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Abstrakt 

Název: Krizový management a řešení úpadku ziskového sportovního zařízení 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout obecné postupy ziskových 

sportovních zařízení při řešení jejich krize a úpadku. 

Metody: Práce se opírá o kvalitativní výzkum. Byla využita analýza dokumentů týkajících 

se insolvencí, a to konkrétně zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a veřejně dostupných insolvenčních řízení 

v insolvenčním rejstříku. Pro zobjektivizování výstupů, které plynou z cíle práce, 

byly provedeny kvalitativní rozhovory pomocí návodu s odborníky na insolvenční právo. 

Výsledky: Na základě insolvenčního zákona a analýzy potřebných dokumentů byl sestaven 

obecný návod určený pro podnikatele v ziskovém sportovním zařízení. Návod poslouží 

v případě, kdy se sportovní zařízení dostane do finančních problémů vyúsťujících 

v insolvenční řízení. V některých případech je nutné podat insolvenční návrh, a to mimo jiné 

i s ohledem na možný vznik odpovědnosti statutárních orgánů či ovládajících osob za závazky 

ziskového sportovního zařízení. Současně je důležité přistoupit k inventarizaci majetku, 

k sepisu pohledávek za dlužníky, k vytvoření seznamu závazků, seznamu majetku 

a také zaměstnanců. Tyto seznamy jsou přílohou insolvenčního návrhu. Sportovní ziskové 

zařízení by mělo poté poskytnout veškerou součinnost ustanovenému insolvenčnímu správci, 

aby bylo možné v rámci insolvenčního řízení uspokojit přihlášené věřitele s jejich 

pohledávkami v co nejvyšší míře. 

Klíčová slova: krize, podnikatelská krize, sportovní zařízení, insolvenční zákon, finanční 

problémy 



 

Abstract 

Title: Crisis management and the solution of a bankruptcy of a profitable sports club 

Objectives: The main objective of this thesis is to propose general procedures of profitable 

sports clubs dealing with crisis and bankruptcy. 

Methods: This thesis is based on a qualitative research. Documents related to insolvency 

were analyzed, specifically act No. 182/2006 Coll., The Act of Bankruptcy and Ways 

of its Resolution (The Insolvency Act), as amended by subsequent regulations and publicly 

accessible insolvency proceedings in the insolvency register. Qualitative interviews 

with insolvency law specialists have been executed using the manual to make sure the thesis 

results are objective. 

Results: A general manual for entrepreneurs in profitable sports facilities was compiled 

by the analysis of necessary documents and based on the The Insolvency Act. The manual 

serves for times when a sports facility gets into financial problems resulting in insolvency 

proceedings. In some cases, an insolvency proposition has to be submitted, with regard 

to a potential responsibility of the statuary authorities or people in charge of financial 

obligations. At the same time, it is important to proceed with the property 

inventory/inventorying, to create a list of receivables and liabilities, and also a property 

and an overall employee list. These lists are attachments to an insolvency proposal. 

The profitable sports club should afterwards cooperate with the designated insolvency 

administrator so that all the registered creditors with their receivables are satisfied at the most. 

Keywords: crisis, business crisis, sports facilities, insolvency act, financial problems 
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SEZNAM ZKRATEK 

InsZ – Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

ZOK – Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

NOZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

VeřRej – Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, 

ve znění pozdějších předpisů 

TrZ – Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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1 ÚVOD 

Běžné životy lidí potkávají hromadící se problémy, které lze nazývat krizí. Krizové jevy 

jsou nedílnou součástí lidské existence. Může se jednat jak o přírodní katastrofy, epidemie, 

havárie, války, politická vypětí, terorismus, ale také mezi ně lze řadit ekonomické krizové 

jevy, které ohrožují fungování podniků. 

Nynější podnikatelské prostředí se setkává v důsledku globalizace s velkými změnami. 

Neustále se rozvíjí podniková flexibilita, zavádějí se stále další inovace, zrychluje 

se uplatňování nových znalostí, roste nabídka a pestrost produktů, je kladen tlak na snižování 

nákladů, v důsledku toho je i tlak na nízkou cenu. Tyto zmíněné aspekty se řadí k pozitivům 

globalizace. Vedle těchto pozitiv se v souvislosti s globalizací vyskytují i negativa, 

která představují rostoucí sociální vypětí, nerovnoměrný světový vývoj, výskyt chudoby, 

ekologické problémy, politickou či ekonomickou destabilizaci. Proto světová ekonomika 

je vystavena novým rizikům, která se v důsledku globalizace objevují. V případě, kdy rizika 

nejsou řešena, mohou přejít ve velké problémy s vážnými negativními dopady. 

Proto je nezbytné se zabývat krizovým managementem a snažit se předcházet vzniku krize. 

Krizový management existuje již několik desetiletí a postupně se vyvíjí. Jeho kořeny spadají 

do zhruba druhé poloviny 20. století a v uvozovkách se za zakladatele tohoto pojmu 

dá považovat bývalý americký prezident J. F. Kennedy, který tento pojem použil v souvislosti 

s karibskou krizí.  

Krizový management se nevyužívá pouze pro účely fungování státu, ale hojně je využíván 

v oblasti podniků. Podniky se setkávají s řadou problémů. Ze dne na den může přijít 

neočekávaná nehoda, dochází ke špatným strategickým rozhodnutím, k poklesu výkonnosti, 

k růstu počtu reklamací, k poklesu tržeb a růstu nákladů a řadě dalších problémů. A právě 

pokud tyto problémy nejsou řešeny už od prvních příznaků, tak v budoucnu mohou přerůst 

v nepřekonatelné problémy. V podniku postupně začíná docházet k potížím s platební 

schopností, chybí prostředky na splácení úvěrů či na placení faktur. Nedostatek financí vede 

k neschopnosti podniku dále plnit své funkce a hradit závazky. Tato fáze krize 

má destruktivní dopad na chod podniku a zpravidla vyúsťuje v jeho zánik a podnik směřuje 

k bankrotu. Mezi řešení bankrotu lze zařadit odprodej hodnotných aktiv, obchodní značky 

či nemovitosti (tj. majetku).   
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S těmito uvedenými problémy se mohou potýkat i zisková sportovní zařízení ve smyslu 

obchodní společnosti. Nedojde-li k včasnému rozpoznání krize v podniku a následnému 

řešení problémů, může nastat situace, kdy se sportovní ziskové zařízení dostane 

až do takových problémů, kdy dojde k zahájení insolvenčního řízení. 

S insolvenční právem se denně setkává značné množství lidí – ať v roli věřitele, dlužníka, 

insolvenčního správce či v roli dalších dotčených osob. Z tohoto důvodu je na místě, aby měl 

každý subjekt na trhu alespoň obecné znalosti z této problematiky, protože každý 

z nás se může dostat do problémů s hrazením svých závazků, kdy tyto problémy mohou 

vyústit až v úpadek podniku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InsZ“). Insolvence 

znamená neschopnost dlužníka splácet vzniklé dluhy, dostát včas svým závazkům, 

a to i přes snahu dlužníka splácet věřitelům jejich pohledávky. Vedle tohoto pojmu je důležité 

zmínit i insolvenční řízení, jehož předmětem je řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího 

úpadku. Cílem je tak v rámci speciálního soudního řízení uspořádat majetkové vztahy 

k osobám, které jsou dotčeny úpadkem nebo hrozícím úpadkem dlužníka. Zároveň je snahou 

co nejvyšší a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů. 

Z důvodu shora uvedených je na místě sestavit obecné postupy řešení úpadku 

a prohlášeného konkursu na majetek sportovního zařízení v ziskovém sektoru. Tyto obecné 

postupy poslouží podnikatelům ve sportovním sektoru jako pomůcka, když se dostanou 

do až takových finančních problémů, že mají ze zákona povinnost podat insolvenční návrh. 

Oblast insolvenčního řízení je velice obsáhlá a často představuje mezi řídícími pracovníky 

velkou neznámou. Proto by měli být podnikatelé seznámení s likvidačním způsobem řešení 

úpadku, který se nazývá konkurs. Dále se sanačním způsobem řešení úpadku. V souvislosti 

s konkursem by podnikatelé měli znát odpovědnost statutárních orgánů a dalších osob 

za nepodání včasného insolvenčního návrhu a riziko vzniku ručení za dluhy ziskového 

sportovního zařízení. 

Povinnost podat insolvenční návrh je mimo jiné případy vyloučena (je však časově omezena) 

i v rámci přijatého tzv. LEX COVID (zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních 

ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, 

poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona 

a občanského soudního řízení), které bylo žádoucí v současné situaci také uvést, 
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neboť i koronavirová epidemie může být příčinou vzniku dluhů a vzniku krize sportovního 

ziskového zařízení. 

Pro ucelené pochopení problematiky je nutné znát postih úpadkových deliktů v režimu 

trestního práva a dále postup při přihlašování pohledávek věřitelem do insolvenčního řízení 

dlužníka. Sportovní ziskové zařízení může být také v pozici věřitele a evidovat pohledávku 

za svým dlužníkem. Je tak nutné monitorovat své dlužníky v insolvenčním rejstříku, 

aby se sportovní ziskové zařízení nedostalo do krizové situace tím, že nestihne v zákonné 

lhůtě přihlásit přihlášku pohledávku do insolvenčního řízení, a tím tak značně 

sníží vymahatelnost jeho pohledávky. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit obecné postupy v případě řešení úpadku 

ziskového sportovního zařízení. Tyto obecné postupy poslouží podnikatelům ve sportovním 

sektoru jako pomůcka, pokud se dostanou do finančních problémů.  

Úkoly práce: 

 definovat pojmy související s krizovým managementem, 

 uvést typy sportovních zařízení, 

 upozornit na významnost krizového managementu v podnikání, 

 seznámit čtenáře s právními předpisy, vysvětlit základní pojmy a poukázat 

na důležitá ustanovení InsZ, 

 vybrat vhodné výzkumné metody pro splnění cíle práce, 

 analyzovat konkrétní insolvenčních řízení v praxi, 

 vytvořit obecné postupy v insolvenčním řízení, 

 vytvořit návod ke kvalitativním rozhovorům s odborníky na insolvenční právo, 

 provést rozhovory s odborníky a následně interpretovat jejich odpovědi, 

 uvést návrhy a doporučení při procesu insolvenčního řízení. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V následujícím textu budou stručně uvedeny pojmy, které úzce souvisí s tématem diplomové 

práce.  

3.1 Hrozba 

Autor Smith (2002) definuje hrozbu jako přírodní nebo člověkem podmíněný proces, 

který představuje možné ohrožení pro lidskou společnost. Hrozba ovlivňuje bezpečnost 

či může způsobit škodu, ztrátu, nežádoucí změnu nebo jiný negativní jev. Mezi nežádoucí 

hrozby lze řadit například požár, přírodní katastrofy, havárie, krádež, omyl obsluhy, pokles 

měny nebo nevyžádané kontroly podniku finančním úřadem. 

Základní charakteristikou je úroveň hrozby, kterou lze dle autorů Smejkala a Raise (2003) 

členit na: 

a) Nebezpečnost – jde o to, jakou má hrozba schopnost způsobit škodu. 

b) Přístup – představuje pravděpodobnost, že hrozba bude mít vliv na aktiva, která mají 

pro subjekt hodnotu. Tato hodnota může být zmenšena působením hrozby. 

c) Motivace – souvisí se zájmem iniciovat hrozbu vůči aktivu. Odhad motivace záleží 

na pochopení skupinových a národních záměrů či záměrů jednotlivců. 

3.2 Riziko 

Pro pojem riziko je mnohem složitější stanovit platnou definici než pro hrozbu.  

Dle Ministerstva vnitra České republiky (2020) lze riziko definovat jako: „možnost, 

že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme z bezpečnostního hlediska 

za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby. Míru rizika, 

tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, 

je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která vychází i z posouzení naší připravenosti 

hrozbám čelit.“  

Z výše uvedené definice lze tvrdit, že riziko je vlastností hrozby a jedná se o negativní 

jev. V ekonomii se pojem riziko dává do souvislosti s nejasností průběhu určitých 

ekonomických procesů a s nejistými výsledky těchto procesů. Riziko tedy lze chápat 

dle Smejkala a Raise (2003) jako nebezpečí vzniku určité ztráty. Ve finanční teorii je riziko  
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definováno jako kolísání finanční veličiny (zisku, hodnoty portfolia apod.) okolo očekávané 

hodnoty způsobené změnami řady parametrů. 

3.3 Krize 

Pojem krize vychází ze starořeckého slova krino, které v češtině znamená vybírat, posuzovat, 

rozhodovat či měřit mezi dvěma opačnými variantami (například úspěch x neúspěch, 

život x smrt). Z tohoto slova bylo později odvozeno slovo krisis, které označovalo rozhodnou 

chvíli či dobu, nesnázi a bod obratu (Zuzák a Königová, 2009). Pojem krize je využíván 

hojně, není přesně definován a dotýká se mnoha oblastí. Týká se jakéhokoliv subjektu 

bez ohledu na jeho velikost (organizace, jedinec, politická strana, společnost, atd.) a proto 

jak krize, tak její příčiny jsou zájmem psychologů, ekonomů, sociologů a dalších odborníků 

(Zuzák a Königová, 2009). 

Dle autora Bernsteina (2016) krize může představovat situaci, která ohrožuje nebo by mohla 

poškodit lidi či majetek, vážně přerušit podnikání, výrazně poškodit pověst nebo negativně 

ovlivnit konečný výsledek. 

Autor Zuzák (2004) dle objektu postihnutí krizí nebo příčin vzniku krize identifikuje čtyři 

základní oblasti – osobní, sociální a společenskou, v důsledku vzniku živelních pohrom 

a havárií a ekonomického charakteru. 

a) Osobní krize – jedná se o stav člověka, kdy je jeho zdravotní stav lékaři považován 

za kritický s dvojí možností dalšího vývoje.  Krize jedince může souviset s jeho 

psychickým stavem, který je ovlivněn např. depresí, neúspěchem, únavou. 

V podnikatelském prostředí sem lze zařadit jako faktor narušující duševní zdraví 

i mobbing, který představuje šikanu ze strany spolupracovníků. Osobní krizi může 

způsobovat řada faktorů, ale na druhou stranu tyto faktory mohou představovat 

pro jedince jakýsi motor v dosahování životních cílů. Krize nemusí 

být pouze negativní, ale může představovat zdroj síly pro realizaci nových příležitostí. 

b) Krize sociální a společenská – souvisí s ohrožením stálých sociálních 

a společenských forem. Na území jednoho státu může vzniknout krize, ale v důsledku 

globalizace hrozí rozšíření krize do dalších zemí. Velká hospodářská krize 

je ukázkovým případem v souvislosti s tím, jak krize ovlivnila celou řadu zemí. 

c) Krize v důsledku živelních pohrom a havárií – lze sem řadit např. povodně, 

zemětřesení, vichřice, krupobití, požáry, období sucha, epidemie apod.  
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d) Krize ekonomického charakteru lze dělit na makroekonomické a mikroekonomické. 

Makroekonomie se zabývá ekonomickým chodem státu jako celku. Mikroekonomie 

se věnuje dílčím ekonomickým subjektům – podnikům, jednotlivcům a domácnostem. 

Autor Synek (2007) v souvislosti s podnikem člení příčiny krize na interní a externí. 

Mezi interní příčiny patří například chyby v řízení podniku, problémy s likviditou, snižování 

ziskové marže a rentability podniku a další možné příčiny. Lze tvrdit, že se jedná o faktory, 

které podnik sám může a musí ovlivňovat tak, aby výše zmíněným situacím dokázal 

předcházet. Proto je nutné, aby podnik neustále analyzoval výsledky hospodaření. V případě 

externích faktorů krize se jedná o činitele, které sám podnik nemůže ovlivnit. Jako příklad 

lze uvést politické faktory (např. zavádění společné měny, hrozba terorismu, souvislosti 

s Evropskou unií), faktory ekonomické (fáze ekonomického cyklu), faktory finanční (rozvoj 

nástrojů kapitálového trhu), faktory měnové (vývoj úrokových sazeb). Dále lze zmínit 

i faktory právní, daňové či faktory sociální.  

Níže uvedený Obrázek 1 zřetelně ukazuje, že krize má i svá vývojová stádia a probíhají 

v určitých cyklech, které se opakují. Ze začátku se objevují první symptomy, které postupně 

přecházejí do akutního stádia, které, když není řešené, tak se posouvá do chronického stádia 

krize. V chronickém stádiu by se měl krizový management věnovat nápravným krokům, 

které přivedou např. společnost do stádia vyřešení krize. 

 

Obrázek 1 – průběh krize – cyklus 

Zdroj: FINK (2002)  
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Dle Finka (2002) krize pro podnik může znamenat jakousi „nemoc“ a lze popsat čtyři různé 

fáze této nemoci následovně:  

1) Stádium symptomů krize, prvotní příznaky krize 

V tomto stádiu se začínají projevovat příznaky, že chod systému není ideální 

a že se „něco děje“. Lze o tomto stádiu tvrdit, že se jedná o „varovnou fázi“ 

nebo „předkrizové stádium“. Bohužel symptomy nebývají na první pohled tak patrné 

a lze je jednoduše přehlédnout. Jsou-li symptomy managementem rozeznány, 

lze průběh krize v tomto stádiu zastavit. Mnohem častěji se ale stává, že management 

symptomy krize nepostřehne ve stádiu symptomů krize, ale až zpětně, kdy krize 

propukne v akutní fázi. 

2) Akutní, vážné stádium krize 

K tomuto stádiu dochází v situaci, kdy dojde k takovému prohloubení nesouladu 

mezi zájmy daného subjektu a jeho vnějším okolím. V důsledku tohoto nesouladu 

dochází k poškozování zájmu subjektu a dokonce až k ohrožení jeho samotné 

existence. Manažeři si tento stav, kdy je něco v nepořádku uvědomují, a často tento 

stav nazývají „krizí“. Proto nezbývá čas, než nasadit určitá protikrizová opatření 

a problém urychleně řešit. Cílem je krizi v každém případě řešit a snažit se danou 

situaci ovládat. Nepodaří-li se krizi efektivně řešit či zmírnit, dostává se krize do další 

fáze – do chronického stádia. 

3) Chronické stádium krize 

 Tento stav nastává v případě, kdy původní pokus subjektu zvládnout krizi nebyl 

dostatečný. Krize mohla být částečně utlumena a napětí sníženo, ale příčina nebyla 

dostatečně identifikována a odstraněna. 

Chronické stádium krize může trvat různě dlouho. Jde o tři stavy, a to o: vymýcení 

krize, času uzdravení nebo krachu společnosti. Vše se odvíjí od schopností 

a dovedností krizového managementu (ve větším podniku) nebo v menších podnicích 

na osobách odpovědných na řešení těchto problémů. Toto stádium může také sloužit 

pro krizový management k ponaučení se z vlastních chyb a do budoucna se vyhnout 

podobnému stavu. Veškeré krizové plánování krizi zkracuje a napomáhá jejímu 

rozpoznání v co nejkratší době. Potom tedy ve společnostech, kde je krizovému 

plánování věnována určitá pozornost, může daná krize trvat mnohem kratší dobu, 

než ve společnostech, kde krizový management a různé krizové scénáře nefungují. 
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4) Stádium vyřešení krize 

Jedná se o poslední stádium krize. Jde o stav, kdy došlo k vyřešení krize a systém 

opět dosáhl rovnováhy, popřípadě obnovy. Management ovšem musí být v pozoru, 

aby nedošlo k navrácení krize. 

3.4 Krizová situace 

Krizová situace je pojem označující nepředvídatelný průběh skutečností po narušení 

rovnovážného stavu systémů (přírodních, technických, ekonomických, sociálních, atd.) 

a v důsledku tohoto stavu dochází k ohrožení (zdraví, životů, majetku občanů, životního 

prostředí, veřejného pořádku, vnitřní či vnější bezpečnosti státu). Je nezbytné zmínit, 

že hrozící nebezpečí je nemožné odvrátit a způsobené škody zlikvidovat běžnou činností 

správních úřadů, orgánů územní samosprávy, bezpečnostních a záchranných sborů, 

ozbrojených sil a jiných služeb právnických či fyzických osob (Antušák, 2009). 

Krizové situace neznamenají hned určitou katastrofu, jen vyžadují protikrizové aktivity 

manažerů. To, že fungování systému je narušeno a systém je neuspořádaný, neznamená 

 to, že by nemohl dále fungovat. 

Protikrizové aktivity manažerů mohou mít dvě podoby. První možností je vytvořit rázná 

a intenzivní opatření, která systém dokáží zklidnit a navrátit do původní úrovně 

bezproblémového fungování. V tomto případě se dá krizová situace považovat i za výzvu 

či příležitost, která může podnik pozitivně posilnit do budoucna. Ale za situace, 

kdy by manažeři nevytvořili dostatečná protikrizová opatření, dochází nadále k prohlubování 

krizové situace a nastává doba, kdy je nutno přejít k jiným metodám řízení. 

3.5 Podnikatelská krize 

Podnikatelská krize je dalším složitě obecně definovatelným pojmem. Pro některé podniky 

(méně kapitálově vybavené) mohou mít určité problémy devastující účinek a zase některé 

(zejména větší, lépe kapitálově vybavenější) podniky nemusí tento problém ani zaznamenat 

a přejdou ho bez zaváhání. Obecně se dá tvrdit, že je to jakákoliv změna v podniku, při které 

dochází k odchylce od normálního stavu. Autorka Umlaufová (1995) definuje podnikatelskou 

krizi jako situaci, ve které je podstatným způsobem rozhozena rovnováha 

mezi podnikatelskými charakteristikami podniku (posláním, filozofií, hodnotami, cíli, stylem)  
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na jedné straně a na té druhé postojem podnikatelského prostředí k podniku (nároky, 

možnostmi).  

Dle Zuzáka a Königové (2009, str. 30) je krize podniku: „Situace různé časové délky, ve které 

se rozhoduje, zda se podnik navrátí (minimálně) do situace, ve které byl před vznikem krize, 

nebo je perspektivně ohroženo dosahování podnikových cílů, případně jeho další existence.“ 

Vedle samotné podnikatelské krize je nutné zmínit i její stádia. Autoři člení podnikové krize 

různými způsoby. Například autorka Umlaufová (1995) rozlišuje stádium symptomů krize, 

akutní stádium krize, chronické stádium krize a stádium vyřešení krize. 

Autor Zuzák (2008) rozlišuje krize v souvislosti s podnikem na:  

 Krizi potenciální 

 Krizi latentní 

 Krizi akutní 

 Nezvladatelnou krizi 

Krize potenciální, jak již může být patrné z jejího názvu, tak podnik je permanentně ohrožen. 

To je způsobeno interakcí a nerovnováhou mezi podnikem a jeho vnějším okolím (zákazníci, 

dodavatelé či úřady) případně mezi jednotlivými systémy uvnitř podniku. Například sportovní 

podniky, které se nacházejí v blízkosti vodních toků, by měly myslet na riziko povodní. 

S tímto rizikem souvisí vytváření dostatečných finančních rezerv na případné náhrady škod. 

I volba cílové skupiny (zákazníků) by měla být podrobena důkladnému zvážení finančních 

přínosů. Je nemožné, aby se podnik zabýval řešením veškerých nerovnováh. 

Tyto nerovnováhy jsou přirozeným stavem do doby, než jejich úroveň přeroste do takové 

míry, že nastane „opravdová“ krize. Podnik usiluje o řešení, resp. měl by usilovat o řešení 

dysbalancí, které považuje za nejdůležitější (Zuzák, 2008). 

V této fázi není snadné krizi odhalit. Většinou je způsobena špatnými strategickými 

rozhodnutími (špatná volba cílové skupiny, nevhodné financování apod.), které již byly 

realizovány, nicméně negativní důsledky se zdaleka neukázaly. V situaci, kdy je problém 

včas odhalen, je v této fázi většinou snadné původce příčin odstranit, protože ještě většinou 

zbývá dostatek zdrojů na řešení. Překážka v souvislosti s popisem potenciálních krizových 
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situací a určením jejich pravděpodobností způsobuje obtížné předvídání budoucího vývoje 

okolí podniku, a to zejména v delším časovém období (Rais, 2007).  

Krize latentní nastává tehdy, zvětšuje-li se nerovnováha z předchozí fáze. 

Nejen, že nerovnováha stoupá, ale dává podnět ke vzniku dalších nerovnováh, které spějí 

k dalším krizím. Ty se v důsledku krizového řetězení rozvětvují, případně spojují s dalšími 

řetězci a vytvářejí negativní synergie (Zuzák, 2008). 

V této fázi je možné rozpoznat některé z krizových symptomů, ale často jim není věnována 

dostatečná pozornost, dochází k přehlížení a odkládání jejich řešení. Například docházelo-li 

k přehlížení špatně zvolené cílové skupiny, která sportovišti nepřinášela dostatečné finanční 

příjmy. Často tyto problémy nejsou zaznamenány a tím dochází k prohlubování nerovnováhy. 

Krize se projevuje například poklesem výkonnosti podniku, kdy ekonomické ukazatele 

dosahují negativních trendů, dále vznikají problémy v komunikaci, zvyšuje se časté střídání 

zaměstnanců, snižují se výdaje například na vzdělání, na vybavení sportoviště, marketing, 

výzkum apod., v případě výroby sportovního zboží roste zmetkovitost produktů a jejich častá 

reklamace. V situaci, kdy je těmto problémům věnována pozornost včas a dochází k jejich 

řešení, jsou podniky schopny tyto problémy překonat vlastními silami. Latentní fáze může 

v podniku přetrvávat měsíce až roky, než krize dosáhne třetí vývojové fáze (Zuzák, 2004). 

Krize akutní souvisí s poklesem tržeb a razantním růstem nákladů a směřuje k nedostatku 

hotových prostředků – likvidity. Z tohoto důvodu je tato fáze nazývána finanční krizí. Podnik 

začíná mít potíže s platební schopností, chybí mu prostředky na splácení úvěrů, hrazení faktur 

a dalších nutných výdajů. Nedostatek hotovosti způsobuje neschopnost podniku dále fungovat 

a plnit funkce, tak jak by měl. Tato fáze má destruktivní dopad na činnost podniku a zpravidla 

vyúsťuje v jeho zánik (Rais, 2007). 

Zejména tato fáze krize velmi úzce souvisí s tématem této diplomové práce, která se věnuje 

řešení úpadku sportovního podniku. Sportovnímu zařízení mohou vzniknout stejně 

tak jako jiným podnikům problémy s platební schopností. Buď to může být způsobeno 

špatným strategickým rozhodnutím, které nepřinese takové výdělky, které by měly 

v budoucnu postačit na správný chod sportoviště a problémy se začnou kumulovat. Začne 

docházet k problému splácet například úvěr na halu, pronájem prostor, nebudou prostředky 

na placení faktur, odměn trenérů a dalších důležitých výdajů. I nehoda v případě špatné 

pojistky může sportoviště dostat do těchto nepříjemných problémů. Může dojít k povodním,  
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které zatíží podnik do budoucna s velkými výdaji na opravu. Pro podnik to může znamenat 

takovou zátěž do budoucna, že nebude schopen veškeré výdaje hradit dál. Výše zmíněné 

problémy vedou k „začarovanému kruhu dluhů“, ze kterého se podnik pak těžko dostává. 

Nezvladatelná krize je poslední etapou krizového vývoje a nastává tehdy, 

kdy se podnikovému managementu nepodařilo zvládnout akutní krizi. Podnik se nevyhnutelně 

řítí do katastrofy spočívající v bankrotu (Zuzák, 2008). V tomto stádiu výrazně klesá podíl 

organizace na trhu, organizace rychle ztrácí důvěru obchodních partnerů, situaci nelze 

okamžitě zvládnout a často ji nelze zvládnout vlastními silami a je nutné vyhledat 

strategického partnera. Pokud se krizi nepodaří zvládnout, nastává úpadek organizace 

a její likvidace (je-li způsobem řešení úpadku konkurs) podle InsZ. 

3.6 Sportovní zařízení 

Jelikož se diplomová práce zabývá krizovým managementem a řešením úpadku ziskového 

sportovního zařízení, je v následujícím textu nutné uvést problematiku týkající se sportovních 

zařízení ve sportu. Ve sportovním prostředí existuje celá řada organizací, které nabírají 

různých podob. Hlavní roli hraje to, zda se jedná o ziskový či neziskový sektor. Diplomová 

práce se zabývá problematikou ziskového sektoru ve sportu, ale pro ucelenou situaci ve sportu 

je uveden i stručný náhled do neziskového sektoru. 

3.6.1 Neziskový sektor  

 V případě neziskového sektoru se dle Rektoříka (2010) jedná o organizaci charakteru 

právnické osoby, která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání. 

Dle (Roubíčkové, 2015) se nejčastěji neziskové organizace dají členit do pěti skupin: 

1) Vzájemně prospěšné 

2) Veřejně prospěšné 

3) Organizační složky a příspěvkové organizace státu a samosprávných územních celků 

4) Ostatní veřejnoprávní organizace 

5) Obchodní společnosti a jim podobné 

V oblasti sportu se neziskové organizace vyskytují nejčastěji ve formě spolku. Dále aktuálně 

v České republice existují tyto typy neziskových organizací: zmíněné spolky, ústavy, fundace 
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(nadace, nadační fondy), evidované právnické osoby, sociální družstva, organizační složky 

státu, příspěvkové organice. 

3.6.2 Ziskový sektor 

Jak je již z názvu kapitoly patrné, hlavním cílem těchto organizací je orientace na zisk. Právní 

formy podnikání právnických osob představují osobní společnosti, družstva a státní podniky. 

K založení dochází podpisem společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a vznikají dnem 

zápisu do obchodního rejstříku. K zániku společnosti dochází výmazem z obchodního 

rejstříku a předchází mu zrušení podniku buď s likvidací, nebo bez likvidace. Obchodní 

rejstřík a údaje v něm uvedené upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen VeřRej). 

Dalším zákonem důležitým pro založení a provozování společnosti je zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen ZOK) a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen NOZ). 

V ziskovém sektoru rozlišujeme tyto společnosti: 

Osobní společnosti 

Dle Kolářové (2013) je podstatou osobní společnosti podnikání právnické osoby. 

Je zde předpoklad osobní účasti podnikatele na řízení společnosti a také neomezené ručení 

společníků za závazky společnosti. Osobní společnost je veřejnou obchodní společností 

a komanditní společností. Komanditní společnost má určitý znak společnosti kapitálové 

a z tohoto důvodu bývá označována jako společnost smíšená. 

Družstva 

Dle autorky Pospíšilové (2007) se v případě družstva jedná o zvláštní formu podnikání, 

kdy společenství může nabývat neomezeného počtu členů. Zakládá se za účelem zajišťování 

hospodářských, sociálních či jiných potřeb svých členů. Družstvo může vznikat i za účelem 

podnikání, ale vytváření zisku zde není prioritou.  
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Kapitálové společnosti 

Mezi kapitálové společnosti se řadí evropská společnost, evropská družstevní společnost, 

akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným 

vykazuje některé prvky osobní společnosti. 

Společnost s ručením omezeným 

Následující text přiblíží podnikání formou společnosti s ručením omezeným. 

Jedná se o nejrozšířenější formu podnikání v České republice. Od roku 2014 představuje 

více dostupnou formu pro mikropodnikání z důvodu přijetí ZOK. Hlavním důvodem je to, 

že minimální vklad společníka, a tudíž i minimální výše základního kapitálu společnosti 

činí 1 Kč. 

Nová právní úprava obchodních korporací zjednodušila a zprůhlednila procesy spojené 

se založením a vznikem společnosti s ručením omezeným. Ve většině případů bývá 

společnost s ručením omezeným zakládána za účelem podnikání, ale v některých případech 

může být její činnost i nevýdělečná, obecně prospěšná apod. 

Kolářová (2013) uvádí: „Společnost s ručením omezeným se zakládá podpisem společenské 

smlouvy, případně zakládací listinou. Společenská smlouva nebo zakladatelská listina 

společnosti s ručením omezeným musí mít formu notářského zápisu.“ Společnost může založit 

fyzická či právnická osoba. Zakládají-li společnost dva a více zakladatelů, podepisují 

společenskou smlouvu. V případě, kdy zakládá společnost jediná osoba a to buď fyzická, 

nebo právnická, tak podepisuje zakladatelskou listinu. Dále vedle podepsání společenské 

smlouvy nebo zakladatelské listiny, mohou zakladatelé přijímat stanovy společnosti s ručením 

omezeným. Stanovy mohou představovat druhý základní dokument, který obsahuje úpravu 

vnitřních poměrů společnosti, její organizaci a rozšiřuje některé náležitosti obsažené 

ve společenské smlouvě (Kalouda, 2009, Pospíšilová, 2007). 

Dle ZOK musí společenská smlouva obsahovat tyto náležitosti: 

 firmu společnosti, 

 předmět podnikání nebo činnosti společnosti, 

 určení společníků uvedením jména a bydliště fyzických osob, nebo sídla u právnické 

osoby,  



24 

 

 určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, 

 výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, 

 výši základního kapitálu, 

 počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.1 

Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku je nutné podat návrh na zápis. Samotný 

vznik společnosti s ručením omezeným se váže na datum zápisu společnosti do obchodního 

rejstříku. Zákonem je stanovená část vkladů, která musí být před podáním návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku splacena. Jedná se o peněžité a nepeněžité vklady. 

Celé vkladové ážio a nejméně 30 % na každý peněžitý vklad. 

Samotný návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku může 

být proveden přímo notářem. Nebo prostřednictvím stanoveného formuláře, kde podávají 

samotný návrh na zápis všichni jednatelé svým jménem.  

Ve VeřRej je uvedeno, jaké skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku. Podnikatel 

je v obchodním rejstříku veden pod názvem své obchodní firmy. K názvu firmy je ze zákona 

nutno uvést dodatek, který označuje její právní formu. U společnosti s ručením omezeným 

musí být ze zákona uvedena v názvu zkratka buď spol. s. r. o., nebo s. r. o. Dále v případě 

s. r. o. se uvádí její sídlo nebo bydliště, výše podílu každého společníka, druh podílu a práva 

a povinnosti společníků uvedené ve společenské smlouvě (uložena ve sbírce listin). 

V každém případě se u obchodních korporací zapisuje do obchodního rejstříku 

výše základního kapitálu, výše vkladu každého společníka a rozsah splnění vkladové 

povinnosti a další náležitosti spojené s řízením společnosti (Kážová, 2014). 

Práva a povinnosti společníků - minimální výší vkladu je 1 Kč, pokud společenská smlouva 

nestanoví jinak. Pro dílčí podíly lze stanovit odlišnou výši vkladu.  

Vklad společníka může být v peněžité i nepeněžité formě. Dle ZOK, § 150 uvádí, 

že vkladovou povinnost musí společníci splnit nejpozději do 5 let ode dne vzniku společnosti 

(není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak). Z výše podílu v obchodní korporaci 

vyplývají práva a povinnosti společníků. Ve společenské smlouvě lze upravit vznik několika 

různých druhů podílů a určit jejich obsah a možnosti vlastnictví společníky. Zpravidla 

se podíly člení dle práv a povinností, které se s nimi spojují. V situaci, kdy s nimi nejsou 

                                                
1 Další náležitosti jsou uvedeny v § 146 odst. 2 ZOK 
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spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, jedná se o podíly základní (§135 – § 136, ZOK). 

Podíl společníka může být i ve formě kmenového listu. Dle ZOK podle § 137 je kmenový list 

neomezeně převoditelný cenný papír na řad.  

Zisk společnosti je rozdělován dle poměru podílů jednotlivých společníků. Ve společenské 

smlouvě může být upravena výše podílu, která může stanovit i tzv. pevný podíl na zisku. 

Dále společenská smlouva může nařídit společníkům příplatkovou povinnost. Společníci 

disponují právem na nahlížení a kontrolu dokladů společnosti. 

Orgány společnosti - valná hromada představuje nejvyšší orgán společnosti, který je tvořen 

společníky. Dozorčí rada, kontrolní komise či jiný podobný orgán zastávají úlohu kontrolního 

orgánu a jsou nepovinné. Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je každý 

jednatel, pokud ve společenské smlouvě není určeno, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán. 

Kolektivní statutární orgán rozhoduje ve sboru většinou hlasů. To, jakou podobu 

bude mít organizace společnosti, závisí na ustanovení ve společenské smlouvě (zakladatelské 

listině). Zákon nařizuje, že řádné zasedání valné hromady se musí uskutečnit minimálně 

jednou ročně, v tomto případě se jedná o výroční valnou hromadu. K výroční valné hromadě 

musí dojít nejpozději šest měsíců od skončení účetního období. Hlavním tématem jednání 

je schvalování účetní závěrky, rozhodování o rozdělení zisku či úhradě ztráty. 

Valnou hromadu svolává jednatel (jednatelé), nebo dozorčí rada (je-li zřízena) 

a to formou písemné pozvánky nejpozději 15 dnů před datem konání. Valná hromada 

je schopná provést usnesení v případě, pokud jsou přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů. Opět je možné ve společenské smlouvě stanovit jiná pravidla.  

Jde-li o jednočlennou společnost, tak nedochází k zasedání valné hromady a její úlohu 

vykonává sám společník. Jednatel, či jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti 

a jsou oprávněni jednat jejím jménem. Valná hromada volí jednatele a je oprávněna 

jejich práva omezit. Pod činnost jednatelů spadá zajišťování vedení veškeré předepsané 

evidence, účetnictví a seznamu společníků. Jednatel je povinen informovat o záležitostech 

společnosti. Veškeré další činnosti jednatele, které jsou spojeny s podnikáním společnosti, 

musí být schváleny ostatními společníky. Kontrolní orgán společnosti představuje dozorčí 

rada a její zřízení je nepovinné. Ovšem, je-li zřízena, tak se musí skládat minimálně 

ze tří členů společnosti a nesmí v ní být jednatel. 

  



26 

 

Akciová společnost 

Akciová společnost je společností kapitálového charakteru a hodí se pro rozsáhlé 

podnikatelské aktivity. Diplomová práce se zaměřuje zejména na společnosti s ručením 

omezeným, z tohoto důvodu bude problematika akciových společností v následujícím textu 

uvedena pouze stručně.  

Akciové společnosti jsou vymezeny v Hlavě V v ZOK. Obecná ustanovení charakterizují 

společnost jako obchodní společnost, která má základní kapitál rozdělený na jednotlivé akcie, 

které mají stanovenou svoji jmenovitou hodnotu. Společnost je odpovědná za porušení svých 

závazků celým svým majetkem a s každým akcionářem musí být zacházeno za stejných 

podmínek. 

Akciová společnost musí mít v názvu uvedeno „akciová společnost“, „akc. spol.“ 

nebo jen „a. s.“. V případě akciové společnosti se jedná o právnickou osobu a každá akciová 

společnost musí být registrována v obchodním rejstříku. 

Pro založení akciové společnosti dle ZOK nemusí být přijata zakladatelská smlouva 

(v případě, kdy je počet zakladatelů větší než 1) či listina (pokud je jen jeden zakladatel), 

ale postačí pouze přijetí stanov společnosti.  

Na obchodní společnosti ve sportovním prostředí můžeme narazit především u výrobců 

sportovního vybavení a provozovatelů sportovních zařízení. U sportovních klubů 

se setkáváme s obchodními společnostmi hlavně na profesionální úrovni. Profesionální 

hokejové kluby jsou nejčastěji společností s ručením omezeným a u profesionálních 

fotbalových klubů jsou to většinou akciové společnosti. Běžné malé sportovní kluby 

ve většině případech volí jednu z forem neziskových organizací. 

3.7 Krizový management 

Pro tento pojem, stejně jako pro klasický management, existuje celá řada definic v odborné 

literatuře. Samotný pojem management dle Hálka (2019) představuje ucelený 

(nikdy nedokončený) soubor ověřených přístupů, které manažeři používají ke splnění předem 

stanovených cílů. Diplomová práce je zaměřena na krizový management podniku. 

Ovšem prvně tento pojem byl použit americkým prezidentem J. F. Kennedym v souvislosti 

s karibskou krizí v roce 1962. Jednalo se o konflikt kvůli skrytému rozmístění jaderných raket 
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na ostrově Kuba mezi Východem a Západem (USA a SSSR). J. F. Kennedy vytvořil 

opatření – skupinu lidí, kterou nazval jako „crisis management“, skupina měla za úkol 

zmenšovat rizika vedoucí ke vzájemnému střetnutí (Antušák, Kopecký, 2003). Většinou 

je krizový management spojován s mimořádnými událostmi, které se týkají živelních 

katastrof, válečných konfliktů, epidemií a různých havárií. 

Autor Hálek považuje krizový management za univerzální termín pro pojmenování procesů, 

které jsou spojeny se zvládáním krizových situací přírodního, antropogenního, sociálně 

společenského, ekonomického či podnikohospodářského charakteru (Hálek, 2008). 

Špaček (2008) popisuje krizový management jako systematickou reakci na neočekávané 

události, které ohrožují populaci, majetky i finanční a operační stabilitu společnosti. Krizový 

management tedy může představovat jakýsi nástroj řízení, který je určen ke zvládání 

krizových stavů. Na začátku se jedná o rozpoznání krizového potenciálu společnosti 

a nastavení procesů preventivního předcházení krize, dále se věnuje akčním a efektivním 

zvládnutím již probíhající krize a na závěr se snaží o odstranění následků proběhlé 

krize (Špaček, 2008). 

Antušák (2009, s. 17) definuje krizový management jako: „ucelený soubor teoretických 

přístupů, praktických doporučení a metod, uplatňovaných v hierarchizovaném a funkčně 

propojeném systému orgánů veřejné správy, právnických a fyzických osob, jehož cílem 

je minimalizovat (zamezit) možnost vzniku krize nebo (v případě, že krize již nastala) 

redukovat rozsah škod a minimalizovat dobu trvání krize. Důležitou součástí krizového řízení 

je i odstraňování následků působení negativních krizových faktorů, obnova systému 

a jeho návrat do nového (vylepšeného) běžného stavu.“ 

Dále lze vycházet i z další definice, která je uvedena v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení, ve znění pozdějších předpisů, a zní: „Jde o souhrn řídících činností věcně příslušných 

orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.“ 

Shrneme-li tyto definice, tak se převážně jedná o soubor činností, které se snaží identifikovat 

problém či nejlépe mu předejít. Správně vybrat vhodné řešení problému, následně zmírnit 

dopady, které problémy způsobily a pokusit se navrátit zpět do rovnovážného stavu před krizí.  
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V souvislosti s krizovým managementem stojí za zmínku pandemie covidu-19 v Česku. 

Pandemie covidu-19 vznikla v prosinci v roce 2019 na území Číny ve městě Wu-chan. 

Následně se nemoc začala šířit i mimo pevninskou Čínu. Na českém území byly první 

tři případy onemocnění potvrzeny 1. března 2020. A tehdy v tomto období nastala složitá 

úloha státu v souvislosti s krizovým managementem v praxi. Dne 12. března byl vyhlášen 

nouzový stav. Jedná se o krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, 

ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném 

rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost 

(zákon č. 110/1998 Sb., ústavní zákon o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějších předpisů). 

Nouzový stav přinesl řadu omezení pro občany a podniky, například 14. března 

došlo k uzavření restauračních zařízení, o den později došlo až na některé výjimky k uzavření 

státních hranic. Jelikož se tato diplomová práce dotýká sportovního prostředí, 

je nutné zmínit, že došlo k obrovskému omezení právě v tomto sportovním prostředí. 

Uzavřela se sportoviště, fitness centra, bazény a různá rekreační zařízení. Značně 

to narušilo i profesionální sport, zrušila se celá řada sportovních akcí a závodů. Profesionální 

sportovci ve většině případech nemohli pokračovat v každodenních přípravách na závody. 

V srpnu 2020 se měly konat olympijské hry v japonském Tokiu, které z důvodu pandemie 

koronaviru byly odloženy na rok 2021. V tomto případě by se dala uvést celá řada omezení, 

která zasáhla jak sportovní prostředí, tak běžný život občanů. Ze dne na den se ocitlo mnoho 

lidí „bez finančních příjmů“. Zavřené sportovní podniky tak přicházely o obrovské příjmy, 

ty podniky, které musely hradit nájem, se dostávaly do obrovských finančních ztrát. 

A právě tato zkušenost s koronavirovou pandemií a jejími následky, může být do budoucna 

velkým ponaučením pro podnikatele. Podnik musí počítat s tím, že může nastat ze dne na den 

nějaká neočekávaná událost, která může překazit podnikání. Proto by podniky měly 

být připravené a vytvářet si dostatečné finanční rezervy na „horší časy“. Zbytečně 

neinvestovat a utrácet peníze, pokud nejsou vytvořené právě zmíněné dostatečné finanční 

rezervy. Jak již bylo zmíněno, existuje krize potenciální, která vlastně znamená, že podnikům 

hrozí riziko permanentně. Ať už se jedná o havárii, špatně zvolenou investici, 

a nebo koronavirovou pandemii. V dalším textu bude následovat zmínka, jak koronavirová 

epidemie v Česku zasáhla do problematiky insolvencí. 
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3.7.1 Krizový manažer 

Do čela krizového řízení by se měl postavit manažer, který disponuje takovými schopnostmi, 

jako je nejen zvládnout krizovou situaci, ale aby ji i dokázal přeměnit ve výhodu a současně 

využít jako výzvu pro další zlepšení. Jakýkoliv neočekávaný neúspěch může být pro podnik 

velmi důležitým zdrojem inovační příležitosti (Drucker, 2012). Časem se možnosti, 

jak zasáhnout proti krizi, tenčí. Proto je nezbytné reagovat co nejdříve. Dle autora 

Zuzáka (2008) krizový manažer musí zvládnout následující tři fáze: 

Záchranná – fáze, která spočívá v zastavení negativního trendu odstraněním či omezením 

působení symptomů krize. 

Strategická – dochází k vytváření úplně nové strategie, ovšem musí být proveditelná, 

v této fázi dochází i k naplánování její realizace. 

Taktická – v této fázi je realizována strategie dle přijatého plánu. 

Podnikový management pak musí zvážit, zda pověří krizovým řízením manažera z podniku 

či najme jiného profesionálního krizového manažera, který disponuje zkušenostmi ohledně 

podnikových krizí. Každá varianta má své klady a zápory. Krize je chápána jako netradiční 

stav s mnoha různými variantami, a proto jsou i požadavky na krizového manažera 

velmi specifické. Některý manažer lépe funguje v běžném období, kdy žádná krize neprobíhá 

a zase některý manažer se lépe osvědčí v období krize, kdy mu stres naopak pomáhá 

a je schopen efektivně zasáhnout. 
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Následující tabulka inspirována autorem Zuzákem (2008) poslouží k porovnání možných 

jednání externího (E) a interního (I) krizového manažera: 

Rychlost reakce 

E – Počáteční postup pomalý (seznámení s podnikem 

a situací, postup se pak zrychluje). 

I – Možnosti rychlejší analýzy situace, nebezpečí provozní 

slepoty (nevidí příčinu). 

Zkušenosti 

E – Přenesení zkušeností z realizace předchozích projektů. 

I – Nedostatečné zkušenosti a znalosti nutných postupů, 

obvykle doposud neřešil podobné situace. 

Postupy 

E – Často rutinní a osvědčené postupy, neexperimentuje, 

radši sází na jistotu, než aby ohrozil svou profesionální 

image. 

I – Možnost realizovat, co se dříve neprosadilo. 

Osobní cíle 

E – Šance vylepšení image a získat další reference. 

I – Vylepšení pozice v podniku, příležitost, udržení sociální 

pozice ve spojení s existencí podniku. 

Vazby uvnitř podniku 

E – Nemá žádné citové vazby k podniku a osobám v něm, 

čistě pragmatický a účelový přístup, umožňující radikální 

řešení problému, možnost razantních postupů, směřujících 

k dosažení žádoucího stavu, někdy až diktátorské jednání. 

I – Přátelské a osobní vztahy, které mohou omezovat některá 

razantnější rozhodnutí. 

Po ukončení krizového řízení 

E – Odchází a přerušuje veškeré vazby s podnikem, případně 

je používá jako reference. 

I – Zpravidla zůstává, pokud byl úspěšný, otevírá 

se mu možnost získat novou pozici v jiném podniku. 

Obrázek 2 – tabulka srovnávající jednání externího a interního krizového manažera 

Zdroj: Upraveno dle Zuzáka (2008) 
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Autor Hálek (2019) uvádí, že by krizový manažer měl disponovat těmito vlastnostmi: 

1) Musí být aktivní a přesvědčený o svých činech a schopnostech: 

- má silnou vnitřní motivaci, je silnou osobností a má v sobě snahu něčeho dosáhnout 

- důležité je charisma a nadání strhnout okolí 

- nepochybuje o svých schopnostech, často totiž musí prosazovat své názory, na které 

má okolí většinou odlišný názor 

- umí rychle zhodnotit situaci a neváhá s reakcí 

- má určitou intuici v předvídání při nedostatku času a informací, má připravené různé 

varianty vývoje krizové situace a nemá problém reagovat na náhle změny, 

je adaptibilní 

- důležitá je fyzická a psychická zdatnost 

- musí být schopen přijmout rizika, která jsou přímo spojena s jeho prací 

2) Disponuje odbornými znalostmi: 

- dobře zná funkci a vazby zachraňovaného podniku (jak procesy, tak jejich rizika), 

silné a slabé stránky a okolí podniku 

- nedává okolí najevo případnou neznalost informací o podniku, snaží se informace 

co nejrychleji získat, zanalyzovat a zhodnotit 

- má výrazné rozumové a racionální schopnosti spojené s emoční rovnováhou 

3) Dokáže aplikovat empatické komunikativní a skupinové přístupy 

v rozhodovacím procesu: 

- je schopen vytvořit tým spolupracovníků, dokáže je adekvátně úkolovat, umí se vcítit 

do snah, problémů a možností, dokáže lehce navazovat komunikaci se stakeholdery 

a dále umí vytvářet komunikačně otevřené motivované a pozitivní prostředí v týmu 

- dobře se orientuje v psychologii a mezilidských vztazích 

- nemá problém s projevem radosti a oceněním úspěchu 

3.7.2 Krizový tým 

Jedním z prvních úkolů krizového manažera by mělo být sestavení krizového týmu, který 

je nejdůležitějším prvkem řízení. Nehraje roli, zda je zvolen interní nebo externí krizový 

manažer, do krizového týmu by měli být zahrnuti zaměstnanci daného podniku a to z důvodu, 

že disponují důležitými informacemi nutnými pro rozhodování. Druhým důvodem je lepší 

postavení k prováděným opatřením, protože zaměstnanci mají určité citové vazby k podniku 

a lépe se budou snažit o realizování změn. 
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Autor Zuzák (2008) ve své publikaci uvádí specifická kritéria pro výběr členů krizového 

týmu: 

 důležitá je schopnost a ochota velkého pracovního nasazení v době řešení krize, 

soustředěnost pouze na činnost v týmu a přechodné potlačení ostatních aktivit 

a osobních zájmů, 

 členové týmu by měli dobrovolně sdílet vizi krizového manažera a ochotně 

ji naplňovat, 

 i v případě podřízení se přísnému a přijatému plánu řešení krize by měli být schopní 

určité kreativní aktivity při hledání cest v řešení krize, 

 schopnost komunikace a práce v týmu, vytváření souladu v rámci týmu i mimo něj, 

 vnitřní motivace, sebekontrola, sebekázeň. 

3.7.3 Fáze a charakteristické rysy krizového managementu 

Autoři Vodáček a Vodáčková (2009) ve své publikaci uvádějí fáze, ve kterých podnikový 

management a krizoví manažeři využívají promyšlené procesy a jednotlivé kroky: 

 fáze prevence – snaha o minimalizaci příčin vzniku krizových situací, 

 fáze korekce – příprava na činnost v krizových situacích, 

 fáze protikrizové intervence – bránění vzniku a eskalaci krizových situací, 

 fáze redukce – redukce zdrojů krizových situací a jejich negativního působení, 

 fáze obnovy – odstraňování následků působení negativních faktorů krizové situace. 
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Níže uvedený obrázek č. 2 zjednodušeně vystihuje základní funkce krizového managementu: 

 

Obrázek 3 – schéma základních funkcí krizového managementu 

Zdroj: vlastní zpracování dle Antušáka (2009) 

Dále krizový management musí brát v úvahu charakteristické rysy situací, mezi které 

patří (Vodáček, 1999): 

 malá možnost predikce (nečekané a výrazné změny od běžné situace, 

nízká pravděpodobnost či neurčitost výskytu, neopakovatelnost podmínek apod.), 

 velká rychlost průběhu a působení změn, 

 kritický negativní dopad na fungování organizace a její kolektiv, 

 psychologický stres v organizaci, 

 velká pozornost partnerů, konkurentů a společenského okolí. 

3.7.4 Krizové řízení podniku a jeho organizace 

Každá krize podniku s sebou většinou přináší ztrátu disponibilního zisku, nedostatek 

výrobních prostředků a částečnou až úplnou ztrátu funkčnosti. Zahraniční autor Bradshaw 

(2017) tvrdí, že krizové řízení by nemělo být pouze reaktivní. Ale mělo by sestávat 

z preventivních opatření a přípravy v očekávání možných krizí. Tím pak účinné řešení krize 

má potenciál výrazně snížit výši škod v podniku způsobených krizí.  

5) obnova

1) prevence

2) korekce
3) 

protikrizová 
intervence

4) redukce
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Dle autora Hálka (2019) lze mezi základní zásady organizace krizového řízení řadit: 

1. identifikace skutečných příčin krize (chybná strategická rozhodnutí 

managementu o investici, cílové skupině apod.), 

2. jmenování krizového managementu (závisí na rozsahu a typu krize, dle toho 

 je volen krizový tým podniku, soudem jmenovaný insolvenční správce apod.), 

3. krátkodobá centralizace a převzetí pravomocí do rukou krizového týmu, 

4. realizace komplexu ozdravných opatření (může se jednat o ukončení 

neefektivních výrob, prodej nepotřebného majetku apod.), 

5. zajištění počátečního kapitálu pro revitalizaci činností a jeho moudré 

vynaložení (vložení prostředků do efektivnější výroby, která pomůže 

s generováním dalších prostředků), 

6. destrukce starých řídících vazeb (změna řídícího managementu, odstranění 

přílišně chybujících manažerů), 

7. důraz na prognózování cash-flow očištěného od rizika (v tomto případě 

si dávat pozor na dlouhé splatnosti pohledávek – dbát na rychlé navrácení 

prostředků do podniku), 

8. prvotní výběr podporovaných produktů a činností, 

9. tvrdé rušení tradičních nákladů nezvyšujících hodnotu produkce (například 

v oblasti administrativy, v nevýkonných složkách či v managementu), 

10.  radikální kroky pro odhalení vnitřních rezerv (možnost produkce efektivního 

výrobku, který umožní potřebný zisk), 

11. řízení a hodnocení výsledků pouze podle čísel (vyřadit subjektivní informace 

a hodnocení), 

12. zajištění včasných a přehledných podkladů pro řízení,  

13. po přechodnou dobu razantní personální politika bez výjimek, 

14. zavedení interních standardů. 

Výše zmíněná organizace krizového řízení podniku je spíše doporučení, jak postupovat. 

Podniky nejsou zcela totožné a není možné vytvořit univerzální návod pro případ 

jejich ohrožení. Každý podnik si organizaci krizového řízení musí přizpůsobit 

do svého prostředí, ve kterém se jeho ekonomická činnost odehrává. 
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3.7.5 Hlavní příčiny firemních úpadků 

Základní příčiny firemních úpadků lze rozdělit do dvou částí: selhání ekonomické a selhání 

finanční. Ekonomické selhání je charakteristické tím, že podnik vytváří ztráty, kdy náklady 

jsou vyšší než výnosy. Ekonomické selhání může znamenat situaci, kdy výnos z investice 

je nižší, než kapitálové náklady (Gaughan, 2011), nebo také situaci, kdy výnosy nedosahují 

takové úrovně, která byla plánovaná. Druhou příčinou firemního úpadku je finanční selhání, 

kdy firma není schopna plnit své závazky vůči věřitelům a nemá dostatek likvidity na jejich 

úhradu. K této situaci dochází v případě, kdy je firma předlužená (pasiva převyšují aktiva). 

Firma má problém plnit své závazky vůči svým věřitelům, může se jednat o splátky úvěrů 

a úroků, úhrady faktur, poplatky právníkům, účetním firmám, konzultantům apod. 

A samozřejmě, když firma opakovaně nehradí své závazky, tak reakcí trhu mohou 

být např. nedostupnost/omezení, dostupnost/zdražení financování, snížení odběru zboží, 

neochota dodavatelů poskytnout dodavatelské úvěry, vysoká fluktuace zaměstnanců apod. 

Tyto aspekty pak finanční selhání ještě více prohlubují. 

Studie Dun and Bradstreet (1994) uvádí příčiny úpadků následovně: 

1) finanční faktory (vysoké provozní náklady, přílišná zadluženost, nedostatek kapitálu), 

2) ekonomické faktory (slabá výkonnost segmentu, nízká ziskovost), 

3) katastrofy, 

4) zanedbání, 

5) zpronevěra, 

6) strategické faktory (přílišná expanze, sekundární platební neschopnost), 

7) ostatní. 

Výše zmíněné příčiny úpadků se dají rozšířit dle Studie US Small Business Administration 

(Newton, 2009): 

1) špatné schopnosti řídit cash-flow, 

2) vstup do podnikání s nízkým vlastním kapitálem, 

3) absence kvalitního byznys plánu, 

4) stanovování neadekvátních cen, 

5) neopodstatněný optimismus (vysoký růst obratu, nízká potřeba financování), 

6) podcenění slabin firmy, 

7) nedostatečný marketing, 
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8) nedostatečné zkušenosti, 

9) podcenění konkurence, 

10) nedostatečná delegace řízení, 

11) angažování nesprávných manažerů, 

12) přílišná závislost na jednom zákazníkovi. 

Z výše uvedeného výčtu možných příčin úpadku podniku je zřejmé, že úpadek může způsobit 

celá řada aspektů. Ať už převažuje jeden z nich, který způsobí zásadní problém, nebo se jedná 

o mix různých aspektů dohromady, které mohou vyústit v úpadek. 

3.7.6 Možnosti řešení akutní krize 

Za situace, kdy krize není rozpoznána včas -  v období potenciální či latentní vývojové fáze, 

dostává se krize do třetí fáze – akutní. V této chvíli je možné zaznamenat určité projevy krize, 

které mohou signalizovat, že „něco“ není v pořádku. Jde například o problémy s placením 

dodavatelům za zboží, problémy s úhradou úvěru apod.  Jednou možností zjištění, že je 

v podniku něco v nepořádku, je pouhé náhodné zjištění. Vychází pomalu na povrch, 

že jsou v řízení vážné nedostatky. Druhou možností je zaznamenání krize, která vyplývá 

z průběžného vyhodnocování výsledků finanční analýzy ex post (Zuzák, 2004). 

Zjištění problémů nutně nemusí znamenat „konec“ podniku. Nejdůležitějším krokem 

je samotné a včasné zjištění problémů. Pak je nutné ihned zahájit léčbu podniku, ta když není 

zahájena včas, může se zdravotní stav podniku začít rapidně zhoršovat a vést až k bankrotu. 

Dle Zuzáka (2004) je při identifikaci akutní krize vhodné nejprve provést hrubou 

analýzu – objevit hlavní příčinu nebo příčiny krize – tzv. ohnisko nerovnováhy. 

Pokud je krize identifikována, prvně je potřeba udělat taková opatření, která postupující krizi 

dokážou zastavit nebo alespoň zmírnit. Aby nedocházelo k dalšímu prohlubování problémů 

v podniku. Jedná se hlavně o zastavení negativních faktorů působících na finanční stránku 

podniku. 

První fáze 

První fáze má za úkol zjistit, v jaké situaci se podnik nachází, jak moc krizí byl zasažen 

a co všechno je v následující době potřeba napravit. Důležité je nalézt hloubku krize, 

identifikovat její hlavní příčinu a vytvořit možnosti nápravy. 
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Pro komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace podniku pomocí 

specifických postupů a metod slouží finanční analýzy (Jáčová, Ortová, 2011). 

Dle Synka a Kislingerové (2010) je hlavním smyslem finanční analýzy připravení podkladů 

pro kvalitní rozhodování managementu podniku o fungování podniku. Dle výsledků finanční 

analýzy jsou řízeny finance (finanční struktury a jejich změny), financování oběžných aktiv 

a investic, cenová politika podniku aj.  

Jako vstupní data pro finanční analýzu slouží účetní výkazy a to konkrétně rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát a výkaz cashflow. Na základě těchto výkazů lze provést analýzu absolutních 

ukazatelů, která se člení na horizontální a vertikální analýzu. Dále analýzu poměrových 

ukazatelů, která využívá ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. A třetím 

způsobem jsou bankrotní a bonitní modely. Cílem bankrotních modelů je informovat, 

zda podniku hrozí v dohledné době bankrot (Růčková, 2007). Nejznámějšími bankrotními 

modely jsou: Altmanova formule bankrotu (Z-skóre), Indexy IN (95, 99, 01,05), Taflerův 

model a jiné. Úkolem bonitních modelů je stanovení, zda se jedná o „dobrý“ či „špatný“ 

podnik. Jedná se například o Index bonity, Kralickův quick test, Tamariho model a další. 

Druhá fáze 

Tato fáze vytváří prostor pro zpracování aktuální SWOT analýzy, která by měla podniku 

pomoci nalézt cestu řešení. Analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí může určit 

oblasti a směr řízení tak, aby právě silné stránky a příležitosti byly maximálně využity. 

A naopak slabé stránky a hrozby odhalily další potenciální rizika, kterým by se měl podnik 

snažit vyhnout a co nejrychleji eliminovat jejich vliv. 

Vedle SWOT analýzy lze zmínit i Porterův model pěti sil, který slouží k analýze oborového 

okolí podniku a definovat jeho postavení na trhu. Model se zabývá stávajícími konkurenty, 

potenciálními konkurenty, dodavateli, kupujícími a substituty. 

Přínosem první a druhé fáze je zjištění, zda je podnik schopný dále fungovat či nikoliv. 

Následně se formuluje „co dál“. Dle Zuzáka (2004) mohou nastat tato řešení: 

Získání hodnotových peněz – v případě, kdy se podnik potýká s finančními potížemi, 

úkolem krizového řízení je získat likvidní finanční prostředky. Toho se dá dosáhnout několika 

způsoby: 
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 vyjednání posunutí termínů splátek – bankám a dodavatelům, 

 prodej nebo pronájem majetku, 

 prodej pohledávek, 

 prodej některých skladových zásob, 

 zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, vydáním obligací, atd. 

Po získání finančních prostředků je nutné věnovat pozornost tomu, aby byly maximálně 

účelně využity. Aby nedocházelo k jejich zbytečnému plýtvání. 

Změna strategie podniku 

Autoři Hindls, Holman a Hronová (2003) uvádějí, že strategie podniku znamená určitou 

přípravu na budoucnost. Úkolem je stanovení dlouhodobého cíle, průběhu strategických 

operací a rozmístění podnikových zdrojů. Pro zpracování kvalitní strategie je nutné pochopení 

principů strategického myšlení, znějí dle Hindlse, Holmana a Hronové (2003) následovně: 

 princip variantnosti (strategie musí být vypracována ve více variantách, protože není 

znám vývoj jednotlivých faktorů ovlivňujících podnik), 

 princip permanentnosti (práce na strategii nikdy nekončí), 

 princip celosvětového systémového přístupu, 

 princip tvůrčího přístupu, 

 princip interdisciplinarity (využívají se poznatky a metody ze všech vědních oborů), 

 princip vědomí práce s rizikem, 

 princip koncentrace zdrojů, 

 princip vědomí práce s časem. 

Sanace (oživení, revitalizace) 

Oživení, revitalizace podniku zahrnují taková opatření, která se snaží odstranit ztrátovost 

a nepříznivý vývoj ohroženého podniku. Viditelně vázne odbyt, rostou zásoby, dochází 

k poklesu cash – flow, roste zadluženost a věřitelé nárokují zaplacení jejich splatných 

pohledávek. Jediné, co dokáže krizi předpovědět – je controlling. Po odhalení příčin krize 

následuje vypracování sanačního plánu. Mezi hlavní opatření patří omezení výroby a výdajů, 

zavedení úsporného režimu, omezení, zastavení investic, odprodej pohledávek, nepotřebných 

zásob a jiného majetku, získání sanačního úvěru. Dlouhodobá strategická opatření se zaměřují 
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na zeštíhlení firmy. K tomu je určená restrukturalizace (změna struktury ekonomického 

systému – obranná nebo strategická) a reengineering (Hindls, Holman, Hronová a kol., 2004). 

Cílem sanace je tedy vyhledat ziskové a perspektivní aktivity podniku. Slouží k tomu, aby byl 

podnik zachráněn a mohl existovat i nadále. Jde o dosažení určitého pozitivního obratu 

ve vývoji a snahou je dostat podnik do situace před krizí. Je důležité, aby se na tomto úsilí 

podílely veškeré zainteresované osoby (vlastníci, zaměstnanci, dodavatelé, ale i zákazníci). 

Autoři Vochozka, Mulač a kol. (2012) uvádějí zásady sanace: 

 důležité je se zaměřit na klíčové oblasti a neplýtvat penězi, lidmi a časem na řešení 

přidružených problémů, 

 při realizaci sanačních opatření je potřeba preferovat rychlost před přesností, 

 je třeba stanovit kritickou mez, kdy další pokračování sanace ztrácí smysl. 

Ne každý podnik je sanace schopný. V situaci, kdy je hodnota podniku při likvidaci 

větší než po jeho úspěšné sanaci, je nezbytné podnik zlikvidovat (Pollak, 2003). 

Fúze 

Fúze podniku znamená spojení podniků v jeden jediný. Splynutím buď všechny podniky 

zanikají a vzniká nový podnik, nebo jeden podnik existuje dále a ostatní do něj vplynou. 

Dle obchodního práva může být fúzí i dohoda, ve které jeden podnikatel nabude právní 

nebo faktické možnosti vykonávat kontrolu nad jiným podnikem nebo jeho částí. 

Fúze se dá rozlišovat do tří typů. První je fúze horizontální, kdy splývají podniky, 

které zabezpečují stejné výrobky nebo služby. Dalším typem je fúze vertikální, v tomto 

případě se podnik rozšiřuje směrem ke zdrojům surovin nebo ke konečnému spotřebiteli. 

Třetí typ je fúze konglomerátní, kdy podniky nejsou spojeny ani horizontálně, ani vertikálně 

a operují v oblastech spolu navzájem nesouvisejících (Hindls, Holman, Hronová a kol., 2004). 

Konsolidace 

V případě konsolidace hovoříme o „nejjednodušším“ řešení akutní krize, kdy vzniklá situace 

ještě neohrozila stabilitu podniku, ale je vidět určitý zdroj nerovnováhy. Hlavním cílem 

konsolidace je odstranění ohniska potíží – např. prodej části podniku nebo ukončení ztrátové 

výroby (Zuzák, 2004). Zde se dá uvést příklad fitness centra nabízející službu, o niž bylo 

následně zjištěno, že o danou službu zákazníci nejeví zájem. Fitness centrum by mělo učinit 
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konsolidační opatření, a tudíž nabízenou službu vyřadit ze své nabídky, aby výdaje 

nepřevyšovaly příjmy z nabízené služby. 

Konkurs 

Konkurs představuje speciální druh soudního řízení, při kterém je zpeněžen majetek dlužníka 

a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele. Po skončení konkursu neuspokojené pohledávky 

nezanikají a věřitelé se jich mohou dále domáhat např. prostřednictvím exekuce. Konkurs 

je upraven v InsZ. O prohlášení konkursu rozhoduje insolvenční soud na návrh věřitele 

nebo dlužníka. 

Likvidace podniku 

Vlastník podniku volí likvidaci z důvodu, že chce předcházet dalšímu zhoršení finanční 

situace a následnému bankrotu. Jedná se o prevenci a snahu zabránit dalším negativním 

důsledkům a tím i možnému vyhlášení konkurzu ze strany věřitelů. Při likvidaci dochází 

ke zpeněžení majetkové podstaty, vymáhání pohledávek a vyrovnávání závazků firmy. 

V situaci, kdy zůstane po uhrazení všech dluhů likvidační zůstatek, dochází k jeho rozdělení 

mezi společníky a navrhne se výmaz společnosti z obchodního rejstříku (Hindls, Holman, 

Hronová a kol., 2003). 
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4 METODIKA PRÁCE 

Cílem diplomové práce je sestavení obecných postupů v případě řešení úpadku ziskového 

sportovního zařízení. Obecné postupy poslouží jako určitý návod podnikatelům ve sportovním 

prostředí, jak postupovat v situaci, pokud se dostanou do finančních problémů a setkají 

se s problematikou insolvenčního řízení. Vzhledem k povaze problému a cíli práce, bude tato 

závěrečná práce více teoretická a bude vycházet z kvalitativních výzkumných strategií.  

4.1 Výzkumný soubor 

Dle autora Hendla (2008) hraje velkou roli problém vzorkování jak v kvantitativním, 

tak v kvalitativním výzkumu. Výběrem zkoumaných jednotek ve statistickém šetření 

nebo v experimentu má dojít k zajištění zobecnění výsledků na populaci, z které jednotky 

pocházejí. Pro výzkumníka je důležité posouzení velikosti nepřesnosti při odhadu populačních 

parametrů. To je možné pomocí výpočtů konfidenčních intervalů ukazujících, že přesnost 

je úměrná počtu statistických jednotek a zmenšuje se s velikostí variability studovaného 

parametru. To je ovšem spíše problematikou kvantitativního výzkumu, kdy se získává velké 

množství dat, které je třeba zobecnit na populaci. V případě, kdy by bylo postupováno 

takto v kvalitativním výzkumu, docházelo by k chybování. V tomto typu výzkumu nejde 

o zjišťování frekvenčních rozložení různých proměnných v populaci. V kvalitativních 

výzkumech se pracuje s velkým množstvím proměnných, kdy jejich statistické podchycení 

by bylo nemožné (Hendl, 2008). 

Zkoumanou jednotkou v této diplomové práci jsou sportovní zařízení založená formou 

společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k charakteru práce je využit záměrný, 

nepravděpodobnostní výběr. 

Autor Reichel (2009) uvádí, že pro záměrný, nepravděpodobnostní výběr je dáno, 

že každý z prvků základního souboru nemá stejnou možnost (pravděpodobnost) 

se stát součástí výběrového souboru. Záměrný, nepravděpodobnostní výběr lze provést 

kvótním výběrem, systematickým výběrem, nabalováním (snowball) či úsudkem. 

Pro tuto konkrétní práci bude zvolena metoda výběru úsudkem. Tuto metodu lze nazývat také 

jako výběr účelový (Reichel, 2009). Tato metoda je využívána pro nevelké výběry, 

kdy výzkumník sám přesně zná zkoumaný problém a sám usoudí vhodnost zkoumaných 

prvků. Vychází při tom z výzkumných cílů a také z uvažované podoby zkoumání. 
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Diplomová práce z největší části vychází z InsZ a jeho podrobného zkoumání. Dále se práce 

zabývá konkrétními insolvenčními řízeními v praxi. Proto základním souborem jsou veškerá 

insolvenční řízení společností s ručením omezeným v oblasti sportu veřejně dostupná 

v insolvenčním rejstříku. Bylo by možné provést výběr konkrétních insolvenčních řízení 

například pomocí generátoru náhodných čísel, kdy by každé z jednotlivých řízení mělo šanci 

se dostat do výběrového souboru. Postupně se dají přidat i různá omezení, jako je například 

zúžení insolvenčních řízení jen na určité období (např. 2014 – 2016). Možností existuje 

celá řada, ale pro účely této práce je vhodné využití čistě záměrného výběru, kdy budou 

vybrána taková insolvenční řízení, která nejlépe poslouží ke splnění cíle práce. 

Proto tedy ze základního souboru jsou účelovým výběrem vybrána tři konkrétní insolvenční 

řízení společností s ručením omezeným v oblasti sportu, jak je patrné z obrázku uvedeném 

níže. 

 

Obrázek 4 – výběr insolvenčních řízení do vzorku 

 

Pro výzkum byla vybrána tato zisková sportovní zařízení v úpadku: 

1. Indoor Sport s.r.o. 

2. Basketbalový klub Nový Jičín s.r.o. 

3. Sport Centrum Jarov, s.r.o. 

Dále je nutné pro zobjektivizování výstupů práce provést kvalitativní rozhovory s odborníky 

na insolvenční právo. I zde je potřeba výzkumný soubor zmínit. Základním souborem 

jsou insolvenční správci a advokáti specializující se na insolvenční právo v České republice. 

V diplomové práci byl proveden jeden rozhovor s insolvenčním správcem a jeden 

s advokátem z oboru insolvenčního práva. Odborník byl zvolen na základě dostupnosti. 

Schéma uvedené níže obsahuje výběr odborníků do vzorku. 
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Obrázek 5 – výběr odborníků do vzorku 

 

4.2 Kvalitativní výzkum 

Autor Matula (2013) doslovně definuje kvalitativní výzkum slovy: „Kvalitativní výzkum 

hledá odpovědi na otázky: Proč? Jak? Zjišťuje důvody a příčiny chování lidí, klade důraz 

na podrobné prozkoumání názorů vybraných představitelů cílové skupiny a na zkoumaný 

problém, nebo jev.“  

V publikaci autora Hendla (2008) se lze dočíst, že řada odborníků chápe kvalitativní výzkum 

pouze za vhodný doplněk kvantitativního výzkumu. V současnosti ale kvalitativní výzkum 

získává vedle kvantitativního výzkumu rovnocenné postavení. Definic kvalitativního 

výzkumu existuje celá řada a nelze nalézt jedinou obecně uznávanou definici. Přesto autor 

Hendl (2008, s. 48) uznává definici odborníka na metodologii Creswella a uvádí ji ve svém 

díle: „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník 

vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech 

účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“ 

insolvenční 
správci a advokáti 
specializující se 
na insolvenční 

právo v ČR

insolvenční 
správce

advokát 
specializující 
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insolvenční 

právo



44 

 

Autor Ferjenčík (2010) uvádí rozdíl údajů (dat), kterými se jednotlivé výzkumy zabývají. 

Data v kvalitativním přístupu jsou nenumerická a v kvantitativním nabírají většinou číselnou 

podobu. Kvalitativní výzkum se například zabývá výpověďmi tázaných respondentů, 

analyzováním různých písemných dokumentů podle kvalitativních kategorií, apod. 

Ferjenčík (2010) dodává k problematice kvalitativního výzkumu tvrzení, že posláním 

kvalitativního výzkumu není potvrdit či vyvrátit předem stanovené hypotézy (tak, jak tomu 

bývá u výzkumů kvantitativních), ale jde především o vhled, porozumění a získání informací 

v dané problematice. 

Metod kvalitativního výzkumu existuje celá řada, jedná se zejména o pozorování, analýzu 

textů a dokumentů, interview, audiozáznamy či videozáznamy. 

4.2.1 Analýza dokumentů 

Nedílnou součástí této práce je podrobná analýza InsZ a veřejně dostupných insolvenčních 

řízení v insolvenčním rejstříku. 

Analýza dokumentů je metodou sběru dat, která představuje vyhledávání patřičných 

dokumentů, z nichž chceme získat informace o daném jevu. Dokumenty jsou určité výtvory 

lidské činnosti, které vznikly z jiných důvodů, než je řešený výzkumný problém. 

Mohou nabývat písemné podoby (knihy, časopisy a další tiskoviny), fonetické 

(audionahrávky), obrazové (fotografie, obrazy a jiné), virtuální (informace, diskuze a jiné) 

či trojrozměrné, a to v podobě soch, staveb apod. (Reichl, 2009). 

Dle autora Reichla (2009) lze dělit dokumenty na: 

 dokumenty úřední – protokoly, faktury, záznamy z porad, zákony, atd., rovněž 

sem lze řadit konkrétní insolvenční řízení, která jsou podrobena analýze v této práci, 

 dokumenty veřejné (masmediální) – noviny, knihy, časopisy, publicistická a umělecká 

díla, atd., 

 dokumenty osobní - soukromá korespondence, deníky, zápisky, atd., 

 dokumenty předmětné - sem lze řadit projevy a výsledky lidského užívání určitých 

předmětů a nástrojů - obsah skládek, ohmatanost knih ve veřejných knihovnách a jiné 

další známky opotřebení. 
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Dokumenty úřední byly v práci zkoumány a to InsZ a insolvenční řízení konkrétních 

insolvenčních subjektů. 

4.2.2 Kvalitativní rozhovor pomocí návodu 

Další z použitých metod pro vypracování diplomové práce je kvalitativní rozhovor pomocí 

návodu inspirovaný autorem Hendlem (2008). Rozhovory byly provedeny se dvěma 

odborníky z oboru insolvenčního práva (insolvenční správce a insolvenční advokát). 

Hlavní skupinu metod sběru dat v empirickém výzkumu tvoří naslouchání vyprávění, kladení 

otázek lidem a získávání jejich odpovědí. Dotazování může zahrnovat různé typy rozhovorů, 

dotazníků, škál a testů. Zmíněné metody lze použít samostatně, jako je tomu v dotazníkových 

šetřeních, nebo je lze kombinovat s jinými metodami (Hendl, 2008). Například ve výzkumu 

spokojenosti zákazníků se sportovními službami lze využít kombinace dotazníkového šetření, 

kdy je snaha získat co nejvíce vyplněných dotazníků od respondentů, s kombinací 

kvalitativních rozhovorů s užším počtem zákazníků pro prohloubení dotazníkového šetření. 

Výhodou kvalitativního dotazování oproti pevně zakotvenému dotazníkovému šetření je to, 

že kvalitativní rozhovor lze přizpůsobit a pozměnit prakticky kdykoliv. Kvalitativní rozhovor 

nemusí mít předem danou pevnou strukturu (Brožová, 2018). 

Autor Hendl (2008) uvádí ve své publikaci celou řadu typů rozhovorů: 

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami – sestává z řady pečlivě formulovaných 

otázek, na něž mají dotazovaní odpovědět. Ovšem pružnost v sondování je v tomto případě 

omezenější, než v jiných typech rozhovorů. 

Neformální rozhovor – se spoléhá na spontánní generování otázek v přirozeném průběhu 

interakce (např. během zúčastněného pozorování na sportovní akci). 

Narativní rozhovor – při narativním rozhovoru není subjekt konfrontován 

se standardizovanými otázkami, ale je povzbuzován ke zcela volnému vyprávění. 

Fenomenologický rozhovor – rozhovor zaměřený na historii života dotazovaného. 

Skupinová diskuze, skupinové interview a vyprávění – data lze získávat i od více lidí 

najednou. Mnoho názorů a postojů se však váže na sociální vztahy, proto je někdy lepší 

získávat data v některé sociální skupině.  
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Rozhovor pomocí návodu – tato metoda byla v rámci diplomové práce použita. Metoda 

spočívá v tom, že návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné 

v rámci rozhovoru probrat. Návod má zajistit výzkumníkovi, že se během rozhovoru skutečně 

dostane na všechna témata, která jsou pro něj důležitá. Je zde výhoda, že je čistě na tazatelovi, 

v jakém pořadí a jakým způsobem získá důležité informace, které přiblíží zkoumaný problém. 

Další výhodou je volnost v přizpůsobování formulací otázek podle situace. Návod pomáhá 

udržet zaměření rozhovoru, ale zároveň dovoluje dotazovanému uplatnit vlastní perspektivy 

a zkušenosti. 

Dle autora Hendla (2008) lze využít obecné schéma pro návrh návodu, který uvádí 

ve své publikaci: 

1) Pokud jsme navrhli obecné téma, napíšeme si všechna vedlejší témata a okruhy 

otázek, jež nás budou zajímat. 

2) Uspořádáme oblasti zájmu ve vhodném pořadí. Jaké je jejich logické pořadí? 

Která témata jsou nejdůležitější? Doporučuje se umístit nejdůležitější a citlivá témata 

ke konci rozhovoru. 

3) Zamyslíme se nad formou otázek ke každému tématu. Také si rozmyslíme pořadí 

otázek. 

4) Promyslíme si vhodné prohlubující a sondážní otázky. 

Výše zmíněné body jsou pouze doporučení pro tvorbu návodu, obecnou výhodou 

kvalitativních výzkumů je, že výzkumník se nemusí až tak držet pevné struktury a dodržovat 

pevně stanovená pravidla a stále si může výzkum přizpůsobovat takovým podmínkám, 

které výzkumu umožní přinést požadované informace. 

Do návodu se zahrnou otázky, které jsou následně potřeba od odborníků ujasnit. Cílem práce 

je vytvoření obecného postupu v insolvenčním řízení, který bude spočívat z velké části 

z interpretace insolvenčního zákona. Interpretace zákonů může být často dost subjektivní 

záležitostí a každý z nás může mít na danou problematiku jiný pohled či názor. 

Proto je z tohoto důvodu zvolena metoda dotazování odborníků na insolvenční právo, 

kteří pomohou zobjektivizovat závěrečné výstupy v podobě návodu pro podnikatele 

ve sportovním sektoru. 
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4.2.2.1 Návod pro kvalitativní rozhovory 

Otázky pro insolvenčního správce 

1. Byl jste ustanoven insolvenčním správcem sportovního ziskového zařízení? 

2. Převažují v insolvenčních řízeních (konkursech), ve kterých jste byl ustanoven, 

dlužnické insolvenční návrhy nebo spíše je zahájeno řízení věřitelským insolvenčním 

návrhem? 

3. Podal jste někdy z pozice insolvenčního správce návrh vůči statutárnímu orgánu 

dlužníka, že ručí za dluhy dlužníka z důvodu, že nejednal s péčí řádného hospodáře 

a způsobil tak dlužníkovi úpadek? Vyzval jste statutární orgán někdy k vydání 

prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce za podmínek § 62 ZOK? 

4. Jaký očekáváte vývoj, resp. nápad nových insolvenčních řízení (konkursů) 

po 31. 8. 2020, jakmile skončí ochrana dlužníků dána tzv. LEX COVID? 

5. Zvýší se dle Vašeho názoru počet úpadků sportovních ziskových zařízení? 

6. Byla Vám předložena diplomová práce s názvem „Krizový management a řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení“ – zejména tedy kapitola týkající se řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení v rámci insolvenčního řízení (konkursu). 

Tato část má sloužit jako návod pro sportovní zisková zařízení, jak mají v případě 

úpadku či hrozícího úpadku postupovat. Můžete se vyjádřit, zda je postup ucelený, 

nebo byste jej doplnil poznatkem z praxe? 

7. Obrátilo se na Vás někdy ziskové sportovní zařízení jako na advokáta s žádostí 

o zpracování insolvenčního návrhu?  

8. Sepisoval jste někdy a následně přihlašoval pohledávku do insolvenčního řízení 

ziskového sportovního zařízení? 

Otázky č. 7 a 8 jsou určeny navíc pro zodpovězení pouze insolvenčnímu správci, 

který je také advokát. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato kapitola je zaměřena na řešení úpadku ziskového sportovního zařízení v insolvenčním 

řízení. Je zde pojednáno o povinnosti podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, o průběhu 

insolvenčního řízení a o odpovědnosti statutárního orgánu za nepodání insolvenčního návrhu. 

Vzhledem k tomu, že je oblast insolvenčního řízení velice obsáhlá, byla zaměřena pozornost 

na řešení úpadku dlužníka konkursem, jako na likvidační způsob řešení úpadku. Reorganizace 

jako sanační způsob řešení úpadku je zmíněna pouze okrajově. Uvedeny jsou konkrétní 

konkursy sportovních ziskových zařízení dostupné v insolvenčním rejstříku, a to za účelem 

uvedení jednotlivých kroků a postupů v insolvenčním řízení, a také za účelem uvedení 

příkladů z praxe. Dále jsou uvedena shrnutí rozhovorů s odborníky zabývajícími 

se insolvenčním právem. 

V souvislosti s konkursem je obsáhle rozebrána odpovědnost statutárních orgánů a dalších 

osob za nepodání včasného insolvenčního návrhu a riziko vzniku ručení za dluhy sportovního 

ziskového zařízení. Zároveň jsou uvedeny i situace, za jakých je jejich odpovědnost 

vyloučena.  

Povinnost podat insolvenční návrh je mimo jiné případy vyloučena (je však časově omezena) 

i v rámci přijatého tzv. LEX COVID (zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních 

ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, 

poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona 

a občanského soudního řízení), které bylo žádoucí v současné situaci také uvést, 

neboť i koronavirová epidemie může být příčinou vzniku dluhů a vzniku krize sportovního 

ziskového zařízení. 

Aby téma insolvenčního řízení bylo v práci ucelené, byla pozornost věnována také postihu 

úpadkových deliktů v režimu trestního práva, a dále postupu při přihlašování pohledávek 

věřitelem do insolvenčního řízení dlužníka. Sportovní ziskové zařízení může být také v pozici 

věřitele a evidovat pohledávku za svým dlužníkem. Je tak nutné monitorovat své dlužníky 

v insolvenčním rejstříku, aby se sportovní ziskové zařízení nedostalo do krizové situace 

tím, že nestihne v zákonné lhůtě přihlásit přihlášku pohledávku do insolvenčního řízení, 

a tím tak značně sníží vymahatelnost jeho pohledávky. 
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5.1 Insolvenční řízení 

V rámci následujících kapitol, bude namísto subjektu „ziskové sportovní zařízení“, používán 

pojem dlužník, jelikož tento pojem je užíván insolvenčním zákonem. 

Insolvenční řízení je upraveno zákonem InsZ. Předmětem insolvenčního řízení je dlužníkův 

úpadek či jeho hrozící úpadek. Cílem je pak uspořádání majetkových vztahů k osobám, 

které jsou dotčeny úpadkem či hrozícím úpadkem dlužníka (tj. zejména k věřitelům), a dalším 

cílem je co nejvyšší a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční řízení 

se vyznačuje tzv. mnohostí věřitelů (tzn. minimálně dva), čímž se liší od exekučního řízení 

nebo od výkonu rozhodnutí, které vede jeden věřitel za účelem vymožení své pohledávky. 

Věřitelé v insolvenčním řízení mají zásadně stejné nebo obdobné postavení, 

které jim zaručuje rovné možnosti. Věřitelé ve stejném postavení, musejí být uspokojeni 

v rámci řešení úpadku konkursem stejnou měrou, tzn. procentuálně stejně.  

Od zahájení insolvenčního řízení u místně příslušených krajských soudů jsou veškerá 

usnesení, návrhy, přihlášky věřitelů a další listiny, zveřejňovány v insolvenčním rejstříku, 

který je veřejně přístupný, a to elektronicky na webové adrese: www.isir.justice.cz. 

Insolvenční rejstřík je v § 419 InsZ definován jako informační systém veřejné správy, 

jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. V insolvenčním rejstříku jsou mimo 

jiné vedeny insolvenční spisy jednotlivých dlužníků. To je důležité zejména pro věřitele 

dlužníka, kteří si v dnešní době musejí hlídat, zda jejich dlužník nepodal insolvenční návrh, 

nebo zda jej nepodal další z věřitelů, aby nedošlo k propadnutí lhůty k přihlášení jejich 

pohledávky za dlužníkem.  

5.2 Definice úpadku a hrozícího úpadku z pohledu insolvenčního zákona  

Dlužník je v úpadku, pokud má více věřitelů (tj. výše avizovaná mnohost věřitelů) a peněžité 

závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, 

tzn., že je v platební neschopnosti. Ohledně platební neschopnosti je pak v § 3 odst. 2 InsZ 

upravena vyvratitelná právní domněnka: „Má se za to, že dlužník není schopen plnit 

své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, 

nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout 

uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí 

http://www.isir.justice.cz/
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nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ, 

kterou mu uložil insolvenční soud.“2 

Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem může být v úpadku také tehdy, 

je-li předlužena. Jde o subjekty, které vedou povinně účetnictví, jinak by se forma úpadku 

v podobě předlužení nedala zjistit. Taková situace nastává tehdy, má-li dlužník více věřitelů 

a jeho majetek nepřevyšuje souhrn jeho závazků. Při stanovování hodnoty majetku se musí 

přihlédnout také k další správě majetku a k dalšímu provozování jeho podniku, 

lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě 

majetku nebo v provozu podniku pokračovat (§ 3 odst. 4 InsZ). 

Hrozící úpadek dlužníka je dle § 3 odst. 5 InsZ situace, kdy lze se zřetelem ke všem 

okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou 

část svých peněžitých závazků.  

Jde o stav, kdy dlužník řeší svojí majetkovou situaci s ohledem na budoucí okolnosti. 

Pro představu lze uvést situaci, kdy odběratelé dlužníka nehradí peněžité závazky 

a ten je na nich finančně, potažmo existenčně závislý a nebude naopak moci uhradit 

své závazky. Aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu pro tuto formu úpadku 

má pouze dlužník. Dlužník podáním návrhu zabrání navyšování jeho závazků o náklady 

nalézacího, případně exekučního řízení apod. Tato forma úpadku se pak řeší sanačními 

způsoby, a to reorganizací nebo oddlužením. Není však vyloučeno, že se zkraje insolvenčního 

řízení změní hrozící úpadek v úpadek a poté je dlužníkova majetková situace také řešena 

konkursem. 

O zjištění úpadku nebo hrozícího úpadku rozhoduje insolvenční soud usnesením, 

a to na základě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, věřitelem, nebo zaměstnancem 

dlužníka. Často bývá usnesení o zjištění úpadku dlužníka spojeno s prohlášením konkursu 

na majetek dlužníka. Se zveřejněním usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku je spojeno 

mnoho účinků, které jsou upraveny v § 140 – 140e InsZ.  

  

                                                
2 Pro úplnost je vhodné uvést, že je v InsZ v § 3 odst. 3 dále upravena další vyvratitelná právní domněnka, 

na základě které naopak dlužník – podnikatel, který vede účetnictví, v úpadku není. Jde o vyhodnocení 

tzv. mezery krytí. 
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Těmito účinky jsou: 

1. Specifické podmínky započtení vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka 

Zákonné podmínky pro započtení musí být zpravidla splněny před rozhodnutím 

o způsobu řešení úpadku. V § 140 odst. 3 InsZ jsou dále stanoveny podmínky, 

kdy započtení není možné, a to tehdy, jestliže se věřitel se započitatelnou pohledávkou 

do insolvenčního řízení nepřihlásil, nebo ji získal neúčinným právním jednáním, 

nebo v době, kdy pohledávku nabyl, věděl o úpadku dlužníka, anebo neuhradil 

splatnou pohledávku dlužníkovi v rozsahu, ve kterém dlužníkova pohledávka 

převyšuje pohledávku věřitele. 

 

2. Přerušení řízení 

Zveřejněním rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku se přerušují soudní 

a rozhodčí řízení o pohledávkách a dalších právech náležejících do majetkové 

podstaty, které se přihlašují do insolvenčního řízení, nebo se považují za uplatněné. 

U přerušených řízení neběží stanové lhůty (§ 140a InsZ). Nová shora uvedená řízení 

se nezahajují. 

Jiná řízení se nepřerušují, ale nelze rozhodnout o náhradě škody nebo jiné újmy. 

Nepřerušují se daňová řízení, řízení ohledně vkladu práva k nemovitostem, řízení 

o dlužných mzdových nárocích zaměstnanců3, řízení o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 140d InsZ).  

 

3. Výkon rozhodnutí a exekuce 

Majetek ve vlastnictví dlužníka, nebo majetek, který naleží do jeho majetkové 

podstaty nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, resp. nelze nařídit 

nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci (§ 140e InsZ).4 

5.3 Konkurs 

Insolvenční zákon upřednostňuje řešení úpadku dlužníka sanační formou, tedy reorganizací. 

Pokud není možné řešit úpadek dlužníka reorganizací, lze jej řešit jedině konkursem, 

který je likvidační formou řešení úpadku. Podle § 244 InsZ je konkurs způsob řešení úpadku 

                                                
3 Řízení podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 

a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. 
4 S výjimkou výkonu či exekuce rozhodnutí insolvenčního soudu dle § 203 odst. 5 InsZ. 
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spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky 

věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, 

že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud insolvenční zákon nestanoví 

jinak. 

Okamžikem zveřejněním rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku nastávají 

účinky prohlášení konkursu. Tímto okamžikem dlužník ztrácí dispoziční práva, 

která přecházejí na ustanoveného insolvenčního správce. Insolvenční správce dále vykonává 

akcionářská práva spojená s akciemi, které jsou zahrnuty do majetkové podstaty, 

činí rozhodnutí ohledně obchodního tajemství a mlčenlivosti, je v pozici zaměstnavatele 

vůči dlužníkovým zaměstnancům, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vede účetnictví a plní 

daňové povinnosti (§ 246 odst. 1 InsZ). 

Prohlášením konkursu až na určité případy podle zvláštních právních předpisů, provoz 

dlužníkova podniku nekončí.5 Provoz dlužníkova podniku končí až prodejem podniku jednou 

smlouvou v rámci zpeněžování majetkové podstaty, nebo rozhodnutím insolvenčního soudu, 

které je vydáno na návrh insolvenčního správce po vyjádření věřitelského výboru 

(je-li jmenován) (§ 261 InsZ). 

Ve většině případech, kdy je prohlášen na majetek dlužníka konkurs, již provoz podniku 

fakticky neprobíhá, tudíž správce podnik dle shora uvedených podmínek ukončovat nemusí. 

Pokud ale provoz podniku nadále probíhá, musí se správce snažit provoz s péčí řádného 

hospodáře udržet. Ověří si podmínky, na základě kterých je podnik provozován a předloží 

insolvenčnímu soudu a věřitelům zprávy o své činnosti obsahující hospodaření dlužníka. 

Pokud další provoz bude potřebovat neúnosné zvýšení nákladů, může insolvenční správce 

provozování podniku ukončit. Lze tedy konstatovat, že pokračovat v podniku dlužníka 

by mělo docházet jen tehdy, pokud provozovaný podnik přináší zisk (přínos pro věřitele) 

a lze očekávat tak vyšší uspokojení věřitelů, než pokud by se podnik prodal již s ukončenou 

činností. Měřítkem pro rozhodnutí insolvenčního správce je tedy vyšší uspokojení 

dlužníkových věřitelů. 

                                                
5 Pojem „podnik dlužníka“ používán insolvenčním zákonem je zastaralý, neboť v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanském zákoníku (účinném od 1. 1. 2014), se nyní namísto tohoto pojmu, používá pojem „obchodní závod“,  

což je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování 

jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu (§ 502 NOZ). 
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Insolvenční správce musí také při rozhodování o zachování provozování podniku uvážit 

kromě dominantních ekonomických důvodů i společensko-sociální aspekty (Kozák, 2019).  

Pokud není možné pokračovat v provozu podniku dlužníka, nebo není možné jej prodat 

jedinou smlouvou, je úkolem insolvenčního správce zpeněžit majetek dlužníka a dosaženým 

výtěžkem poměrně uspokojit pohledávky insolvenčních věřitelů. Insolvenční správce 

je vykonavatelem vůle věřitelů (zejména zajištěných věřitelů, tj. věřitelé, jejichž pohledávka 

je zajištěna majetkem dlužníka, např. zástavním právem) intencích insolvenčního zákona. 

Na jeho činnost a legitimitu průběhu konkursu dohlíží insolvenční soud. 

I v některých případech konkursu, jako likvidační formy řešení úpadku, lze nalézt prvky 

sanační, a to tehdy, pokud obchodní závod (podnik) zůstává nadále v provozu, pokračuje 

jeho činnost a poté dojde k prodeji podniku.  

Důsledkem řešení úpadku právnické osoby formou konkursu je většinou její zánik, k němuž 

dochází po ukončení konkursního řízení.  

Co se týká pojmu „poměrného uspokojení věřitelů dlužníka“, tak ten nelze chápat 

jako rovnost všech věřitelů. Existuje jistá jejich nerovnost s ohledem na rozdělení věřitelů 

do skupin dle pořadí, resp. priority jejich pohledávek. 

Skupiny věřitelů se dělí dle povahy jejich pohledávek vůči dlužníku. Pohledávky jsou:  

a) pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 InsZ, př. odměna insolvenčního správce),  

b) pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 InsZ, 

př. pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců),  

c) zjištěné zajištěné pohledávky přihlášených věřitelů,  

d) zjištěné nezajištěné pohledávky přihlášených věřitelů. 

Pořadí uspokojování pohledávek věřitelů je řešeno v § 305 InsZ. Nejprve se uspokojují 

pohledávky v bodech a) až c), a až poté pohledávky v bodě d). V konkursním řízení mohou 

být uspokojeni všichni věřitelé v celém rozsahu, ale není to obvyklé. Většinou věřitelé 

se zjištěnou nezajištěnou přihlášenou pohledávkou budou uspokojení pouze v částečném 

rozsahu (Kozák, 2019). 
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V závěru zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, insolvenční správce předkládá 

insolvenčnímu soudu konečnou zprávu. V konečné zprávě musí být obsažena celková 

charakteristika činnosti insolvenčního správce s vyčíslením finančních výsledků, včetně 

přehledu všech typů pohledávek, uspokojených nebo těch, které zbývají uspokojit, přehledu 

o výdajích vynaložených v souvislosti s majetkovou podstatou, přehledu o zpeněžení 

majetkové podstaty, přehledu plnění zajištěným věřitelům (pokud byli přihlášeni), přehledu 

o významných jednáních a úkonech v průběhu insolvenčního řízení (§302 odst. 2 InsZ).  

Konečná zpráva musí vyústit k vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi konkrétně 

uvedené věřitele. Současně v této zprávě insolvenční správce vyčíslí svou odměnu a výdaje 

podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčních správců, o náhradách jeho hotových 

výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných 

výdajů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy insolvenční správce dále předloží 

soudu návrh rozvrhového usnesení, ve kterém uvede, kolik má být vyplaceno na každou 

pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (§ 306 odst. 1 InsZ). 

Insolvenční soud po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění usnesení, 

vydá rozhodnutí, že se konkurs ruší. Tím zanikají i účinky prohlášení konkursu, které byly 

uvedeny výše. Za dlužníka, který je právnickou osobou, budou opět jednat jeho statutární 

orgány. 

Po zrušení konkursu lze ve lhůtě 10 let na základě seznamu pohledávek podat návrh na výkon 

rozhodnutí nebo exekuce pro neuspokojenou zjištěnou pohledávku, která nebyla dlužníkem 

v insolvenčním řízení popřena (§ 312 odst. 4 InsZ). 

Pro úplnost je vhodné uvést, že ke zrušení konkursu může dojít také v případech, kdy se zjistí, 

že je majetek pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. V těchto případech není ani možné 

uhradit z majetku dlužníka odměnu a náklady insolvenčního správce, které jsou pak hrazeny 

ze státního rozpočtu. Pokud dojde ke zrušení konkursu z tohoto důvodu, je takové rozhodnutí 

podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku (§ 312 odst. 3 InsZ). 

Nepatrný konkurs  

O nepatrný konkurs jde mimo jiné u dlužníka, u něhož nebyl zjištěn celkový obrat podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, za poslední účetní období 
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předcházející prohlášení konkursu přesahující 2 000 000 Kč a dlužník nemá více 

než 50 věřitelů (§ 314 odst. 1 InsZ). V nepatrném konkursu se postupuje s menšími 

odchylkami. Dá se říci, že jde o procesně jednodušší řízení. Pro představu insolvenční správce 

může vyloučit nedobytné pohledávky a věci či jiné neprodejné majetkové hodnoty 

bez souhlasu insolvenčního soudu nebo věřitelského orgánu. Lze také spojit rozhodnutí 

o konečné zprávě současně s rozvrhovým usnesením. 

5.4 Reorganizace 

V diplomové práci je stěžejní uvést postupy při likvidačním způsobu řešení úpadku dlužníka, 

tj. při konkursu. Pro úplnost je ale vhodné uvést ve stručnosti i další způsob řešení úpadku 

dlužníka, a to způsob sanační, tj. reorganizaci.  

Reorganizací se může řešit jak hrozící úpadek, tak úpadek dlužníkova podniku. Jde zpravidla 

o postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování podniku dlužníka, ve kterém 

jsou zajištěna opatření k ozdravění hospodaření podle insolvenčním soudem schváleného 

reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou plnění ze strany věřitelů (§ 316 odst. 1 InsZ). 

Aby byla reorganizace přípustná, musí být celkový roční úhrn čistého obratu dlužníka podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, za poslední účetní období 

předcházející insolvenčnímu návrhu ve výši alespoň 50 000 000 Kč, nebo musí dlužník 

zaměstnávat nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru (§ 316 odst. 4 InsZ). 

Reorganizace je soudní forma restrukturalizace, na základě které dochází ke změně kapitálové 

a majetkové struktury dlužníka. Lze tak reagovat na změny a aktuální situaci na trhu, 

řešit staré dluhy a nadále pokračovat v činnosti. Cílem tohoto sanačního způsobu řešení 

úpadku je zabránit zániku provozu podniku dlužníka (resp. obchodního závodu), a to zejména 

pomocí uplatnění ozdravných opatření, jako je například restrukturalizace pohledávek 

věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství 

nebo v odkladu jejich splatnosti, prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo 

prodejem dlužníkova podniku, vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem 

těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, 

nebo zajištěním financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části atd. (§ 341 

odst. 1 InsZ). 
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Obrázek 6 – likvidační a sanační řešení 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Žižlavského a Kozáka (2019) 

Z obrázku č. 6, který je zpracován dle JUDr. Michala Žižlavského, insolvenčního správce 

a advokáta, je patrné, že lze zachovat provoz podniku v obou způsobech řešení úpadku. 

U reorganizace však dojde k prodeji závodu dlužníka novému majiteli. Sanace 

v tomto případě spočívá v tom, že se závod dlužníka zbaví zátěže, a to špatné kapitálové 

struktury svého majitele. S novým majitelem získá novou kapitálovou strukturu, zbaví 

se starých dluhů, zachová si dodavatelské a odběratelské vztahy, a udrží si své zaměstnance 

(Kozák a Žižlavský, 2019).  

Dalším rozdílem je skutečnost, že v konkursu prodejem podniku dlužníka nezanikají staré 

dluhy dlužníka. U reorganizace je tomu naopak. 

5.5 Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení 

Věřitel, který eviduje pohledávku vůči dlužníkovi, který podal na svou osobu insolvenční 

návrh či insolvenční návrh podal věřitel, musí svou pohledávku do insolvenčního řízení 

přihlásit. Formulář pro vyplnění přihlášky pohledávky je zveřejněn v insolvenčním rejstříku. 

Věřitel postupuje při popisu vzniku pohledávky a dalších skutečností stejně, jako při sepisu 

žaloby. Všechna svá tvrzení musí prokázat listinnými důkazy. Lhůta k podání přihlášky 

činí 2 měsíce od účinků usnesení o zjištění úpadku dlužníka (tj. od jeho zveřejnění 

v insolvenčním rejstříku). Skutečnost, že je dlužník v úpadku, si musí věřitel hlídat sám, 
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nebo prostřednictvím placených monitoringových softwarů, které na úpadek dlužníka 

upozorní. Přihláška pohledávky je adresována příslušnému insolvenčnímu soudu, 

který ji postoupí insolvenčnímu správci k přezkumu. Pozitivním aspektem přihlašování 

pohledávky do insolvenčního řízení je, že věřitel nehradí soudní poplatek, jako je tomu 

u běžné žaloby. Po skončení insolvenčního řízení slouží výpis ze seznamu přezkoumaných 

pohledávek jako exekuční titul pro další vymáhání neuspokojené pohledávky, které 

však již bývá prakticky neúspěšné. 

Některé pohledávky se nepřihlašují, ale uplatňují. Na ty neplatí ona výše uvedená lhůta 

2 měsíců.6 Dle § 203 odst. 1 InsZ platí, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky 

jim postavené na roveň se uplatňují písemně u osoby s dispozičními oprávněními (v konkursu 

vůči insolvenčnímu správci). Lhůta také neplatí pro pracovněprávní pohledávky zaměstnanců 

dlužníka. Pracovněprávní pohledávky jsou dokonce uplatněny i tak, že jsou zjištěny 

buď z účetnictví dlužníka, nebo z evidence vedené dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (to platí v případě, neuplatní-li zaměstnanec 

pohledávku v jiné výši sám). 

5.6 Podání insolvenčního návrhu 

Insolvenční návrh může podat sám dlužník, nebo její věřitel, i zaměstnanec dlužníka, pokud 

má vůči dlužníkovi pracovněprávní pohledávku. Z důvodu možnosti vystavení se postihu 

spočívajícím v ručení za závazky společnosti je vhodné, aby podal statutární orgán dlužníka 

insolvenční návrh dříve než věřitel. Odpovědnosti statutárního orgánu za nepodání 

insolvenčního návrhu je věnována samostatná kapitola diplomové práce – 5.9. 

Insolvenční návrh, který podává sám dlužník, musí obsahovat kromě obecných náležitostí 

obchodní firmu či název, identifikační číslo osoby a sídlo, dále pak musí dlužník uvést 

všechny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a musí 

uvést důkazy, kterých se dovolává. Z návrhu musí být patrno, čeho se navrhovatel dovolává. 

Ve většině případů insolvenční návrh obsahuje návrh na zjištění úpadku dlužníka s návrhem 

na řešení úpadku konkursem. Pokud podává insolvenční návrh věřitel, musí mimo 

jiné připojit přihlášku své splatné pohledávku vůči dlužníkovi (§ 105 odst. 1 InsZ). Současně 

                                                
6 Pohledávky se uspokojují kdykoli po rozhodnutí o úpadku. V případě konkursu dle usnesení Vrchního soudu 

v Praze č.j. 1 VSPH 42/2009-B-52, musí být pohledávka za majetkovou podstatou a pohledávka postavená na 

roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, uplatněna nejpozději před pravomocným schválením konečné 

zprávy, neboť konečná zpráva vyúsťuje k částce, která je určena pro rozvrh, tedy pro uspokojení nezajištěných 

věřitelů. 
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mu musí být známa pohledávka alespoň jednoho dalšího věřitele, aby byla zachována 

podmínka mnohosti věřitelů. 

K insolvenčnímu návrhu dlužníka musí obligatorně připojeny listiny, jako je seznam majetku, 

seznam závazků s uvedením jmen věřitelů, seznam zaměstnanců a listiny, které dokládají 

úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka (§ 104 InsZ). V seznamu majetku musí dlužník uvést 

svůj majetek jednotlivě, a to včetně pohledávek za jeho věřiteli. U těchto pohledávek uvádí, 

na základě jakého důvodu vznikly, jejích výši a neposledně se vyjádří i k jejich dobytnosti. 

Pokud ohledně nějaké pohledávky běží soudní nebo jiné řízení, nebo již bylo rozhodnuto, 

musí tuto skutečnost dlužník také uvést (§ 104 odst. 2 InsZ). 

Dlužník musí při podávání insolvenčního návrhu počítat s tím, že mu bude insolvenčním 

soudem vyměřena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to až do výše 

50.000,- Kč. Soud vyměřuje zálohu i v případech, kdy je patrné, že je zcela nemajetný. 

Bývalý či současný zaměstnanec dlužníka s pracovněprávní pohledávkou zálohu na náklady 

řízení nehradí. Pokud podá na dlužníka – na právnickou osobu podnikatele, insolvenční návrh 

věřitel, hradí zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč (§ 108 odst. 1). 

5.7 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy dojde insolvenční návrh k věcně příslušnému soudu. 

S okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení 

v insolvenčním rejstříku, jsou spojeny poměrně důležité účinky, které upravují 

§§ 109 – 110 InsZ, z nichž jsou zde uvedeny ty podstatné pro téma diplomové práce. 

1. pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny 

žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou, 

2. právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka 

nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt 

jen za podmínek stanovených insolvenčním zákonem, 

3. výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, 

jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, 

nelze jej však provést. 

4. Lhůty k uplatnění práv, která lze podle odstavce 1 uplatnit pouze přihláškou, 

po zahájení insolvenčního řízení nezačínají nebo dále neběží. 
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5. Věřitelé dlužníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit 

v něm své pohledávky přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě 

nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek. 

Co se týká nakládání s majetkem podstaty po zahájení insolvenčního řízení, tak platí, 

že pokud insolvenční soud nerozhodne jinak, má dlužník povinnost zdržet se od okamžiku, 

kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou 

podstatou a také s majetkem, který do ní může náležet, došlo-li by tím k podstatné změně 

ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku nebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. 

Dané omezení neplatí například pro úkony, které jsou nutné k provozování podniku v rámci 

obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody nebo u hrazení pohledávek za majetkovou 

podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

(§ 111 odst. 2 InsZ). Pokud dlužník učiní některé úkony v rozporu s výše uvedeným,  

jsou tyto jeho úkony vůči věřitelům neúčinné. Aby nebyly neúčinné, je nutné, aby si předtím 

dlužník nebo jeho věřitel, zajistil souhlas insolvenčního soudu. 

Insolvenční soud může i bez návrhu vydat předběžné opatření, kterým do doby vydání 

rozhodnutí o úpadku, zabrání změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. 

Předběžným opatřením dlužníkovi uloží povinnost nenakládat s věcmi nebo právy, 

které náležejí do majetkové podstaty, nebo dovolí dlužníkovi nakládat s majetkovou 

podstatou, ale pouze se souhlasem předběžného správce, kterého současně předběžným 

opatřením insolvenční soud ustanoví (§ 113 odst. 1 InsZ).7 

5.8 Moratorium 

Moratorium je časový prostor, který může ještě dlužník využít k ochraně před věřiteli 

a pokusit se ještě chod podniku zachránit. Zejména se tento institut používá při mimosoudních 

jednáních s věřiteli o podobě připravované reorganizaci. 

Návrh na vyhlášení moratoria může podat pouze dlužník podnikatel, tj. i ziskové sportovní 

zařízení, a to buď před zahájením insolvenčního řízení, nebo současně s dlužnickým 

insolvenčním návrhem, nebo do 15 dnů od doručení podání věřitelského insolvenčního 

návrhu (§ 115 InsZ).  

                                                
7 Insolvenční soud doručí stejnopis předběžného opatření i např. příslušnému katastrálnímu úřadu, je-li část 

majetkové podstaty dlužníka zapsána v katastru nemovitostí. To platí obdobně i pro další veřejné či neveřejné 

seznamy (§ 113 odst. 3 InsZ). 
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Moratorium může být nařízeno nejdéle na 3 měsíce s možností prodloužení o 30 dnů. Po dobu 

moratoria nemůže insolvenční soud vydat usnesení o úpadku. 

Okamžikem vyhlášení moratoria nastávají účinky zahájení insolvenčního řízení (§ 120 InsZ), 

které jsou v diplomové práci rovněž uvedeny. 

Pokud dlužník nesplní podmínky pro vyhlášení moratoria, nebo se nachází v takové situaci, 

kdy je nereálné chod jeho podniku zachránit a dále se nezadlužovat, je nutné podat 

insolvenční návrh (pokud nebyl podán zároveň s návrhem na vyhlášení moratoria). 

Důležité je však uvést i odpovědnost dlužníka za porušení jeho povinností v době moratoria. 

Dlužník odpovídá věřitelům za škodu nebo jinou újmu, kterou jim porušením povinností 

způsobí.8 Za tuto škodu nebo jinou újmu neodpovídá jen dlužník, ale i členové statutárního 

orgánu dlužníka. 

5.9 Odpovědnost statutárního orgánu za nepodání insolvenčního návrhu 

Členové statutárního orgánu ziskového sportovního zařízení ve smyslu obchodní společnosti 

musí mít při nepříznivé finanční situaci na paměti, že by mohla na ně dopadnout ustanovení 

NOZ a ZOK, která se týkají jejich ručení při úpadku společnosti. Dle § 68 ZOK9 platí, 

že na návrh insolvenčního správce nebo věřitele společnosti, může soud rozhodnout, 

že člen statutárního orgánu ručí za splnění povinností společnosti. Taková situace může nastat 

tehdy, pokud je společnost v úpadku (je již zjištěn insolvenčním soudem) a člen (nebo bývalý 

člen) statutárního orgánu společnosti věděl nebo měl a mohl vědět, že je společnost 

v hrozícím úpadku, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení 

vše potřebné a rozumně předpokladatelné. Jde o ustanovení inspirované z britské právní 

úpravy a užívá se pro něj pojem: wrongful trading. Člen statutárního orgánu musí tedy jednat 

vždy s péčí řádného hospodáře, neboť jeho jednání se bude posuzovat dle pravidel 

podnikatelského úsudku (business judgement rule) a bude na něm případně prokázat, 

že jednal náležitě, informovaně, v zájmu společnosti. Nelze však říci, že nese veškerá rizika, 

která mohou v rámci podnikání nastat. Nemůže předvídat například nahodilé události, 

ale může poznat zejména z účetnictví společnosti, že neprosperuje a učinit zavčas vhodná 

opatření. Takovým opatřením je analýza výkonnosti jednotlivých částí podniku, snižování 

                                                
8 Povinnosti se lze zprostit, prokáže-li dlužník, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení 

veškerého úsilí, které je možné spravedlivě požadovat (§ 127 odst. 1 InsZ). 
9 Ustanovení je účinné do 31. 12. 2020 
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nákladů atd. Dalším možným postupem je povolání krizových manažerů, kteří mají 

zkušenosti z oblasti krizového řízení. Právě krizovým manažerům poskytuje § 68 odst. 2 ZOK 

kvazi výjimku z výše popsaného ručení za povinnosti společnosti, jelikož jsou dosazeni 

do funkce prokazatelně za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace 

společnosti. I přesto, že se člen statutárního orgánu společnosti snaží učinit ochranná 

a ozdravující opatření, nevyhne se často podání insolvenčního návrhu z důvodu, 

že se společnost nachází v úpadku. Bez dalšího to neznamená, že by nemohl být statutární 

orgán poté statutárním orgánem dalších společností. Aby byl vyloučen z možnosti vykonávat 

tuto funkci v jiné společnosti, musí insolvenční soud vydat o této skutečnosti samostatné 

rozhodnutí (může jej vydat i bez návrhu). Insolvenční soud vydá rozhodnutí, kterým rozhodne 

o vyloučení, vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení najevo, že výkon funkce osobou člena 

statutárního orgánu s přihlédnutím ke všem okolnostem případu vedl k úpadku společnosti 

nebo přispěl-li po zahájení insolvenčního řízení zřejmě svým jednáním ke snížení majetkové 

podstaty a k poškození věřitelů (§ 64 odst. 1 a odst. 2 ZOK). Lze říci, že bude vydáno takové 

rozhodnutí, pokud člen statutárního orgánu v posledních 3 letech závažně a opakovaně 

nepostupoval s péčí řádného hospodáře. Rozhodnutí o vyloučení člena statutárního orgánu 

pak může být podkladem pro rozhodnutí, že člen statutárního orgánu ručí za splnění 

povinností společnosti. Nelze tedy vyloučit, že se mohou věřitelé domoci dalšího uspokojení 

i touto cestou. Věřitelé navíc mají zjednodušenou cestu spočívající v povinnosti tvrzení 

před soudem, že došlo k porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Povinnost 

důkazní je na straně člena statutárního orgánu. 

Shora nastíněná právní úprava nebyla vnímána jako dostatečná, což znamená, že ustanovení 

týkající se odpovědnosti členů statutárního orgánu za případný úpadek společnosti doznají 

změn. Konkrétně bude od 1. 1. 2021 účinné zcela nové ustanovení § 66 ZOK upravující 

zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace10. Ustanovení § 66 ZOK obsahuje 

následující zpřísněnou úpravu: 

(1) Přispěl-li člen statutárního orgánu porušením svých povinností k úpadku obchodní 

korporace a bylo-li v insolvenčním řízení již rozhodnuto o způsobu řešení úpadku obchodní 

korporace, insolvenční soud na návrh insolvenčního správce:  

a) rozhodne o povinnosti tohoto člena vydat do majetkové podstaty prospěch získaný 

ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od obchodní korporace 

                                                
10 Pojem obchodní korporace je pojmem nadřazeným pro obchodní společnosti a družstva. 
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obdržel, a to až za období 2 let zpět před zahájením insolvenčního řízení, jedná-li 

se o insolvenční řízení zahájené na návrh jiné osoby než dlužníka; není-li vydání prospěchu 

možné, nahradí jej člen statutárního orgánu v penězích, a  

b) byl-li na majetek obchodní korporace prohlášen konkurs, může také rozhodnout, že tento 

člen je povinen poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše rozdílu mezi souhrnem 

dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace; při určení výše plnění insolvenční soud 

přihlédne zejména k tomu, jakou měrou přispělo porušení povinnosti k nedostatečné 

výši majetkové podstaty.  

 (2) Insolvenční správce podá návrh podle odstavce 1 také tehdy, rozhodne-li  

o tom věřitelský výbor. Nejsou-li v majetkové podstatě peněžní prostředky potřebné ke krytí 

nákladů na podání návrhu a vedení řízení, může insolvenční správce podmínit podání návrhu 

nebo další pokračování v řízení tím, aby mu věřitelé poskytli na úhradu těchto nákladů 

přiměřenou zálohu. Skončí-li řízení úspěchem insolvenčního správce, mohou věřitelé, 

kteří zálohu poskytli, požadovat její náhradu jako pohledávku za majetkovou podstatou.  

 (3) Řízení podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle insolvenčního zákona. 

Insolvenční soud oznámí bez zbytečného odkladu své rozhodnutí soudu, který je oprávněn 

rozhodnout o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace. 

V současné době, tj. do 31. 12. 2020 je účinné ustanovení § 62 ZOK, které je zakomponované 

do nového znění § 66 ZOK. Tudíž i nyní platí, že: „Bylo-li v insolvenčním řízení zahájeném 

na návrh jiné osoby než dlužníka podle jiného právního předpisu soudem rozhodnuto, 

že obchodní korporace je v úpadku, vydají členové jejích orgánů, vyzve-li je k tomu 

insolvenční správce, prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný 

prospěch, který od obchodní korporace obdrželi, a to za období 2 let zpět před právní mocí 

rozhodnutí o úpadku, pokud věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace 

v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře 

neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokládatelné.“ 

Dané ustanovení platí i pro bývalé členy statutárního orgánu obchodní korporace. 

Lze tedy říci, že účelem daného ustanovení je, aby členové statutárního orgánu neoddalovali 

podání insolvenčního návrhu a aby se „za odměnu“ poté tato úprava na ně nevztahovala. 

Pro obchodní korporaci v krizové situaci je běh času extrémně důležitý. Bez včasného 

zakročení členů statutárních orgánů se výrazně snižuje možnost sanačního řešení krize 
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a poté nezbývá jiná varianta, než řešit úpadek likvidačním způsobem, a to konkursem 

(Krčmář, 2017).  

Obecně se bude jednat o složité soudní spory. V současné době nejsou tato řízení za stávající 

právní úpravy aktivně využívána, není tak k dispozici ani rozsáhlá rozhodovací praxe, 

která by nastínila, jaká je úspěšnost těchto řízení. 

Dle Balýové (2019) je možné, že těchto žalob bude v budoucnu přibývat s ohledem 

na přenesení aktivní legitimace k podání žaloby na insolvenčního správce (namísto věřitele).  

Je důležité zmínit, že se shora nastíněná ustanovení uplatní i na ovládající osobu obchodní 

společnosti. Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní společnosti přímo  

nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv (§ 74 odst. 1 ZOK ve spojení s § 76 odst. 2 ZOK). 

Odpovědnost za opožděné podání insolvenčního návrhu může dopadat i na společníky 

společnosti s ručením omezením nebo na akcionáře akciové společnosti. I tyto osoby znají 

ekonomickou situaci společnosti.  

Společnost s ručením omezeným je určitým štítem, jenž chrání společníky před jejich 

odpovědností za dluhy společnosti, to samé platí pro akciové společnosti. Tyto dvě formy 

společností jsou proto využívány více, než společnosti s neomezeným ručením, jako je tomu 

u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Je tedy vytvářena samostatná entita, 

která zásadně vylučuje odpovědnost svých společností, avšak tato ochrana není absolutní, 

jak je nastíněno výše. Jde tak o výjimku z principu majetkové samostatnosti společnosti, 

kterému se v Anglii říká Piercing the corporate veil (protržení firemního závoje).  

Nevyvratitelná právní domněnka stanoví, že ovládající osobou je vždy většinový společník, 

tj. osoba, která disponuje většinou hlasovacích práv a osoba, která může prosadit jmenování 

nebo volbu statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu společnosti. Dále se má za to, 

že ovládající osobou je osoba, která nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím 

alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá 

jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě (§ 75 ZOK – zde jsou uvedeny další podmínky, 

na základě kterých je osoba považována za ovládající). 
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Vyloučení odpovědnosti za nepodání insolvenčního návrhu z důvodu koronavirové 

epidemie 

V roce 2020 se celý svět potýká s pandemií koronaviru, který na prvním místě ohrožuje 

zdraví lidí a sekundárně dopadá negativně na ekonomiku států, podnikatelů a na příjmovou 

stránku jednotlivců.  

Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění 

dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, 

oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského 

soudního řízení, tzv. LEX COVID, který v Hlavě III stanovuje zvláštní opatření ve vztahu 

k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh. 

Dle § 12 tohoto zákona se ruší povinnost dlužníka, který je právnickou sobou nebo fyzickou 

osobou – podnikatelem, podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozví 

nebo by se při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Dané opatření platí 

od 24. 4. 2020 do doby uplynutí 6 měsíců ukončení nebo zrušení mimořádného opatření 

při epidemii. Pokud však nastal úpadek dlužníka již před přijetím mimořádného opatření proti 

epidemii, nebo úpadek nebyl převážně způsoben v důsledku okolností souvisejících 

s mimořádným opatřením proti epidemii, které dlužníku znemožňovaly nebo podstatně 

ztěžovaly plnit své peněžité závazky, nebude tato ochrana pro dlužníka platit. Zároveň 

je tímto zákonem stanoven konečný termín poskytované ochrany, a to nejpozději 

do 31. 12. 2020, a to bez ohledu na dobu trvání mimořádného opatření při epidemii. 

Dále dle § 13 zákona, bylo zavedeno zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčním návrhům 

podávaným věřiteli. Od 24. 4. 2020 do 31. 8. 2020 se k insolvenčnímu návrhu, který podal 

věřitel, nepřihlíží. Věřitel, který v této době podal insolvenční návrh, bude vyrozuměn 

soudem o tom, že se k návrhu nepřihlíží, přičemž po 31. 8. 2020 jej věřitel může podat znovu. 

Výše uvedená opatření byla nazývána při jejich projednávání vládou a následně Parlamentem 

České republiky, jako určitá moratoria, která slouží na ochranu právnických osob a fyzických 

osob – podnikatelů v době koronavirové epidemie v České republice. 
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5.10 Postih úpadkových deliktů 

V předešlé kapitole byla podrobně nastíněna občanskoprávní odpovědnost osob. Je nutné 

uvést, že vedle občanskoprávní odpovědnosti (ručení za dluhy společnosti), 

je zde i trestněprávní odpovědnost za tzv. úpadkové delikty. Úpadkové delikty jsou upraveny 

v §§ 222 – 226 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „TrZ). Jde o trestné činy poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, 

porušení povinnosti v insolvenčním řízení a pletichy v insolvenčním řízení. První 

tři vyjmenované trestné činy spočívají v přímém poškození nebo ohrožení zájmů věřitele 

ke vztahu k dlužníkovi. Poslední dva zase v negativním ovlivnění průběhu a výsledků 

insolvenčního řízení vedeného ohledně majetku dlužníka v úpadku. Objektem těchto trestných 

činů je ochrana majetkových práv věřitelů, zájem na řešení úpadkového stavu a na řádném 

průběhu insolvenčního řízení. Okrajově do této kategorie deliktů spadá i trestný čin porušení 

povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 TrZ. 

Pro představu je zde uvedena alespoň jedna skutková podstata trestného činu, a to způsobení 

úpadku: „1. Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že  

a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,  

b) spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně 

převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,  

c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,  

d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru 

k jeho majetkovým poměrům, nebo  

e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží 

k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým 

poměrům, 

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

 2. Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí 

zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů. 
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 3. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 

v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.11 

4. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 

uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.“12 (§ 224 trZ). 

Osoby jednající za ziskové sportovní zařízení musejí jednat v rámci zákonných mezích, 

aby na ně ustanovení trestního zákoníku týkající se úpadkových deliktů, nedopadla. 

Pro úplnost je vhodné uvést, že není kriminalizováno nesplnění zákonné povinnosti podat 

insolvenční návrh. 

5.11 Příklady ziskových sportovních zařízení v úpadku 

1. sp.zn. MSPH 78 INS 5388/2019, Indoor Sport s.r.o., IČ: 03416941, se sídlem 

Praha 9, Kolbenova 609/38, PSČ 190 00  

Činnost dlužníka spočívala především v provozování sportovního centra alpských 

disciplín FreeStyle Kolbenka. Konkrétně se jednalo o provozování trampolín, 

skokanského můstku a lyžařských simulátorů v pronajatých prostorách na adrese sídla 

v hale ČKD. Dne 9. 11. 2018 hala ČKD vyhořela a všechen majetek dlužníka shořel 

a nemohl tak pokračovat ve své činnosti. 

11. 4. 2019 – podán k insolvenčnímu soudu insolvenční návrh s návrhem 

na prohlášení konkursu – podán věřitelem 

31. 5. 2019 – insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku spojené 

s prohlášením konkursu 

7. 8. 2019 – insolvenční správce předal insolvenčnímu soudu zprávu o hospodářské 

situaci dlužníka, seznam přihlášených pohledávek – ve lhůtě přihlášených 

36 pohledávek věřitelů. Insolvenční správce nezjistil žádný majetek, kromě osobního 

automobilu v hodnotě 450.000,-Kč a budoucího pojistného plnění jako náhrady 

za vyhořelé sportovní centrum. 

16. 8. 2019 – konáno přezkumné jednání za účelem přezkoumání přihlášených 

pohledávek věřitelů, následně se konala schůze věřitelů. Přihlášeni jsou zejména 

věřitelé s nezajištěnými pohledávkami. Zajištěným věřitelům předmět zajištění shořel, 

až na osobní automobil. 

                                                
11 Nejméně 500.000,-Kč 
12 Nejméně 5.000.000,-Kč 
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24. 1. 2020 – osobní automobil zpeněžen na základě pokynu zajištěného věřitele 

dražbou,  

4. 2. 2020 – návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli 

2. 3. 2020 – usnesení o uspokojení zajištěného věřitele. 

V dalších krocích lze očekávat následující postup insolvenčního správce: 

- po obdržení pojistného plnění od pojišťovny sestaví konečnou zprávu 

- podá návrh na vydání rozvrhového usnesení  

- po vydání rozvrhového usnesení insolvenčním soudem provede insolvenční 

správce výplatu určených částek mezi nezajištěné věřitele 

- sdělí soudu, že výplata proběhla a navrhne konkurs zrušit. 

 

2. sp.zn. KSOS 14 INS 11092/2012, Basketbalový klub Nový Jičín s.r.o., IČ: 25869710, 

se sídlem Novosady 314/10, 741 01 Nový Jičín  

Činnost dlužníka spočívala v provozování první ligy basketbalu mužů a v reklamní 

činnosti. 

19. 4. 2013 – dlužník podal insolvenční návrh s tím, že již činnost neprovozuje a dluží 

na odměnách hráčům první ligy, dále na daních finančnímu úřadu a jeho jediným 

majetkem je zůstatek na účtu, který nestačí na pokrytí závazků dlužníka a pohledávka 

vůči dlužníkovi dlužníka. 

26. 6. 2013 – vydáno usnesení o zjištění úpadku dlužníka 

18. 9. 2013 – zpráva insolvenčního správce o hospodářské situaci dlužníka, přihlásili 

se pouze dva věřitelé, a to finanční úřad a jeden bývalý basketbalový hráč, 

který na základě sportovní smlouvy neobdržel odměnu. 

7. 10. 2013 – přezkumné jednání, schůze věřitelů 

15. 10. 2013 – vydáno usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka 

30. 9. 2014 – vydáno usnesení o souhlasu soudu s prodejem pohledávky mimo dražbu 

8. 12. 2014 – konečná zpráva 

22. 5. 2015 – usnesení o schválení konečné zprávy 

10. 9. 2015 – usnesení o zrušení konkursu 

 

3. sp.zn. MSPH 97 INS 11291/2018, Sport Centrum Jarov, s.r.o., IČ: 26773198, 

se sídlem Praha 3, V domově 2082/71, PSČ 130 00  

Dlužník podnikal od roku 2003 v oblasti provozu tělovýchovných a sportovních 

zařízení a organizování sportovních činností. Zejména se jednalo o pronajímání 
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tenisových kurtů, sauny, pořádání společenských a sportovních akcí či provoz 

restauračního zařízení v tenisovém areálu Tělovýchovné jednoty Spoje Praha, 

IČO: 00541991, se sídlem Na Balkáně 450/25, Vysočany, 130 00 Praha 3, který 

si na základě nájemní smlouvy ze dne 15. 3. 2003 pronajal na dobu do 16. 3. 2028. 

Dlužník postupně investoval do pronajatého tenisového areálu finanční prostředky 

ať už formou investic a oprav do nemovitého majetku, tak i do pořizování inventáře 

a movitých věcí sloužících k provozu tenisového areálu. Finanční prostředky 

na investice do rozvoje pronajatého tenisového areálu poskytli všichni společníci 

dlužníka a další právnické osoby formou půjček. V roce 2012 začalo docházet 

k rozporům ohledně dalšího směřování dlužníka mezi původními společníky dlužníka 

a novým společníkem. Situace vyvrcholila neshodami a údajnou výpovědí nájemní 

smlouvy, kterou převzal nový společník. Majetek dlužníka tvoří movité věci, 

pohledávky a zůstatek na účtu. 

9. 7. 2018 – insolvenční návrh podaný dlužníkem 

17. 8. 2018 – vydáno usnesení o zjištění úpadku dlužníka 

15. 11. 2019 – přezkumné jednání a schůze věřitelů 

5. 12. 2018 – vydáno usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka 

5. 2. 2020 – žádost o souhlas soudu se zpeněžením majetkové podstaty mimo dražbu 

- v současné době jsou vedeny soudní spory insolvenčním správcem ohledně vyklizení 

areálu atd. Insolvenční správce hodlá zpeněžit podnik jedinou smlouvou. 

5.12 Vyjádření insolvenčních správců a advokáta k navrženému postupu 

V květnu 2020 byly provedeny dva rozhovory pro splnění cíle diplomové práce. Vyslechnutí 

názorů odborníků slouží hlavně pro zobjektivizování výstupů této diplomové práce,  

která jim byla předložena. Jednalo se o rozhovor pomocí návodu, který obsahoval předem 

připravené otázky a okruhy. Okruhy sloužily pro úplné porozumění autorky dané 

problematice. 

Funkce insolvenčního správce 

Na osobu insolvenčního správce jsou kladeny vysoké odborné požadavky, které 

jsou upraveny v zákoně č. 312/2006 Sb., o insolvenčního správcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Osoba insolvenčního správce musí být bezúhonná, způsobilá k právnímu jednání, 

vysokoškolsky vzdělaná v magisterském studijním programu. Dále musí získat povolení 
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vykonávat činnost insolvenčního správce od Ministerstva spravedlnosti, čemuž předchází 

složení zkoušky stávající se ze tří částí – testové, případové studie a po splnění těchto 

dvou částí, následuje část ústní před komisí pěti zkoušejících. Před samotným přihlášením 

ke zkoušce, musí uchazeč splnit tříletou odbornou praxi související s výkonem funkce 

insolvenčního správce. Po úspěšném složení zkoušky musí doložit pojištění 

jeho odpovědnosti a prokázat, že má zajištěné personální a materiální vybavení pro činnost 

insolvenčního správce.  

Vyjádření k rozhovorům 

Část diplomové práce orientována na insolvenční řízení byla předložena dvěma insolvenčním 

správcům (Ing. Lukáš Nožička a Mgr. Petr Brož) a zároveň byl s nimi proveden řízený 

rozhovor. Hlavním účelem řízených rozhovorů bylo získat pohled z praxe a případné 

poznatky k teoretickým postupům vypracovaných na základě právní úpravy. Konkrétní přepis 

rozhovorů je uveden v příloze č. 2 této diplomové práce. 

Nicméně oba dotazovaní se shodli, že kapitola týkající se insolvenčního řízení, je svým 

obsahem ucelená. Ve své praxi nebyli ustanoveni insolvenčním správcem sportovního 

ziskového zařízení. Pouze Ing. Nožička byl správcem klubu Hokejového clubu mládeže 

SLOVAN ROSICE – v likvidaci, který však nebyl svou strukturou ziskový.  

Oba očekávají, že se počet konkursů po 31. 8. 2020 zvýší, ale ne nijak dramaticky. S tímto 

předpokladem se lze ztotožnit. Zároveň shodně uvádějí, že mezi úpadky mohou 

být i sportovní zisková zařízení, která byla zasažena omezujícími opatřeními ze strany vlády 

v době koronavirové pandemie. 

Ani jeden z dotazovaných nepodal návrh vůči statutárnímu orgánu dlužníka, že ručí za dluhy 

dlužníka z důvodu, že nejednal s péčí řádného hospodáře a způsobil tak dlužníkovi úpadek, 

ani nevyzval statutární orgán k vydání prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce 

za podmínek § 62 ZOK. Tato odpověď koresponduje se zjištěním v kapitole týkající 

se odpovědnosti statutárních orgánů za nepodání insolvenčního  návrhu, kterým je skutečnost, 

že tyto návrhy nejsou časté, a tudíž prozatím chybí i soudní judikatura, která doplňuje 

a vysvětluje účel a aplikaci právních úprav. 
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6 SYNTETICKÁ ČÁST 

NÁVOD K POSTUPU ZISKOVÉHO SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ V ÚPADKU 

Pokud zjistí jednatel, předseda představenstva, či krizový manažer, že již není možné nadále 

při vynaložení veškerého úsilí udržet ziskové sportovní zařízení v provozu, 

aniž by se dál zařízení zadlužovalo, je nutné zvažovat podání insolvenčního návrhu. 

S ohledem na výše uvedená ustanovení týkající se možného vzniku odpovědnosti statutárních 

orgánů či ovládajících osob za závazky ziskového sportovního zařízení, je včasné podání 

insolvenčního návrhu nanejvýš žádoucí. 

Nejprve je vhodné přistoupit k:  

 inventarizaci majetku,  

 k sepisu pohledávek za dlužníky, 

 k vytvoření seznamu závazků, seznamu majetku a také zaměstnanců.   

Pokud se zařízení utvrdí v tom, že je ve smyslu § 3 InsZ v úpadku, podá insolvenční návrh. 

Zařízení nemusí být při sepisu insolvenčního návrhu ze zákona zastoupen advokátem, 

ale lze jeho služby doporučit, aby nedocházelo k dalšímu prodlení při případném doplňování 

či opravě návrhu. 

Jak bylo výše uvedeno, lze přistoupit za součinnosti věřitelů k podání návrhu na reorganizaci, 

ale v případech ziskových sportovních zařízení spíše dochází k podání návrhu na prohlášení 

konkurs a tato práce je zaměřena na tuto variantu. 

Po podání insolvenčního návrhu dojde: 

 insolvenčním soudem k vydání usnesení o zjištění úpadku, které bývá často spojeno 

i s prohlášením konkursu, 

 současně je tímto usnesením jmenován i insolvenční správce, 

 insolvenční správce poté vyzve statutární orgán zařízení k poskytnutí součinnosti, 

a to zejména k předložení účetních dokladů, seznamu majetku, závazků 

a zaměstnanců (aktualizovaných od doby podání insolvenčního návrhu),  

 statutární orgán je povinen součinnost poskytnout, při neposkytnutí pravdivého 

prohlášení o majetku, by se mohl dopustit trestněprávního jednání. 
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I přesto ze strany insolvenčního správce za účelem zjištění majetku dochází zejména k:  

 obeslání bank a pojišťoven,  

 katastru nemovitostí,  

 registru vozidel. 

Po poskytnutí součinnosti je již další proces v rukách: 

 insolvenčního správce,  

 věřitelů 

 insolvenčního soudu, který na celý proces dohlíží. 
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7 DISKUZE 

Obecně se krizovému managementu v České republice věnuje řada autorů, jako jsou Antušák 

(2009), Zuzák (2004) a Hálek (2008). I přes to, že není jednoduché krizový management 

jednoznačně definovat, autoři se shodují na tom, že se jedná o procesy, které jsou spojeny 

se zvládáním neočekávaných krizových situací. Jde tedy o soubor činností, které se snaží 

identifikovat problém či nejlépe mu předejít. Správně vybrat vhodné řešení problému, 

následně zmírnit dopady, které problémy způsobily a pokusit se navrátit zpět 

do rovnovážného stavu před krizí. Je důležité, aby veškeré podniky, nejen sportovní, kterých 

se tato práce týká, věnovaly pozornost krizovému managementu. Nachází-li se sportovní areál 

v blízkosti vodního toku – měl by počítat s rizikem povodní, lyžařská střediska by neměla 

spoléhat na skvělé sněhové podmínky. Ve všech případech by podniky měly být připravené 

na vytváření krizových scénářů, které povedou k vyřešení překážek bránících v generování 

co nejvyšších finančních příjmů. 

Většina závěrečných prací, zaměřených na krizový management podniku se věnuje obecně 

pojmům souvisejících s krizovým managementem. Poté autoři Vymazalová (2013) a Musil 

(2014) uvádějí konkrétní praktický příklad průběhu krizového managementu v podniku. 

Například autorka Vymazalová (2013) ve své závěrečné práci uvádí charakteristiku 

společnosti DT-Vyhybkárna a strojírna, a.s. Provádí v práci PEST analýzu, která rozebírá 

politické, ekonomické, sociální a technologické faktory. Dále využívá Porterův model 

pěti hybných sil. Jedná se o významný nástroj pro analýzu konkurenčního prostředí firmy 

a jejího strategického řízení. Model se zabývá stávajícími konkurenty, potenciálními 

konkurenty, dodavateli, kupujícími a substituty (Managementmania, 2016). V práci 

byly využity i finanční analýzy a to konkrétně bankrotní model index IN 05 

a matematicko-statistický model Kralickův Quick test.  A na závěr byla provedena i známá 

SWOT analýza, která slouží ke zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňující úspěšnost 

podniku. Jedná se o analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Po provedení 

těchto analýz lze dojít k závěru, v jaké fázi krize se podnik nachází. Pomocí těchto analýz 

lze odhalit určité nedostatky v podniku a navrhnout konkrétní opatření pro jejich eliminaci. 

Autor Musil (2014) ve své závěrečné práci využil stejné metody pro analýzu jako autorka 

Vymazalová (2013), ale své šetření doplnil i o hlubší finanční analýzu. Konkrétně o analýzu 

absolutních ukazatelů (hodnocení finanční situace podniků) a poměrových ukazatelů 

(vzájemný vztah mezi dvěma nebo více absolutními ukazateli). Tato diplomová práce 
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se nezabývala analýzou konkrétního podniku, ale využívala zcela odlišné metody. 

Cílem práce bylo vytvořit návod pro podnikatele ve sportovním prostředí, kteří se dostanou 

do finančních problémů směřujících k úpadku ziskového sportovního zařízení. Za tímto 

účelem byla provedena rešerše odborných prací a publikací k výběru vhodných metod 

pro splnění cíle práce. Práce se opírá o kvalitativní výzkumné strategie a to o analýzu InsZ 

a analýzy konkrétních insolvenčních řízení. Další metodou byl zvolen rozhovor pomocí 

návodu inspirován autorem Hendlem (2008). Návod pro podnikatele vychází z interpretace 

InsZ, tudíž výstupy autorky nemusí být objektivní. Z tohoto důvodu byly do výzkumu 

zahrnuty i rozhovory s odborníky na insolvenční právo, kteří pomohli výstupy formou návodu 

zobjektivizovat a potvrdit jejich správnost. 

Navrátíme-li se zpět k diskuzi o významnosti krizového managementu – lze tvrdit, 

že pro zvládnutí určité krize v podniku je důležité její včasné rozpoznání a urychlené zavádění 

protikrizových opatření. Jediné to vede k úspěšnému zvládnutí krize. Autor Zuzák (2008) 

tvrdí, že existuje „krize potenciální“, která znamená, že podnikům hrozí krize neustále. 

V této fázi není snadné krizi odhalit. Většinou je způsobena nevhodnými strategickými 

rozhodnutími (špatná volba cílové skupiny, nevhodné financování apod.), které již byly 

realizovány, nicméně negativní důsledky se zdaleka neukázaly. Dále sem lze řadit riziko 

živelních pohrom, havárií a epidemií. Zde se hodí problematiku epidemie, jako jedné 

z potenciální hrozby, rozvinout. Tato diplomová práce vznikala v období koronavirové 

epidemie v Česku, která zde vypukla v březnu 2020. A právě v boji s epidemií je krizový 

management nezbytnou součástí, zejména na úrovni státu. Dne 12. března 2020 došlo 

k vydání usnesení vlády na základě zákona zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášení 

nouzového stavu. S vyhlášením nouzového stavu souvisela řada dalších protikrizových 

opatření s bojem proti epidemii koronaviru. Tato epidemie je dobrým příkladem, jakou hraje 

roli krizový management na úrovni státu. Diplomová práce se věnuje krizovému 

managementu na úrovni podniků. Nouzový stav přinesl řadu omezení pro občany a podniky, 

například 14. března došlo k uzavření restauračních zařízení, o den později došlo 

až na některé výjimky k uzavření státních hranic. Jelikož se tato diplomová práce dotýká 

sportovního prostředí, je nutné zmínit, že došlo k obrovskému omezení právě v tomto 

sportovním prostředí. Došlo k uzavření sportovišť, fitness center, bazénů a různých 

rekreačních zařízení. V tomto případě by se dala uvést celá řada omezení, která zasáhla 

jak sportovní prostředí, tak běžný život občanů. Ze dne na den se ocitlo mnoho lidí 
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bez finančních příjmů. O této situaci by se dala napsat celá řada úvah a asi v nejbližší době 

na toto téma budou vznikat zajímavé texty či závěrečné práce. Ale stručně je vhodné shrnout, 

že i tato nepříjemná a nelehká situace pro podnikatele a občany je velkým ponaučením 

do budoucna. Je tím myšleno hlavně to, že by každý z nás měl připustit to, že se kdykoliv 

ze dne na den může něco přihodit (havárie, nehoda, zranění, omezení) a my se ocitneme úplně 

bez finančních příjmů. A na tuto situaci je nutné myslet a vytvářet si dostatečné finanční 

rezervy na časy, ve kterých může dojít ke ztrátě příjmů. 

Přínosem práce je uvést řešení úpadku ziskového sportovního zařízení v rámci insolvenčního 

řízení, jehož cílem je poměrné uspokojení věřitelů sportovního ziskového zařízení. 

Jde o postup, kdy selhala záchranná opatření v rámci krizového managementu a statutární 

orgán již nemá jinou možnost, než podat insolvenční návrh. Zejména byl kladen důraz 

na řešení úpadku konkursem, jako likvidačního způsobu insolvenčního řízení. Sanační způsob 

v insolvenčním řízení, kterým je reorganizace byl v této práci zmíněn pouze okrajově. 

A to z důvodu, že by byl značně překročen rozsah závěrečné práce. Pro úplnost je vhodné 

uvést, že i konkurs může obsahovat jisté sanační prvky (Žižlavský, 2019). 
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8 ZÁVĚR 

Krize je v současném podnikatelském prostředí frekventovaným jevem. Může postihnout 

jak velké, tak malé podniky. Kvůli krizi pak mizí řada dříve úspěšných podniků 

z podnikatelské scény. Ať už větší nebo menší krizi se nevyhne téměř žádný podnik. 

Důležité je zmínit, že krizi nelze chápat jako jen to nejhorší období pro podnik, na které 

by se mělo zapomenout, ale lze ji chápat i jako příležitost. Podnik má možnost zvládnout 

rizika a z nich se také ponaučit do budoucna. Základem ovšem je odhalení krize včas, 

pak ji lze využít jako příležitost. Proto tedy přínosem této práce má být zejména upozornit 

na důležitost krizového managementu, který je bohužel dost často v podnikatelském prostředí 

opomíjen, hlavně v tom sportovním. Je nesmírně důležité zkoumat veškeré ekonomické 

výstupy podniku i v případě, kdy se zdá, že podnik prosperuje. Snažit se do posledního detailu 

promýšlet ať už menší nebo hlavně větší strategická rozhodnutí. Zde by se dala vyjmenovat 

celá řada činností, která souvisí s podnikáním. Žádná rozhodnutí by neměla být prováděna 

bez rozmyšlení, bez kontroly, zda rozhodnutí bylo správné. Práce upozorňuje na to, 

že na krize a jejich zvládání je třeba se neustále připravovat a na základě jejich symptomů 

co možná nejvíce eliminovat jejich rizika. Na vznik krize je tedy nutné okamžitě reagovat, 

protože čas se zde stává hlavním nepřítelem. Často totiž podnikový management nechce vidět 

vzniklé problémy, vyhýbá se jim, odmítá je řešit a čeká do poslední chvíle, zda se samy 

nevyřeší. Během toho se krizová situace stupňuje, dochází k různým změnám v podniku atd. 

Je tedy nutné nespoléhat na to, že se krize „nějak zvládne“. Jediným možným řešení 

je připravenost a rychlá reakce na daný problém a to je mimo jiné podstatou této práce. 

Dalším cílem diplomové práce bylo sportovním ziskových zařízením přiblížit pojmy 

insolvence, insolvenční řízení či konkurs, a to za účelem vytvoření návodu, resp. doporučení, 

jak má sportovní ziskové zařízení postupovat v situacích, ve kterých mají povinnost podat 

insolvenční návrh a řešit svou zadluženost v rámci insolvenčního řízení. Insolvenční řízení 

je specifické soudní řízení, které se vyznačuje mnohostí věřitelů, dochází v něm k uspořádání 

majetkových vztahů k osobám dotčeným úpadkem dlužníka, a usiluje se o co nejvyšší 

a zásadně poměrné uspokojení věřitelů. Pokud zjistí statutární orgán sportovního ziskového 

zařízení (např. jednatel, předseda představenstva), či krizový manažer, že již není možné 

nadále při vynaložení veškerého úsilí udržet ziskové sportovní zařízení v provozu, 

aniž by se dál zařízení zadlužovalo, je nutné zvažovat podání insolvenčního návrhu. 
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S ohledem na možnost vzniku odpovědnosti (ručení) statutárních orgánů či ovládajících osob 

za závazky ziskového sportovního zařízení při nepodání insolvenčního návrhu, je včasné 

podání insolvenčního návrhu nanejvýš žádoucí. Odpovědnosti za nepodání insolvenčního 

návrhu byla věnována větší pozornost, neboť spousta statutárních orgánů nebo ovládajících 

osob si takové dopady na jejich osobní majetek neuvědomuje. Některé z dalších jednání 

těchto osob může být také trestněprávní, proto byla do práce začleněna i kapitola týkající 

se úpadkových deliktů. 

Při podávání insolvenčního návrhu je nejprve vhodné přistoupit k inventarizaci majetku, 

k sepisu pohledávek za dlužníky, k vytvoření seznamu závazků, seznamu majetku 

a také zaměstnanců. Pokud se zařízení utvrdí v tom, že je ve smyslu § 3 InsZ v úpadku, 

podá insolvenční návrh. Lze také přistoupit za součinnosti věřitelů k podání návrhu 

na reorganizaci, ale v případech ziskových sportovních zařízení spíše dochází k podání návrhu 

na prohlášení konkurs, a tato práce byla zaměřena pouze na problematiku konkursu, 

jako likvidačního způsobu řešení úpadku, a reorganizace jako sanační způsob řešení úpadku 

byla nastíněna pouze okrajově. 

Spolu se zahájením insolvenčního řízení a posléze se zjištěním úpadku, spojuje InsZ účinky, 

které ve své podstatě narušují účinnost jiných zákonů. Vzhledem k tomu, že jsou tyto účinky 

důležité pro dlužníka či věřitele, bylo je nutné do práce začlenit a zdůraznit ty podstatné. 

Například při zjištění úpadku nelze postihnout majetek dlužníka výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí a dochází k přerušení soudních a rozhodčích řízeních o pohledávkách 

náležejících do majetkové podstaty dlužníka. 

Po vymezení jednotlivých pojmů byl ukázán postup v insolvenčním řízení na konkrétních 

příkladech, a to na sportovních ziskových zařízeních v konkursu, které jsou zveřejněny 

ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku. 

V práci bylo také pojednáno o koronavirové pandemii a o jejím možném dopadu na provoz 

sportovních ziskových zařízení. Zároveň byl uveden tzv. LEX COVID, který měl za úkol 

zmírnit následky vydaných nařízení Vlády České republiky v souvislosti koronavirové 

epidemie v České republice. Jedním z nich je časově omezená ochrana dlužníků 

před insolvenčními návrhy ze strany věřitelů, a to do 31. 8. 2020. Dle provedených řízených 

rozhovorů s insolvenčními správci, však není z jejich strany očekáván velký nárůst konkursů 

po opadnutí této ochrany. 
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Závěrem lze konstatovat, že problematika insolvenčního řízení je značně obsáhlá, 

proto byly vybrány základní a zároveň důležité oblasti pro tuto diplomovou práci. Tyto oblasti 

byly obohaceny o konkrétní příklady z praxe a o názory odborníků na insolvenční právo.  
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Příloha 1 – otázky k rozhovorům 

Otázky pro insolvenčního správce 

1. Byl jste ustanoven insolvenčním správcem sportovního ziskového zařízení? 

2. Převažují v insolvenčních řízeních (konkursech), ve kterých jste byl ustanoven, 

dlužnické insolvenční návrhy nebo spíše je zahájeno řízení věřitelským insolvenčním 

návrhem? 

3. Podal jste někdy z pozice insolvenčního správce návrh vůči statutárnímu orgánu 

dlužníka, že ručí za dluhy dlužníka z důvodu, že nejednal s péčí řádného hospodáře 

a způsobil tak dlužníkovi úpadek? Vyzval jste statutární orgán někdy k vydání 

prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce za podmínek § 62 ZOK? 

4. Jaký očekáváte vývoj, resp. nápad nových insolvenčních řízení (konkursů) 

po 31. 8. 2020, jakmile skončí ochrana dlužníků dána tzv. LEX COVID? 

5. Zvýší se dle Vašeho názoru počet úpadků sportovních ziskových zařízení? 

6. Byla Vám předložena diplomová práce s názvem „Krizový management a řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení“ – zejména tedy kapitola týkající se řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení v rámci insolvenčního řízení (konkursu). 

Tato část má sloužit jako návod pro sportovní zisková zařízení, jak mají v případě 

úpadku či hrozícího úpadku postupovat. Můžete se vyjádřit, zda je postup ucelený, 

nebo byste jej doplnil poznatkem z praxe? 

7. Obrátilo se na Vás někdy ziskové sportovní zařízení jako na advokáta s žádostí 

o zpracování insolvenčního návrhu?  

8. Sepisoval jste někdy a následně přihlašoval pohledávku do insolvenčního řízení 

ziskového sportovního zařízení? 

Otázky č. 7 a 8 jsou určeny navíc pro zodpovězení pouze insolvenčnímu správci, 

který je také advokát. 



 

 

 

Příloha 2 – přepis provedených rozhovorů 

 

1) Ing. Lukáš Nožička, insolvenční správce se sídlem Šilingrovo nám. 3, 602 00 Brno,  

IČ: 72536624 

 

1. Byl jste ustanoven insolvenčním správcem sportovního ziskového zařízení? 

„Sportovního ziskového zařízení ve smyslu této diplomové práce ne, ale byl jsem 

ustanoven insolvenčním správcem neziskového zařízení, klubu, a to Hokejového clubu 

mládeže SLOVAN ROSICE – v likvidaci, IČ: 6702994, se sídlem Rosice u Brna, 

Zimní stadion, Sportovní 103, PSČ 665 01. Konkurs byl poměrně rychlý, 

neboť se v něm vymáhala pouze jedna pohledávka za prodaného hokejistu. Jinak klub 

nevlastnil žádný jiný majetek. Konkurs trval necelý rok (2009-2010).“ 

 

2. Převažují v insolvenčních řízeních (konkursech), ve kterých jste byl ustanoven, 

dlužnické insolvenční návrhy nebo spíše je zahájeno řízení věřitelským insolvenčním 

návrhem? 

„Spíše převažují dlužnické insolvenční návrhy, ale přesnou statistiku nevedu.“  

 

3. Podal jste někdy z pozice insolvenčního správce návrh vůči statutárnímu orgánu 

dlužníka, že ručí za dluhy dlužníka z důvodu, že nejednal s péčí řádného hospodáře 

a způsobil tak dlužníkovi úpadek? Vyzval jste statutární orgán někdy k vydání 

prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce za podmínek § 62 ZOK? 

„Ne, nepodal. Obecně se dá říci, že je nutné taky zvážit, zda by byla pohledávka 

vůči statutárnímu orgánu vůbec dobytná a insolvenční řízení se tak zbytečně 

neprodlužovalo.“ 

 

4. Jaký očekáváte vývoj, resp. nápad nových insolvenčních řízení (konkursů) 

po 31. 8. 2020, jakmile skončí ochrana dlužníků dána tzv. LEX COVID? 

„Očekávám mírný nárůst, ale ne nic dramatického.“ 

 

5. Zvýší se dle Vašeho názoru počet úpadků sportovních ziskových zařízení? 



 

 

„To není lehká otázka. Myslím, že je v insolvenčním řízení poměrně málo zjištěných 

úpadků sportovních ziskových zařízení. Ale dá se očekávat, že některé ze zařízení 

omezení provozu kvůli koronavirové epidemii, nepřežije.“  

 

6. Byla Vám předložena diplomová práce s názvem „Krizový management a řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení“ – zejména tedy kapitola týkající se řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení v rámci insolvenčního řízení (konkursu). 

Tato část má sloužit jako návod pro sportovní zisková zařízení, jak mají v případě 

úpadku či hrozícího úpadku postupovat. Můžete se vyjádřit, zda je postup ucelený, 

nebo byste jej doplnil poznatkem z praxe? 

„Dle mého názoru je postup ucelený. Obzvlášť je mimo jiné přínosné, že je uveden 

i postup pro přihlašování pohledávek, tudíž obsah diplomové práce může sloužit nejen 

pro dlužníky, ale i pro věřitele dlužníka, což je velmi praktické.“ 

 

2) Mgr. Petr Brož, advokát a insolvenční správce, se sídlem Nad Malým Mýtem 

615/4, 147 00 Praha 4, IČ: 71471766 

 

1. Byl jste ustanoven insolvenčním správcem sportovního ziskového zařízení? 

„Byl jsem ustanoven v mnoha konkursních řízeních, ale žádné se netýkalo sportovního 

ziskového zařízení, ani jiného subjektu orientovaného na sport.“ 

 

2. Převažují v insolvenčních řízeních (konkursech), ve kterých jste byl ustanoven, 

dlužnické insolvenční návrhy nebo spíše je zahájeno řízení věřitelským insolvenčním 

návrhem? 

„Spíše se setkávám s řízeními, která jsou zahájena na základě věřitelských 

insolvenčních návrhů. Ze strany dlužníka mi pak nebývá velmi často poskytnuta žádná 

součinnost, tudíž musím (není-li znám majetek z návrhu věřitele) obeslat různé 

instituce za účelem zjištění majetku, který by mohl být zpeněžen.“ 

 

3. Podal jste někdy z pozice insolvenčního správce návrh vůči statutárnímu orgánu 

dlužníka, že ručí za dluhy dlužníka z důvodu, že nejednal s péčí řádného hospodáře 

a způsobil tak dlužníkovi úpadek? Vyzval jste statutární orgán někdy k vydání 

prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce za podmínek § 62 ZOK?



 

 

 

„Já osobně ne, ale byl jsem v jednom řízení zvolen novým insolvenčním správcem 

a můj předchůdce, odvolaný správce, přihlásil takový nárok do insolvenčního řízení, 

které bylo vedeno přímo na statutární orgán dlužníka. Ale i on byl zcela nemajetný, 

tak to nevedlo k žádnému přínosu do majetkové podstaty.“ 

 

4. Jaký očekáváte vývoj, resp. nápad nových insolvenčních řízení (konkursů) 

po 31. 8. 2020, jakmile skončí ochrana dlužníků dána tzv. LEX COVID? 

„Myslím, že se počet insolvenčních řízení zvýší, ale nebude se podle mě jednat 

o subjekty, které se dostaly do dluhů čistě z důvodu koronavirové epidemie. 

Ta spíše byla pro ně poslední kapkou v jejich boji o přežití.“ 

 

5. Zvýší se dle Vašeho názoru počet úpadků sportovních ziskových zařízení? 

„To se těžko odhaduje, ale je možné, že spíše ano. Umím si představit, že fotbalové 

či hokejové kluby ve smyslu sportovního ziskového zařízení, nejprve přijdou 

o sponzory, neboť ti se také budou snažit snížit výdaje, dále pak nebudou příjmy 

za vybrané vstupné a nebudou finanční prostředky na odměny hráčů, na pronájem 

sportovišť atd.“  

 

6. Byla Vám předložena diplomová práce s názvem „Krizový management a řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení“ – zejména tedy kapitola týkající se řešení 

úpadku sportovního ziskového zařízení v rámci insolvenčního řízení (konkursu). 

Tato část má sloužit jako návod pro sportovní zisková zařízení, jak mají v případě 

úpadku či hrozícího úpadku postupovat. Můžete se vyjádřit, zda je postup ucelený, 

nebo byste jej doplnil poznatkem z praxe? 

„Oblast insolvenčního řízení je značně rozsáhlá, tudíž vybrat to zásadní a důležité 

pro téma diplomové práce nebylo jednoduché, ale řekl bych, že kapitola obsahuje 

vše potřebné a na příkladech z praxe je ukázáno, jaký je pak postup v insolvenčním 

řízení. K tomu nemám, co bych doplnil. Kladně hodnotím i uvedení úpadkových 

deliktů. Na tuto skutečnost dlužníci zapomínají. Za jejích jednání mohou 

být občanskoprávně odpovědní, tak i trestněprávně odpovědní.“ 

 

7. Obrátilo se na Vás někdy ziskové sportovní zařízení jako na advokáta s žádostí 

o zpracování insolvenčního návrhu?  



 

 

„Neobrátilo. Několik návrhů, jsem v rámci své advokátní činnosti zpracovával, 

ale spíše byl v současné době zvýšený zájem o zpracovávání návrhů na oddlužení 

fyzických osob.“ 

8. Sepisoval jste někdy a následně přihlašoval pohledávku do insolvenčního řízení 

ziskového sportovního zařízení? 

„Sepis a přihlašování pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení je častou agendou 

advokáta. Nicméně zatím jsem nepřihlašoval pohledávku do insolvenčního řízení 

ziskového sportovního zařízení.“ 

 



 

 

Příloha 3 – informované souhlasy respondentů s provedením rozhovoru 

 

 


