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Disclaimer: 

Dokument je součástí projektu Právo v roušce. Jde pouze o vzor. Užívejte a upravujte jej s rozmyslem. 
Pokud byste měli jakékoliv pochyby nebo nejasnosti, spojte se s kteroukoliv advokátní kanceláří a 
zajistěte si kvalifikovanou právní podporu. Vzory nejsou totiž právní službou ani právní službu 
nenahrazují. Proto si dovolujeme vyloučit naši případnou povinnost hradit újmu, která by komukoliv 
použitím těchto dokumentů vznikla. A použitím nebo upravením těchto dokumentů se práva na 
náhradu takové případné újmy vzdáváte. 
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Postup statutárního orgánu v případě (hrozící) platební neschopnosti 

Pokud hrozí Vaší společnosti platební neschopnost nebo se v platební neschopnosti už nachází, dejte 
pozor, abyste jako statutární orgán plnil své povinnosti. Neplnění takových povinností může vést k 
negativním následkům nejenom pro společnost, ale i pro členy statutárních orgánů. 

Lze doporučit následující postup: 

Svolejte valnou hromadu 

Svolejte valnou hromadu a informujte společníky o aktuální situaci a hrozbě. Navrhněte valné hromadě 
řešení ve formě přijetí vhodného opatření k zamezení platební neschopnosti (ohledně opatření se 
můžete inspirovat níže). 

Nevyplácejte podíly na zisku 

Společnost nesmí společníkům či akcionářům vyplatit podíly na zisku, pokud by tím byl způsoben 
úpadek společnosti. 

Rozhodujte obezřetně a na základě dostatku informací 

Před tím, než učiníte jakékoliv zásadnější rozhodnutí ohledně společnosti (včetně jejího zadlužení 
v době krize), shromážděte relevantní informace, nechte si zpracovat ekonomické analýzy. Mějte před 
každým krokem jasno v tom, jak zatížíte Vaši společnost a jak to ovlivní její ekonomickou rovnováhu 
nyní i do budoucna. Dokumenty, na základě kterých se rozhodujete, si pečlivě uschovejte. 

Snažte se vyhnout úpadku 

Nečiňte kroky, které by vedly k např. k přebírání nadměrného nebo nezvladatelného podnikatelského 
rizika či provádění nevýhodných obchodů. Naopak snažte se minimalizovat náklady společnosti.  

Úpadek společnosti může pro statutární orgán znamenat: 

● vyloučení z výkonu funkce statutárního orgánu jakékoli společnosti na dobu 3 let nebo 

● vznik ručení člena statutárního orgánu za splnění povinností dlužníka, např. za plnění jeho 
závazků. 

Komunikujte se zaměstnanci 

V této nelehké situaci se především snažte se svými zaměstnanci aktivně komunikovat. Vysvětlete jim 
současné postavení podniku, plánovaná opatření a co to pro ně konkrétně znamená. Využijte případné 
možnosti snížení nákladů v této době. Pokud to není nezbytně nutné, nezbavujte se zaměstnanců a 
využijte jiných alternativ úspor či pomoci. K tomu dále viz Jak se vyhnout insolvenci pro podnikatele a 
právnické osoby.  

Komunikujte s úřady a věřiteli 

Komunikujte s předstihem se všemi věřiteli, tedy s bankami ohledně půjček, s pronajímatelem ohledně 
nájemného a dalšími Vašimi věřiteli. V současné situaci může být řada věřitelů ochotna se s Vámi 
dohodnout např. na odkladu splátek či prodloužení lhůty. 

Požádejte úřady o odklad záloh či odpuštění penále. Sledujte weby ministerstev a úřadů (podpora 
zaměstnanosti, náhrada mzdových nákladů zaměstnavatelům apod.).  



Sledujte aktuální vyjádření bank 

Řada bank už také avizovala, že poskytnou svým dlužníkům odklad splátek hypoték a jiných úvěrů a 
půjček (např. Česká Spořitelna). Lze očekávat, že se většina bankovních institucí připojí.  

Podejte insolvenční návrh  

Pokud se společnost dostane do úpadku, tj. do situace, kdy má více věřitelů, dluhy po splatnosti po 
dobu delší 30 dnů, které není schopen plnit, podejte za společnost insolvenční návrh.  

Pokud tak neučiníte, hrozí že: 

● věřitelé proti Vám budou vymáhat náhradu škody, 

● soud Vám uloží povinnost vydat odměnu získanou v souvislosti s výkonem funkce statutárního 
orgánu, a to až za 2 roky. 

 

 


