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KOMENTÁŘ

Recept, jak ulehčit situaci
všem, na kterých se pande‑

mie podepsala nejen ze
zdravotního, ale i z hos‑
podářského hlediska,

hledají vlády všech zasažených států. Cílem
je nenechat podnikatele zbankrotovat. Jedním
z prostředků, jak cíle dosáhnout, vedle různých
programů, výzev a úvěrů s ručením od záručních
a jiných zaručeně pevně ukotvených bankovních
institucí je alespoň na chvíli ulevit ekonomicky
strádajícím od jejich povinnosti podat na sebe ná‑
vrh na zahájení insolvence.

Podobně jako byl v českém právním prostředí
přijat takzvaný lex covid justice (nyní již ve znění
lex covid justice II), tedy zákon č. 191/2020 Sb.,
který zavedl úlevu od povinnosti podat na sebe
insolvenční návrh v případě úpadku nebo hro‑
zícího úpadku, přičemž po omezenou dobu se
nepřihlíželo ani k věřitelským insolvenčním
návrhům, zbystřili i čeští věřitelé německých
dlužníků.

Německý zákonodárce schválil zákon, zba‑
vující podnikajícího dlužníka povinnosti podat
návrh na zahájení insolvenčního řízení v přípa‑
dě předlužení jeho majetku. Nynější podoba zá‑
kona dávala tuto možnost do konce roku 2020.
Zákon – nazvěme jej jeho oficiální zkratkou, ty
Němci opravdu milují – COVInsAG ovšem podmí‑
nil odpadnutí této insolvenční povinnosti několi‑
ka pravidly. Nutno podotknout, že dle příslušné‑
ho německého zákona upravujícího insolvenci je
nesplnění povinnosti statutárního orgánu (nebo
jiné osoby v zákoně uvedené) právnické osoby

podat insolvenční návrh trestním činem těchto
odpovědných osob.
COVInsAG se nemůže dovolávat ten dlužník,

který se dostal do předlužení z důvodů jiných než
těch spojených s pandemií covid‑19, nebo v pří‑
padě, kdy neexistují žádné vyhlídky na to, že by
se dlužníkova momentální platební neschopnost
mohla vyřešit. Pokud nebyl dlužník k poslední‑
mu dni roku 2019 v platební neschopnosti a stá‑
le existuje možnost, že se platební neschopnost
podaří vyřešit, tak se důvody spočívající v pan‑
demii u dlužníka předpokládají. Zákon tedy míří
na podnikatele, kteří jsou v důsledku pandemie
sice předlužení, ale stále platebně schopní, tedy
lze předpokládat, že po učinění příslušných opat‑
ření se jejich platební schopnost obnoví.

Zákon vypočítává i další pravidla pro případ, kdy
dlužník splňuje podmínky pro využití možnosti
nepodávat insolvenční návrh. Jedná se o platby
potřebné pro udržení nebo obnovení chodu dluž‑
níkova provozu, které jsou dle COVInsAG považo‑
vány za platby provedené v souladu s povinností
každého podnikatele – povinností jednat s péčí
řádného hospodáře, a dále o podporu nových
úvěrů, poskytnutých v době vyloučení povinnosti
podat insolvenční návrh, a sice z hlediska poskyt‑
nutého zajištění a splacení. Dle COVInsAG totiž ne‑
jsou takové úkony dlužníka považovány za úkony
poškozující věřitele. Do pojmu úvěr zákon zahrnu‑
je i zápůjčky společníků společnosti.

A dál? Otázkou zůstává, jak dlouho bude moci
zákonodárce prodlužovat uvedené výjimky.
Je také třeba myslet nejenom na dlužníky, ale
i na věřitele, kteří sami mohou být dlužníky.

Krátký výdech pro
německé dlužníky
Úlevy pro podniky zasažené krizí připravilo
i Německo. Podnikatele v platební
neschopnosti dočasně zbavilo povinnosti
podat na sebe insolvenční návrh.
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