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Cílem tohoto příspěvku je představit současnou praxi, úlohu posudku v 
insolvenčním řízení a úskalí současného nastavení z různých perspektiv

Cíl příspěvku

• IZ stanoví v některých případech obligatorní jmenování znalce

• IZ však některé důležité aspekty ve vztahu k jeho zadání neupravuje

• Ačkoliv praxe již poukázala na šedá místa IZ ve vztahu ke znaleckým 
posudkům, je na místě položit si dvě klíčové otázky:

• Jaký je účel posudku v insolvenčním řízení? 

• Plní svoji funkci při současném nastavení?

• Připravovaná novela IZ (nyní sněmovní tisk 785/6) ponechává 
problematiku znaleckých posudků bez povšimnutí

• Možná cesta pro základní unifikaci a vyloučení „slepých uliček“
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Myšlenka na úvod

“It's not hard to make decisions when you know what your values are.”

- Roy Disney
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Pojmenování hlavních problémových oblastí současné praxe

Témata

• Formulace usnesení soudu o jmenování znalce

• Jeden či dva posudky?

• Vymezení znaleckého úkolu

• Metoda ocenění

• Datum ocenění

• Dodatečná ocenění

• (Ne)schválení posudku a odměna – neřešené „drobnosti“
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Zákon nestanovuje zvláštní obsahové náležitosti posudku, což vede k 
rozdílné praxi soudů a tím i rozdílné praxi znalců

Formulace usnesení o jmenování znalce

a) Obecné zadání znaleckého úkolu 

• Ocenění majetkové podstaty + lhůta k předložení posudku

• Příklady: BESTSPORT, ČKD Kutná Hora, FRUTANA, SEMTEX, 
DAGRO Plzeň, Papírny Vltavský mlýn, Lintech, MOSTRO

b) Širší zadání znaleckého úkolu

• Ocenění majetkové podstaty s tím, že znalec provede: 

• ocenění hodnoty plnění věřitele pro případ konkursu

• ocenění podniku při navrhovaném způsobu reorganizace

• Příklad: MANEX & Co, JAPEZ, ASDM Armatury, Poldi, JOB AIR

c) Nejširší zadání znaleckého úkolu 

• Jako b) + ocenění podniku dlužníka při navrhovaném způsobu 
reorganizace doplněno o nutnost vycházet z výnosové metody

• Příklady: KORDÁRNA, LESS, LESS & FOREST, LESS & TIMBER
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Ačkoliv IZ hovoří v jednotném čísle o „posudku“, v praxi se objevuje 
pestrá paleta řešení, která reaguje na specifické problémy

Jeden či dva posudky?

• Praxe často klade požadavek na dva posudky: 

• „pro konkurs“ – likvidační hodnota („LIQ“)

• „pro reorganizaci“ – going-concern hodnota („GC“)

• Navíc pracuje se zákonnou fikci ukončení činnosti dlužníkova podniku 
„ke dni podání znaleckého posudku“ (§ 155 odst. 1 IZ)

• pouze LIQ

• nemožnost odchylky s ohledem na podmínky insolvence

• Paradox:

• Reorganizace nemusí znamenat nutně další chod podniku

• Uspokojení v reorganizaci nemusí být odvislé pouze od hodnoty 
podniku (kapitalizace, odklad v čase, nehmotné plnění atd.)

• Naopak konkurs neznamená nutně prodej za LIQ
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[Datum ocenění]

Vymezení znaleckého úkolu

• Absence posudku při rozhodování o způsobu řešení úpadku

• Věřitelé rozhodují o způsobu řešení úpadku bez informace o hodnotě going-concern oproti 
hodnotě aktiv (bod 2)

• Uspokojení je podíl Hodnoty nabídnuté k uspokojení ponížené o obligatorní výdaje (na IS, zapodstatové
pohledávky) ku výši přihlášených/uznaných pohledávek věřitelů 

• V okamžiku předložení RP je uspokojení dle RP třeba porovnat oproti uspokojení v K (v současnosti)

• Změna hodnoty LIQ v čase

• Změna obligatorních výdajů v čase

• Změna výše přihlášených/ uznaných pohledávek věřitelů

2

Povolení R /
Prohlášení K

Věřitelé schvalují 
znalecký posudek

Příprava znaleckého 

posudku (časově zasazen 

mezi body 1 a 3)

1

Úpadek

4

Věřitelé schvalují
RP

3

Soupis MP

Stanovisko IS

Vyjádření PVV

Zpráva Dlužníka

Přezkoumané pohledávky

Posudek LIQ k datu úpadku

Reorg. Plán

Aktuální zapodstatové

pohledávky

K dispozici: K dispozici:

2

4

Věřitelé rozhodují, zda-li dát šanci reorganizaci:

- Schopnost udržitelnosti Going-concern a plnění podmínek R

- Rizika snížení MP

- Indikace, zda-li uspokojení v R může převýšit uspokojení v K

Věřitelé rozhodují o RP:

- Nabízí RP v danou chvíli vyšší uspokojení než v K (Best-

interest test)?

- Plnil Dlužník podmínky R?
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Nejednoznačné datum a metoda ocenění představují začarovaný kruh, 
který vede k rozličným přístupům a nekonzistentním srovnáním

Vymezení znaleckého úkolu

• „Den podání znaleckého posudku“

• variabilní pojem – určení tohoto data je v gesci znalce

• většinou se v praxi používá den předcházející úpadku

• Časové disproporce až irelevance posudku

• datum ocenění může značně předcházet datu rozhodování o RP

• posudek nezohledňuje změny majetkové podstaty během řízení

• vypovídací hodnota takového posudku je omezená či irelevantní

• Fikce ukončení provozu dlužníkova podniku

• navazuje na problém data posudku

• znalec tím rozhoduje i o tom, kdy podnik fiktivně skončil

• nemá vazbu na případné skutečné ukončení provozu podniku

• vytvářená fikce nemusí odpovídat realitě – provoz podniku v K
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[Datum ocenění]

Vymezení znaleckého úkolu

150140

220

60
120

GC LIQ RPGCLIQ

Změna hodnoty v čase (+/-)

• Při schvalování RP věřitelé rozhodují o splnění „best interest testu“

• Jako podklad mají plnění navrhované RP vs LIQ k datu úpadku 
(popř. další)

• Aktualizovaná LIQ vztažená k datu schválení RP však není k 
dispozici

• Schválení RP přitom vyžaduje, aby celková současná hodnota ke 
dni účinnosti RP dosahovala alespoň hodnoty plnění, kterou by 
věřitel zřejmě obdržel v konkursu

2

Povolení R /
Prohlášení K

Věřitelé schvalují 
znalecký posudek

1

Úpadek

4

Věřitelé schvalují
RP

3Příprava znaleckého posudku
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Použitelnost, porovnatelnost a relevance dalších požadavků na ocenění

Dodatečná ocenění

• Posudek na „reorganizační hodnotu“

• Ocenění předmětu zajištění (§§166 a 167 IZ) 

• Stanovení ceny podniku (MP, části podniku) při jejich zpeněžování 
jedinou smlouvou dle § 290 IZ resp. 292 IZ

• Ocenění majetku pro účely transakce (např. vklad části podniku)
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Zákon nepočítá s variantou, že znalecký posudek nebude schůzí věřitelů 
opakovaně schválen, či nebude dokonce schválen vůbec

(Ne)schválení posudku a odměna – neřešené „drobnosti“

• Neexistuje východisko

• § 156 IZ: „Jestliže schůze věřitelů znalecký posudek neschválí, 
může přijmout usnesení, kterým určí osobu nového znalce; 
ustanovení § 153 až 155 platí obdobně.“ 

• Co když se tak ale nestane?

• Znalec přibrán usnesením soudu, podstatné parametry – zejména 
odměna – nejsou však usnesením řešeny a jsou ponechány na 
dohodě

• Nespravedlnost vůči zajištěným věřitelům



12

Myšlenka na závěr

“It's not hard to make decisions when you know what your values are.”

- Roy Disney

Návrat ke kořenům = vrátit se k původnímu záměru a dát věřitelům do 
ruky jednoduchý a jasný nástroj pro jejich rozhodování


