
Společnosti, jejichž finanční situace se vyvíjí negativně, mají novou možnost, jak řešit svou 
finanční situaci a hrozící úpadek. Zákon o řešení hrozícího úpadku zavádí novou možnost 
preventivní restrukturalizace, kdy je na dlužníkovi, zda si zvolí veřejnou nebo neveřejnou 
preventivní restrukturalizaci. 

Co je to preventivní restrukturalizace
Preventivní restrukturalizace je opětovné projednání, tj. znovuotevření a nové projednání 
smluvních vztahů, na jejichž základě je dlužná společnost povinna platit věřitelům. 
Předpokladem však je, že dlužník musí věrohodně prokázat svým věřitelům, že mu v příštích 
12 měsících hrozí úpadek, tj. že mu hrozí, že bude muset podat návrh na konkurz. Cílem 
celého formálního procesu je dosáhnout nové dohody mezi dlužníkem a věřiteli o tom, jak 
bude dluh společnosti splacen. Na druhou stranu musí dlužnická společnost svým věřitelům 
prokázat, že případný odklad splátek nebo odpuštění části dluhu či jiný návrh na řešení 
finanční situace dlužníka je lepší než jakákoli jiná alternativa, kterou dlužník v budoucnu 
očekává (analýza nejlepšího zájmu věřitelů), a zároveň, že dlužníkovo podnikání je 
životaschopné (analýza životaschopnosti). 

Finanční ukazatelé – kdy hrozí úpadek?
Preventivní restrukturalizaci lze použít, pokud podniku hrozí v následujících 12 měsících 
úpadek, tj. pokud hrozí, že rozdíl mezi výší jeho nesplacených peněžních závazků a jeho 
peněžních aktiv (tzv. "mezera krytí") bude vyšší než desetina výše jeho nesplacených 
peněžních závazků. 

Kdy zahájit preventivní restrukturalizaci
Statutární orgán dlužníka je povinen sledovat finanční situaci společnosti s odbornou péčí. 
Pokud s odbornou péčí zjistí, že společnosti hrozí budoucí úpadek, má možnost, nikoliv však 
povinnost, řešit hrozící úpadek společnosti prostřednictvím preventivní restrukturalizace. 
Pokud statutární orgán nemá dostatečné odborné znalosti nebo zkušenosti, je povinen 
požádat o pomoc odborníka, který posoudí, zda dlužníkovi hrozí úpadek a jaká opatření je 
třeba přijmout k překonání hrozícího úpadku.

Poradce dlužníka
Úkolem poradce dlužníka je analyzovat situaci hrozícího úpadku a navrhnout řešení – plán 
restrukturalizace. Poradce dlužníka musí být ekonomicky a právně zdatný a dostatečně 
technicky a personálně vybavený. Kromě toho musí mít poradce důvěru příslušných věřitelů, 
jinak hrozí, že věřitelé plán restrukturalizace neschválí. 

Jak probíhá preventivní restrukturalizace
Celý postup se skládá ze dvou hlavních částí. Nejprve probíhá příprava dlužníka na 
restrukturalizaci, během níž poradce dlužníka analyzuje současnou finanční situaci a její 
očekávaný vývoj a zahájí komunikaci s vybranými věřiteli. V této fázi musí dlužník vypracovat 
návrh plánu restrukturalizace. Následně bude podán návrh na veřejnou preventivní 
restrukturalizaci nebo návrh na neveřejnou preventivní restrukturalizaci. 

NOVÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ FINANČNÍ 
SITUACE SPOLEČNOSTI

splatné závazky - peněžní aktiva     splatné závazky/10          

pavla.rabasova
Razítko



Dočasná ochrana
Dlužnická společnost má právo požádat o dočasnou ochranu spolu s žádostí o povolení 
(veřejné) preventivní restrukturalizace. Na dlužníka zejména nelze uvalit výkon rozhodnutí 
(exekuci), výkon zástavního práva, není povinen podat návrh na konkurz a je oprávněn 
upřednostnit plnění nových závazků před závazky starými. Dočasná ochrana může být 
udělena na dobu tří měsíců a může být prodloužena o další tři měsíce. S dočasnou ochranou 
musí předem souhlasit zákonní věřitelé. 

Rozdíl mezi veřejnou a neveřejnou preventivní restrukturalizací
Veřejná preventivní restrukturalizace je nová dohoda o splácení dluhu se všemi věřiteli, na 
jejímž základě může dlužník požádat o předběžnou ochranu, což je formální proces, na němž 
se kromě poradce podílí nejen soud, ale také soudem jmenovaný správce, a soud ze seznamu 
věřitelů sestaví věřitelský výbor. Neveřejná preventivní restrukturalizace naopak představuje 
novou dohodu o splácení dluhu pouze s vybranými věřiteli, kteří však musí být pod dohledem 
Národní banky Slovenska (např. banky a leasingové společnosti). Zatímco veřejnou 
preventivní restrukturalizaci soud nepovolí, pokud je společnost dlužníka v úpadku nebo 
pokud je například proti dlužníkovi vedeno exekuční řízení nebo je proti dlužníkovi uplatněna 
zástava, pro neveřejnou preventivní restrukturalizaci takové požadavky nejsou. Během 
veřejné preventivní restrukturalizace se konají formální úkony, jako je informační schůze 
věřitelů, schůze věřitelského výboru a schvalovací schůze. Neveřejná preventivní 
restrukturalizace nemá takové formální postupy a hodně záleží na komunikaci mezi 
dlužníkem, poradcem a dotčenými věřiteli. Plán restrukturalizace, který je výsledkem 
veřejného i neveřejného procesu preventivní restrukturalizace, musí být přezkoumán a 
následně potvrzen soudem. 

Restrukturalizační plán
Plán restrukturalizace dlužníka obsahuje zejména opatření, jejichž cílem je odvrátit úpadek 
dlužníka a zajistit životaschopnost jeho podniku. Jedná se zejména o restrukturalizaci 
závazků (odklad splátek, částečné prominutí, změna zajištění), změnu struktury majetku 
nebo kapitálu dlužníka, restrukturalizaci lidských zdrojů nebo změnu v řízení a kontrole 
dlužníka. Financování těchto opatření musí být rovněž řešeno v plánu restrukturalizace. 

Přestože je celý proces ozdravení (restrukturalizace) formálně ukončen přijetím plánu 
restrukturalizace, výsledek celého řízení bude záviset na tom, zda se přijatým plánem 
restrukturalizace podaří odvrátit hrozící platební neschopnost společnosti. 

Výhody preventivní restrukturalizace
Preventivní restrukturalizace, stejně jako tradiční restrukturalizace, zahrnuje dočasnou 
ochranu před věřiteli. Na rozdíl od formální restrukturalizace je však mnohem pružnější a 
rychlejší. Preventivní restrukturalizace rovněž poskytuje platformu pro intenzivní a účinnou 
komunikaci s věřiteli, která může být při řešení platební neschopnosti klíčová.
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