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• Interní náklady dlužníka – hrazeny v rámci provozu podniku

• Externí náklady – hrazeny z prostředků jinak určených k uspokojení 

věřitelů

• Výše uspokojení dluhů – ztráty z neuhrazených pohledávek věřitelů a 

nerealizovaných výnosů

• Snížení hodnoty aktiv v průběhu řešení úpadku

• Náklady věřitelů spojených s jejich účastí na řešení úpadku
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Náklady při řešení úpadku společnosti



• Čas je z hlediska nákladů důležitým aspektem každého (formálního i 

neformálního) způsobu řešení úpadkové situace

• Očekávaná výše nákladů ovlivňuje rozhodování aktérů o způsobu řešení 

úpadku

• Náklady jdou vždy k tíži věřitelů

• Výše nákladů je ve velké míře závislá na chování jednotlivých aktérů, 

často odlišných od věřitelů
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Faktor času a nákladů při řešení úpadku



• Aktivní role dlužníka a managementu při hledání (smysluplného) řešení 

úpadku

• Role a jednání vlastníků dlužníka

• Pravděpodobnost dosažení konsensu mezi věřiteli

• Časové hledisko je kritickým faktorem pro odvrácení insolvenčního řízení
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Předinsolvenční fáze



• Insolvenční soud – klíčový hráč pro naplnění očekávání účastníků a 

vyřešení úpadkové situace 

• Role soudu v průběhu insolvenčního řízení a jeho vliv na náklady 

procesu

• Rychlost postupu insolvenčního soudu

• Dohled soudu nad průběhem řízení x absence dohledu

• Aktivní zásahy x nejednání v situacích, kdy soud má jednat

• Insolvenční správce a omezení dispozičních oprávnění

• Zajištěný věřitel a náklady spojené s pokyny zajištěného věřitele
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Insolvenční fáze



• Pohledávky za majetkovou podstatou – náklad snižující uspokojení 

věřitelů

• Dodatečný náklad - daňové pohledávky státu související s insolvenčním 

řízením

• DPH – spory o pořadí pohledávek

• Daně z nemovitostí a převodu – náklad správy a zpeněžení? 
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Insolvenční fáze - pokračování



• Nevhodné zásahy a postupy insolvenčních soudů – absence zkušeností 

a motivace nalézat efektivní řešení úpadkových situací 

• Absence profesionálního řízení dlužníků – rezignace na hledání 

vhodných způsobů řešení úpadku

• Těžké hledání konsensu klíčových účastníků
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Hrozby efektivnímu procesu
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