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Dokument shrnuje možnost využití moratoria a vysvětluje, co tento pojem znamená. 

Moratorium slouží jako ochrana dlužníka před věřiteli, když mu poskytuje prostor k ozdravení svého 
podnikání nebo k odvrácení či překonání úpadku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Vyhlášení moratoria – jedno z řešení? 

Současná pandemie COVID 19 zcela jistě přinese úpadek řady podnikatelů i celých odvětví. 

Firmy se ocitnou pod tlakem svých věřitelů, usilujících o úhradu svých pohledávek. Pokud budou chtít 
těžké období přežít, budou muset jednat s věřiteli a v řadě případů přistoupit k restrukturalizaci svého 
podnikání. K tomu potřebují určitý čas, který jim může poskytnout právě moratorium. 

Co je moratorium a k čemu slouží? 

Moratorium je dosud málo známý a nepříliš využívaný nástroj insolvenčního práva. Je určeno 
dlužníkům, kteří jsou ve stavu hrozícího úpadku, či dokonce již v úpadku existujícím. Cílem je 
poskytnout dlužníkovi prostor k realizaci opatření, která mu pomohou úpadek odvrátit či překonat. 

Dlužník je po dobu trvání moratoria chráněn před svými věřiteli, nelze proti němu uplatnit pohledávku 
žalobou, provést výkon rozhodnutí či exekuci, realizovat zajištění, a podobně. Vyhlášením moratoria 
nastávají tytéž účinky jako zahájením insolvenčního řízení, nelze samozřejmě rozhodnout o úpadku 
dlužníka. 

Dlužník je chráněn před vypovězením smluv na dodávku energií a surovin, zboží a služeb, pokud trvaly 
alespoň 3 měsíce před vyhlášením moratoria, z důvodu prodlení s úhradou v době před vyhlášením 
moratoria. Dlužník je chráněn rovněž před zápočtem vzájemných pohledávek. 

Dlužník je oprávněn přednostně hradit závazky bezprostředně souvisící se zachováním provozu 
podniku vzniklé v době 30 dnů před vyhlášením moratoria a v době jeho trvání. 

Moratorium lze vyhlásit na dobu nejvýše 3 měsíců, přičemž může být prodlouženo až o 30 dnů. 

Kdo může návrh na vyhlášení moratoria podat a kdy? 

Návrh na vyhlášení moratoria může podat každý dlužník, který je podnikatelem a není v likvidaci. 

Návrh je třeba podat do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, je-li insolvenční řízení zahájeno na návrh 
dlužníka nebo do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu v případě zahájení řízení na návrh věřitele. 
Dlužník může podat návrh na vyhlášení moratoria i před zahájením insolvenčního řízení. 

Návrh se podává příslušnému insolvenčnímu soudu. 

Co je třeba soudu předložit? 

Dlužník musí v návrhu na vyhlášení moratoria uvést veškeré skutečnosti, které jsou potřebné pro jeho 
vyhlášení. Je proto třeba vylíčit rozhodné skutečnosti o podnikání dlužníka a jeho ekonomické situaci, 
svědčící o tom, že se dlužník nachází ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. Musí být zřejmé, že 
záměrem dlužníka je přijetí konkrétních opatření, které mají úpadek překonat nebo odvrátit. Je třeba 
návrh dobře odůvodnil a uvést vše, co vyhlášení moratoria podpoří. Vše je třeba doložit listinnými 
důkazy. 

Rozhodování soudu 

Insolvenční soud o návrhu rozhodne velmi rychle, nejpozději do konce následujícího pracovního dne po 
podání návrhu. 

Je proto třeba, aby návrh byl po věcné i formální stránce bezvadný, odstraňování jakýchkoli nedostatků 
není možné. 


