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Úvod

Globální finanční krize, která vypukla v červenci 2007 svým prvním dějstvím – 

tzv. hypotéční krizí v USA – a od té doby se dále prohlubovala postihujíc širokou škálu 

finančních a ekonomických aktivit a institucí v rozvinutých i rozvojových zemích po 

celém světě,  není  ani  dnes po skoro šesti  letech  překonána,  finanční  stabilita  dosud 

nebyla obnovena a některé její následky stále čekají na své řešení. Mnohé země byly 

v jejím důsledku nuceny přijmout  drastická  protikrizová opatření  jako jsou uvolnění 

měnové politiky,  rekapitalizace finančního sektoru, sanace podniků, posílení finanční 

regulace  či  proticyklická  fiskální  expanze  v podobě  různých  stimulačních  balíčků. 

Jedním z nejmarkantnějších projevů finanční krize se stala krize dluhová, která naopak 

vyvolala tlak na přijetí neméně drastických opatření úsporných. V souvislosti s růstem 

počtu předlužených států vyvstává ohledně právního režimu státních dluhů1 a zejména 

státního bankrotu řada otázek, které jsou předmětem zájmu této diplomové práce.

Ačkoli je zadlužení států, zvláště v EU a v eurozóně, intenzivně řešeno po linii 

politické a ekonomické, právní prvky jsou v tomto kontextu sotva patrné. Do značné 

míry  je  to  spojeno  s  tím,  že  například  Řecko,  aby  se  vymanilo  ze  svých  potíží,  

potřebovalo  v  první  řadě  finance  a  v  druhé  dohodu  s  věřiteli,  přičemž  neexistence 

právního rámce se zdála zástupná. Dalo by se dokonce uvažovat, zda by vůbec nějaký 

právní systém nebyl vnímán jako zbytečná překážka už tak vysilujícího vyjednávání. 

Zatímco na akademické půdě v zahraničí se vedou obsáhlé diskuze, politické špičky se 

o vytvoření nějakého insolvenčního mechanismu nijak zvlášť nezajímají. Tak například 

v  roce  2010  navrhl  německý  ministr  financí  Wolfgang  Schäuble  vytvoření 

mezinárodního  státního  insolvenčního  rámce  s  cílem  posílit  měnovou  unii.2 Tento 

bezprecedentní návrh představitele jedné z největších ekonomik učiněný pod dojmem 

nespokojenosti veřejnosti se sanací některých států však evidentně zapadl.

1 Státní dluh je souhrn závazků státu vůči jeho věřitelům. 
2 JÜRGEN KAISER. [FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG, Jürgen Kaiser.Department for Global Policy 
and  Development].  Resolving  sovereign  debt  crises  towards  a  fair  and  transparent  international  
insolvency  framework [online].  Berlin:  Friedrich-Ebert-Stiftung,  Dep.  for  Global  Policy  and 
Development, 2010 [cit. 2013-03-27]. ISBN 978-386-8724-776. str. 3, dostupné z WWW: 
<http://library.fes.de/pdf-files/iez/07497.pdf>
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Cílem této diplomové práce je popis a analýza situace v oblasti  nakládání  se 

státními  dluhy  a  některých  základních  právních  aspektů  řešení  státní  insolvence. 

Prostuduji dostupné materiály a pokusím se odpovědět na otázky jako: „Jaké postupy se 

dnes uplatňují v případě, že je stát ohrožen platební neschopností či bankrotem?“; „Co 

je  to  vůbec  státní  bankrot?“;  „Jak  ovlivnila  finanční  krize  toto  odvětví?“;  „Existují 

nějaké teoretické koncepce či návrhy státního insolvenčního rámce?“ V této práci se 

budu zejména zabývat rozborem různých přístupů k řešení mezinárodní insolvence a tak 

postupně vyložím základní skutečnosti státního de facto bankrotu, dále smluvní přístup 

k řešení  některých  aspektů  předlužení  a  následně  teoretické  návrhy  formálního 

insolvenčního rámce.  V závěru práce pak analyzuji  restrukturalizaci  řeckého dluhu a 

demonstruji na něm některé typické znaky ad hoc restrukturalizace.

Jak  říká  filozof  a  ekonom Adam Smith  ve  své  nejslavnější  knize  Bohatství 

národů: „Když již státu nezbývá nic jiného než ohlásit úpadek, tu podobně, jako musí-li 

ohlásit úpadek soukromá osoba, nejméně ostudný pro dlužníka a nejméně bolestný pro 

věřitele je úpadek čestný otevřený a přiznaný. Je jistě státu pramálo ke cti, uchyluje-li 

se,  aby  skryl  hanbu  skutečného  krachu,  k takovémuto  kejklířství,  které  je  naprosto 

průhledné  a  přitom  nejvýš  nebezpečné.“3 Během  dějin  došlo  z různých  důvodů 

k situacím, kdy státy nebyly schopny dostát svým závazkům a byly tak nuceny vyhlásit 

bankrot.  Skutečností  však  zůstává,  že  zatímco  bankrot,  jakožto  právní  institut,  je 

poměrně  přesně popsán a  řešen na úrovni  vnitrostátního  práva,  pokud se do takové 

situace dostane stát je právní rámec značně nejasný. 

V moderní době převládlo přesvědčení vyjádřené lakonickou větou amerického 

bankéře Waltera B. Wristona: „Státy nekrachují.“4 Z hlediska právního je to skutečně 

tak. Ve státních financích jakoby se neodpouštěly chyby,  což je nesmírně tíživé pro 

dlužnické  státy stejně jako pro jejich věřitele.  Kde společnostem,  jednotlivcům ba i 

veřejným korporacím je dovoleno zbankrotovat a začít tak znovu s čistým štítem, jsou 

státy nuceny táhnout za sebou neřešitelnou dluhovou zátěž,  pokud věřitelé nesvolí  k 

3 SMITH,  Adam.  Pojednání  o  podstatě  a  původu  bohatství  národů  :  O  důchodu  panovníka  nebo  
republiky. Nové přeprac. vyd. opatřené margináliemi. Praha: Liberální institut, 2001, str. 835. ISBN 80-
863-8915-4.
4 V originále: „Countries don't go bust.“ Walter Wriston. In:  Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 
San  Francisco  (CA):  Wikimedia  Foundation,  2001-  [cit.  2013-03-27].  Dostupné  z: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Wriston> Někteří  autoři tento či podobný výrok připisují různým 
členům bankéřského klanu Rothschildů.
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oddlužení. Neexistence mezinárodního insolvenčního soudu či exekučního mechanismu 

nedává ani věřitelům příliš šancí domoci se svých nároků.

Tato  problematika  není,  podle  mého  názoru,  prakticky  vůbec  reflektována 

v české  právní  vědě  a  i  proto  jsem se  rozhodl  podniknout  výzkum v oblasti  řešení 

státních  dluhů  a  předlužení.  Hlavním  studijním  materiálem  se  tak  pro  mne  staly 

zahraniční akademické články a práce, zejména ty dostupné na internetu. Vedle toho 

jsem  využil  i  informace  zveřejňované  mezinárodními  finančními  institucemi 

(Mezinárodním  měnovým  fondem  a  Světovou  bankou),   jakož  i  nevládními 

organizacemi  zabývajícími  se  oddlužením.  Z  tohoto  důvodu  se  v  textu  práce  na 

některých místech vyskytují odborné anglické termíny, pokud jsem měl za to, že jsou 

v daném významu vhodnější, vždy však s náležitým vysvětlením a s návrhem překladu.
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1. Základní otázky státního dluhu a přístupy k jeho řízení

Má-li být cílem této diplomové práce zkoumání otázek spojených s pojmy jako 

je státní bankrot či restrukturalizace státního dluhu, je třeba si předně uvědomit, že bude 

až  na  výjimky  řeč  o  vnějším  státním  dluhu.  Tedy  o  závazcích  státu  navenek  vůči 

zahraničním  subjektům,  respektive  denominovaných  v zahraniční  měně  a  nebo 

podřízených zahraničnímu právu. Je to dáno skutečností, že stát v moderní době5 má jen 

zřídka zapotřebí bankrotovat / defaultovat na své vnitřní zadlužení. Pokud by nadále 

nebyl schopen obsluhovat svůj vnitřní dluh má jiné, třebaže drastické, nástroje, kterými 

tuto situaci vyřeší (např. monetizací dluhu). Restrukturalizace dluhu se tak týká ve velké 

většině týká vnějšího zadlužení. 

Pojem „restrukturalizace státního dluhu“ postrádá obecně akceptovanou definici, 

nicméně  může  být  popsána  jako  právní  proces,  během  něhož  jsou  vyměňovány 

nesplacené  státní  dluhové  nástroje,  jako  půjčky  nebo  dluhopisy,  za  jiné  nástroje. 

Restrukturalizován  může  být  dluh  vůči  soukromým  věřitelům  (bankám  a  držitelům 

dluhopisů) nebo oficiálním věřitelům (bilaterálním – státům nebo multilaterálním – řadě 

mezinárodních  finančních  institucí,  jako  MMF  či  SB).  Restrukturalizace  má  dva 

základní prvky:

 Přeplánování dluhu, které lze definovat jako prodloužení splatnosti dluhu, které 

může být spojeno se snížením úrokové míry.  Přeplánování znamená zmírnění 

dluhové zátěže, protože odsunuje platební povinnost do budoucnosti;

 Redukce dluhu, které lze definovat jako redukce jmenovité hodnoty dluhového 

nástroje.

5 Předlužení  a  státní  bankrot  rozhodně  nejsou  problémem posledního  století.  Již  středověká  historie  
státních insolvencí je protkána příběhy válek, králů, feudální politiky a diplomacie a nezřídka i tragických 
osudů zruinovaných italských bankéřů, kteří to vše v pozadí platili. Například Francie defaultovala mezi 
léty 1500 a 1800 na svůj státní dluh osmkrát, Španělsko defaultovalo třináctkrát mezi lety 1500 a 1900,  
což z něj činí světového rekordmana. Bankroty Filipa II., který vládl Španělsku mezi lety 1556 a 1598 a  
kterému se nepodařilo dostát svým závazkům čtyřikrát během své vlády, dosáhly skoro mýtické pověsti. 
Během  staletí  se  ukázalo,  že  státní  bankrot  není  ojedinělým  jevem,  neboť  od  roku 1824 významné 
evropské  země  jako  Rakousko,  Řecko,  Německo,  Itálie,  Portugalsko  a  Španělsko  prodělaly  každá 
nejméně jeden případ státního bankrotu. A to nemluvíme o stovkách případů „zlehčení peněz“ a dalších 
opatřeních k likvidaci nezvladatelného zadlužení.
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Přeplánování  dluhu  je  poznání  častější  než  redukce  dluhu.  Oba  druhy však  mohou 

znamenat  „haircut“6,  tedy  pokles  hodnoty  věřitelových  nároků.  Restrukturalizace 

státních dluhů zdaleka není nějakou ojedinělou událostí,  od roku 1950 jich proběhly 

celé stovky.7

Pro účely zkoumání restrukturalizace je také nutné definovat pojem „default“.8 

Tento  anglický  výraz  znamená  nesplácení  jistiny  nebo  úroku  v okamžiku  jejich 

splatnosti.  Může být částečný nebo úplný a může být následován restrukturalizačním 

procesem  (ale  nemusí,  pokud  se  jedná  například  jen  o  dočasné  zpoždění  plateb). 

Naopak, defaultu může být předejito preventivní restrukturalizací, kdy dojde k výměně 

k dluhových nástrojů před selháním, což je příklad Řecka (viz kapitola  4). Okamžik 

„defaultu“ a zda vůbec nastal jsou dnes velmi sledované události, neboť se od něj odvíjí 

spuštění výplaty CDS (credit default swaps).9

1.1 Mechanismy řešení státního dluhu

V důsledku různorodé povahy věřitelů suverénních států a opakující se potřebě o 

jejich nárocích vyjednávat odděleně se vytvořily různé platformy pro restrukturalizaci 

státních  dluhů.  Můžeme  rozlišit  několik  základních  typů  nároků  a  renegociačních 

mechanismů.  Bilaterální  mezistátní  půjčky tak nejčastěji  řeší  Pařížský klub,  zatímco 

vyjednáváním  o  komerčních  úvěrech  poskytovaných  bankami  nebo  bankovními 

syndikáty se zabývá Londýnský klub. Tradiční klubové struktury jsou v případě od 90. 

let převažujících dluhopisových kontraktů nahrazeny restrukturalizačními nabídkami na 

výměnu. Velmi častým zdrojem financí pro suverénní státy jsou též půjčky od různých 

mezinárodních  multilaterálních  věřitelů  (MMF,  SB  či  jiní),  které  bývají 

6 Anglický výraz je zjevně nejvhodnější. Český ekvivalent může být „redukce nároku“.
7 DAS  Udaibir  S.;  PAPAIOANNOU  Michael  G.;  and  TREBESCH  Christoph.  Sovereign  Debt  
Restructurings 1950–2010: Literature Survey, Data, and Stylized Facts [online]. IMF Working Papers, 
August 2012 [cit. 2013-03-27],  str. 7, dostupné z WWW: 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12203.pdf>
8 Vzhledem k praktičnosti i specifičnosti budu většinou používat anglický výraz, třebaže lze uvažovat o 
českých  ekvivalentech  „prodlení“  či  „selhání“  dlužníka,  které  však  nevystihují  skutečnost,  že  slovo 
„default“ je nezřídka používáno ve smyslu „faktický bankrot“.
9 CDS (swap úvěrového selhání či výměna nesplaceného úvěru) je úvěrový derivát, který slouží k přenosu 
úvěrového rizika z jednoho subjektu na jiný. Strana, která koupila kontrakt CDS se chce zajistit proti  
riziku úvěrového selhání podkladového aktiva (např. dluhopisu). Na druhé straně, prodávající se zavazuje 
uhradit ztrátu v případě zmíněného selhání. Za tuto ochranu si prodávající strana nechává platit určitou  
prémii.
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restrukturalizovány  jen  v  ojedinělých  případech  nejchudších  států  (v  rámci 

oddlužovacích  koncepcí:  iniciativy  pro  Vysoce  zadlužené  chudé  země  (Heavily 

Indebted  Poor  Country,  HIPC  Initiative)  a  Iniciativy  pro  mnohostranné  oddlužení 

(Multilateral Debt Relief Initiative, MDRI)).10

1.1.1 Pařížský klub

Pařížský klub je nejdůležitější  institucí pro restrukturalizaci státních či státem 

garantovaných bilaterálních závazků, které dlužnická země dluží jiným státům (velmi 

často se jedná o rozvojové zvýhodněné půjčky (concessional loans). Počátky Pařížského 

klubu se datují do roku 1956, kdy se představitelé Argentiny setkali se zástupci svých 

věřitelů  na  pozvání  francouzského  ministerstva  financí  v  Paříži  ve  snaze  předejít 

bezprostředně hrozícímu defaultu.  Během dluhové krize 80. let se Pařížský klub stal 

jednou z klíčových institucí  pro řešení  podobných krizí  po celém světě  a zůstává jí 

dodnes. Pařížský klub je ad hoc negociační fórum bez oficiálního právního statusu a 

závazných procesních pravidel. Má však v Paříži sekretariát a zavedený soubor pravidel 

pro vyjednávání. Jeho členkami jsou vlády 19 největších světových ekonomik.11 Další 

věřitelské  vlády  jsou  zvány  k  účasti,  pokud  mají  relevantní  nároky  vůči 

projednávanému dlužníkovi. 

Negociační proces spočívá v tom, že dlužník prokáže svým věřitelům, že není 

schopen  platit  své  závazky  a  následně  je  sjednána  dohoda  (tzv.  agreed  minutes, 

schválený  protokol),  která  není  právně  závazná  a  musí  být  adaptována  do 

dvoustranných  dohod  mezi  dlužníkem  a  každým  členem  Pařížského  klubu  zvlášť, 

přičemž představuje minimální hranici oddlužení.12 Neformální charakter Klubu může 

10 Iniciativa pro HIPC a MDRI jsou reakcí na posun ve věřitelské struktuře řady rozvojových zemí, kde 
multilaterální  věřitelé,  jako MMF a SB, hráli  stále větší roli.  Jejich nároky,  jakožto věřitelů poslední 
instance,  jsou  však  imunní  proti  restrukturalizaci,  což  způsobovalo  v  kategorii  vysoce  předlužených 
nízko- a středněpříjmových zemí raketový růst zadlužení. Tyto oddlužovací mechanismy umožňují za 
určitých podmínek redukci zadlužení takových zemí.
11 V současné době jsou stálými členy Pařížského klubu: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, 
Finsko,  Francie,  Německo,  Irsko,  Itálie,  Japonsko,  Nizozemsko,  Norsko,  Ruská federace,  Španělsko,  
Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Spojené státy americké.
12 Například Irák po pádu režimu Saddáma Husajna měl podle „agreed minutes“ získat 80% odpuštění  
svých dluhů, ale od Kypru, Malty, Slovenské republiky a Spojených států mu v následných  bilaterálních 
dohodách přiznaly úplné oddlužení. 
Viz:  DAS  Udaibir  S.;  PAPAIOANNOU  Michael  G.;  and  TREBESCH  Christoph.  Sovereign  Debt  
Restructurings 1950–2010: Literature Survey, Data, and Stylized Facts [online]. IMF Working Papers, 
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být užitečný pro flexibilní řešení jednotlivých případů. Na druhou stranu tato pružnost 

také znamená, že se zeměmi není zacházeno v přísném souladu s různými podmínkami 

(terms), které Pařížský klub vyvinul pro různé typy zemí a dluhových problémů. 

Základním  principem  dohod  Pařížského  klubu  jsou  doložky  srovnatelného 

zacházení  (comparability  of  treatment  clause).  Dle  teoretických  koncepcí  by  se  tak 

všechny  restrukturalizační  dohody  (s  držiteli  dluhopisů,  bankami  apod.)  měly  řídit 

úrovní oddlužení poskytnutou Klubem, aby bylo dosaženo rovného sdílení oddlužení 

napříč všemi skupinami věřitelů. Vzhledem k tomu, že je však odpovědnost za vynucení 

si tohoto oddlužení ponechána na dlužníkovi, je srovnatelnost často iluzí a to přesto, že 

nedodržení  principu  srovnatelného  zacházení  může  vést  k  anulování  dohody.  Je  to 

zřejmě  i  tento  důvod,  vedle  celkového  odklonu  od  bilaterálního  mezivládního 

půjčování,  proč význam Pařížského klubu při  restrukturalizacích státních dluhů stále 

klesá.

1.1.2 Londýnský klub

Londýnský  klub  je  vysoce  neformální  skupinou  komerčních  bank  pro 

vyjednávání  restrukturalizace  státních  dluhů.  Jeho  název  slouží  spíše  k  odlišení  od 

klubu pařížského, neboť mu chybí vedle právního statusu či procedurálních pravidel i 

pevná  struktura  klubu  a  ani  se  neshází  v  Londýně.  Je  tak  spíše  označením 

restrukturalizačního  mechanismu  vyvinutého  společně  velkými  bankovními  domy  a 

dlužnickými  státy  na  přelomu  70.  a  80.  let.  Klíčovým  prvkem  procesu  zvaného 

Londýnský klub jsou Bankovní poradní výbory (Bank Advisory Committee), které se 

skládají ze zástupců významných bank vyjednávajících jménem všech zainteresovaných 

bank. Cílem těchto výborů je koordinace postupu často i stovek bankovních věřitelů 

jednoho státu,  využití  zkušeností  nejvýznamnějších bank a hledání  optimální  ad hoc 

negociací.

Samotné  provedení  negociací  s  Londýnským  klubem  je  vcelku  jednoduché. 

Dlužnická vláda, která potřebuje vyjednat něco se svými věřiteli,  kontaktuje největší 

August 2012 [cit. 2013-03-27],  str. 15, dostupné z WWW: 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12203.pdf>
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věřitelskou banku (nebo banky), která se následně stane bankou předsedající, a požádá 

ji  o  zorganizování  řídícího  výboru  (steering  committee).  Oproti  dnes  převažujícím 

dluhopisům  měly  bankovní  úvěry  tu  výhodu,  že  se  prakticky  neobchodují  na 

sekundárním  trhu,  což  identifikaci  věřitelů  pro  účely  vytvoření  výboru  značně 

zjednodušuje. Takový výbor se pak čas od času schází s vládou dlužnického státu a řeší 

rozličné  obtíže  státu,  ať  už  jde  o  poskytování  dodatečné  likvidity  prostřednictvím 

krátkodobých  půjček  nebo  restrukturalizaci  v  případě  insolvence  vytvořením 

splátkového  kalendáře  nebo  i  redukcí  jmenovité  hodnoty  dluhu.  Výsledkem 

restrukturalizačních  negociací  je  rámcová  „principiální  dohoda“  (agreement  in 

principle) a musí být schválena každým jednotlivým věřitelem, aby proti němu byla 

účinná, což nemusí být snadné, neboť věřitelských bank může být i přes tisíc.

Londýnský  klub  může  být  označen  za  úspěšnou  metodu  restrukturalizace, 

protože z více než stovky případů v 80. a 90. letech velkou většinu dovedl ke zdárnému 

konci bez větších obtíží, zdržení nebo konfliktů, jako jsou zejména zdržující věřitelé, 

tzv. „holdout“. Oba „kluby“ ztratily v posledních letech na významu. Bývaly silnými 

institucemi, dokud příslušné části externích dluhů jednotlivých zemí, které tyto instituce 

pokrývají,  byly  nejdůležitějšími  kategoriemi.  V  průběhu  posledních  let  se  však 

věřitelské profily většiny zemí změnily a to buď směrem k „multilateralizaci“ v případě 

rozvojových států nebo  nahrazením bankovních úvěrů státními  dluhopisy v případě 

vyspělých zemí.13

13 JÜRGEN KAISER. [FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG, Jürgen Kaiser.Department for Global Policy 
and  Development].  Resolving  sovereign  debt  crises  towards  a  fair  and  transparent  international  
insolvency  framework [online].  Berlin:  Friedrich-Ebert-Stiftung,  Dep.  for  Global  Policy  and 
Development, 2010 [cit. 2013-03-27]. ISBN 978-386-8724-776. str. 5, dostupné z WWW: 
<http://library.fes.de/pdf-files/iez/07497.pdf>
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1.2 Úskalí současného modelu restrukturalizace

Současný  restrukturalizační  model  státního  zadlužení  je  nákladný  a  časově 

náročný.14 Vedle toho empirické studie často ukazují, že i přes podstatné ztráty na straně 

soukromých věřitelů (kolem 40 %, u středněpříjmových stát nižší, u nízkopříjmových 

vyšší) se zadlužení států po restrukturalizaci měřené jako procento z hrubého domácího 

produktu (HDP) je vyšší než před tímto procesem.  

Jiným problémem současného modelu je nedostatek koordinace mezi věřiteli při 

dosahování oboustranně výhodné dohody.15 Kromě často zmiňovaného koordinačního 

problému  mezi  držiteli  dluhopisů  způsobuje  obtíže  i  nekoordinovanost  napříč 

věřitelskými  skupinami,  tedy  sektorem  soukromým  a  oběma  skupinami  sektoru 

veřejného (bilaterální  a  multilaterální).  Charakteristickým negativním rysem dluhové 

struktury založené na dluhopisech jsou také „predátorští věřitelé“ (predatory creditors), 

kteří se objevují vedle, i mezi bankami běžných, nespolupracujících věřitelů. To je dáno 

tím,  že  bankovní  úvěry  se  obchodují  jen  velice  zřídka,  zatímco  u  dluhopisů  je  to 

pojmový znak. Takže „predátorský věřitel“ může snadno a rychle získat dostatečný vliv 

na dlužnický stát, jehož dluhopisy nakoupí. 

Postup  proti  těmto  praktikám  může  spočívat  buď  v liberálnějším  smluvním 

přístupu  nebo  v autoritativnějším  přístupu  spočívajícím  ve  vytvoření  zákonného 

mechanismu  a  soudu  k jeho  prosazování..  To  odráží  obdobný  vývoj 

v soukromoprávních  insolvenčních  systémech  v  19.  století  ve  dvou,  z pohledu 

finančního,  hlavních  jurisdikcích  – anglické  a  americké.  První  jmenovaná se vydala 

cestou  smluvních  ujednání  opravňujících  většinu  věřitelů  zavazovat  všechny  a  tak 

efektivně bránit sobeckému jednání menšiny či jednotlivých subjektů. Americké právo 

se naopak vydalo cestou dominantního insolvenčního soudu a insolvenčního řádu (US 

Bankruptcy Code). Je jasné, že z mnoha důvodů je „metoda silného soudu“ v oblasti 

státní insolvence jen těžko představitelná.  Státní a soukromá insolvence jsou rozdílné 

kategorie a nelze na ně uplatnit stejné postupy. Moc ve státě nemůže převzít insolvenční 

14 WRIGHT, Mark, L.  J.  Restructuring Sovereign Debts with Private Sector Creditors : Theory and  
Practice [online]. University of California, Los Angeles, and National Bureau of Economic Research, 
August 7, 2010 [cit. 2013-03-27]. str. 1, dostupné z WWW:
<http://www.econ.ucla.edu/mlwright/research/workingpapers/SDRPCTP.pdf>
15 Tamtéž, str. 14
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správce, není zde žádný soud, který by nahrazoval vůli nespolupracujících věřitelů, stát 

také  nemá  žádnou  informační  povinnost  a  nemusí  se  podřizovat  žádnému  auditu 

(palčivost tohoto problému byla vidět na případě Řecka) a státní úvěry nejsou nikdy 

zajištěny jinak než důvěrou.16

Často však vina za překážky ve vyjednávání řešení leží na straně dlužnického 

státu. Jak upozorňují mnozí odborníci ochranné mechanismy před činností „holdout“-

věřitelů mohou značně oslabit tlak na dlužníka a vyvolat tendence ke zneužívání takové 

ochrany. Upozorňují, že hrozba nepříjemností v důsledku předlužení je nejlepší metoda, 

jak  státům  zabránit  v masivním  vypůjčování  si  a  vynutit  na  nich  tržní  disciplínu. 

Morální hazard států,  které už nyní  spoléhají na „bail-out“17 ze zahraničí,  je velkým 

rizikem. Můžeme se ptát, jestli drakonické řešení právě probíhající kyperské krize není 

motivováno právě snahou představitelů eurozóny morální hazard svých členů vymýtit. 

Půjčování je vždy založeno na stejném principu: každá půjčka musí, nejsou-li 

zde  podmínky  pro  odmítnutí  dluhu,18 být  splacena.  Díky tomuto  prostému  pravidlu 

půjčování  funguje  a  pokud je  porušováno musí  přijít  adekvátní,  spravedlivá  reakce. 

Soukromí  věřitelé  mohou  přinutit  dlužnický stát  ke  splnění  toho k čemu se  zavázal 

jedině nepřímo a mimoprávně prostřednictvím svých tržních sil,  tedy skrze omezení 

přístupu  na  kapitálové  trhy,  zvýšením úrokových  sazeb  či  vyžadováním přísnějších 

smluvních  podmínek.19 Takový  přístup  sice  nevede  k okamžitým  výsledkům,  ale  je 

zřejmě  nejefektivnější  při  prosazování  „odpovědného  vypůjčování  si“.  Přes  všechna 

myslitelná  právní  opatření  je  vynucení  zodpovědného  vypůjčování  si  nakonec 

především  na  věřitelské  mimoprávní  iniciativě:  „porušení  pravidel  takového 

16 CALITZ, Juanita. An overview of certain aspects regarding the regulation of sovereign insolvency law. 
45 Vol 2 2012. De Jure [online]. PULP, Pretoria, South Africa, 2012 [cit. 2013-03-27]. str. 336, dostupné 
z WWW: <http://www.dejure.up.ac.za/index.php/en/volumes/45-vol-2-2012/105-article-5.html>
17 Tedy sanace, či jinak poskytování peněz na záchranu před krachem.
18 Zde je řeč hlavně o konceptu tzv. „odious debt“ (odporného dluhu). To jsou dluhy, které státu vznikly 
v důsledku určitého nemorálního jednání, například, předchozí vlády a které není spravedlivé požadovat 
po státu,  respektive  jeho  obyvatelstvu.  Příkladem může být  část  dluhu po  režimu Saddáma Husajna 
v Iráku.  Někdy jsou tyto dluhy spláceny,  jako v případě dluhu JAR po apartheidu. Argentinská vláda 
označuje za „oderózní“ i nároky tzv. supích fondů (viz dále), protože vznikly (či byly převedeny) až po  
vzniku dluhové krize a s vědomím jejich nesplatitelnosti na straně věřitele.
19 GULATI, Mitu; BUCHHEIT, Lee C.  Responsible Sovereign Lending and Borrowing [online]. Paper 
prepared  for  the  United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development  Project  on  Promoting 
Responsible  Sovereign  Lending  and  Borrowing,  UNCTAD,  April  2010  [cit.  2013-03-27].  str.  17, 
dostupné z WWW: <http://www.unctad.org/en/docs/osgdp20102_en.pdf>
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vypůjčování  si  a  sankci  za něj  budou vyslovovat  investoři,  obchodníci  a  diplomaté, 

nikoli soudci.“20 

Zajímavým jevem posledních dvaceti let, který je třeba reflektovat, je vzrůstající 

význam domácího či interního zadlužení. Státy jsou dnes nejvíce zadluženy ve vlastní 

měně a podle vlastního práva. Je nutné, podle mého názoru, se o tom zmínit právě zde u 

výkladu  o  odpovědném  vypůjčování  si,  protože,  i  když  vlády  mají  nad  domácím 

zadlužením určitou moc, také u něj platí, že dluhy se splácejí čestně. Domácí dluhy se 

sice  do  restrukturalizačních  mechanismů  současných,  stejně  jako  těch  nastíněných 

v dalších  kapitolách,  většinou  nezahrnují,  ale  nelze  je  přehlížet.  Pokud  by  věřitelé 

přestali důvěřovat domácímu trhu s dluhopisy mělo by to vážné následky pro schopnost 

státu dostát svým závazkům nejen vůči svým věřitelům, ale zejména vůči domácímu 

obyvatelstvu.

20 Tamtéž
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2. Smluvní řešení

Obavy ze státních  bankrotů  prostupující  evropské kapitálové  trhy se státními 

dluhopisy  zejména  v eurozóně  a  hněv  veřejnosti  nad  sanacemi  ohrožených  zemí 

rozproudily  intenzivní  debatu  o  řízení  státních  dluhových  krizí.  Tato  debata  se  ve 

značném rozsahu točí kolem reformy smluvních ustanovení. V případě dluhopisů, které 

dnes tvoří dalece převažující dluhový nástroj, tak například suverénní emitenti mohou 

teoreticky  zahrnout  mnoho  restrukturalizačních  ustanovení  do  své  dokumentace 

dluhového  kontraktu.  Těchto  smluvních  restrukturalizačních  nástrojů  je  celá  řada, 

nicméně mezi politiky eurozóny, ale i mnoha odborníky se tyto zúžily na jejich určitou 

podskupinu  –  „doložky  kolektivní  akce“  (CAC,  z angl.:  collective  action  clause), 

jakožto  efektivního  nástroje  pro  řízení  státních  dluhových  krizí  prostřednictvím 

možnosti  měnit platební podmínky dluhových kontraktů. I když v rámci eurozóny se 

objevilo  několik  dalších  návrhů  pro  předcházení  dluhovým  krizím  jsou  CAC  asi 

nejpropracovanější. 

CAC si získaly velkou popularitu jako nástroj řešení globálních finančních krizí 

mezi  mnoha  teoretiky  i  politiky  zvláště  v období  po  mexické,  a  znovu  po  asijské, 

dluhové krizi.  Má volnotržní charakter odpovídající představě řešení dluhových krizí 

bez  regulatorních  zásahů  při  využití  smluvních  vlastností  dluhových  kontraktů. 

Ministerstvo financí Spojených států amerických ve svých zamítavých stanoviscích k 

návrhům formálního insolvenčního mechanismu opakovaně volalo po „tržním řešení“.21 

V této  kapitole  se  pokusím  zhodnotit  možnosti  a  omezení  tohoto  přístupu  pro 

restrukturalizaci státních dluhopisů.

Vedle  smluvních  ustanovení,  jejichž  předmětem je  společný  postup  v oblasti 

platebních  podmínek  dluhových  kontraktů,  existují  i  další  smluvní  ujednání.  K těm 

různí autoři řadí různá ustanovení, která se objevují v dluhopisových kontraktech. Mezi 

takové,  které  nejsou  řazeny  mezi  CAC,  protože  jimi  nejsou  ovlivněny  platební 

podmínky,  patří například Amendment clauses / exit consents (novelizační klausule / 

21 JÜRGEN KAISER. [FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG, Jürgen Kaiser.Department for Global Policy 
and  Development].  Resolving  sovereign  debt  crises  towards  a  fair  and  transparent  international  
insolvency  framework [online].  Berlin:  Friedrich-Ebert-Stiftung,  Dep.  for  Global  Policy  and 
Development, 2010 [cit. 2013-03-27]. ISBN 978-386-8724-776. str. 19, dostupné z WWW: 
<http://library.fes.de/pdf-files/iez/07497.pdf>

15



únikové  klausule).  Ty  umožňují  určité  většině  držitelů  dluhopisů  modifikovat 

neplatební podmínky a ulehčit tak restrukturalizační proces. Jejich prostřednictvím lze 

odstranit  akcelerační  či  tzv.  „cross-default“  klauzule,  které  by mohly bránit  postupu 

restrukturalizace.22

Státy čelí podobným problémům jako jiní dlužníci v úvěrových vztazích. Pokud 

stát narazí na finanční obtíže, může být pro něj, stejně jako pro držitele jeho dluhopisů, 

výhodnější souhlasit s přeplánováním plateb a snížením závazků než trvat na úplném 

splacení.  Obnovením  finanční  stability  subjektu  se  věřitelé  vyhnou  nebezpečí 

faktického bankrotu (defaultu), který by znamenal, že nedostanou nic nebo jen málo. 

Okruh  státních  věřitelů,  narozdíl  od  soukromých,  však  bývá  mimořádně  široký  a 

rozptýlený. Zatímco u většiny běžných úvěrových kontraktů se strany před uzavřením 

smlouvy dobře znají, investoři do státních dluhopisů bývají vzájemně méně známí už 

v době primární emise. V průběhu doby pak, v důsledku dalšího obchodování dluhopisů 

na sekundárním trhu, se struktura věřitelů neustále mění a anonymita se prohlubuje. Na 

tomto  místě  je  třeba  zdůraznit,  že  přibližně  od  konce  70.  let  dochází  ve  struktuře 

státního  dluhu  k podstatné  proměně,  kdy  dluhopisy  hrají  stále  podstatnější  roli 

v dluhovém financování států na úkor bankovních syndikovaných úvěrů.

Tento jev samozřejmě nepředstavuje závažný problém, dokud je stát schopen 

plnit své závazky vůči věřitelům. Situace se však začne komplikovat, jakmile se stát 

dostane do platební neschopnosti a není déle schopen obsluhovat svůj dluh. Koordinace 

jednání  geograficky i  ideově rozptýlených  věřitelů  je  obtížná,  ne-li  nemožná,  a  pro 

jednotlivé  věřitele  se  může  zdát  výhodné jednat  na  vlastní  pěst.  Zatímco  soukromé 

banky  mohly  své  zájmy  vůči  dlužnickým  zemím  snadno  hájit  prostřednictvím 

věřitelských  výborů,  držitelé  dluhopisů  jako  skupina  anonymní  a  heterogenní  tuto 

možnost  postrádají.  A  i  když  by  společný  postup  při  restrukturalizaci  mohl  být 

všeobecně  výhodný,  stává  se  roztříštěnost  vlastníků  dluhopisů  překážkou  pro  jejich 

participaci. Tak se to alespoň zdálo po restrukturalizacích suverénních dluhů po první 

vlně  krizí  v 80.  letech  (zejména  té  mexické).  Empirické  důkazy  z poslední  série 

22 DAS  Udaibir  S.;  PAPAIOANNOU  Michael  G.;  and  TREBESCH  Christoph.  Sovereign  Debt  
Restructurings 1950–2010: Literature Survey, Data, and Stylized Facts [online]. IMF Working Papers, 
August 2012 [cit. 2013-03-27],  str. 46, dostupné z WWW: 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12203.pdf>
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restrukturalizací (Pákistán, Ukrajina, Ekvádor) po roce 1999 však ukázaly,  že otázka 

tzv. koordinačního problému byla značně přeceněna.23

2.1 Doložky jednohlasné akce (UAC) a problém tzv. „holdout“

V souvislosti se smluvními opatřeními pro restrukturalizaci státních dluhopisů je 

třeba se zmínit o problematice „doložky jednohlasné akce“ (UAC, z angl.: unanonymity 

action  clause).  Tato  ustanovení  byla  typická  pro  dluhopisy  vydávané  podle 

newyorkského  práva  a  byly  historicky  vnímány  jako  zásadní  překážka  zdárné 

restrukturalizace. UAC, které tradičně převažovaly, spočívají v prostém pravidle, že ke 

každé  změně  podstatných  ustanovení  dluhopisových  kontraktů  (přerušení  splátek, 

prolongaci  splatnosti,  snížení  jistiny  či  úroků  dluhopisů)  je  třeba  jednohlasného 

souhlasu. Je snadno pochopitelné, že taková ustanovení efektivně vylučují jakékoli ex 

post zásahy do již dohodnutých smluv, neboť je prakticky vyloučeno, aby se podařilo 

dosáhnout  dohody  akceptovatelné  všemi  držiteli  dluhopisů,  kterých  bývá  nezřídka 

kolem několika set. 

UAC  představují  kořen  výše  zmíněného  tzv.  koordinačního  problému.  Jeho 

praktické  řešení  však  bylo  v  minulosti  vcelku  prosté;  státy  jednoduše  jednostranně 

nabídly věřitelům nové dluhopisy výměnou za staré a selhávající (tzv. swap). Kdo se 

rozhodl  pro  výměnu,  byl  odměněn  dluhopisy  s méně  výhodnými  podmínkami,  ale 

s relativní jistotou splacení, kdo ne, neměl dostat zpravidla nic (nevyměněné dluhopisy 

stát  odmítl  splácet  (tzv.  default);  chtěl-li  jejich  držitel  získat  vše   musel  žalovat 

suverénní stát, což rozhodně není, zvláště pro velké věřitele, příliš vhodné). Mezi státy-

dlužníky,  které „swap“ zvolily,  obzvlášť vynikla Argentina v roce 2001, jejíž vysoce 

konfrontační  postoj  a  neochota  vyjednávat  narušily  její  vnější  finanční  vztahy a  do 

značné míry jí zabránily v opětovném přístupu ke kapitálovým trhům. Tento postup byl 

sice z určitého úhlu pohledu obecně užitečný, ale poměrně silně kritizovaný.

23 BRATTON William W.; GULATI G. Mitu. Sovereign Debt Reform and the Best Interest of Creditors 
[online].  [Vol.  57:1]  Vanderbilt  Law  Review,  January  2004 [cit.  2013-03-27].   str.  43,  dostupné 
z WWW: 
<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2896&context=faculty_scholarship>
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Jak se shoduje řada  autorů,  při  absenci  insolvenčního  rámce,  znamená  UAC 

podporu pro praxi tzv. „holdout“ (vhodným překladem by mohl být „nespolupracující 

věřitel“),  kdy  držitelé  i  zanedbatelné  části  dluhopisů  mohou  efektivně  bránit 

restrukturalizaci. Mezi takovými „neochotnými“ jsou prominentní skupinou tzv. „supí 

fondy“  (vulture  funds),24 tedy  investiční  fondy svou investiční  strategií  programově 

zaměřené  na  nakupování  dluhopisů  států  ve  finančních  potížích  s velkou  slevou. 

Následně čekají na obnovu platební schopnosti (např.: prostřednictvím oddlužení jinými 

věřiteli  či  záchranných  půjček  poskytovaných  v rámci  sanací)  a  potom  vymáhají 

splacení  celé částky (tj.  nominální  hodnoty,  úroků, složeného úročení a eventuálně i 

sankcí).

2.2 Doložky kolektivní akce (CAC)

Doložky  kolektivní  akce  jsou  smluvní  ustanovení  umožňující  určitou  míru 

koordinace  jednání  věřitelů  prostřednictvím  určení,  jak  jsou  věřitelé  zastoupeni  na 

jednáních.  Definují  většinu potřebnou pro změnu platebních  podmínek nesplacených 

dluhopisů a omezují motivaci a schopnost jednotlivých věřitelů zahájit soudní proces 

proti dlužníkovi. Pro účely dluhopisových kontraktů bývají CAC členěny na následující 

základní okruhy:

1) Klausule  umožňující  měnit  podstatná  smluvní  ujednání  prostřednictvím  volby 

kvalifikované  většiny  držitelů  dluhopisů  jedné  emise  za  účelem  eventuální 

renegociace smluvních podmínek (někdy též modifikační klausule). Jejich moderní 

variací  jsou  agregační  klausule  sjednocující  všechny  věřitele  do  jediné  skupiny. 

Novace smluvních podmínek pak může být provedena za souhlasu věřitelů,  kteří 

drží méně než 100 % nesplacené jistiny (nebo určitého kvóra), a zavázat všechny 

držitele napříč emisemi.
24 KAISER, Jürgen.  Resolving Sovereign Debt Crises - Towards a Fair and Transparent International  
Insolvency  Framework ISBN  978-386-8724-776.  str.  12,  pozn.  pod  čarou,  dostupné 
z WWW: <http://library.fes.de/pdf-files/iez/07497.pdf> Činnost těchto supů je velmi rizikovou investicí, 
v některých případech dosáhli zisku přes 200 % investovaného kapitálu, v jiných nezískaly vůbec nic. 
Nicméně, hlavním problémem, který způsobují, je, že brání dlužnickému státu v návratu na finanční trhy 
a rozbíjejí disciplínu věřitelů.  V poslední době však některé z nejvýznamnějších jurisdikcí tomuto typu 
spekulací  učinily  přítrž.  Například  britským  soudům  zakázal  v roce  2010  (potvrzen  2011)  přijímat 
rozhodnutí v těchto otázkách „Debt Relief (Developing Countries) Bill“. Viz:
<http://www.jubileedebtcampaign.org.uk/Campaign%20Latest+5006.twl>
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2) Klausule bránící jednotlivým držitelům dluhopisů v prosazování vlastních zájmů na 

úkor ostatních. Mezi ně patří:

(a) Ustanovení  omezující  práva  jednotlivých  věřitelů  žalovat  či  jinak 

obdobně napadat  dlužníka nezávisle  na ostatních věřitelích (kolektivní 

jednání). Sem patří například doložky vyžadující souhlas podstatné části 

držitelů dluhopisů k žalobě vůči státu. Podobným případem jsou doložky 

zakazující  zesplatnění  (akcelerace)  jistiny bez  souhlasu  určité  části 

věřitelů  (typicky držitelů  20 -  25%, též se používá  anglické  označení 

„no-action  clauses“).  Jiné  takové  doložky  přikazují  individuálně 

žalujícímu věřiteli sdílet přiznaná práva s ostatními (sharing clauses) – 

v praxi má však spíše oslabovat vůli věřitelů k oportunnímu jednání.

(b) Ustanovení vytvářející určité věřitelské orgány kolektivní reprezentace. 

Mezi ně patří doložky o společném zástupci (trustee clauses) umožňující 

jmenování  stálých  představitelů,  kteří  provádí  určité  administrativní 

činnosti  spojené  se  státními  dluhopisy  v zastoupení  držitelů.  Dle 

teoretických koncepcí těchto doložek by pak správce mohl být oprávněn 

k přijímání  zásadních  rozhodnutí  v oblasti  žalob  proti  dlužníkovi  pro 

nesplácení či akceptace restrukturalizačních nabídek, případně by mohl 

přímo vést proces proti dlužníkovi, který není schopen splácet. Jiný druh 

doložek tohoto typu může opravňovat držitele dluhopisů ke jmenování 

jakýchsi  věřitelských  výborů,  na  něž  může  být  delegována  pravomoc 

provádět  různé  úkony  jménem  věřitelů  (ty  jsou  spíše  historické  a 

odpovídaly realitě bankovních syndikátů ještě v 80. letech).

Alternativně může naopak dlužník na základě „fiscal agency agreement“ 

mít  „fiskálního  agenta“,  který  v jeho  zastoupení  provádí  určité 

administrativní úkony spojené s dluhopisy (bývá jím typicky banka). 

Tento  výčet  však  není  vyčerpávající,  uvádí  se  i  další  smluvní  ustanovení 

usnadňující restrukturalizaci (např. klausule o odebrání hlasovacího práva – umožňuje 

odebrat hlasovací právo dluhopisům vlastněným či kontrolovaným jejich emitentem). 

CAC komplexně řeší nejen koordinační problém, ale i problém komunikační (držitelé se 
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mohou těžko setkat) a reprezentační (držitele nemá kdo zastupovat). Nadto také ruší 

nebezpečí překážení restrukturalizaci (holdout).

U klausulí majoritního hlasování bývala diskutována otázka přiměřené většiny 

oprávněné měnit smluvní podmínky, která se pohybovala mezi kvalifikovanou většinou 

dvoutřetinovou nebo tříčtvrtinovou a super většinou přes 90 %. Tyto diskuze jsou však 

dnes již jednoznačně vyřešené ve prospěch první možnosti. Jednotlivé jurisdikce, jimž 

jsou emitované dluhopisy podřízeny, je možné, dnes už spíše jako historický exkurz, 

rozlišit  z hlediska  zahrnutí  CAC  na  ty,  které  je  standardně  obsahovaly  (anglická, 

japonská a lucemburská) a které naopak CAC tradičně neobsahovaly (různé americké 

jurisdikce,  zejména  newyorkská,  a  také  německá).  Od  roku  2005  však  přes  90  % 

dluhopisů nově vydávaných na americkém trhu CAC obsahuje. 25

2.2.1 Od britských železnic 19. století po eurozónu 21. století

Myšlenka  klausulí  umožňujících  měnit  ustanovení  dluhopisových  kontraktů 

prostřednictvím  většinového  hlasování  držitelů  není  zdaleka  nová.  Již  na  konci  19. 

století  byly  CAC  zahrnovány  do  dluhopisů  emitovaných  velkými  britskými 

společnostmi (zejména železničními), které čelily obtížím spojeným s velkým počtem 

nekoordinovaných věřitelů.  Ani ve státních dluhopisech nejsou CAC akce novinkou. 

Není  bez  zajímavosti,  že  první  známé  emise  státních  dluhopisů  s  ustanoveními 

opravňujícími  většinu  držitelů  k přijetí  změn  navrhovaných  státem  vydalo 

Československo v roce 1922.26 Státní dluhopisy řízené právem anglickým obsahovaly 

CAC standardně po desetiletí, naopak ty řízené právem státu New York do 2. poloviny 

90.  let  obsahovaly  pravidelně  UAC (od  roku  1939  dokonce  „Trust  Indenture  Act“ 

zakazuje  užití  majoritního  rozhodování  v korporátních  dluhopisech).  V té  době  G10 

(významné členské země MMF) a některé další organizace i jednotliví autoři27 začali 

zvažovat a prosazovat všeobecné zahrnutí CAC do státních dluhopisů, což vyústilo ve 
25 HÄSELER, Sönke. Collective Action Clauses in International Sovereign Bond Contracts – Whence the  
Opposition?  [online]. EALE, WP 007, March 2009 [cit. 2013-03-27].  str. 6, dostupné z WWW: 
<http://law.haifa.ac.il/eale/site/WorkingPapers/Binder%20WP%20007.pdf>
26 WIEDERMAIER, Mark C. and GULATI, G. Mitu, How Markets Work: The Lawyer's Version [online]. 
UNC Legal  Studies  Research  Paper  No.  1886435,   July 2011 [cit.  2013-03-27].  str.  16,  dostupné z  
WWW:
<http://ssrn.com/abstract=1886435>
27 viz pozn. 20, str. 5
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zveřejnění  Zprávy pracovní  skupiny G-10 o  doložkách  kolektivní  akce  v roce  2002 

popisující  vzorové  CAC.28 Až  do  března  2003,  kdy  Mexiko  jako  první  významný 

suverénní emitent vydalo rozsáhlou emisi dluhopisů podřízených newyorkskému právu 

a opatřených CAC, byla jejich budoucnost otázkou. Nebylo jasné, jestli je budou státy 

používat  a  věřitelé  akceptovat,  ba ani  to  v jaké podobě bude většinové rozhodování 

věřitelů  implementováno.  Mexický  vzor  však  masově  následovali  další  suverénní 

emitenti „newyorkských“ dluhopisů, takže dnes CAC trhům na obou stranách Atlantiku 

dominují.

V eurozóně zavádí CAC paragraf 3 článku 12 Smlouvy o založení Evropského 

stabilizačního mechanismu (Smlouva o ESM) účinný od 1. ledna 2013, který stanoví, 

že: „Všechny nové státní cenné papíry v zemích platících eurem se splatností delší než  

jeden  rok  od  1.  ledna  2013  budou  obsahovat  doložky  kolektivní  akce  takovým 

způsobem, který zabezpečí, že jejich právní účinky budou shodné.“29 Na základě tohoto 

ustanovení se tzv. modelové CAC staly povinně součástí všech nových státních cenných 

papírů. Tyto modelové CAC byly vyvinuty  podvýborem Hospodářského a finančního 

výboru pro trhy EU s dluhopisy a směnkami a následně implementovány členskými 

státy eurozóny.30

Tyto doložky mají, dle materiálů EU,31 „usnadňovat dohodu mezi státem a jeho 

věřiteli ze soukromého sektoru“. Ve všech členských státech eurozóny se Smlouvou o 

ESM  zavádí  systém  „shodných  standardizovaných  doložek“,  čímž  dochází 

k harmonizaci  podmínek cenných papírů  emitovaných členskými státy,  přičemž jsou 

v zásadě v souladu s doložkami běžně používanými podle práva státu New York (od 

výše zmíněné Zprávy G-10) a práva anglického. Modelové CAC se vztahují na všechny 

emise dluhopisů jednoho státu bez ohledu na to, kterému právu jsou podřízeny. Stejně 

tak není podstatné, zda jde o emisi domácí či zahraniční. 

28 G-10. Report of the G-10 Working Group on Contractual Clauses [online]. G-10, 26 September 2002 
[cit. 2013-03-27]. dostupné z WWW: <http://www.bis.org/publ/gten08.pdf>
29 Treaty establishing the European stability mechanism (english version)
30 Viz znění Euro area Model CAC 2012: Common Terms of Reference a Supplemental provisions, [cit. 
2013-03-27]. Dostupné z WWW: <http://europa.eu/efc/sub_committee/cac/cac_2012/index_en.htm>
31 Evropský parlament.  Změna Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability  
týkající se členských států, jejichž měnou je euro : Usnesení P7_TA(2011)010 Příloha 3  [online]. Brusel, 
23. března 2011 [cit. 2013-03-27]. dostupné z WWW:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0103+0+DOC+XML+V0//CS#BKMD-3>
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Evropské  CAC obsahují  ustanovení  o  modifikacích  napříč  sériemi32 („cross-

series  modification“,  v původních  návrzích  nazývané  „agregační  doložka“)33 

sjednocující většinové rozhodování držitelů dluhopisů napříč všemi emisemi vydanými 

po 1. lednu 2013, na něž se toto ustanovení  vztahuje. To umožňuje použití  doložky 

většinového  postupu  i  u  takové  jednotlivé  emise,  kde  by  nebylo  možné  dosáhnout 

většiny hlasů potřebné pro restrukturalizaci dluhu. Tento mechanismus dosud užívalo 

jen málo zemí (např. Řecko ve svých dluhopisech vydaných v rámci restrukturalizace 

v únoru 2012) a je to také nejpodstatnější rozdíl od nejen zeměmi EU dříve užívaných 

CAC ve státních dluhopisech podřízených anglickému právu vytvořených organizací 

soukromých  finančních  korporací  Mezinárodní  asociace  kapitálového  trhu  (ICMA). 

Modelové CAC dále rozlišují vyhrazené otázky, o nichž se rozhoduje kvalifikovanou 

většinou (např. o klíčových platebních podmínkách, přeměně nebo výměně dluhopisů), 

a nevyhrazené, pro něž stačí většina absolutní. 

2.2.2 Silné stránky a výhody CAC

Přestože  smluvních  přístupů  k  problémům spojeným s  platební  neschopností 

suverénních  států  si  lze  představit  více,  jsou  doložky  kolektivní  akce  zdaleka 

nejpropracovanější  a  zřejmě  i  nejefektivnější.  Jak  ukazuje  výše  zmíněný  příklad 

eurozóny, jsou CAC velmi populární metodou reformy státní politiky vypůjčování si na 

kapitálových  trzích.  V  následující  části  se  pokusím  zhodnotit  tento  relativně 

konzervativní,  tržní  mechanismus.  Stejně  jako  přístup  insolvenčního  rámce,  který 

popisuji v následující kapitole, je klíčovým účelem CAC přinutit soukromé věřitele ke 

sdílení  rizika.  CAC  jako  celek  umožňují  prostřednictvím  smluvních  ustanovení  o 

většinovém  rozhodování  a  o  společném  zastupování  /  jednání  věřitelů  provést 

restrukturalizaci, aniž by bylo třeba souhlasu všech věřitelů. Úspěch restrukturalizace 

každého dluhu závisí  na přiměřené  změně  platebních  podmínek  a dosažení  shody s 

32 Tamtéž
33 International capital market association (ICMA). RESPONSE TO CONSULTATION DATED 23 JULY 
2011  ON  COLLECTIVE  ACTION  CLAUSES  TO  BE  INCLUDED  IN  EURO  AREA  SOVEREIGN  
SECURITIES [online]. ICMA, 2 September 2011 [cit. 2013-03-27]. dostupné z WWW:
<http://www.icmagroup.org/assets/documents/Maket-Practice/Regulatory-Policy/Sovereign-Debt-
Information/ICMA%20CAC%20response%202%20September%202011.pdf>  Smysl  této  změny  není 
jasný, „aggregation“ je obecně používaný termín pro tuto praxi. 
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věřiteli  –  CAC  podněcují  věřitele  k  vyjednávání  a  hledání  oboustranně  přijatelné 

dohody;  UAC naproti  tomu podporují  oportunistické  chování  věřitelů  spočívající  ve 

zdržování či bránění restrukturalizaci (tzv. holdout).

CAC lze, odhlédneme-li od skoro desetiletého zpoždění v důsledku odporu trhů 

a  strachu  států,  relativně  snadno  implementovat  do  dluhopisových  kontraktů.  To  je 

značná výhoda proti jakémukoli formálnímu insolvenčnímu mechanismu. Zároveň je, 

podle  mého  názoru,  férovější  než  neformální  a  politické  restrukturalizace,  které 

postrádají právní základ a jsou nepředvídatelným, čistě ad hoc řešením situace státu v 

dluhové tísni.  Hlavní výhodou CAC, na které se jejich proponenti i  neutrálně ladění 

experti  shodují,  je  však  jejich  schopnost  zabránit  praxi  zdržování  restrukturalizace 

některými  věřiteli  díky  možnosti  rozhodnutím  většiny  zavazovat  všechny  držitele 

dluhopisů. Při správném mixu jednotlivých klauzulí  o kolektivním postupu (zejména 

zahrnutí  výše  zmíněné  agregační  doložky)  a  kladném  postoji  věřitelů  by  smluvní 

koncepce  byla  dostatečně  komplexním  postupem  pro  řešení  nezvladatelného 

zahraničního  zadlužení  suverénních  států.  Úprava  státního  bankrotu,  resp. 

mezinárodního insolvenčního rámce, by se pak stala nadbytečnou.

2.2.3 Slabé stránky a nedostatky CAC

Ať jsou CAC jakkoli  užitečným nástrojem pro dluhopisové kontrakty (lze je 

zahrnout  s  menším  účinkem  i  do  klasických  smluv  o  bankovních  syndikovaných 

úvěrech), nelze je rozhodně považovat za všelék. Mezi všemi argumenty proti tomuto 

institutu byla (a objevuje se stále) na předním místě obava ze zvýšené ceny vypůjčování 

si.  Důvod obav  je  logický  –  jestliže  stát  zahrne  do  svých dluhopisových kontraktů 

mechanismus  pro  „snadnou“  restrukturalizaci,  dává  tím  najevo,  že  taková 

restrukturalizace je možná či dokonce očekávaná a trhy zareagují vyššími  úroky.  Po 

stránce empirické jsou důkazy přinejmenším sporné. Většina studií tento problém uvádí, 

aby následně statisticky dokázala,  že mezi  dluhopisy s a bez těchto ustanovení  není 

rozdíl. Zvýšenými náklady nebyla postižena ani historicky první mexická emise státních 

dluhopisů obsahující  CAC v roce 2003 ani,  podle Financial  Times,  první  emise  po 
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zavedení  těchto  klausulí  v  eurozóně  (nizozemská).34 Přetrvávající  nejistotu  ohledně 

zvýšené  ceny však  ilustruje  i  ujištění  v  materiálech  EU o  ESM:  „Začlenění  těchto 

doložek  do  dluhopisu  nebude  znamenat  vyšší  pravděpodobnost  selhání  nebo  

restrukturalizace dluhu, jehož se daný dluhopis týká.“35 I když tyto obavy jsou velmi 

rozšířené, nejedná se o největší nevýhodu klausulí o společném postupu věřitelů.

Jiným  často  zmiňovaným  nedostatkem  je  neschopnost  tradičních  CAC  řešit 

komplexně dluhové obtíže země jako celek – tedy napříč emisemi dluhopisů. Tento tzv. 

agregační problém spočívá v tom, že podle CAC jsou sice držitelé dluhopisů vázáni 

rozhodnutím většiny, ale takové rozhodnutí se týká vždy jen části věřitelů. To je dáno 

tím, že CAC se vztahují jen na dluhopisy podléhající stejným podmínkám. Vzhledem k 

tomu, že úspěšná restrukturalizace musí zahrnout dluhopisy z různých emisí a tranší, 

rozpadá se tento proces jakoby na „sérii restrukturalizací“, což představuje obrovskou a 

často nepřekonatelnou výzvu pro rovné zacházení s věřiteli. Nicméně, tento problém má 

v  rámci  doložek  kolektivní  akce  elegantní  řešení,  které  je  nastíněno  v  předchozím 

výkladu – agregační doložky. Ty umožňují spojovat různé emise, zlepšují koordinaci 

mezi  věřiteli  a  usnadňují  tak  restrukturalizaci.  Mohou  být  implementovány  do 

dokumentace každé emise jednotlivě nebo může být vytvořena hlavní či řídící dohoda 

(Master issuance documentation), podle které se následně bude řídit každá další emise. 

Mluvíme-li o agregaci dluhopisových emisí neznamená to, že stejný postup nelze zvolit 

i  u  bankovních  úvěrů  (jsou  myšleny  úvěry  komerční,  „nezvýhodněné“  (non-

concessional).  Alternativně  by  tento  problém  mohl  být  také  řešen  prostřednictvím 

mezinárodního  insolvenčního  rámce  suverénních  států  podobného  národnímu 

insolvenčnímu mechanismu, jak uvedu v následující kapitole.

Problematika rovného zacházení s věřiteli rozhodně není zástupná. Je podstatou 

jednoho z nejmedializovanějších soudních procesů v oblasti restrukturalizace státního 

dluhu, na němž lze demonstrovat i některé další prvky problémů s ní spojených: Elliott  

34 WIGGLESWORTH,  Robin.  Netherlands  in  €3.2bn  CAC  bonds  debut.  Financial  Times [online]. 
London, 8 January 2013 [cit. 2013-03-27]. dostupné z WWW:
<http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4faa9d70-59b0-11e2-88a1-00144feab49a.html#axzz2N6mr7gar>
35 Evropský parlament.  Změna Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability  
týkající se členských států, jejichž měnou je euro : Usnesení P7_TA(2011)010 Příloha 3  [online]. Brusel, 
23. března 2011 [cit. 2013-03-27]. dostupné z WWW:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0103+0+DOC+XML+V0//CS#BKMD-3>

24

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0103+0+DOC+XML+V0//CS#BKMD-3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0103+0+DOC+XML+V0//CS#BKMD-3


Associates  versus  Peru.36 Elliott  Associates  L.P.  (dále  Elliott)  je  hedgeový  fond 

specializující se na vysoce rizikové investice do cenných papírů, který koupil peruánský 

dluh ve jmenovité hodnotě 21 milionů za přibližně 11 milionů dolarů. Potom co byl 

ostatními věřiteli schválen restrukturalizační program, který on odmítl (holdout), Elliott 

žaloval Peru před newyorkským soudem na jmenovitou hodnotu a úroky. Byl úspěšný a 

získal  rozsudek  na  více  než  58  milionů  dolarů,  s  nímž  před  belgickým  soudem 

zablokoval  mezinárodní  platby  plynoucí  na  základě  restrukturalizační  dohody  skrze 

bruselský Euroclear k držitelům dluhopisů, kteří dohodu schválili. Aby se Peru dostalo 

k penězům určeným na splátky úroků podle nového splátkového kalendáře, s Elliottem 

se  následně  vyrovnalo  mimosoudně  zrušením  redukce  (default)  jeho  pohledávek. 

Subjekty jednající  tímto  způsobem bývají  označovány jako „supí  fondy“.  Americký 

soud  vyložil,  na  základě  argumentace  Elliottu,  široce  klausuli  pari  passu  (rovného 

zacházení),  kterou  peruánská  vláda  rutinně  zahrnovala  do  svých  dluhopisových 

kontraktů,  tak,  že  je  povinna  vyplácet  všechny  své  věřitele  poměrně.  I  přes  určité 

neopakovatelné podmínky a velmi kreativní přístup k právu znamená tento výsledek, že 

klausule  pari  passu  sama  o  sobě  odměňuje  jednání  záležející  ve  zdržování 

restrukturalizace  a  to  na  úkor  věřitelů,  kteří  byli  ochotni  vyjednat  přiměřené 

vyrovnání.37 Klausule  pari  passu  může  být  považována  za  CAC o  sdílení  (sharing 

clause),38 proto je třeba vždy pečlivě zvažovat mix doložek, který stát bude používat. 

Tento případ posílil tzv. „supí fondy“ (ale také možná poněkud iracionální odpor k nim) 

a vůbec oportunní jednání ve snaze získat lepší zacházení a částečně ochladil nadšení 

pro CAC jako singulárního řešení restrukturalizace státních dluhů ve prospěch státního 

insolvenčního rámce.

Za  podstatnou  výhodu  státního  insolvenčního  režimu  (tedy  úpravy  státního 

bankrotu) ve srovnání se CAC je považována možnost obejít eventuální nevynutitelnost 

participace věřitelů na vyjednávání či při akceptaci restrukturalizační nabídky.  Ačkoli 

smluvní  přístup  může  hrát  významnou  roli,  pokud  (díky  agregaci)  funguje  jako 

36 Pro další podrobnosti o případu viz: 
<https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F3/194/194.F3d.363.98-9268.98-9319.1998.html>
37 BEDFORD, Paul. Sovereign bond contracts: a workshop at the Bank of England. In Financial Stability 
Review : June 2005 [online]. Bank of England, International Finance Division [cit. 2013-03-27]. str. 104, 
dostupné z WWW: <http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/fsr/2005/fsr18art6.pdf>
38 BRATTON William W.; GULATI G. Mitu. Sovereign Debt Reform and the Best Interest of Creditors . 
Vanderbilt Law Review [online]. [Vol. 57:1] January 2004 [cit. 2013-03-27].  str. 23, dostupné z WWW: 
<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2896&context=faculty_scholarship>
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komplexní  nástroj  určený  ke  koordinaci  různých  věřitelských  skupin  před  a  během 

dluhové  krize,  stále  nedosahuje  inkluzivity  a  účinnosti  rámce  potřebného  pro 

restrukturalizaci  státní  dluhu.  Vždy totiž  hrozí,  že  věřitelé  nebudou chtít  na výměně 

obsahující značný „haircut“ participovat. Například v argentinském případě by aplikace 

doložek  většinového  hlasování,  byly-li  by  součástí  argentinských  dluhopisů,  možná 

nepomohla. Také řecká vláda si nebyla stoprocentně jistá úspěchem své nabídky. Nadto 

v případě opravdu malých zemí s nízkou celkovou hodnotou dluhu by se mohlo stát, že 

„holdout“-věřitelé získají potřebný počet hlasů pro odmítnutí nabídky.

Dalšími  důležitými  prvky  každého  restrukturalizačního  mechanismu,  v jehož 

provedení  mohou  CAC, při  absenci  státního  insolvenčního rámce,  snadno selhat,  je 

stanovení  předem dané,  transparentní  a  spravedlivé  prioritní  struktury věřitelů  stejně 

jako při zastavování právních akcí vůči dlužníkovi (standstill či moratorium) po dobu 

vyjednávání  o  restrukturalizaci.  Bez  těchto  opatření  je  pro  dlužnický  stát  podstatně 

obtížnější získat nové finanční prostředky (není-li zajištěna priorita nouzových půjček, 

jen těžko je někdo poskytne)  a  i  renegociace  závazků je ztížena.  Například  sanační 

podpůrné půjčky z Evropského stabilizačního mechanismu jsou prohlášeny za prioritní. 

Institut  priority  (či  seniority)  teoreticky  řeší  problém  klausule  pari  passu  (a  vůbec 

rovnosti  věřitelů)  v případě,  kdy  někteří  věřitelé  nakupují  pohledávky  již  zjevně 

ohrožené  a  spoléhají  na  výše  popsanou  strategii  Elliottu.  Díky konceptu  priority  je 

například možné věřitele rozlišit podle doby vzniku jejich nároků a zabránit možnosti, 

že „juniorští“ věřitelé si vynutí lepší podmínky než věřitelé původní.39

Příkladem úspěšné restrukturalizace státního dluhu založené na využití CAC je 

případ latinskoamerického státu Belize.40 Vláda této země oznámila hrozící dluhovou 

přestavbu v srpnu 2006 a již v prosinci téhož roku prosadila výměnu svých dluhopisů. 

Belize navrhlo k restrukturalizaci 96 % agregované jmenovité hodnoty svých vhodných 

dluhopisů a díky CAC dosáhlo mimořádně úspěšných 98 % nesplacených nároků. Byla 

to  vůbec první restrukturalizace  za použití  CAC v moderních  dějinách.  Podstatného 

39 BOLTON, Patrick; SKEEL David A., Jr. How to Rethink Sovereign Bankruptcy : A New Role for the  
IMF? [online]. Columbia University, December 2007 [cit. 2013-03-27].  str. 12, dostupné z WWW: 
<http://cgt.columbia.edu/files/papers/Bolton_Skeel_IPD_SovDebt_Working_Paper.pdf>
40 LI,  Yuefen; OLIVARES-CAMINAL, Rodrigo; PANIZZA, Ugo.  Avoiding Avoidable Debt Crises : 
Lessons from Recent Defaults. Part III Debt Restructuring Mechanisms : Lessons and Beyond [online]. 
World Bank, 2010 [cit. 2013-03-27].  str. 249 – 252, dostupné z WWW: 
<http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1238442914363/5969985-
1295539401520/9780821384831_ch10.pdf> 
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snížení dluhu bylo oceněno zvýšeným úvěrovým ratingem. Případ Belize však může 

zároveň  vzbuzovat  určité  pochyby;  lze  se  oprávněně  ptát,  zda  je  tato  malá  země  s 

relativně jednoduchým dluhovým profilem dostatečně reprezentativní. Je otázkou, jestli 

ve  složitějších  případech  rozvinutých  států,  kdy  by  mělo  být  do  restrukturalizace 

zahrnuto  velké  množství  emisí  dluhopisů  vydávaných  s  různými  platebními 

podmínkami  a  s  různou  dobou  splatnosti  (a  případně  s  bankovními  úvěry),  by  byl 

průběh stejně hladký a úspěšný. 

A  konečně,  CAC  nemusí  být  zárukou,  že  bude  naplněn  cíl  každého 

restrukturalizačního procesu – tedy snížení dluhového břemena.41 Pokud se s držiteli 

dluhopisů podaří dohodnout jen mírné „pro-věřitelské“ změny, může se snadno stát, že 

efekt oddlužení bude marginální. Naopak, kterýkoli navrhovaný režim státního bankrotu 

/  insolvence  by  nepochybně  vytvořil  prostor  pro  restrukturalizaci  daleko  více  „pro-

dlužnickou“. Dostatečná participace či zainteresovanost věřitelů na restrukturalizaci je 

pro CAC, zdá se, nepřekonatelnou výzvou. Tzv. „bail-in“,42 tedy vtažení věřitelů do 

restrukturalizace tak, aby skutečně nesli svůj podíl odpovědnosti, je přitom mimořádně 

důležité. Pokud by stát neřízeně zkrachoval (ve smyslu kompletní neschopnosti krýt své 

výdaje), nedostaly by ze svých pohledávek vůbec nic, jenže vzhledem ke vždy přítomné 

možnosti sanace suverénního státu prostřednictvím mezinárodních finančních institucí 

či jiných spřátelených států nejsou k takové odpovědnosti vůbec tlačeni, vzniká morální 

hazard. Dosažení určité rovnováhy mezi „bail-out“ (krizové půjčky od MFI) a „bail-in“ 

(spočívající  v  redukci  věřitelských  nároků)  při  řešení  krizí  státních  dluhů může  být 

zjevně učiněno jedině skrze nějaký mechanismus státního bankrotu.

2.2.4 Jen částečné řešení

Svým způsobem zavedení doložek kolektivní akce v eurozóně završilo proces 

jejich globální implementace, po níž mnozí autoři volali od poloviny 90. let 20. století.  

Jejich  úspěšné  použití,  zejména  během  restrukturalizace  státního  dluhu  Řecké 

republiky,  ukázalo  výhody  smluvního  přístupu.  Nicméně,  to,  zda  jsou  natolik 

41 Viz pozn. 30

42 V protikladu k „bail-out“. Tento přístup byl vyvíjen v rámci expertních studií MMF a v důsledku hněvu 
veřejnosti z finanční krize mimořádně populární a nabyl na aktuálnosti.

27



potenciálně  efektivní  a  účinné,  aby  nebylo  třeba  vytvářet  mezinárodní  insolvenční 

rámec a definovat státní bankrot, zůstává sporné. Nadále není jasné, zda CAC nejsou 

přeceněny  a  zda  budou  schopny  obstát  i  v  dalších  případných  restrukturalizačních 

výzvách. CAC se osvědčily v rozvíjejících se ekonomikách a mohly by v budoucnu 

pomoci  i  ve  státech  rozvojových.  Jsou běžnou součástí  dluhopisových dokumentací 

zahraničních  emisí  v  mnoha  zemích  latinské  Ameriky,  Asie  a  střední  a  východní 

Evropy, včetně České republiky. 

Tento,  co  do  zavádění,  jednoduchý,  tržní  mechanismus  díky  své  schopnosti 

zabránit praxi zdržování může zjednodušit restrukturalizační proces, který by se jinak 

mohl  táhnout,  jako  v  případě  Argentiny,  léta.  CAC  samy  o  sobě  nezaručí,  že 

vyjednávání  s věřiteli  bude úspěšné, ale  mohou zajistit,  zvláště ve spojení s dalšími 

vhodnými nástroji, prostor pro nerušenou spolupráci dlužníků a věřitelů při vyjednávání 

vzájemně výhodného řešení dluhových krizí.
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3. Formální státní bankrot

Někteří odborníci podporují smluvní  ustanovení o většinovém hlasování a  věří 

v efektivní dluhové negociace v případě finanční tísně, zatímco jiní vychvalují výhody 

tvrdých následných vyjednání a tvrdí, že by měl být zachován status quo,  právě kvůli 

jejich obtížnosti.  A ještě jiní  volají  po právní úpravě státního bankrotu,  kde by byli 

svrchovaní dlužníci i  jejich  věřitelé vázáni mezinárodní  úmluvou stanovující 

transparentní pravidla pro restrukturalizaci  dluhu.  Tato  část se  zabývá návrhy  na 

nahrazení stávajícího,  ad hoc přístupu  k restrukturalizaci  státního  dluhu trvalým, 

globálním režimem,  od  něhož  si  mnozí  slibují  nastolení rovnováhy mezi sjednanou 

redukcí dluhu (prostřednictvím zapojení soukromého sektoru, tzv. „bail-in“) a finanční 

pomocí (prostřednictvím zapojení  multilaterálních institucí, tzv. „bail-out“). Také zde 

budou shrnuty některé nejvýznamnější návrhy takových režimů.

Existuje řada různých názorů na to, zda mechanismus řešení státního předlužení, 

respektive de facto státních bankrotů, potřebuje reformu či ne. Současný mechanismus 

bývá  zejména  kritizován  pro  svou  zdlouhavost,  nákladnost,  neefektivnost  a  obecně 

neuspořádanost.  Konkrétněji  mu  bývá  vyčítána  neschopnost  řešit  široký  problém 

kolektivní spolupráce věřitelů,  který souvisí například s nemožností vytvořit prioritní 

strukturu věřitelů, což vyvolává problémy při prozatímním financování. Tento problém 

také  obsahuje  problematiku  „holdout“-věřitelů  či  vyvolávání  nekontrolovaných 

soudních  sporů  (litigation).43 Podle  svých  zastánců  by  správně  nastavená  právem 

upravená  státní  insolvence  mohla  mnohé  tyto  nedostatky  překonat.  Zvýšila  by  se 

transparentnost procesu, omezil se morální hazard věřitelů i dlužníků, minimalizovala 

se potřeba sanací / „bailoutů“ z oficiálních zdrojů. Stejně tak by takový systém vytvořil 

podmínky pro prozatímní financování dlužníka během restrukturalizace a projevujícího 

se nedostatku likvidity.44

43 Pojem „litigation“ je v literatuře zabývající se státním zadlužením používán jako zkratka pro soudní při 
před zahraničním soudem vyvolanou věřitelem, jehož státní dlužník defaultoval  a on se nezávisle, ba 
přímo sobecky, domáhá někde na světě svých nároků, čímž ohrožuje plynulost restrukturalizaci.
44 DAS  Udaibir  S.;  PAPAIOANNOU  Michael  G.;  and  TREBESCH  Christoph.  Sovereign  Debt  
Restructurings 1950–2010: Literature Survey, Data, and Stylized Facts [online]. IMF Working Papers, 
August 2012 [cit. 2013-03-27]. str. 88, dostupné z WWW: 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12203.pdf>
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Někteří  autoři  jsou  však  k podobným  návrhům  skeptičtí  a  tvrdí,  že  právní 

regulací  nebude  žádného  zlepšení  současného  systému  dosaženo.45 Společným 

východiskem je,  že formální  rámec státního bankrotu by nevedl k vyřešení  hlavních 

nedostatků současného systému a představoval by jen zbytečnou ba možná i překážející 

regulaci.  Soudní  pře  narušující  zdárnou  restrukturalizaci  (litigation)  stejně  jako 

„holdout“-věřitelé jsou nezřídka uváděni jako problém, aniž by byly uvedeny i důkazy,46 

že  jde  vskutku  o  nebezpečí  hodné  mnohaleté  a  náročné  politické,  diplomatické  i 

odborné  právně-ekonomické  aktivity,  kterou  by  si  vytvoření  právem  upraveného 

insolvenčního rámce vyžádalo. Lze se také setkat s názory, že spontánně se vyvíjející 

neregulovaný mechanismus je vlastně úspěšný a dalším vývojem se většina problémů 

vyřeší.  Nejobvyklejší  argumentace  proti  formálnímu státnímu bankrotu je  provázena 

podporou smluvního přístupu jakožto nejslibnějšího reformního nástroje.47 Jeho hlavní 

výhodou  je  velmi  snadná  implementace:  namísto  vytváření  „zákonného“  rámce  se 

smluvní  ustanovení  usnadňující  restrukturalizační  proces  jednoduše  zahrnou  do 

dokumentace  dluhopisu  nebo  do  úvěrové  smlouvy.  Vedle  již  v předchozí  kapitole 

diskutovaných  CAC  zahrnovaných  běžně  do  dluhopisových  kontraktů  za  účelem 

hladšího provádění výměny dluhopisů, se objevují i návrhy některých jiných klauzulí, 

z nichž  jsou  v kontextu  formálního  státního  bankrotu  zajímavé  zejména  arbitrážní 

doložky.

3.1 Základní otázky státního insolvenčního rámce

Důvody  pro  vznik  státního  insolvenčního  rámce  lze  shrnout  do  tří  velkých 

problémů, které má řešit: problém kolektivní akce věřitelů, problém morálního hazardu 

a  problém  prozatímního  financování,  které  jen  stěží  mohou  v plnohodnotně  a 

s maximální efektivitou řešit smluvní přístupy stejně jako současný mechanismus.

Každý insolvenční mechanismus umožňuje překlenout roztříštěnost věřitelů ex 

post  (po vzniku dluhové tísně).  Většina návrhů insolvenčního rámce obsahuje různé 

45 Tamtéž
46 Většinou se uvádí případ Elliott nebo argentinské potíže. Ovšem vzhledem k počtu restrukturalizačních 
procesů v poslední době je to trochu málo. Argentina si navíc řadu problémů způsobila sama svým velmi 
konfrontačním a jednostranným přístupem.
47 Viz pozn. 44.
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nástroje  pro  řešení  tohoto  problému.  Jedná  se  systém  většinového  schvalování 

restrukturalizačních  návrhů  vypracovaných  rozhodovacím  orgánem,  který  může  mít 

různou podobu od stálého mezinárodního insolvenčního soudu po arbitrážní / mediační 

těleso vytvářené ad hoc. Většinovým hlasováním zavazujícím všechny věřitele by se 

předcházelo  nespolupracujícím  „holdout“-věřitelům.  Takový  orgán  by  vedle  toho, 

třebaže omezeně, zmenšoval prostor pro vyvolávání soudních pří jednotlivými věřiteli 

(praxe „litigation“). Ve světě státních bankrotů je však takový zákaz žalob proti státu 

nevynutitelný.

Je zde několik důvodů, proč soudní pře před vnitrostátními soudy, vedené proti 

defaultujícím  dlužnickým  státům,  nejsou  nikterak  časté.  Předně  je  tu  překážka 

suverenity,  která  se  nejsilněji  projevuje  nemožností  exekučně  postihovat  majetek.  I 

když  některé  jurisdikce  vykládají  státní  suverenitu  restriktivně  v případech,  kdy stát 

dobrovolně přijme obchodněprávní závazek vůči zahraničním věřitelům, je exekuce na 

majetek nemožná. Věřitelé se tak, při neexistenci právní úpravy státní insolvence, musí 

spoléhat na to, že stát čestně své finanční závazky uzná a splatí. Jedinými nástroji, které 

věřitelům zbývají, jsou ty mimoprávní – stát, který defaultuje, ztrácí do značné míry 

důvěryhodnost,  jeho tržní  reputace se zhoršuje  a  uzavírá  si  cestu k dalším půjčkám. 

Navíc,  vznikají  i  pochybnosti  o  jeho  celkové  ekonomické  situaci  a  vysychá  i  tok 

investic na území takového státu. 

Ohledně  státní  suverenity  je  zde  třeba  poznamenat,  že  každý  návrh  státní 

insolvence  musí  předpokládat  dobrovolnost  na  straně  suverénního  dlužníka.  Je  však 

otázkou,  co  se  stane,  pokud  stát  svůj  souhlas  s provedením  insolvenčního  procesu 

odvolá. Kromě souhlasu dlužníka by měl být vyžadován expertní posudek udržitelnosti 

dluhu, bez něhož by jistě  vznikaly pochybnosti,  zda stát  vyhlašuje  bankrot ve stavu 

nouze, ale jen s cílem vyhnout se placení dluhů. Souhlas a posudek o neudržitelnosti 

jsou základními podmínkami vedení insolvenčního procesu s dlužnickým státem.

Problém morálního hazardu vzniká na obou stranách vztahu dlužníka a věřitele. 

Na straně věřitele je to spojeno s historickými obavami ze spoléhání na „bail-out“ při 

„bezhlavém“ úvěrování prokazatelně slabých států. Tato obava vyvstala, v souvislosti 

s mimořádně  vysokou pomocí  Mexiku  v polovině  90.  let,  která  ostatně  znamenala 

zásadní  podnět  pro  zkoumání  státního  bankrotu  vůbec  (pro  srovnání  představovala 
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sanace  mexického  dluhu  jen  pětinu  až  šestinu  toho  řeckého).  Cílem mnoha  návrhů 

právního rámce státní insolvence je zapojení soukromého sektoru (PSI), neboli „bail-

in“.  Takové  zapojení  by  mělo  spočívat,  jak  v přijetí  redukce  /  „haircutu“,  tak  i 

v doplňkovém financování. Není snad ani třeba dodávat, že takové financování je zcela 

mimo realitu, protože v okamžiku jeho nastolení by se věřitelé začali urychleně svých 

pohledávek zbavovat.

Na straně dlužnického státu je nebezpečí  morálního hazardu možné spatřovat 

právě v navrhovaném insolvenčním rámci, kdy se stát snadno zbaví dluhů a může se 

znovu začít zadlužovat. Nelze rozhodně podceňovat empiricky prokázanou skutečnost, 

že se státy zadlužují,  aniž by předem počítaly s náklady splácení  nebo s případnými 

drastickými důsledky předlužení a de facto bankrotu. V době, kdy se – nutno říci, že 

oprávněně  –  ptáme,  proč  se  banky  a  jiné  finanční  instituce  nebezpečně  angažují 

v předlužených zemích, by nemělo být zapomínáno, že jsou to v první řadě tyto země a 

jejich politici, kdo nese za předlužení hlavní díl viny.

Prozatímní  /  záchranné  financování  (z  angl.:  interim  financing)  je  velmi 

důležitou součástí řádného insolvenčního mechanismu. Stát, který je fakticky bankrot, 

potřebuje nadále provozní kapitál,  jinak mu hrozí nedostatek likvidity,  kdy by nebyl 

schopen  plnit  ani  své  nejzákladnější  povinnosti.  V tomto  případě  vystupují  v roli 

zachránců MFI, konkrétně MMF, jakožto půjčovatel poslední instance (z angl.: lender 

of the last resort).  Tuto činnost však nutně nemusí vykonávat oficiální multilaterální 

půjčovatel, naopak se nezřídka objevují hlasy, aby MMF, jako nesporný expertní orgán, 

již půjčovatelem / věřitelem přestal být z důvodu střetu zájmů.

S problematikou  prozatímního  financování  úzce  souvisí  otázka  priority,  která 

bývá vždy uváděna jako podstatná výhoda řádného insolvenčního rámce, jednotlivých 

pohledávek, protože právě ten, kdo půjčuje během dluhové tísně, tak těžko bude činit, 

pokud nebude mít zajištěno preferované postavení mezi věřiteli. Vedle preferovaného 

postavení poskytovatelů provozního kapitálu během restrukturalizace je třeba doporučit 

i  zásadu,  že  dluhy  dřívější  by  měly  mít  přednost  před  novějšími  závazky,  protože 

jednoznačně  není  ideálním stavem,  aby věřitelé,  kteří  půjčují  již  silně  zadluženému 

státu,  měli  stejné  postavení  jako  ti,  kteří  tak  činili  ještě  v době,  kdy  dluhy  byly 

udržitelné.  Nelze  říci,  že  bez řádného insolvenčního rámce žádná prioritní  struktura 
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nevzniká samovolně, je však velmi netransparentní a rozhodně nevyvolává pocit právní 

jistoty (viz kapitola 4). Jsou zde však i postoje naprosto odlišné, například Pařížský klub 

prostřednictvím  svých  doložek  srovnatelného  zacházení  zahrnovaných  do  „agreed 

minutes“ požaduje po dlužníkovi, aby všem věřitelům plnil poměrně (čímž v podstatě 

nutí  dlužníka,  aby  dohodu  uzavřenou  s Pařížským  klubem  aplikoval  i  na  dohody 

s jinými věřiteli). 

3.2 Návrhy státního insolvenčního rámce

První  návrhy  formálního  právem  upraveného  rámce  pro  řešení  státního 

předlužení objevující se v druhé polovině 20. století se datují do počátku 80. let. Většina 

autorů  odvozuje  návrhy  od  amerického  insolvenční  kodexu  (US  bankruptcy  code), 

zejména jeho kapitoly 11 o bankrotu korporátním nebo kapitoly 9 o bankrotu územních 

samospráv.  Vedle  jednoznačně  nejznámějšího  Mechanismu  pro  restrukturalizaci 

státních  dluhů  (Sovereign  debt  Restructuring  Mechanism,  SDRM)  poprvé 

představeného Anne Kruegerovou, první náměstkyní generálního ředitele MMF, v říjnu 

200148 a odmítnutého na setkání G-10 v dubnu 2003 jsou tu další tři vlivné návrhy. 

Prvním  je  Evropský  mechanismus  pro  řešení  krize  (European  Crisis  Resolution 

Mechanism, ECRM) vytvořený Gianvitim a kol. v roce 2010 doporučovaný bruselským 

think-tankem Bruegel. Druhým je arbitrážní  Tribunál pro státní dluhy od Christopha 

Pauluse z roku 2010 a třetím nejvýznamnější návrh nevládních organizací Spravedlivý a 

transparentní  arbitrážní  proces  (Fair  and Transparent  Arbitration  Process,  FTAP) od 

Kuniberta Raffera a dalších aktivistů z roku 2005.

48 BUCKLEY, Ross. Sovereign Bankruptcy. Bond Law Review [online]. Vol. 15: Iss. 2, Article 8, January 
2003 [cit. 2013-03-27]. str. 109, dostupné z WWW: <http://epublications.bond.edu.au/blr/vol15/iss2/8>
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3.2.1 SDRM a ECRM

Hned na počátku je třeba poznamenat paradoxní skutečnost, že SDRM vlastně 

není  právní  úpravou  bankrotu.  Samotný  jeho  navrhovatel,  tedy  MMF  k tomu  říká: 

„Nenavrhujeme  mechanismus  pro  státní  bankrot,  ale  jednoduše  mechanismus  

usnadňující  negociační  proces mezi dlužníkem a jeho věřiteli.“49 SDRM by tak měl 

umožnit  většině  věřitelů  a  dlužníkovi  vytvořit  právně  závaznou  restrukturalizační 

dohodu  (předchází  „holdoutu“),  odrazovat  věřitele  od  praxe  „litigation“  (díky 

zvláštnímu  postupu  odečítání  toho,  co  věřitel  získá  soudní  cestou  od  dohodou  mu 

přiznaného podílu) a také favorizovat prozatímní / záchranné financování poskytnutím 

priority před ostatními nároky (opět za souhlasu většiny).

Samou podstatou SDRM mělo být Fórum pro řešení sporů ze státních dluhů 

(Sovereign Debt  Dispute Resolution Forum, SDDRF), jakožto vrcholný rozhodovací 

orgán  sporů  pramenících  z negociačního  procesu.  Nicméně  s každým  jednotlivým 

návrhem by vždy musely souhlasit zúčastněné strany, tedy dlužník a věřitelé (či jejich 

část, jíž by se návrh týkal). Samotné fórum by tak fungovalo na principu quasisoudního 

rozhodčího panelu, kde by jednotliví  členové skupiny rozhodců byli  vybíráni orgány 

MMF. 

Návrh předpokládal, že právní postavení SDRM by bylo zakotveno v Článcích 

dohody MMF, tedy zakládací smlouvy MMF, kterou je vázána naprostá většina zemí 

světa.  Vskutku  těsné  provázání  s MMF však  nakonec  vedlo  mimo  jiné  k odmítnutí 

návrhu. MMF by měl kontrolu nad každým aspektem procesu podle SDRM. Jmenoval 

by  SDDRF,  zodpovídal  by  za  prozatímní  financování,  expertně  by  posuzoval 

udržitelnost dluhu a mnohé další, což by samo o sobě stačilo na pochyby o nestrannosti 

procesu. Uvážíme-li však, že MMF je také věřitelem, jehož povinností je starat se o své 

nároky, je střet zájmů přímo do očí bijící. 

ECRM je SDRM velice podobný už proto, že se na obou návrzích podíleli stejní 

lidé.  Jde  o  daleko  nejformálnější  návrh  poslední  doby,  předpokládá  totiž  vznik 

skutečného  zákonného  insolvenčního  rámce,  který  by  se,  v ideálním  případě,  stal 

49 IMF. Proposals for a Sovereign Debt Restructuring Mechanism (SDRM) A Factsheet [online]. January 
2003 [cit. 2013-03-27]. dostupné z WWW: <http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdrm.htm>
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součástí  primárního  práva  EU.  Podle  svých autorů  by ECRM měl  být  tvořen  třemi 

samostatnými  orgány:  právním  pověřeným  rozhodováním  sporů,  ekonomickým 

provádějícím  nezbytné  ekonomické  expertízy  a  finančním  zabývajícím  se  finanční 

asistencí  (tedy  prozatímním  financováním).50 Samotní  autoři  doporučovali,  aby  se 

právním orgánem stal  Soudní  dvůr  EU,  ekonomickým ECB případně  ve  spolupráci 

s Evropskou komisí a finančním EFSF (lze předpokládat, že nyní by jím měl být ESM). 

Proces by se zahajoval na návrh členského státu eurozóny doručený právnímu orgánu. 

Do restrukturalizačního procesu by byli  zahrnuti  všichni držitelé dluhopisů (řízených 

domácím  i  zahraničním  právem,  důvod  viz  kapitola  4)  stejně  jako  další  soukromí 

věřitelé,  naopak  vyloučeni  by  byli  oficiální  věřitelé  (není  jasné,  jestli  by  se  takové 

vyloučení týkalo i případů, kdy takový věřitel stane držitelem dluhopisů).

3.2.2 „Arbitrážní“ návrhy

Narozdíl  od  předchozích  dvou  návrhů  se  Paulusův  návrh  Tribunálu  pro 

suverénní dluhy a FTAP51 vyznačují neformálním přístupem, ve své podstatě založeném 

na  ADR (alternative  dispute  resolution).  Nevyžadují  žádnou změnu  v mezinárodním 

právu, institucionální zajištění navrhují minimální (Kaiser však přímo říká, že je pouze 

vhodné, nikoli nezbytné) a mají ambici komplexně pokrýt celý státní dluh (komerční 

věřitele, oficiální věřitele, jak bilaterální, tak multilaterální) a nahradit všechna existující 

fóra a iniciativy.

FTAP  je  produktem  aktivistů  volajících  po  mezinárodním  oddlužení  a  je 

prosazován organizacemi usilujícími o oddlužení (Jubilee, erlassjahr.de) a jeho hlavním 

cílem je vzít rozhodovací moc v nakládání se státními dluhy z rukou multilaterálních 

věřitelů, jako je MMF, a bohatých států, které podle jejich názoru v podstatě řídí celý 

50 GIANVITI, F. et al.  A European mechanism for sovereign debt crisis resolution a proposal [online]. 
Brussels: Bruegel, 2010 [cit. 2013-03-27]. ISBN 978-907-8910-183. str. 27, dostupný z WWW:
<http://www.scribd.com/doc/55795904/101109-BP-as-Jpf-Jvh-a-European-Mechanism-for-Sovereign-
Debt-Crisis-Resolution-a-Proposal#download>
51 Pro  zevrubný  popis  Kaiserovy  představy  FTAP  viz:  JÜRGEN  KAISER.  [FRIEDRICH-EBERT-
STIFTUNG, Jürgen Kaiser.Department for Global Policy and Development].  Resolving sovereign debt  
crises  towards a fair and transparent  international insolvency  framework [online].  Berlin:  Friedrich-
Ebert-Stiftung, Dep. for Global Policy and Development, 2010 [cit. 2013-03-27]. ISBN 978-386-8724-
776. dostupné z WWW: <http://library.fes.de/pdf-files/iez/07497.pdf>
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proces.  Jak  říká  Raffer:  „Z  dobrých  důvodů  každý  slušný  právní  systém  požaduje  

nestranný a nezaujatý subjekt  nadaný pravomocí činit  příslušná rozhodnutí.  Jsou to  

soudy, spíše než věřitelé nebo dlužníci, které mají mít tuto pravomoc. Samotné základy  

právního  státu  vyžadují,  aby  nikdo  nebyl  soudcem  ve  vlastní  věci.  Dosud  byli  

mezinárodní  oficiální  věřitelé  soudci,  porotou,  experty,  soudními  vykonavateli  a  

příležitostně dokonce i dlužníkovými advokáty vše v jednom, zesměšňujíc tak samotné  

základy jakéhokoli právního systému.“52 Skutečně nezávislý rozhodovací orgán, který 

by byl vytvářen případ od případu ad hoc výběrem rozhodců (věřitelé a dlužník vyberou 

po dvou arbitrech, kteří si pak zvolí předsedu), je signifikantním znakem celého návrhu.

Pravidla FTAP se mají odvíjet od amerického insolvenčního kodexu, konkrétně 

kapitoly 9, která upravuje insolvenci samospráv.  Podle tohoto návrhu je právě tento 

mechanismus ideálním vzorem pro insolvenci států. Municipality stejně jako státy nelze 

rozpustit  a  zlikvidovat,  disponují  veřejnou  mocí,  kterou  musí  vykonávat  i  po  dobu 

insolvence a kterou nelze omezit ani narušovat a to ani v majetkové oblasti, kde musí 

být zachován majetek nutný k provádění veřejné služby ve veřejném zájmu. Podobně je 

zajímavý  zákaz  ovlivňovat  hospodářskou /  daňovou politiku  předlužené  samosprávy 

(protože by v ní nikdo nezůstal),  což ostře kontrastuje se „standardním“ požadavkem 

MMF a věřitelských států (či EU) zavést úsporná opatření. Důležitým znakem kapitoly 

9  je  účast  veřejnosti,  což  by  otevřelo  prostor  pro  participaci  veřejnosti,  která  má 

v kontextu státní insolvence velký význam, neboť je to koneckonců ona, kdo nakonec 

garantuje splácení nebo nesplácení dluhu. Ad hoc arbitráž ve spojitosti s kapitolou 9 by 

tak zcela postačovala, i když pro její ještě lepší fungování by bylo dobré vytvořit malý 

technický  aparát  napojený  například  do  systému  OSN.  Jako  nástroj  prosazování 

výsledků  tohoto  procesu  je  pak  navrhována  Newyorkská  úmluva  o  uznávání  cizích 

rozhodčích nálezů.

Paulusův návrh Tribunálu pro státní dluhy je poněkud formálnější než předchozí, 

jeho cílem je  především zajistit  vyšší  míru  první  jistoty než nabízí  ad  hoc arbitráž. 

Navrhuje jakousi stálou arbitráž při OSN, kde by existoval předsedající arbitr a skupina 
52 RAFFER, Kunibert. Internationalizing US Municipal Insolvency : A Fair, Equitable, and Efficient Way 
to Overcome a Debt Overhang. Chicago Journal of International Law. Vol. 6 No. 1, Chicago, 2005. str. 
364, dostupné také z WWW: 
<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.un-ngls.org%2FIMG%2Fdoc
%2F1234140616_91.113.83.143_rafferpostedfin.doc&ei=erZYUYCoDMjPtAa6moHoDQ&usg=AFQjC
NHLEFdD2-AiwNXUiPhb4zpBVwV2rw&bvm=bv.44442042,d.Yms>
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dalších  arbitrů,  z nichž  by  generální  tajemník  OSN vybíral  rozhodčí  panel.  Jde  tak 

v podstatě o SDRM bez MMF. Vzorem tomuto návrhu byl Americko-íránský tribunál 

pro vzájemné nároky (The US-Iran Claims Tribunal), který je hodnocen jako úspěšný 

při nesmírně citlivých podmínkách. Součástí návrhu je i myšlenka arbitrážních doložek, 

které, pokud by byly zahrnovány do dluhových kontraktů, by se staly právním základem 

pro provádění státní dluhové arbitráže.

I když arbitrážní  metoda může vypadat  slibně je otázkou, jak moc se liší  od 

současného  mechanismu  a  zda  k ní  tento  v jistém  smyslu  a  jinými  cestami  již 

nesměřuje. Osobně se domnívám, že vysoce formální rámec bude stěží zaveden v EU, 

natožpak globálně,  překážek je příliš  mnoho a je tu silná a přesvědčivá námitka,  že 

stejně nikam nepovede. Arbitrážní mechanismus je zase nadbytečný, protože je vcelku 

možné, že v některých prominentních a vhodných případech (tedy takových, kde jsou 

ve hře velké peníze, stát je dost velký, aby byl rovnocenným partnerem a zároveň chybí 

enormní tlak veřejného sektoru (viz řecký případ, kapitola 4)) se nakonec zkonstituuje 

sám, spontánně. Budou-li si věřitelé vědomi, že státy mohou zvolit „argentinskou cestu“ 

a  dlužníci  naopak zjistí,  že  být  „druhou Argentinou“ není  nikterak  výhodné mohou 

nakonec zvolit cestu arbitráže dobrovolně. 

Přikláním se tak na stranu těch,  co tvrdí,  že  žádný nástroj  státního bankrotu 

nepotřebujeme. Státy mohou vyhlásit bankrot i jednostranně a je jen na věřitelích, jestli 

to vezmou na vědomí nebo budou vymýšlet, jak obejít masivní hráz suverenity. Právní 

rámec se pak, za příhodných podmínek, nakonec dotvoří, možná jako právní obyčej.
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4. Restrukturalizace řeckého státního dluhu

Tato  kapitola  je  věnována  řecké  dluhové  restrukturalizaci,  která  proběhla 

počátkem roku 2012. Tento insolvenční proces měl mnohé typické rysy suverénních 

insolvencí. Zároveň však obsahoval i některá specifika, kterými se odlišuje od svých 

předchůdců a kterými může ovlivnit budoucnost řešení státních dluhových krizí. 

Hned na začátku je třeba říci, že Řecko zbankrotovalo, respektive „defaultovalo“ 

pouze  fakticky.  Z hlediska  práva  při  plnění  svých  závazků  neselhalo  ani  neodmítlo 

splácet,  což řečtí  i  evropští  představitelé  vždy zdůrazňovali.  Na druhou stranu nelze 

tvrdit, že by Řecko bylo bez cizí pomoci a podstatné „dobrovolné“ výměny dluhopisů 

solventní.  Vzhledem k rozsahu selhání,  ukrytého  za  sanační  peníze  a  velice  vysoký 

„haircut“, jde o možná největší faktický státní bankrot v dějinách. De facto bankrotující 

suverénní dlužník se vyznačuje neschopností krýt své splatné závazky jinak než díky 

přímým odpisům nebo výměně dluhopisů. Praktické provedení insolvenčního procesu je 

velmi  jednoduché:  stát  vypracuje  návrh  výměny  svých  dluhopisů,  které  nedokáže 

dlouhodobě obsluhovat, za dluhopisy s nižší hodnotou, nižšími výnosy a delší dobou 

splatnosti.  Věřitelé  se  rozhodnou,  zda  takový návrh  akceptují.  Těm,  co tak neučiní, 

suverénní dlužník chráněný imunitou jednoduše zastaví splátky. Tento postup úspěšně 

uplatnila řada zemí v dluhové tísni. Řecko tím však, vzhledem ke svému prohlášení, že 

nebankrotuje, ani nepohrozilo. Výměna dluhopisů řízených zahraničním právem zůstala 

dobrovolná. Jediným donucovacím prostředkem se tak stalo, Řeckem jasně deklarované 

riziko,  že  pokud nebude účast  a  „haircut“  dostatečný,  bude-li  tedy častý  „holdout“, 

může nastat situace, kdy Řecko nebude schopno splácet a neřízeně zbankrotuje.

Řecká restrukturalizace  (označovaná  jako „dobrovolné“  zapojení  soukromého 

sektoru, tedy Private Sector Involvement (PSI),53 zahrnovala nejen externí státní dluh, 

ale  i  ten domácí,  čímž se značně lišila  od případů,  o nichž většinou pojednává tato 

práce. Default na domácí dluh (tedy denominovaný v domácí měně a řízený domácím 

právem)  není  ničím  novým,  ve  vzdálenější minulosti  docházelo  k takové  redukci 

pravidelně.  Ať  už  skutečnou  restrukturalizací  nebo,  častěji,  fakticky,  kdy  stát 

53 Ministerstvo financí České republiky. Makroekonomická predikce České republiky, duben 2012. Str. 6, 
ISSN 1804 – 7971. Také dostupná z WWW:
<http://www.businessinfo.cz/files/archiv/dokumenty/mfcr_mae_predikce_duben2012.pdf> 
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manipulací  s měnou  (snížením  obsahu  drahého  kovu  či  akcelerací  inflace)  dosáhl 

snížení její hodnoty a svůj dluh tak v podstatě vymazal. I v současné době platí, že stát 

může své domácí dluhy splatit emisí nových peněz. Renegociace domácích dluhů je o 

poznání vzácnější (nedostižnou šampiónkou je zjevně v důsledku někdejšího pevného 

kurzu pesa k dolaru Argentina), nemá dopad na inflaci a úzce souvisí s pevným kurzem 

domácí měny k zahraniční. Řecká situace je však podstatně jiná – je nuceno defaultovat 

na závazky v domácí měně, protože ji plně neovládá. Částečný vliv však přece má skrze 

nebezpečí, jež řecká dluhová krize pro Euro skýtá. Státy eurozóny i ECB se všemožně 

snaží  (výměnou  za  masivní  úsporná  opatření),  i  přes  nekompromisně  rigidní  právní 

úpravu Eura  i  EU, o pomoc  Řecku v podobném duchu,  jako to  státy mohou udělat 

v případě svých přílišných domácích dluhů. Evropské právo tomu však brání: článek 

123 Smlouvy o fungování EU (SFEU) zakazuje ECB i centrálním bankám členských 

států poskytovat evropským vládám, orgánům veřejné správy a podobným subjektům 

možnost přečerpání účtu, jiné úvěrové nástroje stejně jako odkup dluhových nástrojů. 

Článek  125  téže  smlouvy,  pak   stanoví,  že  EU  ani  členské  státy  neodpovídají  za 

závazky orgánů veřejné moci jiných členských států.54

4.1 Rozsah řecké insolvence

Řecká nabídka výměny dluhopisů byla navržena 24. února 2012 a z velké části 

završena 12. března výměnou starých dluhopisů řídících se řeckým právem. Celkem se 

restrukturalizace týkala závazků v nominální hodnotě 206 mld. eur ve 135 emisích, z 

čehož na státní dluhopisy podléhající řeckému právu připadalo 177 mld. eur, a na státní 

dluhopisy podléhající jiné než řecké legislativě a vybrané dluhopisy garantované řeckou 

vládou pak zbylých 28 mld. eur. Dobrovolná i vynucená participace na výměně dosáhla 

více než 95% (tedy 197 mld. eur) a držitelé obdrželi na oplátku dluhopisy (řecké i další) 

v nominální hodnotě přes 70 mld. eur, úroky a dluhopisy s výnosem vázaným na řecké 

HDP (viz dále).  Přišli  tak o více než 50% nominální hodnoty a 70% čisté současné 

hodnoty.  Držitelů  dluhopisů  z veřejného sektoru  (centrálních  bank  zemí  eurozóny  a 

ECB) se výměna nedotkla. Ti však spolu s MMF poskytli Řecku „bail-out“ a to ve dvou 

záchranných  balících:  v roce  2010  110  mld.  eur  a  v návaznosti  na  restrukturalizaci 

54 Smlouva o fungování Evropské unie, konsolidované znění
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v roce 2012 dalších  170 mld.  eur  (zahrnující  však i  nevyčerpanou  část  předchozího 

balíku).55

4.2 Úpadek bez úpadkového práva?

I laik ví, že neexistuje žádný právní pojem, žádná legální definice toho, co je 

státní bankrot. Při diskusi o státním insolvenčním právu by mělo být zdůrazněno, že 

označovat stát jako „bankrot“ znamená použít metaforu.56 Přesto se hovoří o tom, že 

Řecko zbankrotovalo (nebo že mu to hrozí či hrozilo). Mísí se právní a ekonomické 

definice,  jak  takový  suverénní  bankrot  či  insolvence  vypadá.  Na  začátku  kapitoly 

konstatuji,  že za státní bankrot lze považovat i situaci Řecka. Stát zbankrotuje, třeba 

částečně, na některé své závazky, aniž nám to musí připadat kdovíjak katastrofické. Tak 

jako bankrotují, dle různých právních řádů, fyzické osoby či municipality, stát v případě 

neschopnosti dostát svým finančním povinnostem zbankrotuje, aniž by to mělo vliv na 

jeho další existenci.. Jsou však možné i jiné definice a jinak pojaté úvahy. Od situace, 

kdy stát  není schopen krýt své závazky a je nucen defaultovat  (porušit  své smluvní 

závazky), po situaci, kdy se stát ocitá v naprostém finančním rozvratu.

Samotná legální definice státního bankrotu se ukazuje zbytečnou, uvědomíme-li 

si,  že  v kontextu  restrukturalizace  státního  dluhu  se  jeho  prohlášením  nic  nemění. 

Obchodněnprávní  insolvence má různé právní konsekvence,  ale státní nikoli.  Mnohé 

státy v podobné situaci jako Řecko vyhlásilo  bankrot či  moratorium (v případě států 

tento institut znamená jednostranné odložení splatnosti, většinou za účelem získání času 

na  vyjednávání  či  získání  dodatečných  zdrojů  financování),  což  by  však  v případě 

Řecka  mělo  důsledky  ekonomické  a  psychologické  –  došlo  by  k výplatě  CDS  a 

k nebezpečí  rozšíření  dluhové krize do dalších států eurozóny.57 Nicméně,  na právní 

povaze  situace  se  nic  nemění.  Rozhodnutí,  zda  je  či  není  obchodní  společnost 

55 Ministerstvo financí České republiky. Makroekonomická predikce České republiky, duben 2012. Str. 7, 
ISSN 1804 – 7971[cit. 2013-03-27] . Také dostupná z WWW:
<http://www.businessinfo.cz/files/archiv/dokumenty/mfcr_mae_predikce_duben2012.pdf> 
56 CALITZ, Juanita. An overview of certain aspects regarding the regulation of sovereign insolvency law. 
45 Vol 2 2012. De Jure [online]. 2012 [cit. 2013-03-27]. str. 330, dostupné z WWW:
<http://www.dejure.up.ac.za/index.php/en/volumes/45-vol-2-2012/105-article-5.html>
57 ZETTELMEYER, Jeromin; TREBESCH, Christoph; GULATI, Mitu.  The Greek Debt Exchange: An 
Autopsy [online].  Duke  University,  11  September  2012 [cit.  2013-03-27].  str.10,  dostupné z WWW: 
<http://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2660/>
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v insolvenci, závisí na posouzení existence platební neschopnosti, kdy společnost není 

schopna  platit  své  splatné  závazky,  nebo  předlužení,  kdy  celková  výše  závazků 

podstatně  převyšuje  velikost  majetku  společnosti.  Státní  bankrot  tak  vyplývá  jen 

z faktických  projevů  –  selhání  při  plnění  závazků,  poklesu  úvěrového  ratingu  a 

akceleraci nesplatných závazků – nikoli z naplnění nějakých legálních podmínek.

Stát,  který  selže  při  plnění  svých  závazků  a  zbankrotuje,  prochází  určitým 

neformálním,  právem  neupraveným  insolvenčním  procesem  založeným  na 

dobrovolných negociacích a vyjednávací pozici každé ze stran. Takový proces postrádá 

řadu institutů bez jejichž jasného právního zakotvení si mnozí jen stěží představí, že by 

mohlo  být  dosaženo  vůbec  nějakého  výsledku.  Mnohé  tyto  nedostatky  zmiňuji  již 

v předchozím textu,  patří  sem zejména absence nezávislého orgánu řešícího spory či 

celé  řady  institucí  tvořících  podmínky  pro  zdárný  průběh  procesu  (jasná  a  pevná 

prioritní struktura apod.). Může vůbec takový právní proces bez práva, kde takřka vše 

musí  být dohodnuto na zcela  volném fóru,  fungovat? Navíc,  usiluje-li  se o takovou 

dohodu  z velké  části,  tedy  jen  s výjimkou  smluvních  ujednání  v dluhopisové 

dokumentaci jako jsou CAC, ex post – po vzniku sporu?

Suverénní insolvence však skutečně v řeckém případě, tak jako v případě mnoha 

jiných zemí, proběhla. Je zde samozřejmě příklad insolvence korporátní, kde soudnímu 

procesu může předejít určité „dohodovací řízení“ (work-out), které může do jisté míry 

zákonnou úpravu (v rozsahu, v jakém je to podle konkrétního právního řádu možné) 

nahradit  dohodou  mezi  věřiteli  a  dlužníkem.  Tato  dohoda  však  bude  ovlivněna 

zákonem, na jehož autoritu se strany mohou kdykoli odvolat. V případě státu si však 

mohou strany dohodnout cokoli,  respektujíc  pouze elementární  právní principy.  Přes 

tyto  na první pohled destabilizující  prvky má však státní  insolvence obvykle  docela 

pevnou  formu.  Kořeny  tohoto  řádu  zřejmě  vyrůstají,  vedle  silného  zájmu  většiny 

zúčastněných na dohodě, především z politického charakteru vyjednávání,  kde každá 

strana má svůj způsob, jak přinutit ostatní, aby ji braly vážně.

Řecká partie měla, jako i některé další suverénní restrukturalizační procesy, tři 

hráče: Řecko, soukromé věřitele a veřejný sektor tvořený v tomto případě EU, ECB a 

MMF (přezdívané „Troika“). Řecká pozice se opírá o skutečnost, že jako dlužník je to 

právě Helénská republika, kdo se musí dostat do kondice, aby byla schopna splácet a 
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zároveň, že jako suverénní stát může spolupráci (samozřejmě s drastickými důsledky 

pro sebe sama) odepřít. Nadto má teoretickou možnost restrukturalizaci podstatné části 

svého dluhu nařídit zákonem (viz dále). Soukromí věřitelé mají tu nevýhodu, že stojí 

proti  suverénnímu státu,  jehož prakticky veškerý vnitřní  i  vnější  majetek  je chráněn 

imunitou.58 Tím absurdnější  je  představa  likvidace  státu  v duchu  obchodního  práva. 

Nezbývá tak  jiná  výhoda než možnost  odepřít  další  úvěrování,  například  zhoršením 

úvěrového  ratingu  státu.  Obzvláště  v případě  Řecka  mohou  také  hrozit  „šířením 

nákazy“ – tedy tím, že v podstatě sami sebe přesvědčí, že v potížích není ani tak Řecko 

jako celý jih eurozóny a odmítnou ho úvěrovat, což je zřejmě největší riziko řecké krize 

z pohledu ze zahraničí. Snaha uklidnit trhy se tak stala skoro posedlostí představitelů 

eurozóny i ECB. Veřejný sektor, zahrnující instituce EU i oficiální věřitele (MMF), drží 

v rukou  klíč  k vyřešení  krize  v podobě  sanačních  peněz  (včetně  krajně 

nepravděpodobné možnosti monetizovat řecký dluh). Pokud by je neposkytla, byl by 

restrukturalizační proces zmařen. „Troika“ nakonec přinutila Řecko k velmi radikálním 

úsporným opatřením právě touto hrozbou, kterou v posledních dnech eurozóna znovu 

demonstrovala  v krizi  kyperské.  Žádná  ze  stran  v plném  rozsahu  své  „ultimátní 

nástroje“ nepoužije, ale jsou určitým motivačním prvkem celého negociačního procesu. 

Eurozóna  tak  v březnu  2013  podmiňuje  bailout  Kypru  dodatečným  zdaněním 

bankovních  vkladů,  což  považuji  za  svým  způsobem  demonstraci  vyjednávací  síly 

v duchu výše popsaného.

58 Domácí majetek suverénního státu je pro věřitele nepostižitelný. Majetek státu mimo jeho území je 
chráněn  imunitou  a  i  když  se  této  imunity  vzdá  (některé  dluhopisové  kontrakty  obsahují  takové 
ustanovení) nic podstatného se nemění. Komerční majetek státy většinou vlastní skrze jiné subjekty, často 
obchodní společnosti  či  centrální  banky,  nekomerčního majetku se nelze zmocnit  vůbec (jak ukazuje 
například nedávný ghanský případ argentinské lodi ARA Libertad). Jedinou osvědčenou praxí jsou tak 
právní akce vůči vypůjčovaným / spláceným penězům.
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4.3 Řídící výbor

Řídící výbor (steering committee) je věřitelský orgán určený pro vyjednávání s 

dlužníkem  jménem  držitelů  dluhopisů.  Přestože  je  často  doporučován  odborníky  a 

vědomí jeho nutnosti by člověk předpokládal i rozumově (jestliže je státní insolvence 

nějaký negociační proces musí tu být alespoň dvě strany pro vyjednávání), je použití 

tohoto  institutu  během  řecké  restrukturalizace  svým  způsobem  unikátní.  Přitom 

poslední podobné orgány držitelů státních dluhopisů existovaly v 19. století u dluhopisů 

vydávaných v Londýně. V 80. letech, kdy hlavním nástrojem dluhového financování 

byly  syndikované  bankovní  úvěry  a  mezistátní  půjčky,  pak  podobnou  roli  hrály 

Londýnský  a  Pařížský  klub.  Držitelé  dluhopisů  měli  vzhledem  ke  svému  počtu  a 

nesourodosti  jen  skupiny  hájící  partikulární  zájmy  a  nepožívající  uznání  dlužníků. 

Držitelé  dluhopisů si,  nadto,  mohli  snadno myslet,  že  právě  neexistence  subjektu,  s 

nímž by dlužník mohl vyjednat „haircut“, je před ním nejlépe chrání.

Řídící výbor pro vyjednávání řecké restrukturalizace byl tvořen zástupci držitelů 

dluhopisů, hlavně velkých bank a pojišťoven a částečně i dalších investorů vybraných z 

většího Výboru soukromých věřitelů a investorů, a ze zástupců Institutu mezinárodních 

financí  (Institute  of  International  Finance,  IIF).  IIF  je  globální  asociací  finančních 

institucí sídlící ve Washingtonu, která se podílela na vyjednávání v rámci svého poslání 

poskytovat expertní a koordinační pomoc svým členům. Řídící výbor nebyl jmenován 

všemi držiteli dluhopisů a potenciálně nemusí reprezentovat dokonce ani většinu z nich. 

Nemá žádný právní podklad pro své působení ani žádnou právní či jinou odpovědnost 

vůči  věřitelům  nebo  dlužníkovi.  Jeho  postavení  se  tak  odvíjí  od  důvěryhodnosti, 

přesvědčivosti  argumentů  a  přijatelnosti  pro  strany  vyjednávající  a  dluhové 

restrukturalizaci.  Dlužníkovi  a  zástupcům veřejného sektoru také slouží  jako partner 

vyjednávání, uvážíme-li fakt, že jinak čelí mase anonymních držitelů. Jeho neformální 

postavení je nutností v okamžiku, kdy neexistuje jakákoli mezinárodně uznávaná úprava 

státního bankrotu.

43



4.4 Otázka rozhodného práva

Vzhledem k tomu, že 85 % řeckých dluhopisů bylo podřízeno řeckému právu a 

Řecko  bylo  proti  obvyklé  praxi  v  důsledku  svého  členství  v  eurozóně  nuceno  je 

zahrnout do restrukturalizace,  má tato skutečnost určitý dopad na dosavadní chápání 

otázek souvisejících s rozhodným právem státního dluhu.

Charakteristickým znakem domácího dluhu je jeho vnitrostátní právní úprava – 

stát může ve svém právním řádu snadno měnit  pravidla.  Potenciálně mu nic nebrání 

zákonem upravit splatnost svých dluhopisů, výši jistiny i úroku nebo, jako v případě 

Řecka, zavést CAC. Pokud tyto změny nejsou v příkrém rozporu s obecně uznávanými 

právními  principy  (hrubě  diskriminační  apod.),  jsou  zásadně  uznávány  i  před 

zahraničními soudy. Zásadně, výběr rozhodného práva znamená akceptovat možnost, že 

se toto právo změní. Na druhou stranu vnitrostátní právo obsahuje ustanovení, kterými 

se stát musí řídit – v domácích právních vztazích nepožívá imunity suveréna, teoreticky 

tu neexistují redukce závazků státu a struktura věřitelů se řídí jasnými pravidly priority.

Naopak,  je-li  státní  dluh  podřízen  právu  zahraničnímu,  jsou  jeho  podmínky, 

podle  obecných  pravidel,  mimo  kontrolu  státu.  Jinak  řečeno,  podřízení  státních 

dluhopisů  cizímu  právu  je  chrání  proti  zákonným  změnám  záležejících  na  libovůli 

suverénního  emitenta.  V případě  15 % řeckého dluhu šlo ve  velké  většině  o právo 

anglické.  Jednostranné  zákonné  zavedení  CAC  do  dluhopisů  podřízených  řeckému 

právu věřitele  tvrdě  upozornilo,  jak  velký význam má  volba  zahraničního  práva  na 

vyloučení v podstatě neomezeného vlivu dlužnického státu na svůj vlastní právní řád. 

Riziko  spojené  s  nákupem dluhopisů,  které  může  jejich  emitent  snadno  změnit,  se 

vyjevilo v plné síle. O to působivější, uvědomíme-li si, že velká většina dluhopisů v 

rozvinutých zemích je podřízena vnitrostátnímu právu.59

Nové  řecké  dluhopisy,  které  byly  vydány  v  rámci  výměny,  jsou  podřízeny 

anglickému  právu.  To  má  několik  důvodů,  z  nichž  nejvýznamnější  je  evidentně 

59 DAS  Udaibir  S.;  PAPAIOANNOU  Michael  G.;  and  TREBESCH  Christoph.  Sovereign  Debt  
Restructurings 1950–2010: Literature Survey, Data, and Stylized Facts [online]. IMF Working Papers, 
August 2012 [cit. 2013-03-27].  Tabulky 10 a 11, str. 42, dostupné z WWW: 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12203.pdf>
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oprávněná  obava,  že  pokud  by  Řecko  trvalo  na  použití  svého  práva,  trhy  by  si  to 

vyložily  jako  záměr  případně  znovu  jednostranně  měnit  podmínky  prostřednictvím 

zákona. Držitelé by tak byli spolehlivě odrazeni od dobrovolného přijetí výměny svých 

dluhopisů. 

Anglické právo pak bylo nepochybně vybráno v první řadě kvůli jeho všeobecné 

tržní  akceptaci,  dále  pro  jeho neměnný,  stabilní  charakter  a  konečně díky tomu,  že 

Spojené království je členským státem EU, ale nikoli eurozóny, což by mohlo vyvolat 

určitou nedůvěru (členské státy eurozóny jsou stejně jako Řecko „podezřelí“ z motivace 

k  potenciální  zákonné  úpravě  podmínek).  Někteří  argumentovali  pro  řecké  právo 

doplněné o „slib“ nezměnitelnosti, což ovšem bylo hodnoceno velmi vlažně jako slabá 

záruka.

4.5 Prioritní struktura při restrukturalizaci státního dluhu

Důležitým  bodem  každého  insolvenčního  práva  je  pevná  prioritní  struktura, 

která určuje hierarchii nároků. Bez jejího právního ukotvení neodpovídá systém splátek 

principu vyjádřenému klausulí pari passu, jak by se snad mohlo někomu zdát, ale je 

jednoduše spontánně vytvářen vůlí dlužníka a vyjednávací pozicí jednotlivých věřitelů 

či  jejich  skupin.  Vzniká  nebezpečí  úspěšného  uplatnění  principu  proporcionality 

oportunistickými věřiteli typu supích fondů před soudy. 

Existují  zde  však  určitá  obecná shoda a  praxe,  podle  nichž  se  v této  otázce 

postupuje a  postupovalo  i  v případě Řecka.  Majetek suverénního státu pochopitelně 

nelze zlikvidovat tak, jako je tomu v případě úpadku korporátního. Priorita či naopak 

proporcionalita jsou v tomto případě spatřovány v pořadí plateb na jednotlivé nároky. 

Nároky  s  nejvyšší  mírou  priority  v  případě  suverénních  dlužníků  jsou  uplatňovány 

MMF  vzhledem  k  jeho  postavení  věřitele  poslední  instance  (lender  of  last  resort, 

LoLR). Ostatní věřitelé jsou nuceni – okolnostmi – toto jeho postavení uznat, de iure 

však  taková  povinnost  neexistuje.  Nároky  MMF  se  do  restrukturalizace  nikdy 

nezahrnují.  Priorita  běžných  pohledávek  je  dána  jejich  splatností,  avšak  opět  jen 

fakticky. Skutečnost, že tato hierarchie bývá respektována méně často než u MMF a 

jiných MFI, dává velký impuls úvahám o zavedení mezinárodního insolvenčního práva. 
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Status  přednostního  věřitele  stanoví  pro  Evropský  stabilizační  mechanismus 

Smlouva, jíž byl  zřízen.  Konkrétně ve svých paragrafech 13 a 14 deklaratorní části: 

„(13) Tak jako MMF, také ESM bude poskytovat podporu pro stabilitu svým členům v  

případě,  že se zhorší jejich regulérní přístup k financovaní na trhu, nebo hrozí-li, že se  

zhorší.   Uvědomujíce si tento fakt, hlavy států a předsedové vlád vyhlásili,  že úvěry  

ESM budou mít,  podobně jako úvěry MMF, postavení přednostního věřitele,  i  když  

zároveň přijímají postavení MMF jako přednostního věřitele vůči ESM. Toto postavení  

bude účinné  od okamžiku  nabytí  platnosti  této  smlouvy.  V případě finanční  pomoci  

ESM, v podobě úvěrů ESM, následující evropský program finanční pomoci existující ke  

dni podpisu  této smlouvy, bude mít ESM stejnou senioritu jako všechny ostatní úvěry a  

závazky  přijímajícího  člena  (beneficiáře)  ESM  s  výjimkou  úvěrů  MMF.“  a  „(14)  

Členské státy eurozóny budou podporovat rovnocenné postavení věřitelů ESM a dalších  

států  poskytujících  bilaterální  půjčky  ve  spolupráci  s  ESM.“60 Přednostní  postavení 

ESM tak  formálně  stanoveno je  (narozdíl  od  předchozího  systému  EFSF).  Celková 

prioritní struktura se však vytváří v zásadě spontánně, je proto docela překvapivé, že ve 

své  podstatě  následuje  korporátní  vzor  (zná  věřitele  zajištěné,  prioritní,  standardní  i 

některé  jiné).  Jak  se  však  ukazuje  i  na  případě  Řecka,  je  to  struktura  nestabilní, 

nezávazná a proto nepožívající důvěru trhů.

Řecká prioritní struktura je považována za mimořádně zvýhodňující věřitele z 

veřejného sektoru.61 Jednou z nejkontroverznějších částí  řecké výměny bylo v tomto 

ohledu zvláštní zacházení, kterého se dostalo dluhopisům drženým ECB a národními 

centrálními bankami eurozóny. Ty neprošly žádnou redukcí dluhu. To je dáno tím, že 

veřejný  sektor  sehrál  zcela  zásadní  úlohu  při  obnově  řecké  platební  schopnosti 

poskytnutím čerstvých peněz a podstatným podílem na sanačním programu. Zároveň 

tato  struktura  vyvolala  přinejmenším  rozpaky  sektoru  soukromého  a  některých 

komentátorů  v  důsledku  rozsahu  přiznané  priority,  která  dalece  přesáhla  úroveň 

obvyklou pro MMF. Bylo argumentováno, že tento postup omezí zájem soukromého 

sektoru  nadále  úvěrovat  státy  eurozóny  a  skutečností,  že  eurozóna  zachraňuje  svou 

60 Treaty establishing the European stability mechanism (english version)
61 ALLEN & OVERY LLP. How the Greek debt reorganisation of 2012 changed the rules of sovereign  
insolvency [online]. September 2012, Amendments October 2012 [cit. 2013-03-27]. str. 26, dostupné z 
WWW: 
<http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/AO%20-%20Greek%20debt%20reorganisation
%20of%202012.pdf>
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měnu a své členy a měla by tedy být naopak spíše v postavení „akcionářů společnosti v 

nesnázích“ (kteří jsou při korporátní insolvenci na posledním místě).62

Řecké dluhopisy, podobně jako naprostá většina podobných, obsahují klausuli 

pari passu. Ta přirozeně neznamená, že by se se všemi věřiteli zacházelo stejně. Tato 

klausule řeší poměr konkurujících si pohledávek v rámci určité skupiny či třídy věřitelů. 

Rozhodně to neznamená,  že by všechny závazky,  včetně mzdových či  důchodových 

závazků  vůči  obyvatelstvu,  stát  musel  platit  rovnoměrně.  Tato  klausule  však 

znemožňuje  oblíbenou metodu unilaterálních  restrukturalizačních  plánů spočívající  v 

„odvetném“ nesplácení  pohledávek držitelů  dluhopisů odmítajících  přijmout  výměnu 

dluhopisů  (což  se  opakovaně  nevyplatilo  Peru,  Argentině  a  dalším).  Podobá  se  jí  i 

vzorové ustanovení o srovnatelném zacházení podle Pařížského klubu.

Řecký případ je  ukázkovým příkladem nejasností  ohledně systému priority v 

současném  insolvenčním  mechanismu  suverénních  států  při  absenci  jeho  právního 

ukotvení.  Přitom  je  to  nepochybně  jeden  z  nejdůležitějších  bodů  každé 

restrukturalizace.  Nejistota  trhů  v  důsledku  mimořádné  váhy  formálně  přiznané 

veřejnému sektoru to dobře ilustruje.

4.6 Doložky kolektivní akce

Jednostranné a retroaktivní  zahrnutí  CAC do dluhopisů podřízených řeckému 

právu  je  jedním  z  hlavních  rysů  restrukturalizace  řeckého  státního  dluhu.  Jediným 

zákonem, konkrétně se jedná o zákon 4050/2012 (the Greek Bondholder Act, tj. zákon o 

držitelích řeckých dluhopisů) přijatý řeckým parlamentem 23. února 2012,63 tak došlo 

ke změně podmínek smluv, které  jsou v jiných případech vyjednávány (i  za použití 

CAC) měsíce. CAC tak rázem obsahovaly všechny řecké dluhopisy (ty podřízené cizím 

právním  řádům  je  obsahovaly  od  počátku).  Jak  uvádím  výše,  tento  přístup  je  dle 

mezinárodně převládající právní teorie přípustný, i když je do značné míry proti obecně 

uznávaným  právním  principům  a  to  za  předpokladu,  že  není  ještě  jinak  hrubým 

62 Tamtéž, str. 27
63 ZETTELMEYER, Jeromin; TREBESCH, Christoph; GULATI, Mitu.  The Greek Debt Exchange: An 
Autopsy [online]. Duke University, 11 September 2012 [cit. 2013-03-27]. str. 7, dostupné z WWW: 
<http://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2660/>

47



způsobem v rozporu s dalšími právními principy. Vnitrostátní dluhopisy tradičně CAC 

neobsahují (v EU do ledna 2013 viz ESM), neboť k tomu není důvod. Jestliže totiž 

může  stát  nezávisle  a  v  podstatě  neomezeně  měnit  podmínky,  byly  by  nadbytečné, 

nehledě na to, že dluhopisy podřízené domácímu právu jsou nezřídka denominovány v 

domácí měně, která je taktéž pod kontrolou státu. V tomto výjimečném případě Řecko 

zvolilo relativně mírný postup pouhého usnadnění negociace namísto změny samotných 

platebních podmínek.

Řecké  dluhopisy  podřízené  zahraničnímu  právu  do  roku  2004  obsahovaly  v 

drtivé  většině  případů  CAC  umožňující  měnit  platební  podmínky  držitelům  66% 

jmenovité  hodnoty.  Zároveň  obsahoval  i  klausule  akcelerační,  které  umožňovaly 

zesplatnit jistiny dluhopisů v případě selhání dlužníka. Po roce 2004 byly tyto dluhopisy 

poněkud zpřísněny, kdy potřebná majorita byla stanovena na 75% a zesplatnění jistiny 

bylo omezeno souhlasem 25%. Důležité je však podotknout, že tyto dluhopisy nebyly 

opatřeny agregační doložkou, tudíž nebylo možné přinutit k akceptaci návrhu výměny 

všechny držitele „napříč emisemi“ (cross-series). To může být dalším důvodem, proč se 

Řecko rozhodlo pro výměnu těchto dluhopisů pouze na bázi dobrovolnosti.

Řecko  využilo  zákonem  vložené  CAC  umožňující  minimálně  75%  držitelů 

přehlasovat  menšinu  ve  svých  dluhopisech  řízených  řeckým  právem  k  vynucení 

výměny všech dluhopisů. Vzhledem k tomu, že dobrovolná participace věřitelů dosáhla 

85%  (s  výjimkou  Argentiny  je  to  nejnižší  akceptace  od  roku  1999),  bylo  možné 

přistoupit  k  silové  výměně  v  rekordním  čase  několika  týdnů.  CAC  v  dluhopisech 

řízených zahraničním právem nebo těch garantovaných řeckou vládou zůstaly nevyužity 

a výměna tu byla ponechána na dobrovolnosti (zjevně ze strachu ze spuštění masivní 

výplaty CDS v případě  selhání  při  plnění  smluv),  aniž  by to  mělo  závažný vliv  na 

celkovou výši výměny,  která  dosáhla 95,7 % nominální  hodnoty dluhopisů,  jichž se 

nabídka na výměnu týkala.64

64 Ministerstvo financí České republiky. Makroekonomická predikce České republiky, duben 2012. Str. 7, 
ISSN 1804–7971 [cit. 2013-03-27]. Také dostupná z WWW:
<http://www.businessinfo.cz/files/archiv/dokumenty/mfcr_mae_predikce_duben2012.pdf> 
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4.7 Další specifika řecké restrukturalizace

4.7.1 Další smluvní ujednání 
 

Postavení věřitele je možné ochránit soustavou smluvních ujednání, které jsou 

obvyklou součástí úvěrových smluv, jako: pari passu, cross-default či negative pledge a 

další (některé mohou být považovány i za CAC). Tato smluvní ustanovení jsou slabostí 

dluhopisových  dokumentací  ve  srovnání  se  starším  modelem  smluv  o  bankovních 

syndikovaných úvěrech. Pojetí těchto klausulí omezených jen na určité typy dluhu v 

řeckém případě například usnadňuje dlužníkovi  provádět  restrukturalizaci  a  omezuje 

možnosti  nespolupracujících věřitelů,  což je v podstatě  jejich redefinicí  ve prospěch 

dlužníka. Zdá se, že tyto klausule hrály z hlediska komerčních bank podstatně větší roli 

než  hrají  dnes  z  hlediska  držitelů  dluhopisů,  kteří  spíše  spoléhají  na  záruky,  jež 

poskytuje  kapitálový  trh  a  nikoli  na  soustavnou  kontrolu  plnění  všech  smluvních 

ujednání.

4.7.2 Cenné papíry vázané na HDP

Jedním ze zajímavých a originálních65 nápadů v rámci řecké restrukturalizace je 

vydání cenných papírů svým výnosem vázaných na HDP Řecka. Mezi léty 2015 a 2041 

tak  určitý  růst  HDP  vyvolá  právo  vlastníka  na  plnění.  Řecko  si  od  takové  přímé 

majetkové účasti na výkonu hospodářství slibuje především zapojení svých věřitelů na 

úsilí o nastartování ekonomického růstu a mají také zmírnit dojem, který v soukromých 

držitelích zanechala mimořádně vysoká dluhová redukce a nízké úrokové míry nových 

dluhopisů.  Spolu  s  novými  vyměněnými  dluhopisy  řízenými  anglickým  právem  a 

65 ALLEN & OVERY LLP. How the Greek debt reorganisation of 2012 changed the rules of sovereign  
insolvency [online]. September 2012, Amendments October 2012 [cit. 2013-03-27]. str. 26, dostupné z 
WWW:
<  http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/AO%20-%20Greek%20debt%20reorganisation  
%20of%202012.pdf>  S  podobným  nápadem  přišla  už  Argentina  a  byla  použita  též  v  případu 
restrukturalizace bosensk0ho dluhu
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krátkodobými  dluhopisy  EFSF  byly  vyměňovány  za  staré  dluhopisy.66 Budoucí 

praktické dopady zůstávají otevřené.

4.7.3 Zveřejňování informací

Povinné  zveřejňování  informací  o  politických,  ekonomických  či  finančních 

otázkách je jednou z výhod, kterou si mnozí autoři spojují s formálním insolvenčním 

právem.  Dokonalá  absence  jakýchkoli  informací,  s  výjimkou  smluvních  podmínek, 

během výměny řeckých dluhopisů ukázala, že se nemýlí. Proč tomu tak je, není jasné; 

zveřejnění určitých informací by mohlo pomoci při provádění výměny a provedení by 

nebylo  obtížné.  Je  však  možné,  že  mezi  důvody  patří  nejistota  ohledně  relevance 

zveřejňovaných  informací  a  s  tím  spojené  riziko  odpovědnosti  pro  stát  nebo 

přesvědčení, že informování není potřebné ani žádané adresáty / držiteli.

4.8 Poučení z řeckého řešení dluhové krize

Řecká dluhová krize způsobila malý šok, když tuto zemi potkaly události, které 

laici  ani  experti  nebyli  zvyklí  spojovat s  vyspělými  zeměmi Evropy.  V předchozích 

případech vyspělých problémových států (Island, Irsko) nešlo o dluhovou krizi, ale o 

odezvu  americké  hypotéční  krize  v  bankovním  sektoru  silně  angažovaném  na 

příslušném trhu. Ne však v Řecku, které je nadto ekonomikou podstatně větší než výše 

jmenované. Důvěra trhů byla otřesena a hrozba, že se krizová nákaza bude šířit v jižních 

oblastech Evropy byla značná, přičemž ani dnes není zcela zažehnána. Výsledky studií 

totiž jasně ukazují,  že zemím, které obdržely finanční pomoc, se nepodařilo zastavit 

propad schopnosti splácet své dluhy.67 Politici  i  lídři  EU si během řecké krize často 

stěžovali na „zlé trhy“, které odmítají pochopit, že Řecko a potažmo celá eurozóna jsou 

již  zachráněny.  To  se  mělo  projevovat  jednak  úspornými  opatřeními  a  jednak 
66 ZETTELMEYER, Jeromin; TREBESCH, Christoph; GULATI, Mitu.  The Greek Debt Exchange: An 
Autopsy [online]. Duke University, 11 September 2012 [cit. 2013-03-27]. příloha, dostupné z WWW: 
<http://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/2660/>
67 FRANCOVÁ, Pavla. Vystřízlivění se blíží. V Evropské unii je jen klid před bouří. Ta se brzy vrátí. 
ihned.cz [online]. 27. 2. 2013 [cit. 2013-03-27]. dostupný z WWW:
<http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-59388890-v-eurozone-je-jen-klid-pred-bouri>
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vytvořením záchranných mechanismů typu ESM a EFSF. Těžko však říci, jestli by z 

těchto faktů mohl někdo odvodit, že se platební schopnost států eurozóny zlepšila a že 

jejich dluhopisy jsou opět bezpečnou investicí. V současné době se sice již smísila s 

dalšími  jevy,  které  částečně  s  řeckou  situací  souvisí  –  s  pokračujícími  úspornými 

opatřeními  vlád  a  s  tzv.  bankovní  unií,  ale  nadále  hraje  značnou roli  –  jak ukazují 

čerstvé zprávy o Kypru a jeho potřebě sanačního balíčku. 

Řecká restrukturalizace přinesla určité inovace, které jsem se pokusil shrnout v 

této kapitole. Zejména je možné vyzdvihnout: Nicméně, zůstala tím, čím byly všechny 

předchozí – v první řadě politickým procesem, v němž právo ustupuje politické realitě a 

v němž by zjevně byla jakákoli komplexnější kodifikace mezinárodního insolvenčního 

práva států, tedy státního bankrotu, víceméně nevítanou přítěží.

Otázkou, na níž bychom si možná přáli nedostat nikdy odpověď, zůstává, zda se 

řecká  restrukturalizace  se  svým  „dobrovolným“  zapojením  soukromého  sektoru  a 

enormním  vlivem  supranacionálního  sektoru  veřejného  stane  budoucím  evropským 

modelem pro řešení státního de facto bankrotu v eurozóně. Další otázkou je, jak často 

bude  takový  mechanismus  potřeba.  Jinými  slovy  je  řecký  scénář  jen  nešťastnou  a 

nahodilou nehodou, chybou několika málo představitelů či shodou neblahých okolností? 

Nebo je Řecko špičkou ledovce odhalující daleko závažnější systémové chyby EU či 

snad  celého  západního  světa,  například  dluhového  financování  veřejných  výdajů,  a 

může  se  nadále  prohlubovat?  Evropská  unie  hledá  různé  způsoby,  od  nichž  slibuje 

konec obav z dluhových krizí – zavedení CAC či voláním po fiskální unii či bankovní 

unii, ale bude to stačit? Zdá se totiž, že EU má ještě hlubší neprávní potíže.
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Závěr

Hlavní  myšlenkou  mé  diplomové  práce  bylo  provést  právní  analýzu 

problematiky  státního  zadlužení  a  hlavních  přístupů  k řešení  předlužení  nebo  tzv. 

„státního  bankrotu“.  Rozhodl  jsem se  provést  výzkum v oblasti  různých  přístupů  – 

smluvní řešení a řešení napodobující  vnitrostátní zákonnou insolvenci – k fenoménu 

státní  insolvence  a  také  analyzovat  a  popsat  řecký  restrukturalizační  proces  s  jeho 

obrovským  „bail-outem“,  k němuž  by  právě  takové  přístupy  měly  být  v  budoucnu 

alternativou.

Podstatnou část této práce tvoří analýza dvou převládajících právních alternativ 

k současnému restrukturalizačnímu mechanismu a „bail-outu“: volnotržního, smluvního 

přístupu  a  právně  upraveného  státního  bankrotu.  Neschopnost  prvního  nabídnout 

komplexní řešení a obtíže se zavedením druhého způsobují, že země zůstávají odkázány 

na často neúčinný a zpolitizovaný ad hoc přístup.  Ve své práci  ukazuji,  že  smluvní 

přístup k restrukturalizaci dluhu je sice nedokonalý, ale účinný a již rozsáhle využívaný. 

Jednoznačně se ve své práci vyslovuji ve prospěch zavedení CAC, které narozdíl od 

UAC,  usnadňují  vyjednávání  s věřiteli.  Díky  své  povaze  mohou  být  rychle 

implementovány, což je jejich další velká výhoda. I když CAC řeší problém „holdout“-

věřitelů,  smluvní  ustanovení  jsou  nedostatečnou  náhražkou  za  teoretické  výhody 

závazné úpravy státního bankrotu.

Jak možnost řádného státního bankrotu tak ta smluvní řeší problém „holdout“-

věřitelů při restrukturalizaci státního dluhu. Právně upravený státní bankrot by ho však 

řešil účinněji. Vhodně nastavený státní bankrot by také, narozdíl od doložek kolektivní 

akce,  poskytoval  předvídatelnou,  transparentní  a  právně  vymahatelnou  prioritní 

strukturu věřitelů a zároveň tak pomáhal řešit problém záchranného financování, které 

je  nejčastějším  zdrojem  kontroverzí  ohledně  priority  jednotlivých  nároků.  Ovšem, 

právní  úprava  státního  bankrotu  vyžaduje  závazný  mezinárodní  smluvní  akt.  I  přes 

určité náznaky v době dluhové krize se však zdá, že k ratifikaci takové smlouvy v blízké 

budoucnosti nedojde a jak tvrdím v příslušné kapitole, možná to ani není třeba.

Během psaní  této  práce  jsem v mnoha případech narážel  na  otázku politické 

prosaditelnosti / schůdnosti řešení státního zadlužení na mezinárodní i evropské scéně. 
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Návrhy úpravy státního bankrotu i jiných opatření se tak potýkají nejen s odmítáním ze 

strany soukromých subjektů na trhu, ale zároveň a mnohem častěji i s odporem států 

hájících  tak  svou  suverenitu,  podporujících  své  investory  či  bránících  své  vlastní 

věřitelské  zájmy.  Politický  aspekt  jakékoli  právní  úpravy  je  pak  kruciálně  patrný 

v Evropské unii,  respektive v eurozóně. Evropská legislativa již před dluhovou krizí 

stanovila právní rámec, jímž se měly evropské státy i sama EU řídit v oblasti státního 

dluhu. Jak jsem již naznačil v kapitole o restrukturalizaci řeckého dluhu, z politických 

prohlášení  i  činů evropských lídrů by se skoro mohlo  zdát,  že  žádný takový právní 

rámec  neexistoval  a  jediným  měřítkem  jejich  chování  je  jen  momentální  zájem. 

Současná  krizová  situace  v určitém  smyslu  umožnila  nahlas  uvažovat  o  věcech,  o 

kterých  i  jen  mluvit  bylo  v dobách  předkrizových  takřka  politicky  nekorektním 

kacířstvím a nejinak je tomu i v oblasti státních dluhů. 

Téma vnějšího státního zadlužení či tzv. státního bankrotu je velmi specifické, 

vytvářející, podle mého názoru, do značné míry samostatné právní odvětví. Spojují se 

v něm  prvky  mezinárodního  práva  soukromého  i  veřejného,  práva  mezinárodního 

obchodu,  stejně  jako  ekonomické  a  finanční  teorie  a  především  obrovské  dávky 

politické a obchodní praxe. Má původní představa o problematice státního zadlužení 

jako  tématu  navýsost  finančněprávního  vzala  během  hlubšího  studia  jednotlivých 

pramenů do značné míry za své; v jistém smyslu mohou některé návrhy k vytvoření 

jakéhosi mezinárodního práva finančního vést. Jednou z velkých výzev při zkoumání 

tohoto multidisciplinárního fenoménu se tak stalo hledání finančněprávních aspektů.

Mnou  vybrané  téma  státního  zadlužení  je  v současné  době  stále  ještě  se 

projevující  dluhové krize v eurozóně velice aktuální,  tak například právě probíhající 

kyperská krize by jistě nabídla prostor pro právní reflexi. Nicméně, je otázkou, jestli 

budoucnost přinese nějaké zásadnější změny nebo vývoj. Období hospodářských krizí 

přinášelo historicky nárazový zájem o tuto problematiku, který však opadal, jakmile se 

situace  uklidnila.  I  když  v zahraničí  probíhala,  probíhá  a  zřejmě  i  probíhat  bude 

poměrně živá diskuze v souvislosti se zadlužením zejména rozvojových a rozvíjejících 

se  zemí,  omezovala  se  do  značné  míry  na  akademickou  půdu.  Většina  dosud 

představených návrhů našla v této oblasti jen slabou odezvu v praktickém nakládání se 

státními dluhy.  Je však docela možné, že v tomto ohledu se časy mění,  neboť jde o 

problém, který se rozhodně nezmenšuje, jen v období hospodářského růstu není zcela 
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patrný. Závěrem bych tedy uvedl,  že  tato diplomová práce není vyčerpávající  studií 

všech aspektů tohoto vskutku komplexního problému. Jsem si vědom toho, že zůstává 

velmi mnoho dalších otázek, na které bude třeba ještě hledat odpovědi.
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Seznam zkratek

CAC Collective Action Clause
CDS Credit Default Swap
ECB Evropská centrální banka
EFSF European Financial Stability Facility
ESM Evropský stabilizační mechanismus
EU Evropská unie
HDP Hrubý domácí produkt
IIF Institute of International Finance
MFI Mezinárodní finanční instituce
MMF Mezinárodní měnový fond
PSI Private Sector Involvement
SFEU Smlouva o fungování EU
SB Světová banka
UAC Unanonymity Action Clause
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Resumé

Cílem této diplomové práce je popis a analýza situace v oblasti  nakládání  se 

státními  dluhy  a  některých  základních  právních  aspektů  řešení  státní  insolvence. 

V souvislosti  s globální  finanční krizí  vyvstává řada otázek ohledně právního režimu 

státního  dluhu  a  zejména  tzv.  státního  bankrotu.  Zatímco  bankrot,  jakožto  právní 

institut, je poměrně přesně popsán a řešen na úrovni vnitrostátního práva, pokud se do 

takové situace  dostane  stát  je  právní  rámec značně nejasný.  Ve své práci  ozřejmuji 

způsoby řešení takových případů v minulosti a soustředím se na hlavní směry úvah o 

jejich případné reformě.

Tato práce se skládá ze čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá jiným aspektem 

řešení  státního  zadlužení.  První  kapitola  poskytuje  širší  úvod  do  problematiky, 

představuje  některé  soudobé  mechanismy  řešení  státního  dluhu  a  ve  své  závěrečné 

odhaluje  určitá  úskalí,  která  tyto  přístupy  provázejí,  zvláště  jejich  nákladnost, 

neefektivnost a zdlouhavost. Druhá kapitola zkoumá smluvní ujednání, která mohou při 

začlenění do dluhopisového kontraktu usnadňovat eventuální restrukturalizační proces. 

Velká většina této části  je tvořena popisem, analýzou a hodnocením nejdůležitějších 

z těchto ustanovení: „doložek kolektivní akce“ (z angl.: collective action clauses, CAC), 

které umožňují určené většině držitelů dluhopisů svým hlasováním o změně platebních 

podmínek  zavázat  všechny držitele.  Je  zde  zdůrazněn  význam,  který  CAC mají  při 

potírání praxe tzv. „holdout“-věřitelů. Třetí kapitola se zabývá otázkou právní úpravy 

státního bankrotu, jako alternativy současného restrukturalizační mechanismu. Vhodně 

nastavený státní bankrot by, narozdíl od doložek kolektivní akce, poskytoval efektivní 

prioritní strukturu věřitelů a některé další výhody. Entusiasmus ohledně jeho zavedení 

však  tlumí  politické  překážky.  Čtvrtá  kapitola  je  věnována  řecké  dluhové 

restrukturalizaci,  která  proběhla  počátkem roku 2012.  Tento  insolvenční  proces  měl 

mnohé typické rysy suverénních insolvencí. Zároveň však obsahoval i některá specifika, 

kterými se odlišuje od svých předchůdců a kterými může ovlivnit  budoucnost řešení 

státních dluhových krizí.
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Sovereign debt and its legal regime

The aim of this thesis is to describe and analyze the situation in the dealing with 

the sovereign debt and some basic legal aspects of the solution of sovereign insolvency. 

In connection with the global financial crisis a number of questions arise regarding the 

legal regime of the sovereign debt, and particularly the sovereign bankruptcy.  While 

bankruptcy as a legal institution is quite accurately described and solved at the level of 

national  law,  provided  that  in  such  a  situation,  if  a  state  has  a  very  unclear  legal 

framework. In my work I am trying to illustrate different ways of addressing such cases 

in the past and focus on the main ways on their possible reform.

This  thesis  consists  of  four  chapters,  each  dealing  with a  different  aspect  of 

solving the national debt. The first chapter provides a broad introduction to the problem, 

presents some contemporary mechanisms of resolving sovereign debt and in the final 

part  reveals  some pitfalls  that  follow these approaches,  particularly their  high costs, 

inefficiency and slowness. The second chapter describes the contractual arrangements 

that may, if included into the bond contract, facilitate the eventual restructuring process. 

The vast majority of this section consists of a description, analysis and evaluation of the 

most important of these provisions, "collective action clauses" (CACs), that allow the 

majority  of  bondholders  a  vote  on  changing  payment  terms  to  bind  all  holders.  It 

highlights  the  importance  of  CACs  that  have  experience  in  combating  the  holdout 

creditors. The third chapter deals with the question of state bankruptcy legislation, as 

alternatives  to  the  current  restructuring  mechanism.  Properly  configured  state 

bankruptcy would, provide an effective structure priority for creditors and some other 

benefits unlike collective action clauses. Enthusiasm about this introduction, however, 

mitigated  political  obstacles.  The  fourth  chapter  is  devoted  to  the  Greek  debt 

restructuring,  which  took  place  in  early  2012.  The  bankruptcy  process  had  many 

features typical of sovereign insolvency. But it also contained some specific features 

which  distinguish  it  from  its  predecessors  and  which  may  affect  the  future  for 

government debt crisis.
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