.1.4. Přihlašování pohledávek a další postupy v insolvenčním řízení ..................................... 60 

4.2. ČESKÉ AEROLINIE A. S. ...................................................................................................................... 63 
4.2.1. Mimořádné moratorium ................................................................................................... 63 
4.2.2. Zahájení insolvenčního řízení a návrh na reorganizaci ................................................... 65 
4.2.3. Klienti ČSA jako věřitelé v insolvenčním řízení ............................................................. 67 

4.3. „AB“ PARDUBICKÝ KRAJ .................................................................................................................. 69 

5. STATISTIKY INSOLVENCÍ V ČR ......................................................................................... 72 

ZÁVĚR ................................................................................................................................................. 80 

POUŽITÁ LITERATURA ................................................................................................................. 82 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................. 94 

 

 



 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Základní podmínky pro uplatnění mzdových nároků ve vybraných zemích ......... 49 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obrázek 1: Schéma znázorňující formy úpadku a jejich rozlišení ........................................... 18 
Obrázek 2: Schéma možností, jak lze rozhodnout o insolvenčním návrhu .............................. 24 
Obrázek 3: Graf vývoje rozhodné částky pro určení výše mzdových nároků .......................... 30 
Obrázek 4: Postup činností Úřadu práce ČR při insolvenci zaměstnavatele ............................ 38 

Obrázek 5: Záznamy firmy Blažek Praha v insolvenčním resjtříku ......................................... 54 
Obrázek 6: Evidence v insolvenčním rejstříku - Blažek Praha a.s. .......................................... 57 
Obrázek 7: Časová osa s milníky insolvenčního řízení - Blažek Praha ................................... 62 
Obrázek 8: Graf zobrazující provozní zisk firmy ČSA za roky 2015-2019 ............................. 64 
Obrázek 9: Graf znázorňující vývoj tržeb firmy ČSA v letech 2016-2020 .............................. 65 

Obrázek 10: Časová osa s důležitými milníky insolvenčního řízení - firma ČSA ................... 67 
Obrázek 11: Časová osa s milníky IŘ - firma "AB" Pardubický kraj ...................................... 71 

Obrázek 12: Insolvence v ČR za rok 2014 podle typu subjektu .............................................. 72 
Obrázek 13: Graf s počty vyhlášených úpadků firem a živnostníků za období 2014-2019 ..... 74 
Obrázek 14: Graf vývoje bankrotů firem za jednotlivé měsíce roku 2020 .............................. 75 
Obrázek 15: Graf vývoje počtu vyhlášených úpadků - živnostníci za jednotlivé měsíce roku 

2020 .................................................................................................................................. 76 
Obrázek 16: Graf vývoje počtu podaných insolvenčních návrhů za měsíce roku 2020........... 77 

Obrázek 17: Graf znázorňující počty vyhlášených úpadků a podaných návrhů - firmy za 1. 

čtvrtletí 2021 ..................................................................................................................... 78 
Obrázek 18: Graf znázorňující počty vyhlášených úpadků a podaných návrhů – živnostníci za 

1. čtvrtletí 2021 ................................................................................................................. 79 
  



 

 

SEZNAM ZKRATEK 

BA   Bundesagentur für Arbeit (Federální úřad práce) 

ČR   Česká republika 

DHM   Dlouhodobý hmotný majetek 

DNM   Dlouhodobý nehmotný majetek 

EP    Evropský parlament 

EU   Evropská unie 

FO    Fyzická osoba 

IZ    Insolvenční zákon 

MPSV ČR  Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

OZ   Občanský zákoník 

PO    Právnická osoba 

Sb.   Sbírka zákonů 

ÚP ČR   Úřad práce České republiky 

ZP    Zákoník práce 



10 

 

ÚVOD  

Insolvence zaměstnavatele není příjemnou záležitostí pro žádného z účastníků. Z pohledu 

samotného zaměstnavatele proto, že ve většině případů jejich podnikání insolvencí končí  

a zaniká, a z pohledu zaměstnance především ze dvou hledisek, kterými je jednak ztráta 

příjmu a neurčité termíny jeho získání, ale zároveň i ztráta zaměstnání, což pro spoustu 

jedinců může znamenat existenční problémy. Pokud je bohužel řešení úpadkové situace 

insolvencí nevyhnutelné, znamená to i pro zaměstnance spoustu starostí, kteří mnohdy 

bohužel ani nevědí, jak v této situaci postupovat a jak se zachovat. 

V této diplomové práce budou proto nejprve vysvětleny základní termíny, respektive 

hlavní účastníci, kterých se tato situace týká, a to například jaká práva a povinnosti mají, 

jakou pozici v insolvenčním řízení zaujímají apod. Pozornost bude věnována i samotnému 

Úřadu práce ČR, který má v těchto situacích důležitou a nenahraditelnou roli. Dále bude práce 

věnována samotné insolvenci a samotnému insolvenčnímu řízení, kde bude pozornost 

zaměřena mimo jiné i na možné příčiny vzniku úpadku podniku, nebo jak lze tuto 

nepříjemnou situaci řešit. 

V další části bude provedena analýza konkrétního případu podniku v úpadku, jemuž se 

bohužel insolvenční řízení nevyhlo. Bude zde analyzován postup celého insolvenčního řízení, 

jak došlo k vypořádání zaměstnanců, nebo například zdali daný podnik kvůli platební 

neschopnosti zanikl, nebo se jej podařilo uzdravit. 

Cílem práce je analyzovat činnost úřadu práce při platební neschopnosti, a to jak po 

vnitřní stránce (interní procesy v rámci úřadu), tak po vnější stránce (komunikace se 

zaměstnavatelem a zaměstnanci). Součástí práce bude komparace řešení platební 

neschopnosti zaměstnavatele ve vybraných evropských zemích. Pro lepší pochopení zde 

budou vybrány některé země EU a následně bude demonstrováno, jak se taková 

insolvence podniku v dané zemi řeší, jaké jsou podobnosti insolvenčního řízení 

s domácím prostředím, nebo v čem se naopak daná země liší  

od České republiky. Je však nutné dodat, že tato komparace zemí bude zaměřena 

především na zaměstnance a jejich neuhrazené mzdové pohledávky vůči zaměstnavateli. 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

V celém procesu platební neschopnosti zaměstnavatele a následného insolvenčního řízení 

nevystupuje pouze samotný zaměstnavatel. Svou zásadní roli zde mají i zaměstnavatelovi 

zaměstnanci, kteří jsou v této situaci ohroženi ztrátou příjmu a dokonce i ztrátou svého 

pracovního místa. Nedílnou součástí řešení této nepříjemné záležitosti je ale však i Úřad práce 

ČR, jehož roli lze zde chápat především jako ochranu na straně zaměstnanců. Pro lepší 

pochopení celého procesu je proto důležité si nejprve jasně vymezit a definovat již zmíněné 

aktéry, kterými je zaměstnanec, zaměstnavatel a Úřad práce. Nutné je především vymezit si 

základní práva, ale i povinnosti zaměstnance a rovněž zaměstnavatele. 

1.1. Zaměstnanec  

Málokdo si jako možnou cestu vydělat si na živobytí zvolí podnikání, a proto se většina 

stane zaměstnanci. Je jen na každém, koho si zvolí za svého zaměstnavatele, jestli státní, nebo 

soukromý sektor. Oba sektory mají však základní rysy společné a jeden z těch nejdůležitějších 

si každý odvodíme z běžného života sám, a sice že každý se stane zaměstnancem především 

proto, aby získal za svou práci nějakou odměnu v podobě mzdy nebo platu, díky čemuž pak 

může naplňovat své životní standardy. Každému zaměstnanci ale z pracovněprávního poměru 

plynou jisté povinnosti, nicméně nesmíme zapomenout ani na jeho práva. 

 Zaměstnanec, jak již bylo řečeno výše, je role člověka, pocházející z pracovněprávního 

vztahu. Zaměstnancem se stane každý, jenž s vybraným podnikem (zaměstnavatelem) uzavře 

pracovní smlouvu, popřípadě dohody o pracovní činnosti, nebo provedení práce
1
. Dle 

zákoníku práce (dále jen „ZP“) se zaměstnancem může stát každý, jenž dovršil věku 15 let, 

ovšem za podmínky, že v době sjednání pracovněprávního vztahu má rovněž dokončenou 

povinnou školní docházku. Důležitá je však také podmínka způsobilosti k právním úkonům, 

což znamená, že dotyčná osoba nesmí například být zbavena svéprávnosti apod. [16]  

 Mezi základní práva zaměstnance můžeme zařadit například různé nároky na odpočinek, 

návštěvu lékaře, mimo jiné má každý zaměstnanec také právo na bezpečné pracovní prostředí, 

popřípadě odmítnutí práce, jestliže se domnívá, že by tím mohlo být ohroženo jeho zdraví, 

popřípadě způsobena nějaká újma. V neposlední řadě má ale zaměstnanec především právo  

a nárok dostat za svou práci odměnu ve formě mzdy nebo platu. Výše odměny se stanovuje 

v pracovní smlouvě, přičemž se zaměstnavatel musí řídit předpisy obsažené v ZP. [16] 

                                                 
1
 Dohody o provedení práce a pracovní činnosti jsou zvláštní formou pracovněprávního vztahu s jasně 

vymezenými podmínkami, např. počet odpracovaných hodin, maximální výše výdělku, apod. 
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 Jak se říká, kdo má nějaká práva, má ale i povinnosti, a jinak tomu není ani u zaměstnance. 

Jeho povinností může být například řádné plnění pracovních povinností dle pokynů 

nařízeného a dle náplně uvedené v pracovní smlouvě, rovněž je povinen řádně zacházet 

s majetkem zaměstnavatele, který používá k výkonu práce, a v neposlední řadě je také jeho 

povinností náhlasit jakékoliv závady a poruchy, které se vyskytly na pracovišti. [16]  

 Přesný a vyčerpávající výčet veškerých práv a povinností zaměstnance však obsahuje 

zákoník práce v jednotlivých paragrafech. V této práci se však zabýváme problematikou 

platební neschopnosti zaměstnavatele, a proto je důležité zdůraznit především část šestou 

zákoníku práce (§ 109 - § 150), která se zabývá právě odměňováním za práci, různými 

příplatky, popřípadě srážkami ze mzdy. [16] 

1.2. Zaměstnavatel 

Samotný pojem zaměstnavatele lze charakterizovat jako osobu, pro kterou vykonávají 

pracovní činnost osoby v pracovněprávním vztahu, čili zaměstnanci, o kterých bylo 

pojednáno výše. Nicméně na zaměstnavatele lze pohlížet ze dvou základních hledisek, a to 

zdali se jedná o osobu fyzickou nebo právnickou.  

Právnickou osobou (dále jen „PO“) může být organizace, obchodní korporace, nebo  

i nadace, které zákon za právnickou osobu stanoví. Konkrétní vymezení pojmu právnické 

osoby definuje občanský zákoník (dále jen „OZ“), a to konkrétně v § 118. Nezbytné je také 

zmínit § 122 až § 126, které se zabývají vznikem PO. Obecně lze právnickou osobu definovat 

jako organizaci, která má nějakou svou právní subjektivitu, což znamená, že má způsobilost 

jednat vlastními právními úkony a nabývat práv a povinností. Tato právní subjektivita vzniká 

dnem zápisu do obchodního rejstříku, popřípadě dnem stanoveným zákonným předpisem. Pro 

dokonalou identifikaci právnické osoby je důležité mimo jiné určení názvu firmy, jejího sídla 

a identifikačního čísla, což jsou povinné informace, které jsou zaneseny do obchodního 

rejstříku. Za právnickou osobu, zde konkrétně jako zaměstnavatele, vystupuje jejím jménem 

statutární orgán, popřípadě i kterýkoliv zaměstnanec, pakliže jej touto funkcí zaměstnavatel 

pověří. [2] 

Jak bylo již řečeno, zaměstnavatelem může být i osoba fyzická (dále jen „FO“), a to 

v případě, kdy vykonává činnost na živnostenský list a je tedy oprávněna podnikat. Pakliže 

pro takovou osobu vykonává závislou činnost další fyzická osoba a existuje zde vztah 

nadřízenosti a podřízenosti, lze tedy hovořit o zaměstnavateli jako fyzické osobě. Nelze však 

zapomenout ani na situaci, kdy jedna fyzická osoba, která není podnikatelem, zaměstnává 
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druhou fyzickou osobu za účelem uspokojení osobních potřeb – jako příklad lze uvést paní 

docházející na úklid domu, nebo zahradníka apod. I v tomto případě lze hovořit o fyzické 

osobě jako o zaměstnavateli. Tak, jako je každá právnická osoba identifikována svým 

názvem, sídlem, popřípadě identifikačním číslem, je i každá fyzická osoba vymezena svým 

jménem, bydlištěm, nebo datem narození. V případě FO, která provozuje podnikatelskou 

činnost, se jedná o údaje zapsané v živnostenském, příp. obchodním rejstříku. Co se týče 

právní subjektivity FO, respektive způsobilosti nabývat práv a povinností v pracovněprávních 

vztazích, zde konkrétně jako zaměstnavatele, tak ta v tomto případě vzniká již narozením. 

Z uvedeného plyne, že zaměstnavatelem se tak může stát i nezletilé dítě, nicméně zde je pak 

zapotřebí zastoupení při provádění právních úkonů, jelikož způsobilost k právním úkonům 

v roli zaměstnavatele jako taková vzniká fyzické osobě až při dovršení věku 18 let. [2] 

Ve shrnutí lze tedy konstatovat, že za zaměstnavatele lze považovat takovou osobu nebo 

organizaci, která pro výkon pracovní činnosti zaměstnává další osoby v pracovněprávním 

vztahu a kde existuje nějaký vztah nadřízeného a podřízeného. 

Jak bylo zmíněno již v předchozích řádcích, vznikají i zaměstnavateli z pracovněprávních 

vztahů určitá práva, ale i povinnosti. Jejich vyčerpávající výčet rovněž obsahuje zákoník 

práce, nicméně mezi ty nejdůležitější povinnosti lze zařadit například zákaz diskriminace 

zaměstnanců, což lze chápat jako povinnost rovného zacházení, dále povinnost dodržovat 

mzdová ustanovení, což můžeme uchopit jako povinnost vyplácet zaměstnanci jemu příslušící 

odměnu za odvedenou práci. Zaměstnavatel je rovněž povinen zaměstnanci připravit 

bezpečné pracovní prostředí a v neposlední řadě je nutné připomenout i povinnosti týkající se 

podávání výpovědí zaměstnanci. Jinými slovy, v případě, že zaměstnavatel chce zaměstnanci 

dát výpověd z pracovního poměru, musí to být pouze v mezích a důvodech stanovených 

zákonem. Mezi práva zaměstnavatele pak lze řadit například určení tempa práce, množství 

práce, které má být daným zaměstnancem vykonáno, ale také právo na vymáhání náhrady 

škody po zaměstnanci, který zaměstnavateli způsobil škodu při porušení pracovní kázně. 

Nutno však dodat, že se jedná opět pouze o demonstrativní příklady práv, jejich celkový výčet 

můžeme nalézt v zákoníku práce. [16] 

1.3. Úřad práce České republiky 

Úřad práce ČR, mezi lidmi též vžitý jako „pracovní úřad“, je správním úřadem založeným 

na základě zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících 

zákonů a má celostátní působnost. Jako nadřízený správní orgán Úřadu práce zde působí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, který jej rovněž řídí. 
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Tento správní úřad se dělí na generální ředitelství a krajské pobočky, přičemž obě tyto 

části mají přesně stanovené úkoly a oblasti působnosti. Co se týče generálního ředitelství, tak 

zde je nejdůležitější především kontrola a řízení krajských poboček Úřadu práce, což lze 

určitým způsobem pokládat i za nadřízenost nad krajskými pobočkami. Krajské pobočky mají 

také své specifické úkoly, ale zde je především důležité zmínit, že jsou dále rozděleny  

na jednotlivá kontaktní pracoviště, která pak fungují jako přímý zprostředkovatel mezi 

Úřadem práce a zaměstnancem, popř. uchazečem o zaměstnání. Pro lepší představu, jak 

hierarchie celého Úřadu práce vypadá, jsou v přílohách zobrazeny právě organizační 

struktury, a to jak generálního ředitelství, tak i krajských poboček ÚP. [68] 

Jak je jistě z běžného života každému známo, tato kontaktní pracoviště plní úkoly aktivní  

i pasivní politiky nezaměstnanosti, což znamená, že působí mimo jiné v oblasti vyhledávání 

vhodného zaměstnání pro uchazeče, pomáhá při uplatnění na trhu práce, či sjednává  

a rozhoduje o podpoře v nezaměstnanosti.  S tím vším samozřejmě souvisí i vedení evidence 

uchazečů o zaměstnání, kdy v této souvislosti samotné kontaktní pracoviště rozhoduje  

i o případném nezařazení do zmíněné evidence. 

Zákon o Úřadu práce ČR pak v § 4 stanovuje následující:  

„Úřad práce plní úkoly v oblastech 

a) zaměstnanosti, 

b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a 

c) státní sociální podpory.“[17]  

 Nelze však opomenout ani skutečnost, jak již vyplývá z výše uvedené zákonné definice, že 

je to právě Úřad práce, na který se mohou zaměstnanci obracet s žádostí o pomoc v případě, 

že jejich zaměstnavatel je v platební neschopnosti a tudíž jim nebyla vyplacena mzda a oni se 

tak ocitli bez svého příjmu. Nicméně o konkrétní roli Úřadu práce při platební neschopnosti 

zaměstnavatele, nebo v následném insolvenčním řízení, bude pojednáno dále v samostatné 

podkapitole.   
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2. ÚPADEK ZAMĚSTNAVATELE A JEHO MOŽNÉ FORMY 

Úpadek lze považovat za synonymum platební neschopnosti, a je nejdůležitějším 

předpokladem k zahájení tzv. insolvenčního řízení. Insolvenční řízení je běh na poměrně 

dlouhou trať a předchází ji spousta kroků a podmínek, které je zapotřebí splnit, aby vůbec 

mohlo být insolvenční řízení zahájeno. V následujících subkapitolách bude proto nejprve 

vysvětleno, kdy a za jakých podmínek se podnik dostává do platební neschopnosti, 

problematika bude rovněž právně vymezena. Mimo jiné budou rozebrány i možné příčiny 

toho, proč se podnik dostane do úpadku, jaké oddělení, respektive odvětví v podniku může 

být za tuto situaci zodpovědné anebo zdali v celé této nepříjemné situaci nehrají roli i další 

aspekty. 

Nedílnou součástí celého tohoto procesu jsou samozřejmě i zaměstnanci daného podniku 

v úpadku, a proto bude níže pojednáno i o tom, na co mají zaměstnanci nárok a jaké možnosti 

mají k tomu, aby tyto nároky mohli vymáhat. V případě řeči o nárocích zaměstnanců se 

nejedná o nic jiného, než o nárok na odměnu za práci, tedy mzdu a k ní náležící příplatky.
2
  

Do nároků, které má zaměstnanec právo po zaměstnavateli vymáhat, řadíme samozřejmě  

i odstupné.
3
 

Pojednáno bude samozřejmě i o samotném insolvenčním řízení, kde bude mimo jiné 

vysvětleno, jak se insolvenční řízení zahajuje, kdo jej může zahájit, respektive o něho 

požádat, a jaké musí být pro zahájení takového řízení splněny podmínky. Jakmile je zahájeno 

insolvenční řízení, není účastníkem pouze úpadkem postižený zaměstnavatel a nějaký správní 

úřad kompetentní takové záležitosti řešit, ale právě i zmínění zaměstnanci podniku, kteří 

žádají o mzdu, která jim nebyla vyplacena. Nicméně do insolvenčního řízení jsou poté 

zahrnuti i veškeří věřitelé podniku (dlužníka), které mají u dlužníka nevyřízené, nesplacené 

pohledávky. Některé podkapitoly budou proto věnovány i samotným účastníkům a jejich 

rolím v insolvenčním řízení. Rovněž nesmí být opomenuty ani možné způsoby řešení úpadku 

podniku, které budou jednotlivě vysvětleny. 

                                                 
2
 Připlatkem ke mzdě může být např. příplatek za práci přesčas, o víkendu, ve svátek apod.  

3
 Odstupné lze považovat za zvláštní druh kompenzace při rozvázání pracovního poměru. V případě insolvence 

totiž většina případů končí propuštěním zaměstnanců, proto je zapotřebí uvažovat právě i o tomto nároku. 



16 

 

2.1. Definice platební neschopnosti 

Platební neschopnost je jednou ze dvou možných forem úpadku, do kterého se může 

zaměstnavatel, respektive podnik dostat. Druhou formou je pak předlužení, o jejích 

odlišnostech od platební neschopnosti bude pojednáno níže. 

Tato forma úpadku má svá specifika, možno chápat jako podmínky, které musí být 

splněny, aby se jednalo o platební neschopnost, popř. úpadek podniku. Za tu nejdůležitější  

a základní podmínku lze považovat skutečnost, že daný podnik má více než jednoho věřitele, 

vůči kterému má nějaké neuhrazené závazky. Z uvedeného pak vyplývá, že pro to, aby se 

jednalo o platební neschopnost, popř. pro následné nahlášení do insolvence postačí, že budou 

existovat pouze dva takoví věřitelé. Co se týče výše neuhrazených závazků, ta nehraje v této 

situaci vůbec žádnou roli, jinými slovy vůbec nezáleží na tom, kolik vlastně podnik věřitelům 

dohromady dluží. To znamená, že může jít například o pohledávku na jednu jedinou korunu, 

která nebyla dlužníkem uspokojena. Důležité není ani to, zdali například byly dané dlužné 

částky nějak stanoveny a přiznány např. pravomocným rozhodnutím.  Podstatné je v souhrnu 

to, že nějaká neuspokojená pohledávka věřitele vůbec existuje. [4][6] 

Další specifickou vlastností, která vymezuje platební neschopnost zaměstnavatele, je 

skutečnost, že od splatnosti daných závazků uplynulo více než 30 dní. Nutno však doplnit, že 

o platební neschopnost se nejedná v případech, kdy dlužník neuhradil své závazky např.  

na základě svého rozhodnutí. Tím lze rozumět například neshody mezi dlužníkem a věřitelem, 

nebo že dlužník odmítá dodavateli zaplatit, jelikož se domnívá, že plnění poskytované 

dodavatelem bylo vadné, neúplné, nekvalitní, apod. Z toho proto plyne i další specifikum 

vymezující platební neschopnost, a sice že podnik musí trpět nedostatkem finančních 

prostředků, aby bylo možné mluvit právě o platební neschopnosti. Pro lepší pochopení lze 

tuto skutečnost vysvětlit i tak, že daný podnik má neuhrazené závazky po splatnosti déle než 

30 dnů a je zjevné, že nemá dostatek finančních prostředků, aby mohl tyto závazky okamžitě 

vyrovnat. V této fázi je na místě zmínit jistou odlišnost platební neschopnosti od předlužení, 

jako druhou možnou formu úpadku. V případě platební neschopnosti podnik nemá dostatek 

finančních prostředků, kterými by mohl okamžitě uspokojit veškeré své závazky. Není zde 

tedy tak podstatné, jakou hodnotu má veškerý majetek dlužníka, jde pouze čistě o nedostatek 

likvidních finančních prostředků. Oproti tomu u předlužení hraje nejdůležitější roli právě 

zmíněná výše hodnoty celkového majetku dlužníka, jelikož o této formě úpadku lze hovořit, 

pokud celkové závazky převyšují hodnotu veškerého majetku dlužníka. Nelze však 

opomenout ještě jednu důležitou odlišnost předlužení od platební neschopnosti. V případě 
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platební neschopnosti, byť je zde řešena tato situace pro případ podniku jako zaměstnavatele, 

nemusí jít pouze o podnik, nýbrž i o samotného spotřebitele, respektive fyzickou osobu jako 

takovou. Do úpadku ve formě předlužení se však může dostat pouze podnik, tedy právnická 

osoba, nebo osoba fyzická, která je ale podnikatelem. [1][6] 

Z výše zmíněného o zjevné neschopnosti uhradit stávající závazky může vyvstat otázka, 

jak vlastně může zaměstnanec, nebo jakýkoliv věřitel, či dokonce sám podnik poznat, že tato 

situace nastala, že se nachází v úpadku a není tedy schopen dostát svým závazkům. Prvním  

a možná nejdůležitějším alarmem upozorňující na tuto nepříjemnou situaci je skutečnost, že 

podnik, respektive zjednodušeně dlužník, zastavil podstatnou část svých plateb, a tudíž přestal 

plnit své závazky a svým věřitelům neposkytuje peněžité plnění za jejich služby apod. Ač 

byla již řeč o lhůtě 30 dní po splatnosti, která je zapotřebí k tomu, aby vůbec mohli veřitelé 

žádat o náhradu, je pro podnik důležitá i lhůta 3 měsíců po splatnosti závazků. Jinak řečeno, 

pakliže nastane situace, kdy dlužník svým věřitelům nespokytuje plnění ani 30 dnů  

po splatnosti, avšak věřitelé tuto situaci zatím žádným způsobem neřeší (např. může se jednat 

o blízké známé a věřitel tuto situaci nechce řešit právní cestou a tudíž dlužníkovi tzv. „počká“, 

až bude lepší situace, respektive dlužník bude mít disponibilní zdroje k pokrytí daných 

závazků), měl by podnik sám situaci řešit formou insolvenčního řízení, pokud nebyl schopen 

uhradit podstatnou část svých závazků ani 3 měsíce po splatnosti. Z toho tedy vyplývá, že tato 

3 měsíční lhůta po splatnosti by měla sloužit jako jakýsi mezník, po kterém by si podnik měl 

uvědomit, že tuto situaci již nezvládá a je zapotřebí ji řešit jinou cestou, a sice insolvencí. 

Svou roli v uvědomění si toho, že se podnik nachází v úpadku, má i řekněmě „pravidlo“ 90 % 

(popř. opačně 10 %). Toto pravidlo si lze vysvětlit tak, že pokud podnik nedisponuje 

finančními zdroji, které by pokryly alespoň 90 % všech splatných závazků, může to pro 

podnik znamenat hrozící úpadek. Nebo naopak, v případě, že podíl splatných dluhů, na jejichž 

uhrazení nemá podnik dostatek finančních prostředků, přesáhne hranici 10 %, lze tedy hovořit 

o hrozícím úpadku – platební neschopnosti. [1] 

Pro celkově lepší pochopení celé problematiky platební neschopnosti, popřípadě rozlišení 

této formy úpadku od předlužení, znázorňuje schéma vyobrazené níže na Obrázku č. 1. 
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Obrázek 1: Schéma znázorňující formy úpadku a jejich rozlišení 

Zdroj: upraveno podle [1] 

2.1.1.  Právní vymezení v ČR 

Celá problematika platební neschopnosti, respektive obecně úpadku podniku a následně 

případného insolvenčního řízení, má v české judikatuře své vlastní samostatné ukotvení,  

a sice v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
4
, zkráceně nazývaný 

insolvenční zákon. 

Insolvenční zákon je rozčleněn na tři části, kdy každá z těchto částí je dále rozdělena  

na hlavy. Celkem obsahuje 434 paragrafů, nicméně pro základní právní vymezení 

problematiky platební neschopnosti zde bude vypíchnut především § 3 Úpadek, který je 

součástí první části. Uvedený paragraf zákona o úpadku obsahuje jednak přesné vymezení 

platební neschopnosti a zároveň vymezuje právě i skutečnost, o které bylo zmiňováno výše,  

a sice jak lze rozpoznat, že dlužník není schopen dostát svým závazkům. Definice platební 

neschopnosti, popř. obecnějšího úpadku, byla vymezena již v předchozím textu, nicméně pro 

celkové doplnění zní přesná definice dle zákona takto: 

„ Dlužník je v úpadku, jestliže má 

a) více věřitelů a 

b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a  

c) tyto závazky není schopen plnit 

                                                 
4
 Tzv. „Insolvenční zákon“ nahradil předchozí zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který byl zrušen 

ke dni 1. 1. 2008. 

Úpadek 

Platební  

neschopnost 

   - nesplacené závazky více než 30 dnů   
      po lhůtě splatnosti 

   - alespoň 2 věřitelé 

   - nedostatek finančních prostředků   
      pro okamžité uspokojení závazků 

Předlužení 

   - více věřitelů (alespoň 2) 

   - hodnota všech závazků    
     dlužníka převyšuje celkovou  
     hodnotu majetku 
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(dále jen „platební neschopnost“). “ [14]  

Zmíněná první část zákona, ve které je obsažen i citovaný § 3, obsahuje dále například 

vymezení procesních subjektů a účastníků insolvenčního řízení, samotné jednání o úpadku  

a o tom, jak lze o úpadku rozhodnout, popř. kdy se rozhodne, že daný subjekt, o němž je 

insolvenční řízení vedeno, se v úpadku nenachází apod. Důležitá je taktéž Hlava V, která je 

věnována věřitelům a uplatňování jejich pohledávek. Za zmínku v první části stojí jistě také 

§ 4, jehož obsahem jsou možná řešení úpadku, a to konkrétně konkurs, reorganizace, 

oddlužení a další zvláštní řešení úpadku. Nelze opomenout ani § 6 Výjimky z působnosti 

zákona, který jasně definuje subjekty, na které nelze insolvenční zákon použít.  

„Tohoto zákona nelze použít, jde-li o 

a) stát, 

b) územní samosprávný celek, 

c) Českou národní banku, 

d) Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, 

e) Fond pojištění vkladů, 

a další.“ [14] 

Druhá část zákona se pak věnuje samotným řešením úpadku, a sice konkursu  

a reorganizaci. Každý ze způsobů řešení je pak rozebrán v samostatných hlavách, a sice 

v Hlavě I a II. Oba tyto způsoby řešení úpadku podniku jsou zde podrobně specifikovány,  

od samotného prohlášení konkurzu, nebo jednání o přípustnosti organizace, přes samotný 

proces obou způsobů (např. reorganizační plán), až po samotné ukončení, resp. zrušení 

konkurzu nebo reorganizace. Celá Hlava IV druhé části zákona se pak týká úpadku, resp. 

platební neschopnosti finančních institucí, jako jsou např. banky, spořitelní družstva nebo  

i pojišťovny, a poslední Hlava V druhé části zákona se věnuje způsobu řešení úpadku – 

oddlužení, které se však týká pouze fyzických osob, nikoliv právnických jako podniků, ani 

fyzických jako podnikatele. [14] 

Třetí a zároveň poslední část zákona se zabývá jednak insolvenčním rejstříkem a dále 

předpisy Evropské Unie, o kterých ale bude pojednáno později v příslušné kapitole. Co se 

týče insolvenčního rejstříku, ten je obsažen v Hlavě I třetí části a jednotlivé paragrafy definují 

například, co vůbec tento rejstřík je, pro co se používá, kdo může být do tohoto rejstříku 

zapsán a kdo nikoliv, ale rovněž jsou zde uvedeny informace, jak má být vedena evidence  
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a jaké např. časové informace mají být do insolvenčního rejstříku neprodleně zapsány. 

V insolvenčním rejstříku tak lze nalézt veškeré kroky, které jsou v insolvenčním řízení 

s daným subjektem činěny. Pro stručné definování tohoto rejstříku je níže uvedena citace 

zákona, konkrétně § 419, nicméně větší pozornosti mu bude věnováno níže, kde budou 

demonstrovány i konkrétní podoby, resp. ukázky evidence insolvenčního řízení v tomto 

rejstříku. [14] 

„Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je 

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“). Insolvenční resjtřík obsahuje seznam 

insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Pro každého dlužníka se vede 

jeden insolvenční spis.“ [14] 

V souvislosti s platební neschopností, popř. insolvenčním řízením, nelze opomenout ani 

zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele  

a o změně některých zákonů, a to z jednoho prostého důvodu, jelikož ve většině případů, kdy 

se podnik dostane do úpadku, zasáhne tato situace právě i zaměstnance, jelikož neobdrží svou 

odměnu za práci v podobě mzdy. V zákoně lze nalézt například vymezení zaměstnance,  

na nějž se tento zákon vztahuje, ale zároveň i vymezení zaměstnavatele, na jehož zaměstnance 

nelze tento zákon vztáhnout. Příkladem může být právě zaměstnanec územního 

samosprávného celku, o čemž bylo zmiňováno výše v souvislosti s insolvenčním řízením, kdy 

právě insolvenční zákon nelze rovněž vztáhnout mimo jiné na územní samosprávné celky. Pro 

samotné zaměstnance je v zákoně důležitá především pasáž týkající se vymezení všech 

mzdových nároků, o které může zažádat, nebo například i stručnou definici platební 

neschopnosti zaměstnavatele, což lze v tomto případě pojmout jako podmínky, které musí 

nastat, aby mohl zaměstnanec jít zažádat ÚP o náhradu mzdy, popř. nahlásit svého 

zaměstnavatele do insolvence. Lze říci, že zákon dále definuje celý proces uspokojení 

mzdových nároků zaměstnance, kde je jednak uvedeno kde, v jaké lhůtě nebo jakým 

způsobem může zaměstnanec podat žádost, dále za jakých podmínek bude nebo nebude 

vyhověno dané žádosti a v neposlední řadě je několik paragrafů věnovaných situacím, kdy 

musí zaměstnavatel postižený platební neschopnosti vrátit finanční prostředky vyplacené ÚP, 

popř. do jakých lhůt. O tomto zákoně bude dále zmiňováno i v dalších kapitolách, především 

v souvislosti role zaměstnance v insolvenčním řízení. [13] 

Na celou tuto problematiku se však nevztahují pouze tyto dva zákony, nýbrž i několik 

dalších, byť ne v tak vysoké míře, jako dva předchozí zákony. Je zapotřebí zmínit např. 
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Občanský soudní řád, který se využije např. při sporných insolvenčních řízeních, a dále také 

Občanský zákoník a Zákoník práce. 

2.1.2. Příčiny vzniku platební neschopnosti podniku 

Mnohdy stačí málo a i podnik, který měl skvělou finanční stabilitu a zázemí, se může 

najednou ocitnout na prahu bankrotu, nebo minimálně na hraně hrozícího úpadku. Důvodů, 

proč se může podnik nebo fyzická osoba jako podnikatel dostat do platební neschopnosti, 

může být několik. Například nemusí odpovědné vedení odhadnout budoucí prodej nějakého 

svého výrobku nebo služby, do nějž investuje podstatnou část svých finančních prostředků, 

kdy však nakonec tento výrobek nebo služba nejde na odbyt, tudíž se podniku investované 

prostředky nevrací, podniku neplynou tržby a podnik si tak zkrátka „na sebe nevydělá“. 

Rovněž může docházet i k situacím, kdy podniku odběratelé nehradí za poskytnutá plnění, 

podnik tak defakto tyto odběratele dotuje a od toho je pak cesta k úpadku velmi krátká. 

Důvodů z laického pohledu může být nespočet, někteří autoři však jako možnou příčinu 

úpadku podniku označují neschopnost včasného rozpoznání finanční krize managementem 

nebo i samotnými vlastníky. Jinými slovy, často se problémy řeší, až když nastanou, což 

každý z nás zná i z běžného života, nejen z oblasti podnikání. Podstatnou roli tak zde hraje 

především špatně fungující managament, který není schopen rozeznat varovné signály, které 

by napovídaly, že se podnik řítí do úpadku, a který není schopen předvídat krizi a ani na ni 

není nijak připraven, a tudíž není schopen na ni okamžitě a adekvátně reagovat, aby tak včas 

zamezil možnému hrozícímu úpadku. Tyto skutečnosti potvrzují i různé statistické výzkumy 

zabývající se podniky, jejichž platební neschopnost byla řešena insolvenčním řízením. Bylo 

totiž zjištěno, že ve většině případů se varovné signály finanční tísně podniku objevily již tři 

roky před úplným odhalením úpadku, kterým však odpovědný management popř. vlastníci 

nevěnovali potřebnou pozornost. Z toho lze vyvodit i další možnou příčinu, proč se podnik  

do této nepříjemné situace může dostat, a tou je podceňování, nebo zlehčování blížící se 

finanční krize podniku. [5] 

Obecně lze příčiny vzniku úpadku v drtivé většině shrnout a vztáhnout na management  

a špatně nastavené nástroje pro řízení podniku. Mezi ně lze zahrnout například nedokonalé 

finanční nástroje, chybějící systém, díky kterému by vedení firmy včas rozpoznalo finanční 

krizi, nebo i kontroling. Problém u managamentu podniku lze spatřovat i v tom, že rozhodnutí 

managementu se mnohdy odvíjí pouze od finančních výkazů a statistik, které se k němu 

dostanou od podřízených, management nevidí, nebo se ani nezajímá o přesný chod firmy  

a díky tomu dochází ke zkreslení celé finanční situace, což následně vede k přijetí špatných 
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opatření v již nastalé krizi. Nebo při nejmenším nedojde k některým preventivním krokům, 

které by hrozící krizi mohly odvrátit. Kamenem úrazu však v podstatné části případů bývá 

obyčejný fakt, že si vedení firmy nebo i její samotní vlastníci nedokáží přiznat a připustit 

vlastní chybu. Důvodů, proč tomu tak je, může být hned několik. Například může v této 

situaci zahrát své strach o ztrátu řízení firmy, nebo určitých práv, díky kterým může dotyčná 

osoba disponovat s majetkem podniku, apod. Jak je i z běžného života známo, nikdo na sebe 

nerad bere odpovědnost za nějaká špatná rozhodnutí nebo události, nota bene pokud by se tím 

ještě připravil o nějaké osobní výhody a benefity. [5] 

Neochota přiznat si vlastní pochybení je však pouze jen začátkem pomyslného řetězce 

událostí, které nakonec bohužel podnik dovedou až k úpadku a následné insolvenci. Jde totiž 

o to, že jakmile ve firmě propukne krize, tak odpovědné vedení v některých případech 

absolutně odmítá veškerou pomoc z vnějšku (zde mohou být jako příklad uvedeny instituce, 

které financují podnik, popř. odborníci, kteří se právě takovými krizemi v podniku zabývají), 

díky níž by bylo možné hrozící úpadek odvrátit, nebo alespoň úspěšně zvládnout a překlenout 

již nastalou krizi. Příčinou takového chování bývá zkrátka obyčejná domněnka, že 

management nebo odpovědné vedení vše zvládnou sami, nebo situaci prostě jednoduše 

zlehčují a nevěnují ji takovou pozornost, což má však fatální následky. [5] 

Obrovský vliv na samotné rozpoznání hrozícího úpadku a případně jeho následné řešení  

a zvládnutí mají samozřejmě i rodinné vztahy, pakliže v podniku nějaké existují. Jinými 

slovy, pokud se ve finanční krizi, nebo na hraně úpadku ocitne rodinný podnik, dá se říci, že 

zde bude mnohem obtížnější zvládání krize, jelikož odpovědný management nedokáže  

na situaci pohlížet objektivně a mnohdy vítěží především emoce z důvodu citového vztahu 

k firmě, subjektivní pohled, nebo třeba i obava ze zklamání zbytku rodiny, rovněž 

zainteresované do vedení podniku. [5]  

Jak bylo již řečeno, příčin, proč se podnik dostane do úpadku, může být opravdu nesčetně  

a každý z nás bude mít na tuto problematiku jiný pohled, jiný názor. Jinak tomu není ani  

u spousty autorů zabývajících se právě platební neschopností firem. Zajímavá je myšlenka 

pojetí příčin úpadku jako „sedmi smrtelných hříchů“. Jsou jimi pýcha, závist, hněv, 

lakomství, lenost, smilstvo a obžerství.
5
 Rozebrat každý jednotlivý hřích by však vydalo  

i na samostatnou diplomovou práci, proto bude toto pojetí pouze stručně objasněno jako 

celek. To i z důvodu, že všechny uvedené hříchy se samozřejmě liší, ale většina má společný 

jakýsi základ, od kterého se každá vlastnost dále vyvíjí. Touha po okamžitém a velkém 

                                                 
5
 Těchto „sedm smrtelných hříchů“ bylo definováno již v 6. století našeho letopočtu za papeže Řehoře I. 

Velikého a jejich původ se vztahuje ke křesťanství.  
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úspěchu je právě to, co téměř všechny hříchy spojuje. Honba za rychlým růstem firmy, 

získáním prestiže a i touha po vlastním úspěchu často ultačuje do pozadí objektivní pohled  

na věc, čímž pak dochází k tomu, že spousta investic, nebo důležitých kroků, není činěno 

z ekonomických důvodů, nýbrž ryze osobních, kdy právě vrcholovím manažerům jde 

především o „blýsknutí se“ v lepším světle. Při tom si však neuvědomují, že tím mohou 

poškozovat firmu, nebo ji dokonce přivést právě do platební neschopnosti. Takové chování 

lze přirovnat k vidění v tunelu, kdy je na konci spatřován jen jeden konkrétní cíl (v tomto 

případě osobní úspěch), ale bohužel vše ostatní pozornosti uniká. U hříchu obžerství zase 

problém spočívá v neukojitelné touze dosáhnout dalších a dalších úspěchů, kdy se manažer 

ani nezajímá o to, jakým způsobem těchto úspěchů dosáhl a zdali je to úspěch i pro samotnou 

firmu a pro její růst. Důležitý je pro něho opět jen výsledek, a sice osobní úspěch, sebeuznání, 

prestiž. Jak bylo již možné z uvedeného rozpoznat, většinu hříchů spojuje skutečnost, že 

mnohdy vrcholoví manažeři místo promyšleného vedení firmy k jejímu růstu a stabilitě, se 

zaměřují pouze na svůj vlastní prospěch a na svůj osobní růst, snaží se ze všeho vytěžit co 

nejvíce pro sebe, a přitom si neuvědomují, že tím mohou firmu poškozovat, nebo že takové 

vedení není pro firmu a její bezproblémový chod příliš vhodné. Jinými slovy, to, co přináší 

úspěch jednotlivým manažerům, nemusí nutně přinášet stejný užitek i celé firmě. [3] 

2.2. Insolvenční řízení 

Insolvenční řízení je složeno z několika důležitých kroků, respektive procesů, které mají 

vést k vyřešení úpadkového problému dlužníka. První fází celého řízení je samotné 

rozhodnutí o tom, zdali se dotčený podnik vůbec nachází v úpadku, nebo mu alespoň tato 

nepříjemnost hrozí. Každý podnik totiž musí dokázat, že opravdu není schopen plnit své 

závazky a na základě tohoto dokazování je rozhodnuto o úpadku. Mohou však nastat i situace, 

kdy insolvenční soud návrh o úpadku zamítne, odloží apod. Odmítnout insolvenční návrh 

může soud například pro jeho vady, kdy je řeč například o chybějících požadovaných 

náležitostech, rovněž může být návrh odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost. Zde lze hovořit 

například o nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, nebo o možném zneužití práv 

na úkor dlužníka. Další možností, jak lze o insolvenčním návrhu rozhodnout, je zamítnutí 

návrhu nebo zastavení celého insolvenčního řízení. K zamítnutí návrhu dojde ve chvíli, kdy 

bylo dokazováním zjištěno, že dlužník se v úpadku nenachází, nebo mu ani úpadek nehrozí. 

Pakliže je zamítnut insolvenční návrh, je to jeden z důvodů pro zastavení celého řízení. 

Dalším důvodem pro zastavení řízení může být i zpětvzetí návrhu o úpadku. Možnosti, jak 
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může být rozhodnuto v insolvečním návrhu, jsou pro lepší pochopení znázorněny  

na schématu na Obrázku č. 2 níže. [1][4] 

 

Obrázek 2: Schéma možností, jak lze rozhodnout o insolvenčním návrhu 

Zdroj: upraveno podle [1] 

Pakliže bylo insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku podniku, lze přistoupit 

k samotnému insolvenčnímu řízení, jehož výstupem by mělo být rozhodnutí o řešení platební 

neschopnosti. Jinými slovy se rozhoduje o tom, jak budou vypořádány veškeré dlužníkovi 

závazky. Platební neschopnost podniku a vypořádání pohledávek věřitelů lze řešit dvěma 

způsoby, a sice konkursem nebo reorganizací, o nichž bude pojednáno níže v samostatné 

podkapitole. Důležitým procesním úkonem v insolvenčním řízení je i ustanovení 

insolvenčního správce, který je tak jedním z účastníků řízení. Roli insolvenčního správce 

bude rovněž věnována jedna z podkapitol.  

2.2.1. Moratorium 

Moratorium je z obecného pohledu nástrojem, který má odkladný účinek, a to právě 

například u splácení dluhů apod. Jedná se o dobu, ve které nelze rozhodnout o úpadku 

dlužníka a slouží tak jako ochrana před dopady insolvenčního řízení, které směřuje 

k vymáhání pohledávek ze stran věřitelů. Moratorium lze stanovit na dobu maximálně tří 

měsíců. Ve výjimečných případech může být za daných podmínek ještě prodlouženo o dalších 

30 dní. Z pohledu dlužníka lze moratorium považovat i za jakousi „záchrannou brzdu“ nebo 

jednoduše poslední možnost, jak se vyhnout insolvenčnímu řízení. Důležité však je, že 

dlužník musí prokázat, že během této doby je schopen dostát většině svých závazků. [4] 
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Žádost o moratorium podává dlužník návrhem na vyhlášení moratoria, a to buď před 

zahájením nebo i po zahájení insolvenčního řízení. Pakliže podá dlužník tuto žádost ještě před 

zahájením insolvenčního řízení, tak zde není pro podání stanovena žádná lhůta. Nicméně 

pokud dlužník požádá o moratorium až po zahájení řízení, může tak učinit pouze do 7 dnů  

od zahájení, a to v případě, že byl insolvenční návrh podán právě dlužníkem. Pokud však bylo 

insolvenční řízení zahájeno na návrh některého z věřitelů, běží v tomto případě dlužníkovi 

lhůta 15 dní od doby, kdy mu insolvenční návrh byl doručen. Jak bylo již řečeno, moratorium 

má odkladný účinek, čili nelze v této době rozhodnout o úpadku, rovněž věřitelé nemohou 

uplatňovat své pohledávky dříve, než po zániku tohoto moratoria, a nelze v této době provádět 

například ani exekuce. Moratorium zároveň dlužníkovi pomáhá udržet svou podnikatelskou 

činnost v chodu a pokusit se tak o ozdravení podniku, jelikož v případě zahájení 

insolvenčního řízení dochází k pozastavení chodu podniku. Co se týče výše zmiňovaného 

mimořádného prodloužení moratoria, tak k tomu lze přistoupit pouze za určitých podmínek. 

Jednou z nich je skutečnost, že toto prodloužení musí odsouhlasit většina dlužníkových 

věřitelů. [1] 

Ochrannou funkci moratoria lze spatřovat i v případě dodavatelů. Ti totiž v této lhůtě 

nesmí dlužníkovi vypovědět smlouvy z důvodu prodlení, nebo pozastavit dodávky. V tomto 

případě lze hovořit především o dodavatelích energie nebo surovin, pakliže smlouvy na tyto 

dodávky trvaly alespoň 3 měsíce před zahájením moratoria. Jinými slovy se jedná o ty 

dodávky, které dlužník potřebuje k udržení své podnikatelské činnosti v provozu. Aby však 

mohla být tato ochrana uplatňována a tudíž tito zmiňovaní dodavatelé nemohli vypovědět 

dlužníkovi smlouvu, musí dlužník hradit alespoň ty závazky, které mu u těchto dodavatelů 

vznikly v době 30 dní před zahájením moratoria, a pokud hradí závazky vzniklé po zahájení. 

Z tohoto tvrzení pak dlužníkovi plyne i oprávnění upřednostňovat právě tyto závazky, které 

mu zajistí nepřerušení provozu. [5]  

Nutností je také zmínit tzv. „COVID moratorium“, které bylo zavedeno zákonem  

č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS 

CoV-2 a které platilo do 31. srpna minulého roku. Toto mimořádné moratorium poskytovalo 

ochranu především těm podnikům, u kterých hrozil úpadek v době od 12. března do 31. srpna 

2020, čili jako dopad zmíněné koronavirové pandemie. Jinými slovy, kvůli opatřením, která 

byla zaváděna v boji proti koronavirové pandemii, musela být zavřena spoustu podniků, což 

samozřejmě vedlo k tomu, že tyto podniky neměly žádné tržby, neplynuly jim žádné finanční 

prostředky, díky čemuž se snadno mohly dostat do úpadku. V žádném případě se tak toto 

moratorium nevztahovalo na podniky, kterým hrozil úpadek již před propuknutím epidemie, 
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respektive před datem 12. března 2020. Mimořádné moratorium se od toho běžného lišilo 

především tím, že byly na minimum zredukovány požadavky na dlužníka, které musel splnit 

při podání návrhu na vyhlášení moratoria, což mělo přispět k tomu, aby se dlužníkovi dostalo 

ochrany před věřiteli co nejdříve. Dlužník například v návrhu nemusel dokládat seznam 

majetku, poslední účetní závěrku a další, což značně urychlilo celý proces schvalování tohoto 

návrhu. Podstatný rozdíl mezi standardním a mimořádným moratoriem byl i v případě 

prodloužení této lhůty, kdy standardní moratorium lze prodloužit pouze o 30 dní, kdežto 

mimořádné bylo možné prodloužit až o 3 měsíce. Za zmínku stojí ale i skutečnost, že v době 

trvání tohoto mimořádného moratoria měl dlužník rovněž právo na veřejnou podporu, která 

byla podnikatelům poskytována právě na zmírnění dopadů koronavirové epidemie. [15][61] 

2.2.2. Zahájení řízení a další procesní postupy 

Insolvenční řízení je zahájeno okamžikem, kdy je podán návrh o úpadku. Tento návrh 

může podat dlužník, a to buď ve chvíli, kdy se začne domnívat, že mu platební neschopnost 

nebo úpadek hrozí, nebo ve chvíli, kdy už tato skutečnost nastala. Ve druhém zmiňovaném 

případě je však podání insolvenčního návrhu pro dlužníka povinností a jestliže tuto povinnost 

nesplní, hrozí mu sankce stanovené insolvenčním zákonem a rovněž zákonem o obchodních 

korporacích.  

Zahájit insolvenční řízení může podáním návrhu o insolvenci i kterýkoliv z věřitelů  

ve chvíli, kdy se domnívá, že se dlužník nachází v úpadku, nebo mu alespoň hrozí, jelikož 

nejsou z jeho strany plněny závazky. Zde je však nutné zmínit i povinnost složit zálohu  

ve výši 50 tisíc Kč na náklady insolvenčního soudu, nicméně tato povinnost se nevztahuje  

na ty věřitele, kteří jsou nebo alespoň byli zaměstnanci dlužníka. Z toho vyplývá, že návrh  

o úpadku může podat i zaměstnanec, jelikož i on je dlužníkovým věřitelem, pakliže neobdržel 

odměnu za práci, která mu přísluší, ani 30 dní po splatnosti. Záloha na náklady ve zmiňované 

výši platí pro případy, že dlužníkem je právnická osoba a pro případ, že se jedná o dlužníka – 

fyzickou osobu jako podnikatele, je tato záloha na náklady řízení stanovena na výši 10 tisíc 

Kč. Co se týče podávání návrhu o insolvenci zaměstnancem jako věřitelem, nelze opomenout 

ani aktuální situaci způsobenou pandemií Covid-19. Jelikož zavedenými vládními opatřeními 

v boji proti Covid-19 bylo uzavřeno spoustu podniků a provozoven, kterým tak mnohdy 

neplynuly žádné tržby, docházelo k tomu, že zaměstnanci těchto dotčených podniků 

neobdrželi včas svou odměnu v podobě mzdy, což mohlo vést k neřízenému podávání 

insolvenčních návrhů ze stran věřitelů. Těmto situacím se tak snažila vláda předejít vydáním 

zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, který mimo jiné 
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obsahoval právě i zvláštní opatření týkající se insolvenčních návrhů podaných věřiteli. 

K těmto insolvenčním návrhům, které byly podány v době od 24. dubna do 31. srpna 2020, se 

totiž podle § 13 zákona nepřihlíželo. Věřitelům však nic nebránilo v podání návrhu po tomto 

datu, čili od 1. září 2020. [1][15] 

Jakmile insolvenční soud rozhodne o úpadku kladně, čili přijme tento návrh a na základě 

dokazování konstatuje, že dlužník se opravdu nachází v úpadku, přistupuje se k samotnému 

insolvečnímu řízení, ve kterém mimo jiné mohou všichni věřitelé uplatňovat své pohledávky. 

Insolvenční řízení, jak bylo již několikrát řečeno, vede k jasnému cíli vyřešit platební 

neschopnost dlužníka a vyrovnat neuhrazené pohledávky věřitelů. To lze buď konkursem, 

nebo reorganizací, nicméně od roku 2014 je možností i oddlužení, ale to pouze za podmínky, 

že daný podnik již prošel konkursem. O způsobech řešení platební neschopnosti bude 

pojednáno v samostatných podkapitolách níže. [4] 

2.3. Účastníci insolvenčního řízení 

Mimo procesních subjektů, jež celou insolvenci řídí, jako je např. insolvenční soud a další 

příslušné správní orgány, spadají do účastníků, respektive subjektů insolvenčního řízení, 

právě věřitelé, insolvenční správce, dále například i Úřad práce, ale především samotný 

dlužník, o jehož úpadku se rozhoduje. Jednotliví účastníci a jejich role budou vysvětleny 

následně. Nutno však podotknout, že role dlužníka zde bude pojata ve smyslu zaměstnavatele 

a z okruhu věřitelů bude pozornost věnována právě zaměstnancům dlužníka, jejichž 

pohledávky spočívají v neuhrazené mzdě a jí příslušným příplatkům. 

2.3.1. Zaměstnavatel jako dlužník 

Zaměstnavatel se do role dlužníka dostává tehdy, když neuhradí svým zaměstnancům jim 

příslušící odměnu za práci ani 30 dní po lhůtě splatnosti. Tím se totiž dopouští porušení 

povinnosti dle zákoníku práce. Zaměstnavatel má v pozici dlužníka z toho vyplývající 

povinnost podat insolvenční návrh o své platební neschopnosti, jinak mu mohou hrozit sankce 

dle příslušných zákonů. Povinnost podat insolvenční návrh má v případě právnické osoby její 

statutární orgán. Výše byla zmiňována záloha na náklady insolvenčního řízení a povinnost 

tuto zálohu zaplatit lze uložit právě i samotnému dlužníkovi, pokud on podává návrh  

na insolvenci. Pokud však tuto zálohu nezaplatí (byla-li mu tato povinnost uložena), nebo 

bude podaný návrh obsahovat nějaké vady a dlužník je ve stanovené lhůtě neodstraní, je celá 

tato situace považována za nesplnění povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh. [1][4] 
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Zaměstnavateli v roli dlužníka vzniká po zahájení insolvenčního řízení několik procesních 

povinností. Například pokud byl insolvenční návrh podán věřiteli a ne dlužníkem, insolvenční 

soud tento návrh spolu s dalšími písemnostmi dlužníkovi doručí, z čehož pro něho plyne 

jednak povinnost se k danému insolvenčnímu návrhu vyjádřit a dále samozřejmě poskytnout 

insolvenčnímu soudu součinnost. Za nespolupracování s insolvenčním soudem totiž lze 

považovat i skutečnost, kdy dotčený dlužník nepředloží seznam majetku a jeho závazků  

a případně i seznam zaměstnanců. Podle insolvenčního zákona se i z takového chování 

dlužníka, jako je nepředložení požadovaných seznamů nebo celková neochota splupracovat, 

dá vyvodit nebo potvrdit domněnka, že se opravdu nachází v platební neschopnosti nebo 

úpadku. To samozřejmě neznamená, že by insolvenční soud mohl o úpadku rozhodnout jen  

na základě těchto domněnek, vždy má zaměstnavatel možnost se k návrhu vyjádřit a případné 

domněnky vyvrátit. [4] 

Konkrétní povinnosti, co má dlužník plnit, jak postupovat, nebo jak například uspokojit 

pohledávky věřitelů, vyplývají spíše až z konkrétního způsobu řešení platební neschopnosti, 

čili z konkursu nebo reorganizace.  

2.3.2. Zaměstnanec jako věřitel 

Na úvod této pasáže, která se týká zaměstnance dlužníka a jeho role v insolvenčním řízení, 

je důležité znovu zmínit zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele, který jasně vymezuje a definuje podmínky, za kterých může 

zaměstnanec uplatňovat své mzdové nároky u Úřadu práce ČR. Pakliže zaměstnanec od svého 

zaměstnavatele neobdrží svou mzdu a jí příslušné příplatky ani 30 dní po splatnosti, má nárok 

ji vyžadovat právní cestou. Možným způsobem je vymáhání této pohledávky soudní cestou, 

nicméně tento způsob je vždy velmi nákladný a především zdlouhavý, tudíž zaměstnanec 

může svou mzdu získat třeba až rok po zahájení soudního řízení. Schůdnější cesta je tedy 

v tomto případě obrátit se na příslušný Úřad práce ČR. 

V případě, že se zaměstnanec rozhodne řešit nesplnění závazků v podobě úhrady mzdy  

ze strany zaměstnavatele prostřednictvím ÚP, je v prvé řadě podstatné, zdali již s dotyčným 

zaměstnavatelem bylo zahájeno insolvenční řízení. Pokud řízení zahájeno doposud nebylo  

a ani neběží lhůta pro moratorium, musí zaměstnanec nejprve podat insolvenční návrh  

na zaměstnavatele. Na rozdíl od jiných věřitelů, nemusí zaměstnanec skládat zálohu  

na náklady insolvenčního soudu. Po podání insolvečního návrhu, nebo pokud již bylo 

zahájeno insolvenční řízení, je zaměstnanec povinen podat žádost o uspokojení mzdových 

nároků, jejíž podoba se odvíjí od zákonem stanovených požadavků. Mezi takové požadavky 
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patří především osobní údaje zaměstnance, jako je jméno, rodné číslo, bydliště apod., dále 

samozřejmě přesné označení zaměstnavatele, vůči kterému má zaměstnanec pohledávky 

v podobě neuhrazené mzdy, a mimo jiné také samozřejmě výši mzdových nároků, které 

zaměstnanec uplatňuje. Zaměstnanec má však možnost využít i předepsaný formulář od ÚP, 

jehož konkrétní podoba je přílohou této diplomové práce. Součástí je pak i formulář týkající 

se mzdových nároků, respektive toho, čehož zaměstnanec žádá a na co má 

z pracovněprávního vztahu nárok. Formulář o doložení mzdových nároků je rovněž přílohou 

této práce. Žádost o uspokojení mzdových nároků může zaměstnanec podat u kterékoliv 

pobočky nebo kontaktního pracoviště ÚP, a v případě, že bude žádost podána místně 

nepříslušnému pracovišti nebo pobočce, ÚP tak neprodleně tuto žádost postoupí pracovišti 

místně příslušnému. Nutno však ještě doplnit, že mimo samotnou žádost o uspokojení 

mzdových nároků je zaměstnanec povinen doložit i další dokumenty, kterými jsou pracovní 

smlouva, mzdový výměr, tzv. zápočtový list, dále potvrzení od zaměstnavatele, příp. účetní  

o neuhrazených mzdách, a případně i dokument o rozvázání pracovního poměru. [1][4] 

O tom, co lze zahrnout do mzdových nároků a co nikoliv, bylo již pojednáno v jedné 

z podkapitol, nicméně pro lepší pochopení a uspořádání budou zde znovu připomenuty.  

Do mzdových nároků tedy lze zahrnout samozřejmě samotnou mzdu, dále také její náhrady  

a případně odstupné. Jednoduše řečeno se jedná o ty odměny, které zaměstnanci přísluší 

z pracovněprávního vztahu, popřípadě odměny vzniklé na základě dohod o provedení 

pracovní činnosti, či provedení práce. Úřad práce tak zaměstnanci neproplatí například 

vzniklé cestovní náklady, apod. Důležitá je samozřejmě i doba, za kterou může zaměstnanec  

u ÚP uplatňovat své mzdové nároky. Tato doba je stanovena na maximálně tři měsíce 

z rozhodného období, které je vymezeno jednak měsícem, ve kterém byl podán insolvenční 

návrh, nebo ve kterém bylo zahájeno moratorium, a dále 3 měsíci předcházejícími  

a 3 následujícími po tomto měsíci. Z tohoto období si defakto zaměstnanec může vybrat,  

za které 3 měsíce (pakliže zaměstnavatel neuhradil mzdu za více měsíců) chce mzdové nároky 

uplatnit. Z laického pohledu, ale i z pohledu ÚP je samozřejmě pro zaměstnance nejlepší 

uplatňovat nároky za ty měsíce, za které má nejvyšší mzdu i s příplatky. [4][13] 

Co se týče celkové výše, kterou může ÚP zaměstnanci proplatit, tak zde zaměstnanec 

naráží na jisté omezení v podobě jakéhosi „stropu“. Celková měsíční výše totiž nesmí 

přesáhnout jeden a půl násobek rozhodné částky, kterou stanovuje MPSV ČR vždy na 1 rok,  

a to s účinností od 1. května daného roku do 30. dubna roku následujícího. MPSV pak tuto 

rozhodnou částku zveřejňuje sdělením ve Sbírce zákonů. Rozhodná částka není nic jiného, 

než průměrná měsíční mzda za předchozí kalendářní rok. Tato rozhodná částka se zpravidla 
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rok od roku zvyšuje, což vyplývá i z trendové linie na grafu uvedeného níže na Obrázku 3. 

Například v roce 2018 byla tato částka stanovena 29 504 Kč, pro dobu počínající květnem 

2019 pak její výše činila již 31 885 Kč. Rozhodná částka pro tento rok, respektive pro období 

od 1. května 2020 do 30. dubna letošního roku dosahuje výše 34 125 Kč. Při uplatnění 

mzdových nároků u ÚP nesmí tedy částka proplacená za jeden měsíc přesáhnout 51 187,5 Kč 

a 153 562,5 Kč v případě, že zaměstnanec uplatňuje mzdové nároky za tři měsíce. 

[4][10][11][12] 

 

Obrázek 3: Graf vývoje rozhodné částky pro určení výše mzdových nároků 

Zdroj: vlastní zpracování 

Lhůta, ve které může zaměstnanec podat svou žádost a uplatnit tak své mzdové nároky, 

činí 5 měsíců a 15 dnů od data, kdy byla zveřejněna informace o zahájení insolvenčního 

řízení, nebo o zahájení moratoria, a to buď na webových stránkách Úřadu práce ČR nebo  

na úřední desce krajské pobočky nebo kontaktního pracoviště ÚP. Na zmíněných webových 

stránkách lze dohledat jakéhokoliv zaměstnavatele, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční 

řízení a jehož zaměstnanci tak mohou podávat žádosti o uplatnění mzdových nároků. V této 

evidenci je uvedeno jednak datum, kdy byl podán insolvenční návrh nebo bylo zahájeno 

moratorium, dále je zde vymezeno rozhodné období vždy pro konkrétní insolvenční řízení 

(konkrétního zaměstnavatele) a datum, do kdy lze uplatňovat mzdové pohledávky. [48] 

V souvislosti s rolí zaměstnance v insolvenčním řízení jeho zaměstnavatele se může 

nabízet i otázka týkající se případné podpory v nezaměstnanosti, pakliže bude zaměstnanec 

v důsledku platební neschopnosti zaměstnavatele propuštěn. Mnohdy totiž mezi osobami 
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putují domněnky, že pokud požádají úřad práce o úhradu mzdy, která mu nebyla 

zaměstnavatelem vyplacena, ztratí tím nárok na případné dávky v nezaměstnanosti. Jedná se 

však o mylnou domněnku, jelikož úhrada mzdových nároků nemá absolutně žádný vliv  

na podporu v nezaměstnanosti. A to především z jednoho prostého důvodu, kdy úhrada 

mzdových nároků je prováděna za období (resp. měsíce), ve kterých byl zaměstnanec 

v pracovněprávním vztahu s daným zaměstnavatelem, jehož se insolvenční řízení týká,  

a naproti tomu podpora v nezaměstnanosti je pak poskytována osobám a za období, ve kterém 

je zaměstnanec veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V případě podpory 

je totiž rozhodující především věk uchazeče a další podmínky stanovené zákonem, nikoliv 

skutečnost, že mu byly úřadem práce uhrazeny mzdové nároky, které mu vznikly 

z pracovněprávního vztahu. [60] 

2.3.3. Insolvenční správce 

Insolvenční správce vystupuje v insolvenčním řízení v roli vykonavatele. Jeho základním 

úkolem je nakládání s majetkovou podstatou
6
 dlužníka s cílem, za který lze považovat 

maximalizaci užitku věřitelů, čili uspokojení jejich pohledávek vůči dlužníkovi. Celá činnost, 

která má vést právě k uspokojení pohledávek věřitelů, spočívá ve zpeněžení majetku dlužníka 

a finanční prostředky z toho získáné jsou následně rozděleny podle předem stanoveného plánu 

jednotlivým věřitelům. Ke zpeněžení majetku však dochází pouze v případě, kdy je úpadek 

dlužníka řešen konkursem. V případě reorganizace vystupuje insolvenční správce jako dozor, 

nicméně v některých případech může být i oprávněn zpeněžit část majetku. [4] 

Pod pojmem „majetková podstata“ si lze představit veškerý majetek, který dlužník vlastnil 

k okamžiku zahájení insolvenčního řízení nebo k okamžiku rozhodnutí o úpadku. Do tohoto 

majetku však nelze zahrnout ten majetek, který nelze postihnout exekucí (oděvy, potřebné 

vybavení domácnosti, hotovost do 1 000 Kč, apod.), avšak na druhou stranu sem lze zahrnout 

i majetek třetích osob a to v případě, kdy byl tento majetek ve vlastnictví dlužníka, který jej 

na třetí osobu převedl v době po zahájení insolvenčního řízení. Tento úkon pak insolvenční 

soud prohlásí za neúčinný. [4] 

Insolvenčním správcem může být jednak osoba fyzická, tak i právnická, v tomto případě 

však nejčastěji veřejná obchodní společnost, která má na základě povolení od Ministerstva 

vnitra ČR oprávnění vykonávat funkci insolvenčního správce. Tento správce se určuje 

předsedou insolvenčního soudu při rozhodnutí o úpadku dle § 25 insolvenčního zákona  

a konkrétní osoba je vybrána ze seznamu insolvenčních správců, který je platný pro celou 

                                                 
6
 Insolvenční správce má v tomto případě dispoziční právo k majetku dlužníka. 
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Českou republiku a je vedený Ministerstvem vnitra ČR. Určení konkrétního správce závisí 

mimo jiné i na tom, jakým způsobem bude řešen úpadek dlužníka, čili například v případě 

konkursu je správce vybírán z příslušného okruhu insolvenčních správců. Obecnými 

požadavky na insolvenčního správce jsou podle zákona bezúhonnost a způbosilost k právním 

úkonům a dále rovněž vysokoškolské vzdělání. Osoba, která má být zapsána do seznamu 

insolvenčních správců musí také prokázat odbornou způsobilost v insolvenčním právu. 

[1][14] 

2.4. Možná řešení úpadku zaměstnavatele 

Několikrát již bylo zmiňováno, že platební neschopnost dlužníka, jestliže se mu úpadek 

nepodařilo odvrátit v době moratoria, lze řešit dvěma způsoby, a to konkursem nebo 

reorganizací. Pro úplnost je zapotřebí zmínit i způsob řešení úpadku tzv. oddlužením, avšak 

tento způsob se týká pouze fyzických osob, které nejsou podnikateli. Tato práce se však 

zabývá úpadkem zaměstnavatele, a proto nebude tomuto způsobu řešení úpadku dále 

věnována pozornost.  

Z laického pohledu by se dalo říci, že méně bolestivým způsobem, ať již pro 

zaměstnavatele, nebo jakýkoliv jiný podnik ve stejné situaci, je řešení reorganizací, jelikož 

v tomto případě je stále ještě možnost podnik ozdravit a pokračovat v podnikatelské činnosti 

dále do budoucna. Konkurs totiž pro podnik v úpadku znamená uzavření a ukončení činnosti. 

Tyto dva způsoby se od sebe tedy liší především v tom, zdali podnik může nadále pokračovat 

ve své činnosti, či nikoliv. Na detailnější rozdíly bude poukázáno v následujících 

podkapitolách, kde budou stručně vymezeny oba dva způsoby řešení úpadku. 

2.4.1. Konkurs 

Základní podstatou řešení platební neschopnosti konkursem je především zpeněžení 

majetku, respektive majetkové podstaty dlužníka, a těmito výnosy pak poměrně uspokojit 

pohledávky přihlášených věřitelů. Konkurs je bohužel také pro dotčený podnik tou horší 

variantou, jak vyřešit úpadek, do něhož se dostal. V případě konkursu totiž dochází 

k pozastavení podnikatelské činnosti, a po jeho skončení k úplnému zániku společnosti  

a následnému výmazu z obchodního rejstříku. Z toho vyplývá, že prvotním cílem konkursu, 

není ozdravení podniku, které by zajistilo následné pokračování v podnikatelské činnosti, 

nýbrž uspokojení většiny pohledávek věřitelů, které uplatňují vůči dlužníkovi. [1] 

Návrh na řešení platební neschopnosti konkursem může podat sám dlužník spolu 

s insolvenčním návrhem, nicméně nutno podotknout, že se nejedná o žádný specifický 
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samostatný návrh. V případě, kdy insolvenční návrh podává sám dlužník, může do jeho 

obsahu doplnit právě i dovětek, že navrhuje řešení úpadku konkursem, a to v případě, kdy 

nesplňuje podmínky pro povolení reorganizace. V insolvenčním návrhu dlužník vysvětlí svou 

situaci a poukáže na skutečnosti a důvody, které dokazují jeho platební neschopnost (úpadek), 

a rovněž připojí seznam věřitelů, vůči nimž má závazky, které není schopen plnit. Dlužník má 

rovněž povinnost s tímto návrhem předložit i seznam veškerého svého majetku, který spadá 

do majetkové podstaty. V seznamu svých závazků pak musí označit každého věřitele, 

jednotlivé výše jejich pohledávek a případně i stručně vymezit, na čem se tyto pohledávky 

věřitelů zakládají. V případě, že insolvenční návrh s návrhem na řešení úpadku konkursem 

shledá insolvenční soud vadným, může tento návrh odmítnout, aniž by nejprve dlužníka 

upozornil na jeho vady. Skutečnost, že soud dlužníka neupozorní a on tak nemá možnost svůj 

návrh opravit, popřípadě doplnit, však dlužníkovi nijak neupírá možnost podat návrh znovu 

s již odstraněnými vadami, nebo doplněnými přílohami. [4] 

V případě, že byl insolvenční návrh podán některým z věřitelů, vydává insolvenční soud 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku maximálně do tří měsíců od chvíle, kdy rozhodl  

a potvrdil dlužníkův úpadek. Jinak tomu bude například u těch dlužníků, u kterých nejsou 

splněny podmínky pro jiný způsob řešení úpadku, jako například pro reorganizaci. V těchto 

situacích může totiž insolvenční soud o konkursu rozhodnodnout zároveň s rozhodnutím  

o insolvenčním návrhu. Insolvenční soud se k řešení úpadku konkursem může uchýlit  

i v případech, kdy bylo nejprve rozhodnuto o reorganizaci, jedná se tak o přeměnu 

reorganizace na konkurs. K tomu může dojít, například pokud řešení úpadku reorganizací 

navrhnul dlužník a následně tento návrh odmítl, dále v případech, kdy nebyl ve stanovené 

lhůtě vypracován reorganizační plán nebo nebyly odstraněny jeho vady, případně byl 

reorganizační plán vypracován, přijat insolvenčním soudem, ale dlužník jej následně vzal 

zpět. Dalším důvodem, kdy může insolvenční soud přistoupit ke změně na konkurs může být 

skutečnost, že dlužník neplní své závazky včas a podle stanoveného reorganizačního plánu, 

případně ukončil svou podnikatelskou činnost, což bylo hlavní podstatou reorganizace. [1] 

Účinky konkursu nastávají ve chvíli, kdy je rozhodnutí o řešení platební neschopnosti 

konkursem zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Zmíněnými účinky se rozumí především 

pozastavení podnikatelské činnosti dlužníka a rovněž přechod dispozičního práva k majetkové 

podstatě z dlužníka na insolvenčního správce. Pokud totiž dlužník jakkoliv manipuluje 

s majetkovou podstatou po okamžiku ohlášení konkursu, jsou veškeré tyto kroky považovány 

za neúčinné. Lze říci, že v tuto chvíli přebírá hlavní roli v řízení o úpadku právě insolvenční 

správce, který nejprve vypracuje zprávu o hospodářské situaci dlužníka, kterou následně 
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předloží insolvenčnímu soudu, a dále sestavuje, případně doplňuje seznam věřitelů, kteří 

uplatňují své pohledávky vůči dlužníkovi. Insolvenční správce je také povinen vypracovat 

soupis majetkové podstaty, z čehož plyne i další povinnost pro dlužníka, a sice poskytnutí 

součinnosti správci. Dlužník je totiž povinen předložit veškeré dokumenty a listiny, které 

k soupisu majetku správce vyžaduje, a dále musí správci umožnit ohledat veškerý jeho 

majetek, který lze do majetkové podstaty zahrnout a umožnit přístup na místa, kde se tento 

majetek nachází. Pokud by dlužník tuto povinnost nesplnil, může být na návrh správce 

nařízena insolvenčním soudem například prohlídka bytu, apod. [1] 

Jak bylo již řečeno v úvodu této podkapitoly, hlavní podstatou a cílem konkursu je 

zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a následné uspokojení pohledávek věřitelů. Zpeněžení 

majetku má za úkol rovněž insolvenční správce, který tak smí činit až ve chvíli, kdy 

prohlášení o konkursu nabylo právní moci. Majetkovou podstatu dlužníka může správce 

zpeněžit hned několika způsoby, a to veřejnou dražbou, prodejem nebo prostřednictvím 

soudního exekutora či exekučního soudu. Prostřednictvím výnosů získaných kterýmkoliv 

způsobem zpeněžení jsou pak uspokojovány závazky dlužníka podle rozvrhového plánu. 

Nakonec je insolvenčním správcem předložena konečná zpráva, kde je shrnuta celá jeho 

činnost v daném konkursu a dále informace o tom, které pohledávky a v jaké výši byly 

uspokojeny, popřípadě které pohledávky a v jaké výši ještě zbývá uspokojit. Po schválení 

konečné zprávy se pak ještě přistupuje k sestavení rozvrhového usnesení, ve kterém jsou 

vypořádány zbylé pohledávky věřitelů a pakliže byl následně tento rozvrh splněn, dochází  

ke zrušení konkursního řízení. Pro dlužníka pak tato fáze znamená úplný zánik podniku a jeho 

následný výmaz z obchodního rejstříku. [1][4] 

2.4.2. Reorganizace 

Reorganizace je pro podnik mnohem přijatelnější variantou řešení platební neschopnosti. 

Na rozdíl od konkursu totiž při reorganizaci nedochází k pozastavení podnikatelské činnosti, 

nýbrž je právě pokračování v ní vyžadováno a je tak i podmínkou pro povolení reorganizace. 

Lze říci, že reorganizace je i lepším řešením úpadku pro samotné zaměstnance 

zaměstnavatele, jelikož má sloužit i k tomu, aby nedocházelo k propouštění zaměstnanců. 

Podstatným rozdílem od konkursu je pak i skutečnost, že pokud se dlužníkovi podaří splnit 

většinu svých závazků právě pomocí reorganizace nebo nedojde ke změně z reorganizace  

na konkurs, nemusí dojít k zániku společnosti, k čemuž u konkursu dochází v každém 

případě. Naopak reorganizace by v konečném důsledku měla vést právě k ozdravení podniku  

a k pokračování v podnikatelské činnosti dále do budoucna. Hlavním cílem tohoto způsobu 
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řešení úpadku je pak samozřejmě uspokojení pohledávek věřitelů, a to v co nejvyšší možné 

míře. [1][4] 

Reorganizace může být povolena pouze podnikům, které splňují podmínky stanovené 

insolvenčním zákonem, kterými jsou buď dosažený obrat ve výši alespoň 50 mil. Kč  

za poslední účetní období, nebo musí mít dlužník alespoň 50 zaměstnanců. Z toho vyplývá, že 

není potřeba, aby byly splněny obě tyto podmínky, postačí pouze jedna z nich.  

Ve výjimečných případech a za určitých podmínek však může být reorganizace povolena  

i těm podnikům, které nesplňují ani jednu z výše uvedených podmínek. Zákon rovněž 

vymezuje i ty podniky, kterým reorganizaci nelze povolit. Zde lze hovořit například  

o právnické osobě v likvidaci, o podniku obchodujícím s cennými papíry nebo takovém, který 

má oprávnění obchodovat na komoditní burze. [1] 

Návrh na řešení platební neschopnosti reorganizací může podat jak dlužník, tak i věřitel. Je 

však důležité podotknout, že v případě podání návrhu některým z věřitelů, je potřeba souhlasu 

schůze věřitelů
7
. Po podání takového návrhu se přistupuje k jeho projednání, kdy insolvenční 

soud může návrh buď odmítnout, pakliže byl podán opožděně, nebo zamítnout v případě, kdy 

s návrhem podaným věřitelem nebyl vysloven souhlas schůze věřitelů nebo se insolvenční 

soud domnívá, že tímto návrhem je sledován nepoctivý záměr, a nakonec jej může přijmout  

a povolit tak reorganizaci. [1] 

Pakliže je reorganizace insolvenčním soudem povolena, lze přistoupit k sestavení 

reorganizačního plánu. Přednostní právo k jeho sestavení má v tomto případě dlužník, jenž 

může tento plán předložit buď již s návrhem na povolení reorganizace, nebo maximálně  

do 120 dnů od povolení reorganizace. V případě, že by v této lhůtě dlužník nestihl předložit 

reorganizační plán, může být insolvenčním soudem prodloužena, maximálně však o dalších 

120 dní. Insolvenční soud však lhůtu na podání reorganizačního plánu může i zkrátit, a to 

například pokud dlužník nevyvíjí dostatečné úsilí na jeho sestavení. Reorganizační plán slouží 

v celém procesu jako hlavní prostředek naplnění samotné reorganizace. Jeho obsahem je 

především rozdělení a uspořádání pohledávek všech věřitelů tak, jak mají být postupně 

uspokojovány. Podstatou tohoto řešení platební neschopnosti je totiž pomocí plánu  

a za nepřerušeného chodu podnikatelské činnosti uspořádat a následně poměrně uspokojit 

v nejvyšší možné míře pohledávky věřitelů s cílem ozdravení podniku. Pokud se totiž 

dlužníkovi podaří splnit většinovou část svých závazků podle reorganizačního plánu, je 

prakticky považován za oddluženého. [1] 

                                                 
7
 Jedná se o nejvyšší orgán v insolvenčním řízení, který rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech. Mimo jiné 

volí věřitelský výbor, jehož úkolem je především chránit zájem všech věřitelů. 
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Na rozdíl od konkursu nedochází v případě reorganizace k přenosu dispozičních práv 

k majetkové podstatě z dlužníka na insolvenčního správce. Ten v tomto případě plní spíše roli 

dohledu nad dlužníkem a jeho plněním reorganizačního plánu. Celý proces reorganizace je 

ukončen, pokud je dlužníkem splněn reorganizační plán. Nutno však zmínit i situace, kdy je 

reorganizace ukončena právě z důvodu neplnění tohoto plánu a v některých případech pak 

dochází k přeměně reorganizace na konkurs, která byla zmíněna v předchozí podkapitole. [1] 

2.5. Úřad práce a jeho činnosti v insolvenci zaměstnavatele 

Role Úřadu práce ČR v insolvenčním řízení nějakého konkrétního zaměstnavatele počíná 

ve chvíli, kdy nastane jedna z následujících skutečností. První z nich je obdržení žádosti  

o úhradu mzdových nároků některého ze zaměstnanců dotčeného zaměstnavatele a druhou je 

pak vyrozumění úřadu práce insolvenčním soudem o tom, že buď bylo vyhlášeno 

moratorium, nebo zahájeno insolvenční řízení s daným zaměstnavatelem. Insolvenční soud je 

totiž povinen o této skutečnosti neprodleně informovat úřad práce, a to konkrétně to 

pracoviště, v jehož obvodu má dotčený zaměstnavatel buď sídlo firmy, místo podnikání, popř. 

bydliště apod. Poté úřad práce na své úřední desce zveřejní informace o daném 

zaměstnavateli, jehož zaměstnanci mohou žádat o úhradu mzdových nároků, a to společně 

s termínem, do kterého tak mohou činit. [60] 

Co se týče samotné žádosti o uspokojení mzdových nároků, tak ta je podávána písemně  

na určených tiskopisech, které jsou součástí této diplomové práce jako přílohy. Zaměstnanec 

smí tuto žádost podat na kterékoliv pobočce nebo kontaktním pracovišti ÚP, a pakliže dojde 

k situaci, že dané pracoviště nebo pobočka nejsou místně příslušné, musí být tato žádost 

neprodleně postoupena místně příslušnému pracovišti (co místní příslušnost určuje, bylo 

vysvětleno výše). Důležité je znovu zmínit, že spolu s žádostí o uspokojení mzdových nároků 

je zaměstnanec povinen doložit i další potřebné dokumenty, jako je např. pracovní smlouva. 

O těchto dokumentech bylo zmiňováno v samotné podkapitole věnované roli zaměstnance 

v insolvenčním řízení zaměstnavatele. Ve chvíli, kdy je konkrétnímu pracovišti ÚP taková 

žádost doručena, je zahájeno správní řízení a je založen spis žadatele. Součástí tohoto spisu je 

pak mimo jiné i exekuční formulář pro případy, že by proti žadateli (zaměstnanci) bylo 

vedeno nějaké exekuční řízení apod. Pakliže by nějaká tato skutečnost existovala, bude 

v tomto formuláři uvedena a na základě něj pak ÚP před úhradou mzdových nároků ještě 

provede potřebné srážky a zaměstnanci následně vyplatí částku sníženou o tyto odvody. 

Srážené částky jsou pak úřadem práce odvedeny na příslušné účty, jako např. účet soudního 

exekutora, insolvenčního správce apod. Nutno ještě doplnit, že pokud žádost, případně další 
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potřebné dokumenty, nejsou úplné nebo neobsahují potřebné údaje, vyzve ÚP dotyčného 

zaměstnance k doplnění. V tuto chvíli se však vedené správní řízení přerušuje a je v něm 

pokračováno až ve chvíli, kdy zaměstnanec potřebné údaje, příp. dokumenty doplní. [60] 

Po obdržení žádosti o úhradu mzdových nároků jedním ze zaměstnanců vyzve ÚP 

zaměstnavatele, příp. insolvenčního správce, byl-li již ustanoven, aby předložil kompletní 

seznam všech mzdových nároků všech zaměstnanců, vůči nimž nějaké nesplacené závazky 

existují. Tuto povinnost musí zaměstnavatel nebo insolvenční správce splnit do 7 dnů  

od doručení zmiňované výzvy. Může však nastat situace, kdy zaměstnavatel s úřadem 

nespolupracuje, např. nepředloží požadovaný seznam, případně jej nepředloží ani určený 

insolvenční správce, nebo ani zaměstnanec nedoplní potřebné dokumenty a údaje, o kterých 

bylo pojednáno výše, a tyto skutečnosti pak znamenají dva hlavní následky v daném správním 

řízení. V prvé řadě může dojít k prodloužení správního řízení až o 30 dní, jelikož úřad práce 

musí o žádosti o uspokojení mzdových nároků rozhodnout rovněž do 30 dní od jejího podání, 

a to buď určitým rozhodnutím, nebo přímo oznámením o uspokojení mzdových nároků. Je 

nutné také zmínit, že za nesplnění této povinnosti hrozí zaměstnavateli, příp. insolvenčnímu 

správci, pokuta až do výše 500 tis. Kč, jelikož by se tím dopustil přestupku, příp. správního 

deliktu podle zákona o zaměstnanosti. Druhý následek, který může mít nespolupráce 

zaměstnavatele nebo zaměstnance, má negativní význam především pro zaměstnance, jelikož 

nebudou jeho mzdové nároky uhrazené v plné výši, respektive ve výši, na kterou by měl 

zaměstnanec právo. Úřad práce totiž může v těchto případech zaměstnanci přiznat mzdové 

nároky pouze ve výši minimální mzdy. Zaměstnanec se však proti takovému rozhodnutí může 

bránit, a to dodatečným prokázáním výše mzdových nároků, ale už jen ve výši rozdílu mezi 

skutečnými a vyplacenými nároky. Pokud však takto neučiní do 15 dnů od doručení daného 

rozhodnutí, právo na uspokojení zbylých mzdových nároků úřadem práce zaniká. Může však 

nastat i situace, kdy bude mít úřad práce veškeré potřebné údaje k dispozici, ale rozhodnutím 

bude zaměstnanci přiznána nižší částka mzdových nároků, a právě v těchto případech může 

zaměstnanec využít klasického odvolání, a to rovněž do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

Zde je však podstatné, že k novým okolnostem bude přihlédnuto pouze v případě, že tyto 

okolnosti nemohl zaměstnanec uplatnit nebo doložit dříve, před prvním rozhodnutím ÚP. 

Jedná se zde o jednu ze základních zásad správního řízení. [60] 

Pro úplnost je nutné zmínit i situaci, kdy by zaměstnanci byly vyplaceny na základě 

nesprávného vykázání mzdové nároky vyšší, než na které má právo. Z této situace pak 

vyplývají povinnosti pro obě zúčastněné strany, tedy jak pro zaměstnance, tak i pro 

zaměstnavatele, příp. insolvenčního správce, pokud byl již ustanoven. Zaměstnanec má totiž 
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v takovém případě povinnost rozdíl mezi skutečnými a vyplacenými mzdovými nároky vrátit 

úřadu práce, a to do 3 týdnů od chvíle, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. To samé pak platí  

i pro zaměstnavatele, nebo insolvenčního správce, čili musí úřadu uhradit rozdíl mezi těmito 

částkami, a to včetně úroků z prodlení. [60] 

Pro lepší pochopení a ucelení celé podstaty role Úřadu práce v insolvenčním řízení 

zaměstnavatele je níže na Obrázku 4 vytvořen zjednodušený proces se základními mezníky, 

resp. činnostmi, celé této problematiky.  

 

Obrázek 4: Postup činností Úřadu práce ČR při insolvenci zaměstnavatele 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro kompletní vymezení celé role Úřadu práce ČR v insolvenci zaměstnavatele je nutné 

zmínit ještě poslední, avšak velmi podstatnou skutečnost, a sice jakým způsobem se mzdové 

nároky, které byly zaměstnancům vyplaceny, navrátí zpět úřadu práce. První možností, která 

se z podstaty celého insolvenčního řízení nabízí, je přihlášení pohledávky úřadem práce 

v insolvenčním řízení. Jinými slovy, úřad práce po vyplacení veškerých mzdových nároků, 

které byly zaměstnancům přiznány, přihlásí tyto nároky jako svou pohledávku  

do probíhajícího insolvenčního řízení, jelikož se od této chvíle stává věřitelem právě ÚP 

namísto zaměstnanců. Může však z mnoha důvodů nastat situace, kdy tato pohledávka nebude 

v insolvenčním řízení uspokojena a v důsledku toho zaměstnavateli zaniká povinnost tuto 

pohledávku úřadu práce uhradit, a to konkrétně dnem ukončení insolvenčního řízení. Druhým 
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možným způsobem je pak vymáhání soudní cestou (žalobou) vyplacených nároků přímo  

po zaměstnavateli, což může nastat v případech, kdy insolvenční soud např. rozhodl o tom, že 

se daný podnik nenachází v úpadku apod. Samozřejmostí je, že nejprve by ze strany úřadu 

práce došlo k výzvě k uhrazení těchto nároků a pokud by tato povinnost nebyla 

zaměstnavatelem splněna, tak poté lze přistoupit právě k vymahání prostřednictvím žaloby. 

Zaměstnavatel musí tuto povinnost splnit vždy maximálně do 15 dnů od doručení výzvy,  

a pakliže nebude tato lhůta dodržena, je nutné počítat s navyšováním částky o úroky 

z prodlení. Poslední možností, jak může úřad práce získat zpět vyplacené mzdové nároky, je 

přihlášení své pohledávky do dalšího insolvenčního řízení. Pokud je totiž probíhající řízení 

skončeno, avšak nastane situace, kdy se dotčený podnik znovu dostane do úpadku a znovu je 

s ním zahájeno insolvenční řízení, pak může ÚP právě v tomto novém řízení svou pohledávku 

znovu uplatnit. [13][60] 
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3. INSOLVENCE ZAMĚSTNAVATELE VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH 

ZEMÍCH 

V následujících podkapitolách budou analyzovány situace insolvence zaměstnavatele  

ve vybraných zemích EU, a to konkrétně v Rakousku, Německu a Slovensku. Čtvrtou zemí, 

ve které bude problematika rozebrána, je Švýcarsko, které ale není členem EU, a proto bude 

možné pozorovat možné rozdíly mezi zeměmi EU a zemí, která členem není a nemá tak svou 

legislativu o insolvenci ovlivněnou předpisy EU. Podstatou této analýzy však bude zaměření 

především právě na zaměstnance a jejich mzdové nároky, které mohou uplatňovat v případě 

platební neschopnosti zaměstnavatele. Rovněž bude provedena jakási komparace těchto zemí 

s Českou republikou, a sice v čem se dané legislativy liší, popř. v čem se tyto země s ČR 

shodují. Bylo řečeno, že se jedná o země, respektive členy EU, tudíž je nutné zmínit  

i legislativu na této úrovni. Insolvence zaměstnavatele a její právní úprava v jednotlivých 

zemích je značně ovlivněna legislativou právě z úrovně EU, jelikož je nutné zajistit alespoň 

částečné sjednocení jednotlivých legislativ v oblasti insolvence. Různá omezení, podmínky, 

popř. úpravy jsou stanoveny hned ve dvou právních předpisech, a to Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady z roku 2008 a Nařízením Evropského parlamentu a Rady z roku 2015. 

V samostatných podkapitolách budou následně tyto dva právní předpisy blíže představeny  

a vysvětleny. 

3.1. Právní vymezení insolvence zaměstnavatele na úrovni EU 

Jak je zřejmé ze samotného názvu diplomové práce a výše uvedených informací, týkají se 

oba dva zmiňované právní předpisy problematiky insolvenčního řízení. Podstatný rozdíl mezi 

těmito dvěma legislativami lze spatřovat především v konkrétním zaměření, kdy Směrnice EP 

a Rady 2008/94/ES je věnována a aplikována především na postavení samotných 

zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se dostal do platební neschopnosti. Naproti tomu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 se pak zabývá úpravou samotné insolvence  

a s ní spojeným insolvenčním řízením. Co je obsahem a cílem každého právního předpisu, 

popř. jaká omezení a podmínky musí jednotlivé země aplikovat do své právní úpravy této 

problematiky, bude vysvětleno v následujících samostatných podkapitolách níže.  

3.1.1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES 

Předchůdcem Směrnice EP a Rady z roku 2008 byla Směrnice Rady ze dne 20. října 1980 

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě 
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platební neschopnosti zaměstnavatele, která měla mimo jiné za úkol v tehdejších Evropských 

společenstvích kvůli značným legislativním rozdílům mezi jednotlivými členskými státy 

právě v oblasti insolvence zaměstnavatele sjednotit tyto právní úpravy a zaručit tak 

zaměstnancům, jejichž zaměstnavatel se dostal do úpadku, úhradu mzdových nároků. Tato 

směrnice však byla postupem času kodifikována a v roce 2008 nahrazena právě již 

zmiňovanou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES. [7][43] 

Nová směrnice z roku 2008, platná od 17. listopadu 2008, je rozčleněna do pěti kapitol, 

které se dále dělí na celkem 18 článků, avšak na začátku samotné směrnice nechybí ani jakýsi 

úvod, respektive výčet okolností, které tyto nadnárodní instituce vedly právě k přijetí nové 

směrnice. Hlavním cílem nové směrnice není nic jiného než záruka pro zaměstnance, jejichž 

zaměstnavatel se dostal do úpadku, že budou jejich mzdové nároky uhrazeny, a to například 

prostřednictvím tzv. záručních institucí, jejichž vznik nebo založení je ze strany EU uloženo 

členským zemím jako povinnost. Pod takovou institucí si lze představit právě již několikrát 

zmiňovaný úřad práce, popř. jemu obdobné instituce v jiných zemích. Ve směrnici nechybí 

ani samotná definice úpadku, respektive platební neschopnosti zaměstnavatele, která podle 

EU nastává ve chvíli, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení nebo bylo konstatováno 

příslušným orgánem v daném členském státě konečné zavření podniku či provozovny.  

Na začátku diplomové práce byly objasněny i termíny jako zaměstnanec a zaměstnavatel,  

a právě zde nechává EU, jak vyplývá z dané směrnice, členským státům volnou ruku  

a nikterak do přesného vymezení těchto pojmů nezasahuje. Podstatný s ohledem na postavení 

zaměstnanců je však odstavec 2 Článku 2, jenž členským státům zakazuje vyjmutí z této 

oblasti zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru na částečný nebo dočasný úvazek, popř. 

mají pracovní smlouvu uzavřenou na dobu určitou. Rovněž nesmějí být dle odstavce 3 téhož 

Článku stanoveny minimální doby trvání pracovněprávního vztahu pro uplatnění mzdových 

nároků. [7][8] 

Směrnice se dále věnuje stanovení podmínek pro případy, kdy se do úpadku dostane 

zaměstnavatel, jež má přeshraniční působení, a to v konkrétně v Článcích 9 a 10. V těchto 

případech totiž zaměstnanec takového zaměstnavatele uplatňuje své mzdové nároky  

u instituce v té zemi, ve které obvykle vykonává pracovní činnost. Z toho vyplývá  

i skutečnost, že na zaměstnance se vztahují podmínky a práva stanovená legislativou ve státě, 

ve kterém tyto nároky uplatňuje. Dále Články konstatují, že členské státy mají povinnost 

zavést výměnu důležitých informací, respektive výměnu informací mezi příslušnými orgány, 

které jsou zapotřebí k uspokojování pohledávek zaměstnanců v případě insolvence 

zaměstnavatele. [8] 



42 

 

3.1.2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 

V souvislosti s danou problematikou a legislativou EU nelze opomenout ani Nařízení EP  

a Rady z roku 2015, které upravuje samotné insolvenční řízení na nadnárodní úrovni. Toto 

nařízení, jež vstoupilo v platnost dne 26. června 2017, upravuje a nahrazuje Nařízení Rady ES 

o úpadkovém řízení z roku 2000 a je rozčleněno celkem na 7 kapitol, které se dále dělí  

na jednotlivé články, kterých je v souhrnu 92. [88] 

Jak bylo již řečeno, hlavním cílem vzniku tohoto nařízení je úprava a stanovení právního 

rámce problematiky insolvence na úrovni EU, avšak tento cíl lze vnímat i jako snahu sjednotit 

právní úpravu této oblasti v jednotlivých členských zemích, respektive odstranit přílišné 

rozdíly mezi těmito zeměmi. Podstatná je však skutečnost, že se jedná především o úpravy 

v oblasti přeshraničního podnikání, jinými slovy v případě, že určitý podnik sídlí v jedné 

z členských zemí, avšak jeho obchodní vztahy a jeho podnikatelská činnost sahá i do dalších 

členských zemí, je nutné zahrnout do nadnárodní legislativy i tyto situace pro případy, že by 

se daný podnik dostal do platební neschopnosti a mezi jeho věřiteli by byly i jiné členské 

země, než ve které podnik sídlí a provozuje hlavní podnikatelskou činnost. Konkrétně se tak 

jedná o stanovení pravidel, která mají určit, která legislativa té které země bude v daném 

insolvenčním řízení použita, ale samozřejmě i který stát a jeho příslušné orgány budou vést 

celé insolvenční řízení. Obdobnou situací se zabývá i směrnice, o které bylo pojednáno výše, 

avšak zde se jedná především o stanovení místní příslušnosti v případě uplatnění mzdových 

nároků zaměstnance. Podle tohoto nařízení, je pak příslušným orgánem, u něhož má být 

zahájeno a vedeno insolvenční řízení vždy ten soud, jenž sídlí v zemi, ve které má daný 

podnik své sídlo, popř. je zde situován jeho hlavní zájem nebo cíl podnikání. V případě 

fyzických osob jako podnikatelů se pak jedná vždy o místo a stát, v němž je buď hlášeno 

trvalé bydliště podnikatele, nebo je prováděna hlavní podnikatelská činnost. Může však nastat 

situace, kdy se sídlo podniku nachází v jedné z členských zemí, avšak jeho činnost je 

soustředěna především v jiném státě, pak se v těchto situacích užije legislativa této jiné země, 

kde je rovněž vedeno insolvenční řízení. Nařízení EP a Rady však uvalilo na tyto situace 

omezení týkající se majetku dlužníka, a sice že se celé řízení bude vztahovat pouze  

na majetek podniku, jenž se v dané zemi nachází. Jinými slovy nemůže být takto zahájeným 

řízením postihnut celý majetek podniku. [9][88] 

Evropský parlament společně s Radou v tomto nařízení dále upravují i oblast vzájemné 

komunikace mezi jednotlivými zeměmi v případě, že nastane výše zmiňovaná situace, kdy se 

do platební neschopnosti dostane podnik, jenž působí na nadnárodní úrovni. V tuto chvíli je 
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proto na místě zmínit insolvenční rejstříky jednotlivých členských zemí, které jsou propojeny 

pomocí portálu Evropské Unie a každý věřitel, ale i kdokoliv ze zúčastněných daného 

insolvenčního řízení si tak mohou o celém jeho průběhu získat potřebné informace. Z toho 

tedy plyne povinnost pro členské státy uveřejňovat všechny potřebné a relevantní informace  

a umožnit přístup do svého insolvenčního rejstříku i jiným státům. Takové zajištění výměny 

informací a celkové vzájemné komunikace mezi státy lze vnímat jako značný užitek v podobě 

úspory času, ale i nákladů, jelikož si zainteresované orgány nemusí složitě žádat o informace 

k danému insolvenčnímu řízení, ale jednoduše si jej vyhledají právě přes tzv. Portál evropské 

e-justice. [9][88] 

3.2. Rakousko 

Úpadek zaměstnavatele a následné uspokojení pohledávek zaměstnanců v podobě 

mzdových nároků je v Rakousku řízeno zákonem o garanci mzdy v případě platební 

neschopnosti, který je samozřejmě upraven dle výše zmiňované legislativy EU. Proto lze 

očekávat, že základní prvky této problematiky se v Rakousku nebudou nijak zvlášť lišit  

od České republiky. Větší rozdíl může být spatřován v oblasti institucí zajišťujících ochranu 

zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele, kdy v ČR je řešení této situace 

v kompetenci úřadu práce, avšak v Rakousku je k tomu zřízena zvláštní instituce  

ve vlastnictví státu. Jedná se o společnost IEF-Service GmbH, do jejíž kompetence spadá 

správa Fondu pro insolvenční odměňování, příp. insolvenční platby
8
. Do kompetencí dané 

společnosti však spadá i spoustu dalších činností, jako například poradenství a poskytování 

informací jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele právě z oblasti insolvence, ale samozřejmě 

i samotný příjem žádostí o úhradu mzdových nároků, jejich následné zpracování  

a v neposlední řadě výplata těchto nároků jednotlivým zaměstnancům. Hlavním účelem 

vzniku zmiňovaného fondu, jak již bylo řečeno, je právě ochrana, respektive zajištění určité 

jistoty, pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatel se dostal do úpadku a oni tak neobdrželi svou 

mzdovou odměnu. Samotný fond je financován z veřejných prostředků a částečně z příspěvků 

zaměstnavatele. [24][39][89] 

Základní podmínky pro uplatnění mzdových nároků prostřednictvím zmiňovaného fondu, 

se nijak zásadně neliší od České republiky ani od ostatních zemí. Především je nutná 

existence insolvenčního řízení na daného zaměstnavatele a rovněž rozhodnutí o úpadku, nelze 

tedy žádat o úhradu mzdových nároků, pouze pokud se zaměstnanec domnívá, že je jeho 

zaměstnavatel v platební neschopnosti. Jinými slovy musí být zjevné a průkazné, že se 

                                                 
8
 Originálním názvem „Insolvenz-Entgelt-Fond“, zkráceně nazývaný „IEF“. 
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opravdu jedná o úpadek a zaměstnavatel tak není schopen uspokojit závazky vůči svým 

zaměstnancům klasickou cestou. Další možnou podmínkou, kdy smí zaměstnanec zažádat  

o úhradu svých mzdových nároků, je výmaz podniku z obchodního rejstříku, samozřejmě  

za předpokladu, že má vůči zaniklé společnosti neuspokojené pohledávky. V neposlední řadě 

je také nutností, že se jedná o tuzemskou firmu, respektive zaměstnanec je v pracovněprávním 

vztahu na území Rakouska. Samozřejmě zde není podstatné, vzhledem k legislativě EU,  

na jaký typ pracovního poměru, popř. na jakou dobu, má zaměstnanec uzavřenou pracovní 

smlouvu. [24] 

Co se týče samotných nároků zaměstnance, tak do nich jsou v případě Rakouska zahrnuty 

mimo samotné mzdy i další náležící příplatky a odměny, jako je dovolená, důchod, odstupné 

a další náhrady. Zaměstnanec smí tyto nároky uplatňovat až za dobu 6 měsíců před zahájením 

insolvenčního řízení, pakliže má z této doby nějaké neuspokojené pohledávky vůči 

zaměstnavateli. Pro získání svých mzdových nároků je však zaměstnanec povinnen podat 

žádost o uspokojení mzdových nároků nejdéle do 6 měsíců od zahájení insolvenčního řízení. 

Maximální výše měsíční částky, která může být zaměstnanci vyplacena, je stanovena na 5 370 

EUR, což v přepočtu odpovídá zhruba 140 tis. Kč a jedná se o dvojnásobek měsíční částky  

na sociální zabezpečení. Ač by se tato částka mohla zdát o dost vyšší v porovnání s Českou 

republikou, je nutné si uvědomit, že průměrná mzda v Rakousku přesahuje v přepočtu 

až 100 tis. Kč, což odpovídá zhruba trojnásobku průměrné mzdy v ČR. Nelze však 

opomenout, že stanovená horní hranice je uváděna v hrubém, což znamená, že je nutné  

od této částky odečíst samotnou daň, ale také příspěvky na sociální zabezpečení apod.[24][53] 

3.3. Německo 

Problematika insolvence zaměstnavatele v Německu není příliš odlišná od České 

republiky, což lze přikládat výše zmíněné legislativě na úrovni EU. V prvé řadě je podstatné 

si říci, jaké podmínky, popř. události, mohou být signálem pro zahájení insolvenčního řízení, 

a zdali má podnik v úpadku zákonnou povinnost svůj úpadek sám nahlásit, jako je tomu u nás 

v ČR. O úpadku lze podle německé legislativy hovořit ve chvíli, kdy buď bylo zahájeno 

insolvenční řízení proti majetku postiženého podniku nebo byla z jeho strany ukončena 

veškerá podnikatelská činnost. Firma, jež zjistí, že není schopna splácet své závazky a je tak 

v platební neschopnosti, je povinná tuto skutečnost neprodleně ohlásit, a sice podáním žádosti 

o zahájení insolvenčního řízení, nejpozději však do 3 týdnů od zjištění úpadkového stavu. 

[45][95] 
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O zaměstnance, kteří se ocitnou v situaci, že jim nejsou hrazeny odměny v podobě mezd  

a dalších příplatků, se v případě Německa stará Bundesagentur für Arbeit (dále jen „BA“), 

což je obdoba českého úřadu práce. Sídlo BA se nachází v Norimberku a stejně jako v České 

republice, je tato agentura, respektive úřad členěn na několik dalších poboček a kontaktních 

pracovišť. Pro tuto diplomovou práci je však podstatné, jak tento orgán funguje v případě 

ochrany zaměstnance při insolvenci zaměstnavatele. Zaměstnanci v případě platební 

neschopnosti mohou žádat o uhrazení tzv. insolvenčních plateb
9
 u tamnějšího úřadu práce,  

a to za předpokladu splnění tří podmínek. První podmínkou je tuzemský pracovněprávní 

vztah, což znamená, že jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec musí mít sídlo (bydliště v případě 

zaměstnance) v Německu. Druhou podmínkou je pak existence některé z insolvenčních 

událostí, jinými slovy musí již být zahájeno insolvenční řízení na daného zaměstnavatele. 

Třetí a nejdůležitější podmínka je pak skutečnost, že zaměstnanec neobdržel svou mzdu a k ní 

náležící příplatky po dobu tří měsíců. V souvislosti s výše zmiňovanou Směrnicí EP zde není 

nijak omezen typ pracovněprávního vztahu, čili není podstatné, na jaký úvazek, popř.  

na jakou dobu, má zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu. Po splnění všech tří výše 

uvedených podmínek nelze opomenout ani dvouměsíční lhůtu, během které může 

zaměstnanec zažádat o úhradu mzdových nároků. Tato lhůta počíná dnem, kdy bylo zahájeno 

insolvenční řízení. [19][51][95] 

V souvislosti s podáním žádosti o úhradu mzdových nároků v České republice bylo 

zmiňováno tzv. rozhodné období, z něhož si zaměstnanec smí vybrat tři měsíce, za které 

úhradu žádá. Jak bylo již řečeno, jedná se o období v celkové délce 7 měsíců, z kterého si 

následně zaměstnanec vybírá tři měsíce, zpravidla ty, ve kterých jeho mzdové odměny byly 

nejvyšší. V Německu však zaměstnanec může žádat o náhradu mzdových nároků pouze za tři 

měsíce předcházející zahájení insolvenčního řízení, což lze považovat právě za rozhodné 

období. Důležité je také zmínit, že může kvůli vzniklému úpadku dojít k ukončení pracovního 

poměru ještě před zahájením insolvenčního řízení, a v tomto případě pak může zaměstnanec 

žádat o náhradu mzdy za poslední tři měsíce trvání pracovního poměru. [45] 

Co se týče výše úhrad mzdových nároků, tak zde insolvenční platby odpovídají výši čisté 

měsíční mzdy zaměstnance, včetně příplatků, jako jsou přesčasy, dovolená apod., avšak stejně 

jako v ČR, tak i zde je nastavena horní hranice pro tyto platby, nicméně nutno připomenout, 

že se jedná o federální republiku, tudíž pro každou zemi platí jiné limity. Lze však zmínit dvě 

částky, které hrají důležitou roli především v případě osob s vysokými příjmy. Podle dat 

dostupných z listopadu roku 2020 je horní hranice insolvenčních plateb stanovena na částce 

                                                 
9
 Originálním názvem „Insolvenzgeld“ – stejný význam pro úhradu mzdových nároků zaměstnance v ČR. 
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6 450 EUR ve východní části Německa, zatímco pro západní část činí tato částka 6 900 EUR, 

což je v přepočtu rozmezí mezi 170 až 180 tisíci Kč. V porovnání s Českou republikou, kde 

horní hranice činí zhruba 150 tis. Kč, avšak za celé tři měsíce, za které může zaměstnanec 

žádat úhradu, se mohou tyto částky jevit jako přílišně vysoké. Je proto však zapotřebí si 

uvědomit, že průměrná mzda v Německu je podle místa výkonu a typu práce 2 až 3x vyšší, 

než v ČR. Zatímco česká průměrná mzda se pohybuje v rozmezí 30 až 35 tis. Kč za měsíc, 

v Německu je to zhruba 106 tis. Kč za měsíc, z čehož tedy vyplývá i násobně vyšší úhrada 

mzdových nároků za měsíc od tamnějšího úřadu práce. [45][77] 

Nakonec je zapotřebí zmínit, že v případě insolvence zaměstnavatele v Německu, mají 

zaměstnanci, kteří žádají BA o úhradu mzdových nároků, souběžně nárok i na dávky 

v nezaměstnanosti, přičemž tato doba se jim s ohledem na insolvenční platby nijak nekrátí. 

Insolvenční platby jsou v Německu osvobozeny od daně a co se týče zákonných plateb  

na jednotlivá pojištění, jako je sociální, nebo zdravotní pojištění, tak to v případě úpadku 

zaměstnavatele platí za zaměstnance rovněž tammější úřad práce, čili BA. [54][95] 

3.4. Slovensko 

V případě mezinárodního srovnání problematiky insolvence zaměstnavatele nelze 

opomenout ani Slovensko, jako sousední stát ČR. Tyto dva státy mají ať již z hlediska historie 

mnoho společného, proto je na místě si vymezit a objasnit, zdali se s ohledem  

na problematiku insolvence od sebe nějak výrazně liší, či nikoliv. Stejně jako u ostatních států 

EU, je na Slovensku za platebně neschopný považován podnik, který buď podá návrh  

o zahájení insolvenční řízení, popř. bylo toto řízení zahájeno z iniciativy soudu. 

Samozřejmostí je taktéž skutečnost, že podnik již nedokáže včas splácet své závazky a nemá 

k tomu ani dostatek finančních prostředků. Celou oblast insolvenčního řízení a s ním 

související činnosti jsou na Slovensku prováděny dle zákona o bankrotu a restrukturalizaci, 

zákona o sociálním pojištění a samozřejmě dle zákoníku práce. Odlišnost v řešení úpadku 

zaměstnavatele na Slovensku lze spatřovat v zajišťování ochrany zaměstnance v případě 

neuhrazených pohledávek, kterými opět není nic jiného než mzda a k ní náležící příplatky. 

Tuto problematiku má totiž zde na starost, na rozdíl od ČR nebo Německa, kde je v této 

oblasti hlavní institucí úřad práce, Sociální pojišťovna, jejímž úkolem je správa určitého 

fondu, prostřednictvím kterého jsou pak dotčeným zaměstnancům hrazeny mzdové nároky 

v podobě dávek garančního pojištění. Zmiňovaný fond je stejně jako např. v Rakousku 

financován z povinných příspěvků od jednotlivých podniků (zaměstnavatelů). [38][80] 
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O dávku garančního pojištění, jinými slovy úhradu mzdových nároků, smí na Slovensku 

žádat každý zaměstnanec, který byl v pracovněprávním vztahu s daným podnikem v období 

18 měsíců před prohlášením úpadku, popř. před zahájením insolvenčního řízení, bez ohledu 

na typ a dobu trvání pracovní smlouvy. Stejně jako v České republice, ale i dalších státech EU 

i mimo výše zmiňované, tak i na Slovensku však existuje omezení v podobě počtu měsíců,  

za které zaměstnanec smí žádat úhradu. Jedná se o poslední tři měsíce před vyhlášením 

platební neschopnosti podniku zaměstnavatele, pakliže v tomto období existují nesplacené 

pohledávky zaměstnance, čili neuhrazená mzda, do níž jsou zde rovněž zahrnuty odměny  

a příplatky za dovolenou, nemocenskou, nebo odstupné apod.  Aby však byly zaměstnanci 

tyto nároky přiznány a následně uhrazeny Sociální pojišťovnou, musí být na místně příslušné 

pobočce podána žádost o úhradu, a to nejpozději do 60 dnů od zahájení insolvenčního řízení 

podniku, nebo od skončení pracovního poměru. Výplata dávky garančního pojištění je 

prováděna formou jednorázové platby, která se snižuje o zálohu na daň z příjmu a pojistné  

na zdravotní a sociální zabezpečení, stejně jako tomu je u výplaty čisté mzdy klasickou 

cestou. Zde je však nutné zmínit, že i zde existuje maximální výše mzdových nároků, které 

mohou být zaměstnanci uhrazeny. Stanovení této horní hranice se však značně liší od České 

republiky, jelikož zde k výpočtu slouží všeobecný vyměřovací základ, který byl platný v roce 

předcházejícím roku, ve kterém vznikla platební neschopnost. Maximální výše dávky 

garančního pojištění pak odpovídá trojnásobku jedné dvanáctiny daného vyměřovacího 

základu, a takto stanovená hranice je platná vždy v období od 1. července do 30. června 

následujícího roku. Pro upřesnění a lepší pochopení si lze uvést konkrétní příklady, konkrétní 

výše této hranice. Pakliže platební neschopnost podniku vznikla v období od 1. července 2019 

do 30. června 2020, tak zde byla uplatňována maximální částka ve výši 3 039 EUR, pro jejíž 

výpočet byl použit vyměřovací základ za rok 2018. Podstatnější je však částka 3 276 EUR, 

která je platná pro aktuální období, které běží od 1. července 2020 do 30. června letošního 

roku. Pro tuto částku, respektive její výpočet, pak byl použit všeobecný vyměřovací základ 

platný pro rok 2019.  Obě dvě částky se v přepočtu pohybují v rozmezí 80 až 85 tis. Kč, avšak 

je nutné dodat, že tato výše odpovídá sumě mzdových nároků za všechny tři měsíce.  

Ve srovnání s Českou republikou jsou tyto nároky za období tří měsíců téměř o polovinu 

nižší, což lze přikládat třeba i skutečnosti, že na Slovensku se průměrná mzda pohybuje okolo 

27 tis. Kč, což je rozdíl více než 5 tis. Kč oproti České republice. [21][38][76][77][93] 
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3.5. Země mimo EU – Švýcarsko 

Výše byla analyzována problematika insolvence zaměstnavatele a s ní související 

neuhrazené pohledávky zaměstnanců v zemích, jež jsou členy Evropské unie. Pro následnou 

komparaci těchto zemí s Českou republikou, bude nyní objasněna i oblast insolvence v zemi, 

která není členem EU, a sice ve Švýcarsku. Nutno však hned zprvu podotknout, že ač by se to 

vzhledem k absenci legislativy EU dalo očekávat, neexistují v této zemi zvlášť velké rozdíly 

od zemí EU, co se týče úpadku podniku, insolvenčního řízení, popř. uplatňování mzdových 

nároků zaměstnanců. 

Úpadek podniku je ve Švýcarsku prohlášen za stejných okolností, jako v zemích EU. 

Jediný nesplacený dluh může totiž vést k zahájení insolvenčního řízení, a to i v případě, že se 

jedná o minimální dlužnou částku.  Malý rozdíl však lze spatřovat ve skutečnosti, že věřitel, 

jenž má vůči danému podniku neuspokojené pohledávky, může nejprve podat žádost  

o vymáhání pohledávek a pakliže dlužník své závazky nesplní ani po této výzvě, lze zahájit 

insolvenční řízení, nicméně nutno dodat, že podání žádosti o vymáhání pohledávek však není 

nutnou podmínkou. Stejně, jako je tomu v zemích EU, může i ve Švýcarsku žádost o zahájení 

insolvenčního řízení podat sám dlužník ve chvíli, kdy se začne domnívat, že se nachází 

v platební neschopnosti. [26][87] 

V případě, že má podnik v platební neschopnosti i nějaké nesplacené závazky vůči svým 

zaměstnancům, smí takto dotčení zaměstnanci své mzdové nároky vymáhat prostřednictvím 

příslušného soudu, a to podáním žádosti o uspokojení mzdových nároků. Tyto nároky jsou 

pak hrazeny z veřejného fondu určeného k tomuto účelu. Nutností však je, aby taková žádost 

byla u příslušného soudu podána nejpozději do 60 dnů od prohlášení úpadku podniku  

a pakliže zaměstnanec tuto lhůtu promešká, jeho nárok na úhradu mzdových nároků tak 

zanikne. Zaměstnanec má právo žádat o úhradu 100 % mzdových nákladů, a to až za 4 

měsíce, avšak pouze za skutečně odvedenou práci. Ovšem i ve Švýcarsku je stanovena 

maximální částka, která zaměstnanci může být vyplacena, a to 12 350 švýcarských franků  

za jeden měsíc, což v přepočtu odpovídá zhruba 290 tis. Kč. Na české poměry se jako  

u jiných výše zmiňovaných států může zdát tato částka opravdu vysoká, nicméně je nutné si 

uvědomit, že Švýcarsko patří mezi nejbohatší země z celého světa a tamní průměrná mzda se 

pohybuje okolo 128 tis. Kč. Nicméně nutno podotknout, že tamnější ceny zboží, ale i služeb, 

nebo nemovitostí jsou mnohonásobně vyšší než v ČR. [50][86] 
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3.6. Komparace insolvence v ČR s vybranými zeměmi 

Výše byla v jednotlivých subkapitolách objasněna problematika insolvence zaměstnavatele 

ve vybraných zemích EU a Švýcarsku, které není její součástí. V této podkapitole bude proto 

provedena souhrnná komparace insolvenčního řízení zaměstnavatele v těchto zemích, kdy 

budou porovnávány základní podmínky pro zaměstnance, kteří chtějí požádat o úhradu 

mzdových nároků. Pro lepší pochopení a ucelení celé problematiky komparace je neprve níže 

uvedena Tabulka 1, která obsahuje výše zmíněné základní podmínky pro zaměstnance. Jedná 

se o podmínky, za kterých může zaměstnanec již podat žádost o úhradu mzdových nároků, 

dále lhůta pro podání této žádosti, počet měsíců, za které mohou být mzdové nároky 

uplatňovány a samozřejmě i maximální měsíční částka, kterou lze zaměstnanci vyplatit. 

Tabulka 1: Základní podmínky pro uplatnění mzdových nároků ve vybraných zemích 

 

Členské státy EU Země mimo EU 

ČR Slovensko Rakousko Německo Švýcarsko 

Nárok na 

uhrazení 

mzdových 

nároků 

Zahájeno insolvenční řízení  

Existence neuhrazených pohledávek zaměstnanců v podobě mzdy a dalších 

příplatků 

Lhůta pro 

podání 

žádosti 

5 měsíců a 

15 dnů 
2 měsíce 6 měsíců 2 měsíce 2 měsíce 

Počet 

měsíců 
3 3 6 3 4 

Maximální 

výše za 

měsíc 

cca 51 tis. Kč cca 28 tis. Kč 
cca 140 tis. 

Kč 

170 - 180 tis. 

Kč 
cca 290 tis. Kč 

Průměrná 

mzda 
34 tis. Kč 27 tis. Kč 100 tis. Kč 106 tis. Kč 128 tis. Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z předchozích subkapitol, ale rovněž i z výše uvedené tabulky, tak základní 

podmínky pro to, aby mohl zaměstnanec podat žádost o uplatnění mzdových nároků, jsou pro 

všechny vybrané státy stejné, a to především existence insolvenčního řízení s daným 

zaměstnavatelem, popř. musí zaměstnanec podat návrh na insolvenci, a samozřejmě existence 



50 

 

nevyplacených mezd zaměstnavatelem, a to včetně všech náležících příplatků. Především by 

se tato skutečnost, respektive tyto podmínky daly zdůvodnit členstvím jednotlivých států 

v EU, kdy jsou některé podstatné záležitosti upraveny legislativou právě na úrovni EU, 

nicméně odlišná není ani situace ve Švýcarsku, která ale není členem EU. Zdůvodnění však 

logicky vyplývá z podstaty celé věci, kdy samozřejmě nebude zaměstnanec vymáhat 

prostřednictvím příslušné instituce mzdové nároky, pokud neexistují žádné takové, které by 

zaměstnavatelem nebyly uhrazeny. Odlišné nejsou v těchto státech ani podmínky, resp. 

požadavky na typ a délku pracovního vztahu, jinými slovy nezáleží na jaký úvazek má 

zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu, ani zdali je to na dobu určitou nebo neurčitou. 

Ostatně tato podmínka má své základy ve výše zmiňované legislativě na úrovni EU, kdy byla 

směrnicí stanovena jako povinnost tuto úpravu zavést do legislativ členských zemí. 

První odlišnosti mezi jednotlivými státy lze spatřovat v délce, respektive počtu měsíců,  

za které smí zaměstnanec požadovat úhradu mzdových nároků. Nejvstřícnější je v tomto 

ohledu z vybraných států EU Rakousko, kde smí zaměstnanec žádat o úhradu mzdových 

nároků až za období 6 měsíců před zahájením insolvenčního řízení. Zde se však nabízí otázka, 

zdali vůbec v praxi k takovým případům dochází, jelikož je pochopitelné, že nikdo nebude 

mít zájem na tom pracovat ve firmě, aniž by půl roku neobdržel žádné mzdové odměny. 

Z tohoto důvodu se pak 3 měsíce, jak je tomu v ostatních vybraných státech EU, jeví jako 

nejideálnější varianta. Především právě z důvodu, že se dá předpokládat, že pokud 

zaměstnanec nedostane zaplaceno za svou odvedenou práci za více měsíců, ztratí zájem 

v takové firmě nadále pracovat. Většina zaměstnanců opoždění jedné výplaty pochopí, jelikož 

tato situace může nastat i jednorázově v kterékoliv firmě, nicméně pokud nedojde k úhradě 

výplaty ani za druhý měsíc, lze už očekávat, že se s touto situací zaměstnanec neuspokojí  

a bude ji chtít řešit a případně i zakončit výpovědí z pracovního poměru. Samotné Švýcarsko, 

jež není členem EU, uvádí, že zaměstnanec smí uplatňovat nároky až za 4 měsíce, což je 

podle tamní legislativy přiměřená doba pro překlenutí doby např. mezi jednotlivými 

zaměstnáními. Nelze opomenout ani další lhůtu, která má v uplatňování mzdových nároků 

velmi důležitou roli, a sice lhůta, ve které zaměstnanec může žádost o úhradu podat, 

respektive ve které musí žádost podat, aby mu nesplacené pohledávky vůči zaměstnavateli 

byly vyplaceny. V tomto případě je opět na první příčce Rakousko, které tuto dobu stanovilo 

na 6 měsíců, což je oproti ostatním státům podstatný rozdíl. Na rozdíl od České republiky, 

kde tato lhůta přesahuje 5 měsíců, jsou totiž ve zbylých státech včetně Švýcarska stanoveny 

na pouhé 2 měsíce, což se může jevit jako poměrně krátká doba. Nicméně nutno podotknout, 
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že pokud zaměstnanec neobdrží svou výplatu, jistě bude mít zájem na tom tuto situaci řešit 

hned a ne až po uplynutí několika měsíců.  

Zajímavější a již značně odlišná je situace týkající se maximální výše mzdových nároků, 

které mohou být zaměstnanci příslušnou institucí uhrazeny za jeden měsíc. Tyto částky se 

totiž liší i mezi zeměmi, které jsou členem EU, a jedná se o opravdu velké rozdíly. Například 

v Německu ve srovnání se Slovenskem je tato částka téměř 6ti násobná. Konkrétně  

na Slovensku totiž tato částka činí necelých 30 tis. Kč za měsíc, kdežto v Německu je to až 

180 tis. Kč. To lze jednoduše zdůvodnit výší mezd v jednotlivých státech, kdy zatímco  

na Slovensku se průměrná mzda pohybuje okolo 27 tis. Kč měsíčně, v Německu je to pak 

částka přesahující 100 tis. Kč za měsíc, což odpovídá více než trojnásobku slovenské mzdy. 

Obrovské rozdíly však lze sledovat i mezi ostatními státy, avšak na vrcholu pomyslného 

žebříčku stojí Švýcarsko, které má maximální měsíční částku stanovenou v přepočtu  

na bezmála 300 tis. Kč. Ovšem je nutné brát v potaz tamnější poměry, kdy i mzdy jsou 

mnohonásobně vyšší než např. v České republice nebo i dalších státech. Nicméně Švýcarsko, 

jak bylo již několikrát zmiňováno, není členem EU, a pakliže by do daného žebříčku byly 

počítány pouze země, jež jsou členem EU, zaujalo by první místo právě Německo s částkou 

dosahující téměř 200 tis. Kč.   

Co se týče maximální výše částek vyplácených jako mzdové nároky zaměstnancům, stojí 

za zmínku i srovnání těchto výší v poměru s průměrnými mzdami v jednotlivých státech. 

Z předchozího textu je již známo, že v České republice je tato částka 1 a půl násobkem 

průměrné mzdy pro daný rok, respektive dané období. Důvodem zavedení právě tohoto 

násobku může být oscilace mezd kolem průměrné mzdy, kdy je logické, že každý 

zaměstnanec nepobírá právě průměrnou mzdu. Je totiž známo, že mnohdy podstatná část 

zaměstnanců z celé země na danou průměrnou mzdu ani nedosáhne a pohybuje se i hluboko 

pod touto hranicí. Samozřejmě jsou ale i tací, kteří tuto hranici překročí o několik tisíc korun. 

A právě tato skutečnost může být důvodem, proč je maximální částka pro výplatu mzdových 

nároků stanovena tak vysoko nad hranicí průměrné mzdy. Pro lepší pochopení si lze danou 

situaci vysvětlit na příkladě. Pokud by měsíční mzdový nárok zaměstnance přesahoval 40 tis. 

Kč a maximální částka pro úhradu těchto nároků byla stanovena ve výši průměrné mzdy čili 

34 tis. Kč, přišel by zaměstnanec o značnou část své mzdy. Jediným možným způsobem, jak 

by tuto zbylou část mohl zaměstnanec vymáhat, by pak bylo přihlášení pohledávky 

v insolvenčním řízení, což je samozřejmě záležitost na delší časový horizont, nežli tomu je  

u uplatnění mzdových nároků prostřednictvím ÚP. Z uvedené tabulky vyplývá, že obdobná je 

i situace v ostatních státech vyjma Slovenska. Ve všech vybraných státech totiž maximální 
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částka, která může být zaměstnanci uhrazena, značně přesahuje výši průměrné mzdy. Největší 

rozdíl mezi těmito částkami pak panuje ve Švýcarsku, kdy maximální výše mzdových nároků 

více než dvojnásobně přesahuje výši tamní průměrné mzdy. Obdobně je tomu v Německu, 

kde se jedná téměř o dvojnásobek průměrné mzdy, a co se týče Rakouska, tak zde se tyto 

částky liší rovněž o několik tisíc. Výjimkou je zde však Slovensko, které má maximum částky 

pro úhradu mzdových nároků stanovenou téměř na totožné úrovni jako průměrnou mzdu, což 

může být značně nevýhodné pro osoby s výdělkem vysoko nad průměrnou mzdou. Nicméně 

zde je nutné podotknout, že podle některých zdrojů nedosáhne na průměrnou mzdu  

na Slovensku více než polovina všech zaměstnanců z celé země a velké procento se pak  

s měsíčním výdělkem pohybuje podstatně nízko pod touto hranicí.  

Odlišnosti v insolvenčním řízení v jednotlivých státech lze spatřovat rovněž v oblasti 

týkající se zaměstnanců, jejich mzdových nároků a institucí, které úhradu těchto nároků 

zajišťují. Jak vyplývá z předchozích subkapitol o problematice zaměstnanců v insolvenčním 

řízení zaměstnavatele ve vybraných státech, zajišťuje v každém státě pomoc zaměstnancům 

jiný typ instituce. V některých státech stejně jako v České republice se jedná o obdobu úřadu 

práce, v jiných zase o speciální fond zřízený přímo pro účely pomoci zaměstnancům, jejichž 

zaměstnavatel je v platební neschopnosti, nebo v případě Slovenska dokonce o speciální 

pojišťovnu, do jejíchž kompetencí spadá mimo jiné právě tato oblast. To, která instituce 

zajišťuje ochranu zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, se 

samozřejmě může odvíjet např. od typu zřízení dané země a dalších okolností.  

V souhrnu celé komparace insolvence zaměstnavatele ve vybraných zemích lze říci, že 

neexistují až tak značné rozdíly, jak by se zprvu dalo očekávat. V případě zemí EU je to 

způsobeno především nadnárodní legislativou, jejímž cílem je právě sjednocení jednotlivých 

právních úprav a odstranění větších rozdílů mezi těmito zeměmi.  Nicméně jak lze vidět  

i na případu Švýcarska, které není členem EU, tak ani zde nejsou patrné nijak zásadní rozdíly 

od států EU. Rozdíly mezi všemi zeměmi jsou patrné především v různých lhůtách, které jsou 

pro zaměstnance v insolvenčním řízení zaměstnavatele důležité a dále v maximálních výších, 

které mohou být zaměstnancům vyplaceny jako mzdové nároky, což je v prvé řadě způsobeno 

především, jak již bylo řečeno, velkými rozdíly mezi průměrnými mzdami v jednotlivých 

státech. Podstata ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele však 

zůstává ve všech státech stejná a lze konstatovat, že v každé vysvětlované zemi jsou 

zaměstnanci v tomto směru zabezpečeni a nemůže se tak stát, že by přišli o veškeré své 

mzdové odměny, na které mají dle zákona nárok.  
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4. KONKRÉTNÍ PŘÍPADY INSOLVENČNÍCH ŘÍZENÍ 

Následující podkapitoly budou věnovány analýze právě probíhajících insolvenčních řízení 

dvou českých firem. Hned na úvod je však nutné říct, že obě tyto společnosti se do platební 

neschopnosti a následného insolvenčního řízení dostaly v důsledku pandemie Covid-19.  

A právě tato pandemie je i důvodem, proč byly vybrány právě tyto dvě společnosti. Pandemie 

Covid-19 je totiž již druhým rokem nejdiskutovanějším tématem po celém světě a stala se tak 

bohužel nedílnou součástí života každého z nás, a proto je na místě se zaměřit na úpadky  

a insolvenční řízení těch firem, jenž by za normálních okolností skvěle prosperovaly tak, jako 

tomu bylo před pandemií. 

V boji proti pandemii Covid-19 byly téměř po celém světě zavedena striktní omezující 

opatření, která jsou jistě všem velmi dobře známá. Ať už se jedná o zavřené restaurace, 

obchody, služby, ale třeba i hranice, kterými je znemožněn volný pohyb osob. Všechna tato 

opatření pak dotčeným podnikům zastavila příjem tržeb, které mimo jiné každý podnik 

využívá na splácení všech nákladů, ať už se jedná o nákup materiálu, nájem za pronajaté 

prostory využívané právě k dané podnikatelské činnosti, ale i třeba platby za energie. Je nutné 

brát v potaz i skutečnost, že bohužel spoustu podniků dnes nemá ani dostatečnou finanční 

rezervu, pomoci níž by bylo možné překlenout byť minimální krizové období, natož pak krizi 

trvající několik měsíců. A právě v naváznosti na absenci finanční rezervy a příjmů z tržeb se 

spustí řetězec událostí, které bohužel vedou k existenčním problémům podniku a v mnoha 

případech končí právě úpadkem. Za okolností, které panují právě kvůli boji proti pandemii 

Covid-19, kdy nelze nijak odhadnout, kdy by se vše mohlo vrátit do normálu bez jakýchkoliv 

omezení, totiž stačí odložit splátku byť jednoho měsíčního nájmu, na který však vzhledem 

k pozastavení příjmu z tržeb nemusí být volné prostředky i další měsíce, což má samozřejmě 

za následek nekontrolovatelné narůstání dluhů podniku. Pak už jen záleží, zdali žádost  

o zahájení insolvenčního řízení podá sám dlužník, který si v prvé řadě musí uvědomit  

a přiznat, že situaci již nezvládá a není schopen řádně urovnat své závazky, nebo právě 

některý z věřitelů, který má vůči dlužníkovi neuspokojené pohledávky i několik měsíců. 

Pro tuto diplomovou práci byly konkrétně vybrány insolvenční řízení oděvní firmy Blažek 

Praha a letecké společnosti České aerolinie. Důvod výběru těchto dvou společností je prostý, 

a sice popularita obou z nich, jelikož obě dvě firmy existují na trhu již několik desítek let  

a jsou velmi známé po celém světě. Zpráva o vyhlášení jejich úpadku pak byla naprosto 

překvapivá, jelikož od těchto firem lze očekávat, že mají vytvořenou dostatečnou finanční 

rezervu, díky níž by právě byly schopny krizové období překlenout bez větší újmy. 
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4.1. Blažek Praha a. s. 

Akciová společnost Blažek Praha (dále jen „dlužník“¨), jenž se pohybuje v oblasti pánské 

módy, se na českém trhu pohybuje již od roku 1992. Jejím hlavním cílem je výroba pánských 

oděvů, zejména pak obleků, dále módních doplňků, popř. poskytování módního poradenství. 

Firma dvakrát ročně prezentuje nové kolekce pánských oděvů včetně módních doplňků a své 

výrobky pak nabízí a prodává především ve svých prodejnách v České republice  

a na Slovensku, kdy celkový počet čítá 29 poboček. Tento podnik se rovněž vyznačuje 

pečlivým výběrem svých dodavatelů materiálu, kdy hlavními obchodními partnery z této 

oblasti jsou země jako Francie, Itálie nebo Španělsko. Firma Blažek Praha byla v roce 2017  

a 2018 označena za největší tuzemskou společnost v oděvním průmyslu s rekordními tržbami, 

které přesahovaly 570 mil. Kč (údaj za rok 2018). A právě vzhledem k těmto skutečnostem 

byla zpráva o úpadku této firmy opravdu nečekaná a překvapivá. [67] 

Jak vyplývá z Obrázku 5 níže, tak s firmou Blažek Praha byly po sobě zahájeny dvě 

samostatná insolvenční řízení, přičemž první řízení, označené již jako „skončená věc“, se 

týkalo tzv. mimořádného moratoria, kterého mohly využít firmy, které se dostaly do úpadku 

v důsledku opatření zavedených v boji proti pandemii Covid-19. A právě insolvenční řízení 

týkající se tohoto moratoria bylo vedeno i s firmou Blažek, nicméně během této doby se 

úpadek nepodařilo odvrátit a tudíž bylo zahájeno klasické insolvenční řízení. O mimořádném 

moratoriu a dalším insolvenčním řízení s firmou Blažek bude však detailněji pojednáno níže. 

 

 

Obrázek 5: Záznamy firmy Blažek Praha v insolvenčním resjtříku 

Zdroj: [27] 
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4.1.1. Mimořádné moratorium a zahájení insolvenčního řízení 

S většími finančními obtížemi se firma Blažek začala potýkat již po první vlně pandemie 

Covid-19, kdy v důsledku zavedených opatření v boji proti této pandemii byla nucena zavřít 

veškeré své kamenné prodejny, díky čemuž přišla o vysoké příjmy z tržeb. Propad tržeb 

vyčíslil sám p. Blažek na částku 100 mil. Kč. Souvislost mezi těmito dvěma nepříjemnými 

situacemi je zjevná především z výše ročního obratu firmy, který za rok 2019 přesahoval 455 

mil. Kč, čili za období, které nebylo jakkoliv poznamenáno pandemií. V souvislosti 

s koronavirovou krizí bylo výše hovořeno o tzv. mimořádném („COVID“) moratoriu, které se 

vztahovalo na podniky, jež se dostaly do platební neschopnosti v období od 12. března do 31. 

srpna 2020, což bylo právě období, ve kterém bylo zjevné, že platební neschopnost vznikla 

právě v důsledku zavedených omezujících opatření. Tohoto moratoria využila i firma Blažek, 

která dne 28. 8. 2020 u Městského soudu v Praze podala návrh na mimořádné moratorium, 

a to v délce 3 měsíců, čili do 28. 11. 2020. V moratoriu mimo jiné firma uvádí, že se  

do platební neschopnosti dostala právě kvůli zmíněným opatřením, jelikož musela uzavřít 

všechny své kamenné prodejny, díky čemuž jí zůstal pouze příjem z tržeb za internetový 

obchod. Jelikož se však firma zaměřuje především na osobní přístup k zákazníkovi, nemohly 

tyto tržby kompletně nahradit ztráty z kamenných prodejen. O předloženém návrhu  

na mimořádné moratorium rozhodl soud bez prodlení téhož dne 28. 8. 2020, a to povolením, 

respektive vyhlášením moratoria ode dne vydání tohoto rozhodnutí v délce tří měsíců. Jinými 

slovy bylo soudem vyhověno návrhu podanému dlužníkem, firmou Blažek Praha. Je nutné si 

připomenout, že v době trvání mimořádného moratoria nelze rozhodnout o úpadku dlužníka, 

na což lze nahlížet jako na jeden z důvodů, proč této možnosti firma využila. Jelikož totiž 

firma přišla o většinovou část svých příjmů, nebyla schopna splácet své závazky, což by 

mohlo vést právě k zahájení insolvenčního řízení ze strany věřitelů, kterými mohou být právě 

i zaměstnanci firmy. Ve snaze této situaci zabránit se tak firma Blažek rozhodla k tomuto 

kroku s alespoň malou šancí, že se platební neschopnost podaří odvrátit a nebude tak nutné 

zahájit insolvenční řízení. Dle dostupných informací z insolvenčního rejstříku je zřejmé, že se 

firmě zprvu opravdu dařilo začít podnik ozdravovat, a to i díky tomu, že se prodejny znovu 

otevřely, což pro podnik znamenalo příliv tržeb z kamenných prodejen. Firma byla proto 

schopna splácet alespoň ty závazky, které bezprostředně souvisí s podnikatelskou činností. 

Bohužel vzhledem ke skutečnosti, že na podzim roku 2020 pandemie Covid-19 opět zesílila 

a hovořilo se o tzv. „druhé vlně“, došlo znovu k zavedení vládních opatření v boji proti 

pandemii, mimo jiné opět v podobě uzavření kamenných prodejen vybraných obchodů a 

služeb, což způsobilo značný pokles tržeb. Tento pokles byl ještě mnohem vyšší, než při první 
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vlně pandemie a dosahoval zhruba 150 mil. Kč. A jak lze předpokládat, tak tyto skutečnosti 

opět vedly k neschopnosti podniku splácet i ty nejdůležitější závazky a nepodařilo se tak 

v rámci tříměsíční lhůty mimořádného moratoria podnik ozdravit. V naváznosti na to byl 

proto firmou Blažek u příslušného soudu podán návrh o prodloužení tohoto moratoria, čemuž 

soud vyhověl v plném rozsahu a moratorium tak bylo prodlouženo o další tři měsíce. [40] 

Zmiňovaná druhá vlna pandemie koronaviru nezapříčinila jen prodloužení moratoria, 

nýbrž i prohloubení již nastalé krize podniku, který po dlouhých úvahách a uspořádání svých 

závazků dospěl k závěru, že není schopen v rámci prodloužené lhůty moratoria splatit 

všechny své závazky, a proto podal dne 28. 12. 2020 u příslušného soudu insolvenční návrh 

s tím, že se nachází v platební neschopnosti. Definice, respektive základní rysy platební 

neschopnosti byly výše zmiňovány a vysvětleny, nicméně pro úplnost se tedy jedná o stav, 

kdy má podnik – dlužník více věřitelů, vůči kterým má závazky více jak 30 dnů po splatnosti 

a tyto závazky není schopen nadále plnit. Firma Blažek ve svém návrhu na insolvenční řízení 

uvedla několik skutečností, které dokazují a potvrzují jeho platební neschopnost neboli 

úpadek. V návrhu v prvé řadě konstatuje, že jeho závazky dosahují v souhrnu výše téměř 87 

mil. Kč vůči 153 věřitelům, a to konkrétně ke dni 21. 12. 2020. Kompletní seznam věřitelů 

(příp. závazků) firma přikládá ke svému insolvenčnímu návrhu. Jak už to tak v praxi bývá, čas 

od času se i v obchodní, respektive podnikatelské činnosti objeví i spory o případných 

pohledávkách věřitele, které ale dlužník odmítne akceptovat. Jednu takovou pohledávku uvádí 

právě i firma Blažek ve svém návrhu, kdy se jedná o čínskou firmu FUJIAN, která  

po dlužníkovi požaduje uhrazení pohledávky ve výši přesahující 1,25 mil. USD (v přepočtu 

téměř 28 mil. Kč). Zmíněná pohledávka se údajně týká škody, která vznikla čínské firmě 

v důsledku neodebrání smluveného zboží firmou Blažek. Nutno podotknout, že byla opravdu 

uzavřena kupní smlouva, nicméně na svou obranu firma Blažek uvádí, že jednak nedošlo 

k dodání předmětného zboží ve fixním termínu a požadované kvalitě dle dané konkrétní 

smlouvy a že ze strany čínské firmy docházelo po celou dobu smluvního vztahu k různým 

pochybením, příp. porušením uzavřených smluv. Jak bylo již řečeno, firma Blažek tuto 

pohledávku odmítla akceptovat, ba naopak uvádí, že právě z důvodu nedodržení termínu 

dodání a kvality zboží má nárok na odškodné, jelikož byl povinen hradit pokuty třetím 

stranám, jejichž dodávky měly navazovat právě na dodávku od firmy FUJIAN. [41] 

V kapitolách týkajících se samotného vymezení platební neschopnosti podniku  

a následného insolvenčního řízení byl zmiňován rovněž insolvenční rejstřík, ve kterém jsou 

evidovány veškeré činnosti s řízením spojené. Specifikem evidence v insolvenčním rejstříku 
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je především rozdělení řízení na dvě části, a sice řízení do úpadku a po úpadku, což lze vidět i 

na Obrázku 6 níže, kde je uveden záznam již samotného insolvenčního řízení s firmou Blažek. 

 

Obrázek 6: Evidence v insolvenčním rejstříku - Blažek Praha a.s. 

Zdroj: [41] 

Jak je z Obrázku 6 rovněž patrné, lze v evidenci insolvenčního resjtříku nalézt i další 

dokumenty a informace vztažené k danému řízení. Evidence je tedy dále rozdělena na další 

oddíly, nicméně nejpodstatnější hned po oddílech týkajících se samotného úpadku je oddíl 

týkající se pohledávek. Zde jsou totiž zveřejňovány veškeré činnosti spojené s přihlašováním 

pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení včetně samotných přihlášek, které jsou veřejně 

dostupné v plném rozsahu. Lze si tak touto cestou vyhledat jakýkoliv závazek, který firma 

Blažek doposud neuspokojila. Veškeré tyto informace, ať již o průběhu řízení nebo o 

jednotlivých pohledávkách věřitelů, jsou veřejné a dostupné v rozsahu, v jakém lze informace 

poskytovat třetím osobám. Za zmínku stojí nakonec i samotné zveřejňování činností, kdy je 

uvedeno vždy datum zveřejnění, a to dokonce včetně konkrétní hodiny a minuty. [41] 

4.1.2. Majetek dlužníka 

Důležitou součástí dlužníkova insolvenčního návrhu je i kompletní stav majetku uvedený 

v jedné z příloh návrhu. Firma Blažek uvádí, že její majetek je tvořen dlouhodobým hmotným 

a nehmotným majetkem (dále jen „DHM“ a „DNM“), přičemž nutno podotknout, že nevlastní 

žádnou nemovitost. Nehmotný majetek tak tvoří především software a ochranná známka, 

kterou firma užívá ke své podnikatelské činnosti a nejedná se o nic jiného, než právě o název 

firmy „Blažek“. Nicméně obě tyto části DNM firma označuje jako majetek s nulovou 

hodnotou, u softwaru především z důvodu stáří, kdy se průměrná doba pohybuje okolo 8 let. 

Zde by se však o této stanovené hodnotě majetku po ne příliš dlouhé době užívání dalo 

pochybovat, nicméně nutno podotknout, že záleží na konkrétním softwaru, zdali je například 

specifický přímo pro daný podnik, apod. Co se týče ochranné známky, tak její nulovou 
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hodnotu firma zdůvodňuje především tím, že není jejím vlastníkem, nýbrž má pouze 

oprávnění k jejímu užívání. V případě dlouhodobého hmotného majetku pak dlužník uvádí 

například technické zhodnocení prodejen, které je však ze své podstaty neprodejné, což 

znamená, že jeho hodnota je opět nulová. Dále jsou zde zařazeny movité věci jako vybavení 

prodejen (klimatizace, regály, apod.), automobily a další drobný majetek. Opět však vzhledem 

k několika okolnostem, jako je stáří nebo i specifičnost vybavení, odhaduje dlužník prodejní 

hodnotu, jinými slovy částku v případě zpeněžení, jako velmi malou procentní část skutečné 

hodnoty, což celkem za celý hmotný majetek činí zhruba 3,4 mil. Kč. [41] 

Do majetku, konkrétně aktiv, každé společnosti patří samozřejmě i zásoby materiálu, zboží 

apod., a jinak tomu není ani u firmy Blažek. Materiál, jež má dlužník na skladě a je určený 

k výrobě zboží, přesahuje dle účetnictví 21 mil. Kč, nicméně zde je nutné znovu připomenout 

ochrannou známku (zde konkrétně např. natištěné logo, knoflíky nebo nášivky s názvem 

firmy), kterou je většina materiálu opatřena, a tudíž nelze materiál kompletně prodat. Problém 

spočívá opět i ve specifičnosti materiálu, který je dodaný přímo na zakázku s konkrétním 

designem. Dlužník tak odhaduje částku, kterou by bylo možné zpeněžením získat na 4,2 mil. 

Kč, což odpovídá zhruba 20 % skutečné hodnoty. Dlužník však upozorňuje i na možné 

náklady spojené s odstraněním ochranné známky a s případným dalším znehodnocením, což 

by prodejní cenu samozřejmě ještě snížilo. [41] 

Nedílnou součástí majetku každého podniku jsou samozřejmě i různé pohledávky a finační 

aktiva. Finanční prostředky, jež by měl podnik získat právě z pohledávek, stanovil dle 

účetnictví na částku přesahující 14 mil. Kč, avšak část z nich považuje dlužník za pohledávky 

tzv. nedobytné. Pro případ, že by formou řešení úpadku firmy Blažek byl konkurs, odhaduje 

se, že by z těchto pohledávek mohlo být k dispozici zhruba 80 %, což odpovídá výši 

přesahující 11 mil. Kč. Výše, kde byly rozebrány celkové závazky dlužníka, byla zmiňována 

záležitost s čínskou firmou FUJIAN, kde se právě naopak firma Blažek domnívá, že by měla 

mít nárok na náhradu škody od dané firmy, jelikož nedodržela smluvní podmínky, díky 

čemuž vznikly firmě další náklady v podobě pokut.  Tuto náhradu škody, kterou podnik 

odhaduje v přepočtu na 37 mil. Kč, tak lze zahrnout rovněž do pohledávek, nicméně nutno 

podotknout, že bohužel i tuto pohledávku považuje firma Blažek za nedobytnou, a tím pádem 

by pro případ konkursního řešení úpadku byla hodnota této pohledávky nulová. Finanční 

majetek dlužníka se skládá ze dvou základních kategorií, a sice peněžních prostředků 

dostupných v pokladně a na běžných účtech, kde je však podstatná i skutečnost, že se jedná  

o tři základní dělení účtů vedených ve třech různých měnách. Souhrn prostředků 

v pokladnách se pohybuje zhruba okolo 350 tis. Kč a na účtech se pak jedná o částku 
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převyšující 18 mil. Kč, kdy z toho téměř 17,5 mil. Kč tvoří prostředky vedené právě  

na českém účtu, dále pak částka téměř 284 tis. Kč na účtech vedených v EUR a částka 250 tis. 

Kč, která je k dispozici na účtech vedených v USD. [41] 

Z výše uvedeného výčtu majetku lze snadno odvodit, že s touto finanční situací je opravdu 

zřejmé, že se podnik nachází v platební neschopnosti a nelze ani výhledově očekávat zlepšení 

a ozdravení podniku. To lze vyvodit i jednoduchými matematickými počty, kdy celkové 

závazky dlužníka, jak již bylo řečeno, totiž dosahují výše 87 mil. Kč a pakliže součet 

finančních prostředků, jenž by byl k dispozici např. v případě zpeněžení majetku, dosahuje 

zhruba 37 mil. Kč, je tedy jasné, že podnik není schopen své závazky uspokojit ani 

z poloviční části. 

4.1.3. Návrh na povolení reorganizace 

 Mimo ostatních příloh insolvenčního návrhu, jako je např. kompletní stav majetku, 

závazků nebo i návrhu na ustanovení insolvečního správce apod., je součástí i návrh  

na povolení reorganizace, jelikož firma konstatuje, že splnila zákonem stanovené požadavky 

pro povolení a především, co je mnohem více podstatné, na reorganizaci se shodli  

a odhlasovali ji někteří věřitelé, jejichž pohledávky vůči dlužníkovi přesahují více než 50 % 

všech jeho závazků. Tato situace, kdy dužník předloží s insolvenčním návrhem i návrh  

na povolení reorganizace, která byla již nadpoloviční většinou věřitelů schválena, se nazývá 

tzv. předbalená reorganizace. Dlužník se rovněž domnívá, že je reorganizace lepším  

a efektivnějším způsobem řešení úpadku než konkurs. Z celého insolvenčního návrhu  

a vzhledem k okolnostem, kdy hlavní příčinou úpadku jsou opatření zavedená v souvislosti 

s pandemií Covid-19, lze usoudit, že podnik má rovněž velký zájem na udržení podnikatelské 

činnosti v chodu a případně se tak pokusit podnik zachránit, což by v případě konkursu 

nebylo možné. [41] 

Podstata celého návrhu týkajícího se reorganizace spočívá především v přizpůsobení 

výroby a prodeje novým požadavkům zákazníků a rovněž novým technologiím a změnám 

v nákupním chování. Tím lze rozumět například soustředění se na významný rozvoj prodeje 

v online prostředí, čímž podnik reaguje především na aktuální situaci spojenou s pandemií 

Covid-19, kdy se nakupování spousty typů zboží přesunula právě do online prostředí, např.  

na e-shopy apod. P. Blažek pak mimo jiné klade v reorganizačním plánu důraz na flexibilitu 

výroby, značné snížení zásob na skladech nebo např. celkovou optimalizaci kamenných 

prodejen, a to jak z hlediska jejich počtu, tak i velikosti. [62] 
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Celému insolvenčnímu návrhu včetně reorganizačního plánu vyhověl příslušný soud 

usnesením ze dne 12. 1. 2021, ve kterém konstatoval zahájení insolvenčního řízení a zároveň 

povolení reorganizace dle přiloženého návrhu dlužníkem. Součástí daného usnesení je 

samozřejmě i informace o stanovení insolvenčního správce, kterým je pro toto insolvenční 

řízení stanovena společnost AZAM – insolvence, v.o.s., Praha 1 – Nové Město. Usnesení 

rovněž obsahuje výzvu pro všechny věřitele dlužníka, kteří doposud neuplatnili své 

pohledávky, aby tak učinili do dvou měsíců od prohlášení úpadku prostřednictvím přihlášek 

pohledávek, čili do 12. 3. 2021. Soud rovněž stanovuje povinnosti pro samotného dlužníka, 

ale i pro insolvenčního správce. Co se týče dlužníka, tak jeho první povinností po zahájení 

insolvenčního řízení je odevzdat insolvenčnímu správci kompletní seznamy majetku, dlužníků 

a věřitelů, a to do 10 dnů od prohlášení úpadku. Z předchozího následně plyne povinnost i pro 

insolvenčního správce, který musí nejpozději do 23. 3. 2021 odevzdat seznam všech 

přihlášených pohledávek a dále také zprávu o jeho činnosti a o hospodářské činnosti dlužníka. 

Součástí celého usnesení soudu je pak samozřejmě i odůvodnění, jenž je součástí každého 

rozhodnutí, popř. usnesení soudu. [41] 

4.1.4. Přihlašování pohledávek a další postupy v insolvenčním řízení 

Jak bylo již několikrát v této práci řečeno, od okamžiku prohlášení úpadku podniku  

ve stanovené lhůtě dvou měsíců mohou všichni věřitelé dlužníka uplatnit své pohledávky 

formou přihlášky v insolvečním řízení. Věřitelé mohou pak využít již vytvořené formuláře 

dostupné na webových stránkách insolvenčního rejstříku. Konkrétní podobu formuláře, 

respektive jeho hlavní část, lze nalézt v přílohách, které jsou součástí této diplomové práce.   

Ze seznamu přihlášených pohledávek a zprávy o dosavadním průběhu insolvenčního řízení 

předložených insolvenčním správcem vyplývá, že se do insolvenčního řízení firmy Blažek 

Praha se se svými pohledávkami k poslednímu možnému termínu přihlásilo 73 věřitelů. Je 

však nutné doplnit, že pokud má věřitel vůči dlužníkovi více pohledávek, je možné je spojit 

do jedné přihlášky, a právě konkrétně u firmy Blažek bylo přihlášeno celkem 211 dílčích 

pohledávek, a to ve výši dosahující téměř 122,5 mil. Kč. Mezi těmito pohledávkami je však  

i několik takových, jenž byly popřeny buď dlužníkem anebo insolvenčním správcem. Tyto 

pohledávky pak činí necelých 30,5 mil. Kč, kdy podstatnou část tvoří pohledávka firmy 

FUJIAN, o které bylo zmiňováno výše, a to zhruba 28,6 mil. Kč. Důvody pro popření této 

pohledávky ze strany dlužníka již byly vysvětleny, a s těmito důvody se ztotožňuje i samotný 

insolvenční správce, jenž se domnívá, že věřitel nedodržel obsah kupní smlouvy nedodáním 

zboží v požadované kvalitě a zároveň, že nebyl nijak doložen vznik nároku na náhradu škody, 
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čímž insolvenční správce pokládá tuto pohledávku za promlčenou. Co se týče celkového 

konečného počtu a konečné výše všech pohledávek uplatňovaných v insolvenčním řízení, tak 

zde mohou ještě v průběhu řízení nastat některé změny, jelikož 7 pohledávek označil 

insolvenční správce např. jako neúplné a dotčené věřitele vyzval k doplnění či úpravě. [41] 

Mezi všemi přihlášenými pohledávkami firmy Blažek se neobjevuje pohledávka Úřadu 

práce České republiky, z čehož by se dalo usuzovat, že firma svým zaměstnancům řádně 

doposud vyplácela jejich mzdové nároky a zaměstnanci tak nemuseli uplatňovat své nároky  

u úřadu práce, ač je jejich zaměstnavatel v insolvenci. Mezi pohledávkami však lze nalézt  

i takové, které by svým způsobem mohly představovat možný pracovněprávní vztah, jelikož 

jej uplatňují přímo fyzické osoby. Mezi tyto pohledávky lze zařadit dvě týkající se 

poskytování úklidových služeb kancelářských nebo jiných prostor určených k podnikatelské 

činnosti. Tyto pohledávky však v souhrnu činí zhruba 14 tis. Kč, což je v poměru k celkové 

výši částka opravdu minimální. V záznamech insolvenčního řízení s firmou Blažek lze narazit 

i na pohledávky, které byly věřitelem zpětvzety, tudíž je účast takového věřitele v tomto 

řízení ukončena. Zpětvzetí přihlášky pohledávky může nastat z mnoha důvodů, ale pokud se 

nejedná o situaci, kdy byla pohledávka uhrazena jinou osobou, od které lze uspokojení 

pohledávky rovněž požadovat, tak není uvedení důvodu povinné. Příkladem takové situace je 

v případě IŘ s firmou Blažek přihláška firmy Pankrác Shopping Center k. s., která 

uplatňovala pohledávku ve výši bezmála 40 tis. Kč a dne 23. 3. 2021 byla vzata zpět v plném 

rozsahu. V přihlášených pohledávkách dále pak lze najít např. i pohledávku Finančního úřadu, 

různých dopravních společností, nebo i společnost O2 Czech Republic poskytující služby 

telekomunikace. Je tedy zřejmé, že závazky dlužníka jsou opravdu rozsáhlé a netýkají se 

pouze předmětu podnikání. [41] 

Bylo již konstatováno, že po uzavření lhůty pro podávání přihlášek je insolvenční správce 

povinen předložit seznam všech přihlášených pohledávek, zde konkrétně do 23. 3. 2021. 

K tomuto datu byl soudu požadovaný seznam doručen spolu s krátkou zprávou  

o pohledávkách, které do seznamu nebyly zařazeny. Jedná se právě o ty pohledávky, které 

byly výše zmiňovány a u kterých požaduje insolvenční správce nějaké úpravy příp. doplnění. 

V návaznosti na to pak insolvenční správce dne 29. 3. 2021 předložil soudu zprávu týkající se 

jednak hospodářské situace dlužníka a dále informace o dosavadním průběhu insolvenčního 

řízení. Tuto zprávu lze považovat za jakési shrnutí celého insolvenčního řízení až do data 

předložení zprávy soudu. Obsahem jsou totiž v prvé řadě stručné informace o dlužníkovi  

a jeho situaci, resp. jeho platební neschopnosti (úpadku), jsou zde vyčísleny celkové závazky 

a zároveň i celá majetková podstata dlužníka. Zprávu pak uzavírají informace o tom, zdali 
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dlužník s insolvenčním správcem komunikuje a spolupracuje, a dále o všech činnostech 

insolvenčního správce, které v tomto řízení doposud učinil, čili např. sestavení seznamu 

majetku dlužníka, seznamu přihlášených pohledávek, kontrola hospodaření dlužníka apod. 

Poslední záznamy firmy Blažek v insolvenčním rejstříku se pak týkají znaleckého posudku  

o majetku dlužníka a dále schůze věřitelů, která je nedílnou součástí insolvenčního řízení.  

Na této schůzi proběhlo jednak hlasování o stávajícím věřitelském výboru a rovněž  

o schválení znaleckého posudku. Obě tyto záležitosti byly plně odhlasovány a žádný 

z věřitelů neměl námitek proti. [41] 

Insolvenční řízení se může z laického pohledu zdát značně složité a vzhledem k vysokému 

počtu činností a záznamů v insolvenčním rejstříku možná i nepřehledné. Právě z tohoto 

důvodu byla níže na Obrázku 7 vytvořena časová osa, na které jsou vyznačeny ty 

nejdůležitější události, resp. milníky, dosavadního průběhu insolvenčního řízení s firmou 

Blažek Praha. 

 

Obrázek 7: Časová osa s milníky insolvenčního řízení - Blažek Praha 

Zdroj: vlastní zpracování 

Závěrem celé analýzy insolvenčního řízení s firmou Blažek lze konstatovat, že dopady 

pandemie Covid-19, resp. opatření zavedených v boji proti této pandemii, jsou opravdu 

obrovské, jelikož jimi byly zasaženy i doposud velmi dobře prosperující firmy, jako je právě 

firma Blažek. Insolvenční soud v tomto řízení schválil řešení úpadku reorganizací, což může 

být pro firmu obrovskou nadějí, že bude zachráněna a ozdravena a že dopady pandemie pro ni 

nebudou doslova likvidační. Reorganizace, během níž smí firma pokračovat v podnikatelské 

činnosti, ač v omezeném provozu, je naplánována na dobu 3 let a během ní by měly být 

uspokojeny pohledávky přihlášených věřitelů, čímž by samozřejmě mělo dojít i k ozdravení 

podniku a navrácení do přijatelné ekonomické situace. Nezbývá proto, než věřit, že cíl 
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reorganizace bude naplněn a nedojde k ještě větší hospodářské krizi podniku, která by mohla 

vést až k zániku. 

4.2. České aerolinie a. s. 

Firma České aerolinie a. s. (dále jen „ČSA“) působí na poli evropských leteckých 

společností již od roku 1992, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku a patří mezi pět 

nejstarších leteckých společností na světě, jelikož její úplná historie sahá až na počátek  

20. stol. Organizace s názvem ČSA byla totiž založena již v roce 1923. Společnost ČSA je 

součástí koncernu Smartwings Group a jak již z názvu vyplývá, jedná se o akciovou 

společnost, kde je právě společnost Smartwing většinovým vlastníkem, jelikož její podíl činí 

téměř 98 % a zbylá 2 % akcií pak vlastní společnost Česká pojišťovna a. s. ČSA jsou pak dále 

jedním ze zakládajících členů „IATA“
10

 a od roku 2001 pak i členem globální aliance 

leteckých společností SkyTeam. Hlavní oblastí celé podnikatelské činnosti firmy ČSA je pak 

samozřejmě přeprava cestujících, a to v pravidelných linkách nebo tzv. charterovými lety
11

, 

dále rovněž přeprava zboží a zásilek a v neposlední řadě i pronájem volné kapacity letadel. 

[66] 

4.2.1. Mimořádné moratorium 

Stejně jako firma Blažek, tak i společnost ČSA využila možnost ochrany před prohlášením 

úpadku prostřednictvím mimořádného moratoria zavedeného v důsledku pandemie Covid-19. 

Mimořádné moratorium má firmy, které se ocitnou v platební neschopnosti v důsledku 

pandemie, ochránit i před věřiteli, kteří v době trvání moratoria nemohou na firmu podat 

insolvenční návrh. O moratorium zažádala u soudu v Praze spolu s hlavním akcionářem, 

společností Smartwings, dne 26. 8. 2020, a to právě z důvodu obrovského propadu tržeb, 

který vedl až k platební neschopnosti firem. Z tiskové zprávy, kterou ČSA o této skutečnosti 

vydaly, pak vyplývá, že tento propad je způsoben právě pandemií Covid-19, neboť se 

doposud obě společnosti pohybovaly se ziskem v hodnotách okolo několika desítek milionů, 

což ostatně dokazují i vykázané zisky obou společností za rok 2019. U Smartwings se totiž 

jednalo o zisk ve výši 183 mil. Kč a ČSA pak hospodařilo se ziskem okolo 79 mil. Kč
12

. 

Ziskovost společnosti v letech předcházejících roku, ve kterém byl celý svět zasažen 

                                                 
10

 „IATA“ – zkratka pro Mezinárodní asociaci leteckých dopravců 
11

 Jedná se o nepravidelné lety pro velkou skupinu osob, zpravidla objednávané cestovními kancelářemi za 

účelem zájezdu, kdy je pronajato celé letadlo a CK tak má k dispozici plnou kapacitu. 
12

 Jedná se o částku zisku před zdaněním. 
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pandemií, dokazuje i graf na Obrázku 8 níže, je však nutné dodat, že zde se jedná o částky 

provozního zisku. 

 

Obrázek 8: Graf zobrazující provozní zisk firmy ČSA za roky 2015-2019 

Zdroj: vlastní zpracování podle [42] 

Příchod pandemie Covid-19 a s ní spojená omezující opatření však zasáhla značně i celou 

oblast letectví, včetně těchto dvou zmiňovaných společností, u kterých následkem opravdu 

dramatického poklesu množství uskutečněných letů, v některých měsících roku 2020 až  

o 95 % oproti roku předchozímu, došlo také k obrovskému propadu v příjmech firem a tím 

samozřejmě i k propadu zisku. V konkrétních číslech se pak jedná o propad tržeb na 20 % 

celkových tržeb za předcházející rok, což následně vedlo k tomu, že se firma začala 

pohybovat v záporných číslech zisku, kdy ztráta za rok 2020 dosahovala téměř 1,6 mld. Kč. 

Negativní dopad pandemie se samozřejmě bohužel značně dotknul i personální oblasti firmy, 

kdy podle tiskové zprávy ČSA bylo propuštěno již zhruba 600 zaměstnanců, což je však 

celkový počet za obě dvě firmy. [81][83] 

Žádost o moratorium Městský soud v Praze přijal a následně povolil v délce trvání 3 

měsíců, což znamená, že moratorium mělo trvat až do 26. 11. 2020. Nicméně stejně jako 

firmě Blažek, se ani Českým aeroliním nepodařilo během těchto tří měsíců úpadek odvrátit,  

a proto dne 26. 11. 2020 podaly u téhož soudu žádost o prodloužení moratoria, čemuž bylo 

znovu vyhověno a moratorium tak pokračovalo až do 26. 2. 2020. Pouze pro doplnění je 

nutné ještě uvést informaci, že o prodloužení žádaly znovu obě společnosti, tedy mimo ČSA  

i společnost Smartwings. Hlavním důvodem podání žádosti o prodloužení moratoria byla 
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další vlna pandemie, která sebou přinesla další omezení, a právě tato skutečnost znemožnila 

firmě ozdravení, nýbrž způsobila ještě větší prohloubení krize. [81][82][83] 

4.2.2. Zahájení insolvenčního řízení a návrh na reorganizaci 

Mimořádné moratorium, ani jeho následné prodloužení, bohužel nepomohlo firmě ČSA 

podnik alespoň částečně ozdravit, na rozdíl od společnosti Smartwings, které však dále 

nebude více věnována pozornost, a proto se ČSA rozhodly přistoupit k podání insolvenčního 

návrhu, a to dne 26. 2. 2021. Na úvod je však nutné ještě dodat, že společnost nadále 

pokračuje ve svém provozu a pokaždé, kdy dojde alespoň k malému uvolnění opatření, se 

snaží obnovit další lety, což by mělo zajistit přísun dalších finančních prostředků. [35] 

V insolvenčním návrhu firma shrnula úpadkovou situaci a rovněž popsala i důvody, které 

k platební neschopnosti vedly. Jak bylo již několikrát zmiňováno, firma spatřuje původ svého 

úpadku v pandemii Covid-19, respektive v opatřeních, která byla zavedena. Jako příklad lze 

uvést omezení pohybu osob, příp. uzavření hranic, zákaz vstupu osob do některých států 

apod., což v důsledku značně ovlivnilo poptávku po leteckých službách. První vlna pandemie 

pak podle návrhu dokonce zcela zastavila celý letecký provoz, který byl následně v rámci 

rozvolňování obnoven sotva na 20 %, což absolutně nestačilo k pokrytí ani fixních nákladů, 

které jsou pro firmu v této oblasti opravdu vysoké. Téměř k celkovému zastavení provozu pak 

znovu došlo při druhé vlně, což ještě více prohloubilo už tak obrovskou krizi firmy, a to 

především kvůli obrovskému poklesu tržeb, což je patrné i z grafu uvedeného na Obrázku 9 

níže. [42] 

 

Obrázek 9: Graf znázorňující vývoj tržeb firmy ČSA v letech 2016-2020 

Zdroj: vlastní zpracování podle [42] 
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Firma ve svém insolvenčním návrhu mimo jiné zdůrazňuje i skutečnost, že jí nebyla 

Vládou ČR poskytnuta jakákoliv pomoc formou veřejné podpory, která by alespoň částečně 

nastalou krizi zmírnila. Návrh pak dále obsahuje i informace o celkových závazcích dlužníka, 

které se rovnají ztrátě vykázané za rok 2020, čili částce dosahující téměř 1,8 mld. Kč, kdy 

zhruba 1 mld. Kč tvoří závazky vůči klientům, kterým byl zrušen let a nebyla provedena 

refundace, čili navrácení finančních prostředků za letenky. Tuto částku tvoří pohledávky 

zhruba 230 tis. klientů. Zbylých 800 mil. Kč pak tvoří závazky vůči 266 různým dodavatelům 

firmy. [42] 

Společně s návrhem na insolvenci firma soudu předložila i návrh na povolení reorganizace, 

což lze v insolvenčním řízení považovat za poslední možnost, jak úpadkový podnik zachránit. 

Hlavními důvody, proč firma požaduje řešení úpadku reorganizací, je především zachování 

provozu, díky čemuž bude uspokojena větší část věřitelů, než v případě konkursu, dále např. 

zachování vysokého počtu pracovních míst, jelikož v případě konkursu, kdy by všichni 

pracovníci byli propuštěny, by došlo k nárůstu nezaměstnanosti, a v neposlední řadě je 

poukazováno také na dlouholetou tradici společnosti. V rámci návrhu na reorganizaci pak 

firma uvádí i výčet opatření, která v návaznosti na vznik platební neschopnosti již zavedla. 

Mezi ně patří např. snížení stavu zaměstnanců na minimální počet potřebný k dalšímu 

provozu, dále pak ukončení několika smluvních vztahů, které se v současné době nejeví jako 

nezbytné a v neposlední řadě i redukce v oblasti letadlové flotily, díky čemuž se firmě 

podstatně snížily náklady. Následně jsou uvedena i další opatření, která by firma zavedla 

v případě, že by soud reorganizaci povolil. Především by došlo k zachování podnikatelské 

činnosti a restrukturalizaci pohledávek, což jsou hlavní podstaty řešení úpadku reorganizací,  

a dále hodlá firma usilovat o veřejnou podporu u Vlády ČR. [42] 

Podaný insolvenční návrh následně insolvenční soud dne 10. 3. 2021 schválil, čímž 

prohlásil úpadek firmy ČSA. V usnesení vydané soudem se pak rovněž vyhlašuje ustanovení 

insolvenčního správce, který byl vybrán již dne 5. 3. 2021, jak vyplývá ze záznamů 

v insolvenčním rejstříku. Insolvenčním správcem pro toto řízení byla stanovena firma 

INSKOL v. o. s. z Karvinska, která byla založena v roce 2018 a funguje rovněž i jako 

likvidátor. Insolvenční správce má pak dle usnesení povinnost předložit do 17. 5. 2021 

seznam všech přihlášených pohledávek spolu se seznamem majetku dlužníka. Dále soud 

vyzývá všechny věřitele firmy ČSA, aby své případné pohledávky přihlásili u insolvenčního 

správce, a to do 10. 5. 2021, čili do dvou měsíců ode dne prohlášení úpadku. Rovněž je zde 

stanoven termín přezkumného jednání pohledávek a schůze věřitelů, na které by se mělo 

rozhodnout právě o způsobu řešení úpadku ČSA, a to dne 7. 6. 2021. [36][42][85] 
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Pro větší přehlednost průběhu celého insolvenčního řízení s firmou ČSA je opět níže  

na Obrázku 10 vytvořena časová osa s těmi nejdůležitějšími událostmi celého řízení. 

 

Obrázek 10: Časová osa s důležitými milníky insolvenčního řízení - firma ČSA 

Zdroj: vlastní zpracování 

Možnou snahu Českých aerolinií zvýšit své příjmy z tržeb lze spatřovat v obnově letů  

do vybraných destinací a zároveň navýšení frekvence stávajících letů v následujících několika 

týdnech. Jako první v pořadí je obnova letů do Ukrajiny, která by měla proběhnout od 2. 4. 

2021 a následující země, jako např. Nizozemí, Dánsko nebo Island by měly následovat 

v průběhu května a června. Je však zapotřebí si uvědomit, že vše se bude odvíjet od vývoje 

epidemiologické situace a rovněž od rozvolňování opatření v jednotlivých zemích. Pokud by 

však tyto plánované obnovy proběhly dle plánu, mohly by se firmě značným způsobem zvýšit 

tržby, což by následně mělo pomoci vyřešit platební neschopnost podniku a záchranit ji tak 

před konkursem a zánikem. [33][34] 

Vzhledem k tomu, že o úpadku firmy ČSA bylo rozhodnuto teprve před pár týdny a tudíž 

se jedná o poměrně čerstvou záležitost, nejsou v době dokončení této diplomové práce 

k dispozici další záznamy a informace k průběhu insolvenčního řízení, a proto nelze provést 

obsáhlejší a detailnější analýzu, jako tomu bylo u firmy Blažek Praha. 

4.2.3. Klienti ČSA jako věřitelé v insolvenčním řízení 

Vzhledem ke skutečnosti, že České aerolinie jsou leteckou společností, která zajišťuje 

především přepravu osob, ať už za jakýmkoliv účelem, je zřejmé, že mezi věřiteli nebudou 

pouze různí dodavatelé, poskytovatelé finančních služeb apod., nýbrž i cestující, kteří měli 

zakoupenou letenku, a jejich let se z různých důvodů neuskutečnil. Rovněž lze již z podstaty 

věci předpokládat, že tato skupina věřitelů bude značně rozsáhlá a celková výše takových 
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pohledávek může rovněž sahat i do milionů korun. Podle některých zdrojů se cena jedné 

letenky v průměru pohybuje okolo 7 tis. Kč, což se zprvu může zdát jako nízká částka, 

nicméně je nutné znovu brát v potaz skutečnost, že klientů může být až několik desítek tisíc, 

což dokazuje i počet cestujících přepravených za rok 2019, který dosahoval téměř 10 mil. 

osob
13

. Ostatně všechny tyto výše uvedené skutečnosti dokazují i informace uvedené již 

v předchozí kapitole, ze které vyplývá, že právě klienti, resp. cestující, tvoří většinu všech 

věřitelů podniku. Nicméně jako všichni ostatní věřitelé, tak i cestující mohou svou 

pohledávku ve formě peněz za zrušený let uplatnit v insolvenčním řízení prostřednictvím již 

několikrát zmiňované přihlášky. K přihlášce pohledávky však musí být připojeny i další 

dokumenty, respektive informace, jež dokazují, že byla letenka, za kterou je požadováno 

vrácení finančních prostředků, opravdu zakoupena a na jaký konkrétní let, a zároveň je 

potřeba prokázat, že tento let byl opravdu zrušen. Jak bylo řečeno již v předchozí podkapitole, 

tak zde je podstatný termín 10. 5. 2021, což je poslední možný termín, ke kterému mohou 

všichni věřitelé přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení a pakliže bude některá 

přihláška podána až po tomto datu, nebude k ní v žádném případě přihlíženo a takový věřitel 

tedy nemá na úhradu nárok. [78] 

Ke skupině věřitelů složených z klientů ČSA je však nutné dodat ještě několik důležitých 

informací týkajících se právě uspokojení jejich pohledávek za zrušené lety. Vzhledem k tomu, 

že firma i před prohlášením úpadku dále pokračovala v podnikatelské činnosti, čili např. 

nadále uskutečňovala různé lety, byla oprávněna přednostně hradit závazky bezprostředně 

související s podnikáním, mezi které se však náhrady za zrušené lety neřadí, což znamená, že 

v dané době byly pohledávky klienty druhořadé a jejich uspokojení by proběhlo až za příznivé 

finanční situace podniku. Jak ale bylo již řečeno, dne 10. 3. 2021 prohlásil insolvenční soud 

v Praze úpadek firmy ČSA, čímž bylo zahájeno běžné insolvenční řízení a věřitelé tak mohou 

o tuto náhradu žádat u stanoveného insolvenčního správce. Důležité však je, aby v tomto 

řízení byly uplatňovány pohledávky týkající se právě pouze společnosti ČSA, nikoliv letů 

uskutečněných společností Smartwings. Pro klienty je tu však ještě jedna, ne příliš potěšující 

zpráva, a sice že byť bylo zahájeno insolvenční řízení a dle vytvořeného plánu pak musí být 

uspokojeny všechny pohledávky, ikdyž mnohdy pouze částečně, jsou náhrady za zrušené lety 

až na posledních místech, jelikož prioritou je zde uspokojení pohledávek souvisejících 

s činností firmy apod. Klienti proto z tohoto důvodu musí počítat i s delším časovým 

horizontem, než dostanou své finanční prostředky vynaložené za letenky zpět. [91] 

                                                 
13

 Celkový počet cestujících přepravovaných oběma společnostmi (ČSA i Smartwings). 
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4.3. „AB“ Pardubický kraj 

V této kapitole bude provedena analýza vybrané firmy z Pardubického kraje, která bude 

zaměřena především na zaměstnance a na uspokojení jejich mzdových nároků 

prostřednictvím Úřadu práce ČR. Na úvod je však nutné dodat, že informace týkající se 

zaměstnanců není možné sdělovat třetím osobám, čili nejsou veřejně přístupné, a proto budou 

veškeré údaje, mimo dat a částek, fiktivní. 

Insolvenční řízení se týká firmy „AB“ z Pardubického kraje, se kterou bylo řízení zahájeno 

dne 15. 4. 2019 na základě insolvenčního návrhu. Jelikož je toto insolvenční řízení zaměřeno 

na uspokojení pohledávek zaměstnanců, je zapotřebí uvést rozhodné období, za které bylo 

možné žádosti o uspokojení mzdových nároků podávat. Jelikož bylo IŘ zahájeno v dubnu 

roku 2019, tak z již uvedených definic rozhodného období, kterému byla věnována pozornost 

již v předchozích kapitolách, vyplývá, že bylo v tomto případě rozhodné období stanoveno od 

ledna 2019 do konce července 2019. Pro znovupřipomenutí se jedná o tři měsíce 

předcházející a nadcházející měsíci, ve kterém bylo zahájeno IŘ nebo bylo na daný podnik 

vyhlášeno moratorium. Rovněž byl stanoven i termín, do kterého mohli zaměstnanci své 

žádosti podávat, a to konkrétně na 1. 10. 2019, čili na žádosti podané po tomto datu už by 

nebyl brán zřetel. [60] 

První žádost o uspokojení mzdových nároků byla jedním ze zaměstnanců podána u krajské 

pobočky Úřadu práce v Pardubicích dne 12. 6. 2019, spolu s ostatními požadovanými 

dokumenty, jako je pracovní smlouva, mzdový výměr a samozřejmě i formulář k doložení 

mzdových nároků zaměstnance apod. V žádosti zaměstnanec požadoval uspokojení 

mzdových nároků za měsíce březen a duben roku 2019, které nebyly zaměstnavatelem 

uhrazeny a v té době byly již po splatnosti. Konkrétní výše těchto mzdových nároků však není 

pro účely diplomové práce známa. V souvislosti s podáním žádosti byl zaměstnanec vyzván 

k vyplnění exekučního formuláře, o kterém rovněž bylo pojednáno výše, přičemž zde 

zaměstnanec čestně prohlásil, že v dané době vůči němu není vedeno žádné insolvenční řízení 

a neexistují ani žádné výkony exekuce. [60] 

Na základě zmíněné žádosti ze dne 12. 6. 2019 byl úřadem práce dne 26. 6. 2019 dotčený 

zaměstnavatel, resp. ustanovený insolvenční správce vyzván k předložení seznamu všech 

zaměstnanců, vůči nimž existují neuspokojené závazky v podobě mzdových nároků, a to do 7 

dnů od doručení této výzvy. Zde je zapotřebí znovu připomenout, že pokud by zaměstnavatel 

na tuto výzvu nereagoval a nesplnil tak svou povinnost, dopustil by se přestupku, příp. 

správního deliktu, za což by mu mohla být uložena pokutu ve výši až 500 tis. Kč. V tomto 
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případě však byla povinnost ze strany zaměstnavatele splněna předložením seznamu všech 

dlužných mzdových nároků, a to dne 1. 7. 2019 prostřednictvím insolvenčního správce. [60] 

Další žádosti o uspokojení mzdových nároků byly krajské pobočce Úřadu práce 

v Pardubicích doručeny ve dnech 17. a 19. 6. 2019. Obsahem první žádosti byly mzdové 

nároky za měsíce březen až květen roku 2019 a přiloženy byly ostatní požadované 

dokumenty, o kterých bylo již několikrát zmiňováno. Nicméně tato žádost však byla úřadem 

práce zamítnuta, jelikož žadatelem byl člen statutárního orgánu dotčené firmy a dle výpisu 

z obchodního rejstříku se jednalo o jednatele společnosti a zároveň společníka s 100% 

obchodním podílem. Avšak podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele se možnost uplatnit své mzdové nároky u úřadu práce nevztahuje právě  

na členy statutárních orgánů s nadpolovičním majetkovým podílem. Žádost tak byla 

nepřípustná, a proto byla úřadem práce zamítnuta. Dne 19. 6. 2019 pak krajská pobočka ÚP 

v Pardubicích obdržela dalších 8 žádostí o uspokojení mzdových nároků se všemi 

požadovanými dokumenty a tyto nároky se vztahovaly na období březen až květen roku 2019. 

[60]  

Vzhledem k tomu, že se mzdové nároky a doba, za kterou byly uplatňovány, v každé 

podané žádosti shodovaly s vykázáním dlužných mzdových nároků ze strany insolvenčního 

správce, neexistovaly proto žádné překážky k jejich uspokojení, tudíž byly úřadem práce dne 

16. 7. 2019 veškeré mzdové nároky uhrazeny na účty jednotlivých zaměstnanců a zároveň byl 

každý zaměstnanec vyrozuměn tzv. Oznámením o uspokojení mzdových nároků. V souhrnu 

tedy bylo podáno 10 žádostí, kdy jedné z nich nebylo ze zákonných důvodů vyhověno,  

a za zbylých 9 žádostí byla vyplacena úřadem práce částka přesahující 844 tis. Kč, a to dne 

16. 7. 2019. Je však nutné doplnit a znovu připomenout, že úřad práce je povinen vždy odvést 

i potřebné platby na zákonná pojištění (sociální a zdravotní) spolu s daní z příjmu. Tyto 

odvody činily dohromady bezmála 200 tis. Kč, z čehož vyplývá, že „čisté“ mzdové nároky 

byly vyplaceny ve výši zhruba 648 tis. Kč. Na zmiňované exekuce nebyly žádné odvody 

provedeny, neboť vůči žádnému zaměstnanci nebylo v dané době vedeno žádné insolvenční 

řízení ani výkony exekuce. Z uvedené částky vyplacené zaměstnancům se lze dopočítat k výši 

mzdových nároků jednoho zaměstnance, která činí zhruba 72 tis. Kč, nicméně je nutno brát 

v potaz skutečnost, že přesné částky z jednotlivých žádostí nejsou pro tuto diplomovou práci 

známy a lze tedy předpokládat, že se jednotlivé mzdové nároky zaměstnanců značně lišily. 

V tomto případě ÚP uhradil mzdové nároky včetně povinných odvodů, čímž se stává 

věřitelem v daném insolvenčním řízení s firmou „AB“, a proto byly tyto mzdové nároky 
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v plně výši, čili 844 tis. Kč, přihlášeny jako pohledávka do daného řízení, ve kterém byla tato 

pohledávka následně dle stanoveného plánu uspokojena. [60] 

Stejně, jako tomu bylo u předchozích vybraných řízení, s firmou Blažek Praha i České 

aerolinie, tak i zde je níže na Obrázku 11 znázorněna časová osa s důležitými milníky celého 

řízení. Nicméně na rozdíl od předchozích případů se jedná o milníky týkající se pouze 

zaměstnanců a uspokojení jejich mzdových nároků. 

 

Obrázek 11: Časová osa s milníky IŘ - firma "AB" Pardubický kraj 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše uvedené časové osy lze konstatovat závěr, že pokud zaměstnanec má vůči 

zaměstnavateli nějaké neuhrazené pohledávky v podobě mzdových nároků, je opravdu 

mnohem snazší a především rychlejší se obrátit na příslušnou pobočku nebo pracoviště úřadu 

práce, nežli tyto nároky vymáhat soudní cestou. Především právě z důvodu velké úspory času, 

ale zároveň i nákladů, které by musel zaměstnanec na soudní řízení vynaložit. Jak je totiž 

patrné, tak od podání žádosti zaměstnancem na příslušné pobočce úřadu práce k vyplacení 

mzdových nároků uplynul právě pouhý měsíc, čehož by v případě klasického soudního řízení 

nebylo v žádném případě dosaženo a rovněž tato cesta, jak získat své odměny 

z pracovněprávního vztahu, neznamená pro zaměstnance žádné finanční náklady jako by 

tomu bylo u soudního sporu.  
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5. STATISTIKY INSOLVENCÍ V ČR 

Počet insolvencí v České republice se každoročně mění a odvíjí se od mnoha faktorů. 

V této kapitole proto bude provedena analýza vývoje počtu insolvencí v ČR za posledních 

několik let. Nicméně vzhledem k situaci týkající se pandemie Covid-19, která nyní panuje  

po celém světě, bude pozornost věnována především rokům 2020 a 2021, u kterých lze 

předpokládat, že měla na změny v těchto počtech výrazný vliv právě tato skutečnost. V České 

republice se problematice insolvencí zabývá společnost CRIF – Czech Credit Bureau, která 

téměř každý měsíc vydává informace o vývoji insolvencí, o jejich počtu apod., které jsou 

následně publikovány prostřednictvím webového portálu Cribis, který zprostředkovává různé 

informace o firmách působících na území ČR, ale i o fyzických osobách jakožto 

podnikatelích.  

První zmínka o počtu insolvencí v této diplomové práci se týká údajů za rok 2014, který by 

se dal považovat za první důležitý milník v celkovém sledovaném období. V roce 2014 totiž 

došlo vůbec k prvnímu poklesu insolvencí v ČR od okamžiku platnosti insolvenčního zákona. 

Pro připomenutí, insolvenční zákon vstoupil v platnost dne 1. 1. 2008, což znamená, že jde  

o první pokles v počtu insolvencí za období 6 let. Za celý rok 2014 bylo vyhlášeno necelých 

28 tisíc bankrotů, a to včetně těch osobních, které jsou zde zahrnuty pouze pro poměrové 

srovnání s ostatními typy insolvence. Následující graf na Obrázku 12 pak znázorňuje podíl 

jednotlivých typů insolvencí, respektive typu subjektů, na celkovém počtu za celý rok. 

V konkrétních číslech se pak jedná o 1,2 tis. firem, dále 7,7 tis. živnostníků a 18,7 tis. FO. 

[73] 

 

Obrázek 12: Insolvence v ČR za rok 2014 podle typu subjektu 

Zdroj: vlastní zpracování podle [73] 
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 Z grafu tedy vyplývá, že většinový podíl celkového počtu insolvencí činí osobní bankroty 

fyzických osob, nicméně jak bylo již řečeno, tato práce je zaměřena na insolvenci 

zaměstnavatele, čili především firmy, tudíž nebude osobním bankrotům věnována větší 

pozornost. Z celkového počtu téměř 9 000 insolvencí firem a živnostníků, pak v roce 2014 

zaujímala s 62 % oblast obchodu a pohostinství největší podíl a naproti tomu nejnižší podíl 

zde zaujímalo odvětví zemědělství, kde byl zaznamenán oproti předchozím rokům největší 

pokles. [73] 

 V roce 2015 došlo v počtu bankrotů jak u firem, tak u fyzických osob – podnikatelů, 

k dalšímu poklesu. U firem se jednalo o 21% pokles, což v absolutních číslech odpovídá 

počtu 1 001 vyhlášených insolvencí, u živnostníků pak počet oproti roku 2014 mírně vzrostl, 

a bylo tedy vyhlášeno celkem 7 967 bankrotů. Stejná situace se pak opakovala i v roce 2016, 

kdy prozatím došlo k vůbec nejnižšímu poklesu u obchodních společností za 8 let (od 

platnosti Insolvenčního zákona), a to proto, že celkový počet se poprvé dostal pod hranici tisíc 

insolvencí za rok. Konkrétně se pak jedná o 904 vyhlášených bankrotů obchodních 

společností a o zhruba 7 000 bankrotů v případě živnostníků. Největší podíl na vyhlášených 

bankrotech pak mělo v roce 2016 odvětví obchodu a také průmyslu. Naopak nejméně 

insolvencí bylo tehdy vyhlášeno v odvětví ubytování a stravování, u kterého došlo k poklesu 

o 31 % oproti roku 2015. Na klesajícím trendu se nic nezměnilo ani v roce 2017, kdy opět 

došlo k poklesu vyhlášených insolvencí, a to jak v případě firem, tak i v případě živnostníků. 

Podle statistik společnosti CRIF se dokonce jednalo o nejnižší počet insolvencí za posledních 

10 let. V případě firem se totiž jednalo o 769 insolvencí, což oproti roku 2016 znamená 

pokles o 15 %, a co se týče živnostníků, tak zde bylo vyhlášeno 6 344 insolvencí, což 

odpovídá zhruba 10% poklesu. V tomto roce však došlo k nárůstu insolvencí vyhlášených 

v odvětví ubytování a stravování o 11 %, což bylo celkem překvapující, jelikož se doposud 

jednalo o odvětví, které každoročně vykazovalo spíše pokles. Opět stejná situace se opakovala 

i v roce 2018, kdy počet insolvencí klesl o 16 % oproti předchozímu roku, a v případě 

živnostníků se jednalo o 15% pokles. V roce 2019 však po několika letech nastal obrat, 

jelikož došlo k růstu v případě obou typů subjektů. U firem se však jednalo pouze 3% narůst a 

bylo tak vyhlášeno celkem 680 insolvencí, avšak v případě živnostníků se jednalo o opravdu 

značný nárůst, a sice o 44 % a celkem tak bylo vyhlášeno 7 940 insolvencí. Největší podíl na 

celkovém počtu insolvencí vyhlášených jak u firem, tak u živnostníků, tvořila odvětví 

obchodu, zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Pro ucelení a lepší představu vývoje 

počtu insolvencí v případě obou typů subjektů je na následujícím Obrázku 13 vytvořen graf 

s počty insolvencí za jednotlivé roky. [31][32][73][74][92] 



74 

 

 

Obrázek 13: Graf s počty vyhlášených úpadků firem a živnostníků za období 2014-2019 

Zdroj: vlastní zpracování podle [22] 

Rok 2020 byl téměř celý zasažen pandemií Covid-19, a proto je na místě mu věnovat větší 

pozornost a provést tak detailnější analýzu, než tomu bylo u dosavadních let, kde byly vždy 

uváděny údaje pouze za celý rok. Nicméně je nutno dodat, že první vlna pandemie spolu 

s prvními omezujícími opatřeními se v ČR objevila až počátkem března 2020, což znamená, 

že dopady těchto opatření se spíše projeví až v dalších měsících a nelze tak očekávat nějaké 

značné výkyvy hned v prvních měsících roku. Z tohoto důvodu je důležité se zaměřit 

především na měsíce druhé poloviny roku 2020. 

Jak se vyvíjel počet vyhlášených úpadků firem, ale i živnostníků, nejlépe reflektují 

následující grafy na Obrázku 14 a 15, kde jsou uvedeny počty za jednotlivé měsíce roku 2020. 

První graf je zaměřen na firmy, druhý graf se pak týká úpadků vyhlášených na fyzické osoby 

podnikatele. Podstatný rozdíl mezi těmito dvěma subjekty je patrný na první pohled. Jelikož 

zatímco úpadky vyhlášené u firem se pohybují v řádech desítek, tak u živnostníků jsou to řády 

stovek. Tato skutečnost by se dala přisuzovat například tomu, že živnostníků je obecně 

mnohonásobně více než klasických obchodních společností a zároveň je zde mnohem kratší 

cesta k platební neschopnosti. Každý se totiž jistě setkal, nebo slyšel o nějaké osobě, jejímž 

snem bylo podnikání, což může být např. otevření kavárny, různých salonů apod., a často se 

v těchto případech stává, že má dotyčná osoba nasazeny tzv. růžové brýle a žije v domnění, že 

vše bude od prvopočátku běžet podle plánu, podnikání bude ziskové, a že se nemohou objevit 

žádné negativní faktory, které by zapříčinily vznik platební neschopnosti. 
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Obrázek 14: Graf vývoje bankrotů firem za jednotlivé měsíce roku 2020 

Zdroj: vlastní zpracování podle [22] 

Jak je z uvedeného grafu patrné, tak k většímu výkyvu došlo v červnu, kdy se počet 

vyhlášených úpadků u firem oproti předchozím měsícům značně zvýšil. Vzhledem  

ke skutečnosti, která byla výše zmiňována, že byla v průběhu měsíců března a dubna 

zavedena striktní omezující opatření, jejichž důsledky se však projevují až se zpožděním, lze 

předpokládat, že takto markantní nárůst mohl být způsoben právě těmito opatřeními. Došlo 

totiž k uzavření většiny obchodů a služeb a některé podniky musely fungovat ve značně 

omezeném provozu, což znamenalo absolutní nebo alespoň obrovskou ztrátu příjmů, které 

z velké části slouží k pokrytí nákladů, a to jak fixních, tak variabilních. A právě především 

fixní část nákladů sahá do řádů desítek až stovek tisíc, a pokud nejsou tyto náklady byť  

za jediný měsíc uhrazeny, dochází pak k nekontrolovatelnému a rychlému nárůstu závazků, 

od čehož už je velmi krátká cesta k platební neschopnosti. V dalších měsících pak docházelo 

k pozvolnému poklesu, kdy jedním z možných důvodů mohlo být větší rozvolnění opatření 

během léta 2020, kdy se firmám alespoň částečně začaly navracet příjmy. Nutno však dodat, 

že za pár měsíců nemohly být vyrovnány ztráty způsobené první vlnou pandemie. Na podzim 

roku 2020 však Českou republiku zasáhla druhá vlna pandemie, s níž byla spojena řada 

dalších a mnohdy i přísnějších opatření, nicméně znovu je zapotřebí brát v potaz faktor času, 

což znamená, že důsledky této druhé vlny lze očekávat až po pár týdnech, příp. měsících, 

v tomto případě konec roku 2020 a začátek roku 2021. [22] 
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Obrázek 15: Graf vývoje počtu vyhlášených úpadků - živnostníci za jednotlivé měsíce roku 2020 

Zdroj: vlastní zpracování podle [22] 

Obdobná situace, co se týče vývoje počtu vyhlášených bankrotů během celého roku 2020, 

pak byla i u fyzických osob jako podnikatelů, avšak jak je z grafu patrné, nedocházelo zde 

k tak velkým výkyvům jako u firem. Mírný nárůst je zde opět vidět v měsíci červnu, což 

právě může být důsledek zavedených opatření, stejně tak jako v měsíci září. Ač by se to však 

mohlo zdát jako nelogické, docházelo od podzimu do konce roku 2020 každý měsíc k poklesu 

počtu vyhlášených bankrotů. To však lze znovu zdůvodnit působením faktoru času, což 

znamená, že se dá očekávat, že dopady zmiňované druhé vlny pandemie se projeví spíše až  

na začátku následujícího roku. Průběh trendové křivky však naznačuje dlouhodobý pokles 

bankrotů vyhlášených v případě živnostníků. [22] 

Mohlo by se na první pohled zdát, že pandemie Covid-19 neměla ve skutečnosti téměř 

žádný, nebo alespoň ne nijak závratný vliv na počet úpadků. Nicméně je důležité si 

připomenout zavedená opatření, která však v té době neomezovala pouze obchody nebo 

služby, nýbrž i další subjekty trhu, a to včetně veřejné správy. Byl totiž omezen provoz, resp. 

úřední hodiny všech úřadů, ale i soudů, což vedlo k tomu, že o podaných návrzích  

na insolvenci bylo rozhodováno s opožděním. Jednoduše řečeno, ve zmiňované době sice 

docházelo k obrovskému nárůstu podaných návrhů na insolvenci, avšak soudy nebyly 

v omezeném režimu schopny všechny žádosti vyřizovat ve standardních lhůtách, což 

znamená, že počet vyhlášených bankrotů nemusí věrně odrážet dopady pandemie. Možný vliv 

na nízké počty vyhlášených bankrotů v některých měsících roku 2020 pak může mít 

samozřejmě i mimořádné moratorium, které bylo vysvětleno v předchozích kapitolách. 
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Nicméně pro připomenutí se jednalo o mimořádný nástroj zavedený právě kvůli pandemii 

Covid-19, jehož mohly využít firmy, pokud se ve stanoveném období dostaly do platební 

neschopnosti, a to právě z důvodu pandemie. Pakliže totiž firma tuto možnost využila, nebylo 

možné na ni ani ze strany věřitelů podat insolvenční návrh. Mimořádného moratoria mohly 

firmy využít v době od března do konce srpna roku 2020. 

Věrnější obraz dopadů pandemie Covid-19 pak mohou poskytovat spíše počty podaných 

insolvenčních návrhů. Nicméně jak je patrné z grafu uvedeného na Obrázku 16 níže, nebyl 

nárůst v několika měsících po zavedení prvních opatření nijak zasádní, což se může zdát  

i vcelku překvapivé. Větší nárůst v počtu podaných insolvenčních návrhů nastal po první vlně 

pandemie až v červnu roku 2020, čili ve stejný měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno nejvíce 

bankrotů. To se však týká pouze fyzických osob podnikatelů, jelikož v případě firem se 

jednalo o období, ve kterém bylo insolvenčních návrhů podáno naopak nejméně z celého 

roku. V případě živnostníků došlo k většímu nárůstu ještě v měsíci září, nicméně pak až do 

konce roku nastal pozvolný pokles, čili stejná situace jako u počtu vyhlášených bankrotů. Co 

se týče firem, tak zde bohužel nastal přesný opak, jelikož od zmiňovaného měsíce června lze 

až do konce roku vidět vzrůstající tendence v počtu podaných návrhů. 

 

Obrázek 16: Graf vývoje počtu podaných insolvenčních návrhů za měsíce roku 2020 

Zdroj: vlastní zpracování podle [22] 

Výše bylo řečeno, že dopady pandemie na počet vyhlášených úpadků se budou projevovat 

spíše až začátkem letošního roku 2021, což dokládají i statistiky za první měsíce. V lednu 

tohoto roku bylo totiž vyhlášeno 61 úpadků firem, což je téměř dvojnásobek hodnoty  

za prosinec loňského roku, nicméně v případě podaných insolvenčních návrhů došlo naopak 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

P
o
če

t 
p

o
d

a
n

ý
ch

 i
n

so
lv

en
čn

íc
h

 n
á
v
rh

ů
 

Měsíc 

Obch. společnosti

Živnostníci



78 

 

k poklesu téměř o polovinu oproti prosinci 2020 a bylo tedy podáno 66 návrhů. Podle 

webového portálu CRIF, který se statistikami insolvencí zabývá, se takto markantní nárůst 

úpadků dal z mnoha důvodů očekávat, nicméně pokles v případě podaných návrhů je 

považován za překvapující a jedná se spíše o výkyv. Co se týče insolvenčních návrhů  

a vyhlášených bankrotů u živnostníků, tak zde byla situace naprosto opačná, jelikož se oproti 

prosinci 2020 zvedl počet bankrotů o 70, celkem tedy 503, ale právě počet podaných návrhů 

oproti prosinci klesl o 22, čili na 447. Růstová tendence byla zachována i v únoru, a to  

ve všech zmiňovaných případech. Počet insolvenčních návrhů u firem stoupl na hodnotu 73, u 

živnostníků pak na hodnotu 542. Úpadek byl v únoru vyhlášen u 64 firem a 530 živnostníků. 

Podle nejnovějších dostupných informací byl právě březen tohoto roku, co se týče insolvencí 

nejsilnější, což znamená, že se může jednat o projevy dopadů opatření zavedených 

v souvislosti s pandemií Covid-19. Vyhlášeno totiž bylo 67 úpadků firem a 602 úpadků 

v případě živnostníků, což však oproti prosinci loňského roku nejsou nijak závratné rozdíly. 

To ovšem nelze říci o počtu podaných návrhů, kde u firem došlo znovu k překročení hranice 

100 návrhů, již po čtvrté během posledních 6 měsíců, a bylo tak podáno 114 návrhů. Stejně 

tak tomu bylo u živnostníků, kde počet podaných návrhů stoupl o 79 a celkem tak bylo 

podáno 632 návrhů. Celkově lepší přehled vývoje počtu vyhlášených insolvencí a počtu 

podaných návrhů v případě firem a živnostníků za první čtvrtletí roku 2021 znázorňují grafy 

vyobrazené níže na Obrázcích 17 a 18. [22] 

 

Obrázek 17: Graf znázorňující počty vyhlášených úpadků a podaných návrhů - firmy za 1. čtvrtletí 

2021 

Zdroj: vlastní zpracování podle [22] 
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Obrázek 18: Graf znázorňující počty vyhlášených úpadků a podaných návrhů – živnostníci za 1. 

čtvrtletí 2021 

Zdroj: vlastní zpracování podle [22] 

Závěrem lze konstatovat, že ve všech sledovaných letech byly počty vyhlášených úpadků  

u obou typů subjektů velmi vysoké, nicméně je nutno brát v potaz mnoho faktorů, které  

na vývoj působí, jako příklad mohou být uvedeny výkyvy v rámci hospodářského cyklu nebo 

i celkový vývoj společnosti a moderních technologií, což právě může způsobit útlum 

některých oblastí, třeba v odvětví obchodu apod. Mnohé firmy pak tento útlum a následný 

pokles poptávky po jejich zboží a službách neustojí, dostanou se do platební neschopnosti, 

která často končí i úplným zánikem. V dnešní době je však nejdiskutovanějším tématem 

pandemie Covid-19, kdy i z laického pohledu byly očekávány obrovské dopady na firmy, ale  

i živnostníky, a právě z tohoto důvodu mohlo být až překvapující, že nedocházelo k razantním 

nárůstům ve vyhlášených úpadcích. Nicméně je asi možné říci, že druhá vlna pandemie, která 

Českou republiku zasáhla na podzim roku 2020, byla mnohem horší, a proto není žádným 

překvapením, že k výraznějším změnám dochází právě až začátkem letošního roku,  

a vzhledem k přetrvávající situaci se dá očekávat, že počty vyhlášených úpadků značně 

porostou i v následujících měsících. 
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ZÁVĚR  

Insolvence není příjemnou záležitostí pro žádný podnikající subjekt, avšak ne vždy 

všechny okolnosti přejí prosperitě firmy, což má za následek právě vznik platební 

neschopnosti podniku. Tato práce byla zaměřena právě na tuto problematiku, a to především 

z pohledu zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se dostal do platební neschopnosti. Pro lepší 

pochopení celé problematiky a lepší orientaci v celé práci byly nejprve vymezeny základní 

subjekty pracovněprávních vztahů, kterými jsou zaměstnavatel a zaměstnanec, a dále pak 

Úřad práce České republiky, který zde vystupuje jako ochrana zaměstnanců právě v případě 

insolvence zaměstnavatele. U subjektů, které jsou členy pracovněprávního vztahu, byly 

vymezeny základní práva a povinnosti, které vyplývají ze zákoníku práce. Co se týče úřadu 

práce, tak zde byla vysvětlena podstata existence tohoto orgánu, spolu s hlavními činnostmi, 

které tento úřad vykonává. Všechny tyto subjekty byly rovněž právně vymezeny. 

Část práce je pak věnována již samotné insolvenci zaměstnavatele, respektive platební 

neschopnosti, kdy byly definovány základní znaky, podle kterých lze rozpoznat, že se 

opravdu jedná o platební neschopnost, spolu s příčinami jejího vzniku. Nedílnou součástí je 

pak insolvenční řízení, na které může podat návrh jak samotný podnik, tak ale i věřitelé  

a v souvislosti s touto skutečností byly uvedeny základní podmínky, aby takový návrh mohl 

být soudu předložen. Ne vždy však insolvenční řízení musí skončit zánikem podniku, jelikož 

je zde možnost řešení úpadku reorganizací, jejímž hlavním cílem je právě záchrana a ozdrava 

ekonomické situace podniku, jelikož při ní nedochází k zastavení podnikatelské činnosti, jako 

je tomu právě u druhé způsobu, a sice konkursu. Tyto dva způsoby řešení úpadku byly v této 

práci vysvětleny v samostatných subkapitolách. Dále byly objasněny role hlavních účastníků 

insolvenčního řízení, kterými jsou právě subjekty pracovněprávního vztahu, ale dále také 

právě Úřad práce ČR, u kterého byla provedena analýza celého postupu v případě, že jej 

zaměstnanec požádá o uspokojení mzdových nároků, čili mzdy a k ní náležících příplatků, 

které mu nebyly zaměstnavatel vyplaceny.  

Další část práce se pak věnuje komparaci insolvence zaměstnavatele ve vybraných zemích 

Evropské unie, a to konkrétně v Rakousku, Německu a Slovensku. Navíc pak byla 

analyzována tato problematika ve Švýcarsku, které není členem EU, a to především za účelem 

zjištění, zdali se mezi zeměmi EU, které mají svou právní legislativu značně ovlivněnou právě 

předpisy EU, a zeměmi, jež nejsou členem, vyskytují nějaké zásadní rozdíly. Nutno však 

dodat, že u všech zemí byla pozornost zaměřena právě na oblast týkající se zaměstnanců  

a jejich mzdových nároků. Provedenou komparací však bylo zjištěno, že mezi Švýcarskem  
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a zeměmi EU, neexistují zvlášť zásadní odlišnosti. Ty se objevovaly především 

v maximálních výších, které mohou být zaměstnancům kompetentním orgánem uhrazeny. 

Důvodem výskytu těchto rozdílů pak byla především průměrná mzda, která se v jednotlivých 

státech liší až o několik desítek tisíc.  

Samostatnou kapitolu v této diplomové práci pak zaujímají konkrétní případy insolvencí 

v České republice, kdy byly analyzovány dvě celosvětově známé firmy Blažek Praha a České 

aerolinie. Důvod výběru těchto dvou firem je prostý, a sice že se jedná právě o velmi známé 

firmy po celém světě a zároveň, že se jednalo o firmy doposud prosperující s obrovským 

ziskem, a právě z tohoto důvodu byly zprávy o vyhlášení jejich úpadku velmi překvapivé. 

V obou případech byla provedena analýza probíhajícího řízení, avšak zde je nutné doplnit, že 

pouze v rámci informací dostupných v době dokončení této diplomové práce, tudíž není znám 

absolutní výsledek obou řízení. Kapitola pak dále obsahuje analýzu konkrétního případu, kdy 

zaměstnanec úpadkové firmy žádá úřad práce o uspokojení svých mzdových nároků, díky 

čemuž mohlo být demonstrováno, jak úřad práce v případě insolvenčního řízení funguje 

v praxi.  

Na závěr diplomové práce jsou pak uvedeny statistiky insolvencí v České republice  

za několik let. Hlavním cílem bylo sledování vývoje počtu vyhlášených úpadků, a to jak  

na firmy, tak na fyzické osoby, jež jsou podnikateli. Větší pozornost pak v tomto případě byla 

věnována loňskému roku, který byl stejně jako ten letošní, poznamenán pandemií Covid-19  

a s ní spojenými opatřeními, která zásadně omezila činnost hned v několika odvětvích. To pak 

právě mohlo vést ke zvýšenému počtu vyhlášených úpadků, nicméně bylo zjištěno, že 

důsledky pandemie se začínají projevovat s velkým zpožděním a větší nárůsty vyhlášených 

úpadků se pak objevují až v měsících tohoto roku. 
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