PROBLÉMY, KTERÉ MOHOU NASTAT (1. vydání)
Připravil pro Vás insolvenční tým
Vzhledem k dynamickému vývoji událostí ohledně
koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19), běžně
známého jako „koronavirus“- jsme se zaměřili na
stručný přehled rizik spojených s úpadkem a související
odpovědnosti statutárních orgánů („jednatelů“) a rovněž
předkládáme soubor praktických opatření pro omezení
jejich dopadů.

Otestujte likviditu Vaší společnosti
Společnost je v úpadku ve formě platební neschopnosti, pokud
(a) má více věřitelů, (b) peněžité dluhy, které jsou více než
30 dnů po lhůtě splatnosti, a (c) není schopná je splácet.
Doporučujeme tedy vést aktuální přehledy o splatnosti dluhů a
lhůtách, vypršením kterých splatnost nastane.

Zmírňujte rizika
1. Prodlužte lhůty splatnosti
• Řádně a pravidelně komunikujte s Vašimi dodavateli, poskytovateli logistických služeb a koncovými zákazníky ohledně toho co děláte a jaké
kroky činíte k omezení dopadu viru na vaše podnikání.
• Podle českého práva (implementujícího směrnici o opožděných platbách) se mohou smluvní strany dohodnout na splatnosti delší než 60 dnů (30
dnů v případě zemědělského zboží), pouze pokud tato lhůta splatnosti není vůči věřiteli hrubě nespravedlivá. Dohodu o prodloužené splatnosti
lze za současných okolností považovat za legitimní nástroj pro udržení provozu podnikání a k předcházení problémům s nedostatkem likvidity.
• Dále zvažte splácení ve splátkách, pro něž platí výše uvedená pravidla obdobně.
2. Kryjte si záda
• Podle § 182 (společnost s ručením omezeným) a § 403 odst. 2 (akciová společnost) zákona č. 90/2012 Sb., musí jednatelé / představenstvo (a)
svolat valnou hromadu společnosti ihned, jakmile se doví, že společnosti hrozí úpadek, a (b) navrhnout vhodná opatření k řešení nastalé situace.
• Vyžádejte si od valné hromady pokyny týkající obchodního vedení. Tím se sice nezbavíte veškeré odpovědnosti, ale poslouží Vám to jako
důkaz, že společnost si byla situace vědoma a schválila Vaše kroky. To by bylo možné považovat za polehčující okolnost.
• Počet opatření, které mohou podniky učinit pro zmírnění možného dopadu rozšíření koronaviru, není neomezený. Pokud nakonec
hospodářské a sociální dopady omezujících opatření způsobí problémy s cash flow, které nebude možné zvládnout, musí jednatelé požádat
o radu odborníky. Uchovávání záznamů o klíčových rozhodnutích jednatelům pomůže, pokud to společnost nezvládne a oni budou později
muset obhajovat, proč tato rozhodnutí učinili.
3. Získejte bezúročný úvěr

Nezapomeňte na povinnosti jednatelů
• Jakmile se společnost do úpadku dostane, jsou její jednatelé
povinni podat insolvenční návrh. Pokud tak neučiní, jsou
povinni nahradit věřitelům společnosti škodu spočívající v
rozdílu mezi výší přihlášených pohledávek a částkou, kterou v
insolvenčním řízení věřitelé obdrželi.
• U současných a bývalých jednatelů (a) může vzniknout ručení
za dluhy společnosti vůči jejím věřitelům nebo (b) po nich
může být požadováno vrácení veškerého prospěchu, který
od společnosti obdrželi v uplynulých dvou letech, pokud bylo
rozhodnuto, že společnost je v úpadku, a pokud tito jednatelé
věděli nebo měli vědět, že společnosti úpadek hrozí.
• Pokud jednatelé poruší svoje povinnosti, musí společnosti
nahradit veškerou škodu a újmu vzniklou společnosti v
důsledku tohoto porušení povinností.
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• Pokud jste malý nebo středně velký podnikatel, získejte bezúročnou půjčku v hodnotě až 15 milionů Kč od Českomoravské záruční a rozvojové
banky. Půjčky jsou udělovány do výše 90 % způsobilých výdajů projektu, se splatnostní dva roky, včetně možnosti odložených splátek až 12
měsíců. Žádosti lze zasílat od 16. března 2020, pouze prostřednictvím elektronického formuláře ČMZRB. Další informace (v češtině) jsou k
dispozici online.
4. Vyhněte se zvýhodňování věřitelů
• Transakce předcházející úpadku, které společnost jako dlužník uskutečnila před zahájením insolvenčního řízení, mohou být insolvenčním
správcem napadnuty a následně prohlášeny za neúčinné, pokud přednostně uspokojily určitého věřitele.
• Pokud má společnost finanční potíže, mohou se jednatelé dopustit trestného činu, jestliže zmaří uspokojení určitých věřitelů přednostním
uspokojením jiných.

Obhajoba dočasných opatření
Za účelem zabránění zbytečným úpadkům způsobeným koronavirem, německé ministerstvo spravedlnosti projednává a
plánuje nový zákon a/nebo příslušné novely jiných zákonů k pozastavení platnosti pravidla, podle kterého jsou společnosti
povinny podat insolvenční návrh do tří týdnů od počátku platební neschopnosti, a to až do konce září 2020. Toto nové pravidlo
nabude účinnosti během několika příštích dnů. Připojte se k nám v našem úsilí obhajoby dočasných opatření, která pomohou
české ekonomice udržet se v chodu, a to buď přímo nebo prostřednictvím Vašich oborových a zájmových skupin/komor. První
jednání s českou vládou ohledně podobných dočasných opatření se uskuteční tento týden.

Další aktualizace
Tento dokument reflektuje naše postoje k 17. březnu 2020. I nadále budeme bedlivě sledovat situaci a tyto rady aktualizovat.
Chceme Vám tímto poskytovat co nejaktuálnější rady ohledně praktických kroků, které je dobré učinit, a to s vědomím, že
situace se vyvíjí a pokyny a doporučení vlády a státních orgánů se mohou měnit.
Pro podniky jsme o právních, regulatorních a komerčních dopadech COVID-19 zřídili i informační hub.
Pokud byste chtěli projednat kteroukoliv z výše uvedených záležitostí, kontaktujte kteréhokoliv z členů našeho týmu
uvedených níže.
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