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Podnik v době krize vyvolané ve třetích zemích
„"Situace českého průmyslu, ve které se nyní nachází, je ve srovnání s loňským
zářím výrazně odlišná a všechny důležité ukazatele se z plusových hodnot výrazně
propadly do záporných. Tuzemské podniky se potýkají s historicky nejvyšším
propadem zakázek a výroby a tento rok se tak pro mnohé podniky pomalu ale jistě
stává bojem o přežití..“


Petr Kůžel, prezident Hospodářské komory ČR, březen 2009

"Firmy v Česku se stále víc obávají úbytku zakázek kvůli hospodářské krizi. Řada
z nich už nechává své pracovníky doma, protože pro ně nemá práci. Další desítky
podniků se jistí povolením od úřadů práce nebo dohodou s odbory, že ke zkrácení
pracovní doby mohou v případě potřeby přistoupit. „


ČTK, duben 2009

„Hospodářská krize v Česku již nějakým způsobem postihla více než 150.000
zaměstnanců"


Josef Středula, předseda Odborového svazu Kovo, duben 2009

„Tři pětiny domácností již omezily (31 %), případně plánují omezit (29 %), své
výdaje.“


Průzkum společnosti Factum Invenio, březen 2009
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Velikost světového finančního trhu = USD 178 trillion in 2008 (
diferencovaný pokles USD 16 trillion y/y)

Source: McKinsey (2009)
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Význam nebankovního financování v USA

Source: McKinsey (2009)
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…ale v Eurozóně a dokonce i ve VB je nyní
nejdůleţitější bankovní financování

Source: McKinsey (2009)
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Finanční krize přispěla k růstu bankovních vkladů
po celém světě v roce 2008

Source: McKinsey (2009)
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POKLES BANKOVNÍCH ŮVĚRŮ V ROCE 2008 ->
NIŢŠÍ TOKY GLOBÁLNÍHO KAPITÁLU

Source: McKinsey (2009)
http://ies.fsv.cuni.cz

Snímek 8
www.eeip.cz

Změna globální struktury finančních aktiv –
vzestup Číny

1) Transfer globálního
bohatství do Cíny
2) Transfer úspor

3) Rostoucí role
rozvíjejících se trhů
(Čína, Indie etc.)

Zdroj: McKinsey (2008)
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Změněná struktura investorů 2008

Source: McKinsey (2009)
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Největší sovereign wealth funds

Source: McKinsey (2009)
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Největší držitelé US Gov’t dluhu
Mnoho z tohoto dluhu je drženo soukromým sektorem, ale
okolo 40 % je v držení veřejných entit či vlád. červen 2009:

Largest international buyer of US debt
Increased by USD 776.4 bn y-o-y
(2009/2008)
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Russia’s investment
into US debt grew over
393% between January
2008 and March 2009.

Bahamas, Bermudas, the Cayman Islands, Panama
etc.
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Stupeň bankovního
zprostředkování ve SVE
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Podstatně nižší míra
ve SVE oproti EU…
A konzervativnější
přístup bank…
Source: Mejstřík, Pečená, Teplý (2008), RB (2009)
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TOP světové banky 2006 (trţní kapitalizace)…

Source: Financial Times
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TOP světové banky 2008

Source: The Banker
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Dopady krize ve světě (1)
Trţní kapitalizace bank
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Změna: TOP 3 světové banky v
červenci 2009 jsou čínské !

Source: The Banker
http://ies.fsv.cuni.cz
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Dopady krize ve světě (1) světový obchod se po pádu stabilizuje
(q/q % růst)

Zdroj: OECD Interim Forecast, září 2009
http://ies.fsv.cuni.cz
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Dopady krize ve světě (3)


Celkové zpomalení růstu bankovních úvěrů v Eurozóně(y/y %)

Úvěry nefinančnímu soukromému sektoru
Úvěry nefinančním korporacím
Spotřebitelské úvěry domácnostem
Úvěry domácnostem na koupi nemovitosti

Zdroj: OECD Interim Forecast, březen 2009
http://ies.fsv.cuni.cz
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Dopady krize ve světě (4)
Eurozóna inflace: sloţení
(%)
Výrobní ceny na domácích trzích v
Eurozóně (y/y, %)

Eurozóna příspěvek k růstu HDP:
(q/q, %)
Zdroj: EC Interim forecast January 2009
Quarterly Report of the Euro area 2009
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Dopady krize ve světě (5)
Case study BCG – očekávaný krach téměř 50% podniků v PE portfoliu
3-letá kumulativní
pravděpodobnost
krachu (%)

Oblast vysoké
pravděpodobnosti
krachu

Zdroj: www.bcg.com
http://ies.fsv.cuni.cz
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Protikrizové balíčky – část prvá - stimuly
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Protikrizové balíčky část druhá dle IMF
Podpora finančnímu sektoru (duben 2009, % HDP roku 2008)

Země

Podpora od centrální Dodatečná likvidita od
Kapitálová injekce Odkup aktiv/půjčka MF banky
centrální banky

Celkem z veřejných
rozpočtů
Přímo od vlády

Záruky

USA

3,9

1,3

1,1

42,1

31,3

79,6

6,3

AT

5,3

0

0

0

30

35,3

5,3

BE

4,7

0

0

0

26,2

30,9

4,7

FR

1,2

1,3

0

0

16,4

19

1,5

DE

3,8

0,4

0

0

18

22,2

3,7

EL

2,1

3,3

0

0

6,2

11,6

5,4

IR

5,3

0

0

0

257

263

5,3

IT

1,3

0

0

2,5

0

3,8

1,3

NL

3,4

2,8

0

0

33,7

39,8

6,2

PT

2,4

0

0

0

12

14,4

2,4

ES

0

4,6

0

0

18,3

22,8

4,6

SE

2,1

5,3

0

15,3

47,3

70

5,8

UK

3,9

13,8

12,9

0

51,2

81,8

20,2

HU

1,1

0

0

4,7

1,1

6,9

1,1

PL

0,4

0

0

0

3,2

3,6

0,4

AUT

0

0,7

0

0 N/A

0,7

0,7

JAP

2,4

11,3

0

1,2

7,3

22,1

0,8

PLC

0,5

0

0

0

0

0,5

0

G20

1,9

2,5

1

12,4

14,3

32,1

3,4

Rozvojové země

0,2

0,1

0,4

1,6

0,1

2,4

0,1

Zdroj: IMF duben 2009
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Protikrizové balíčky – část třetí – EU
Sníţení daní a
fiskální výdaje

Zdroj: Bruegel, únor 2009
http://ies.fsv.cuni.cz

Mimořádné výdaje a
obdobná opatření
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Dopady krize v ČR (1)
Ačkoliv Česká republika nebyla zasaţena finanční krizí a toxickými
aktivy, hospodářské krize a ekonomická recese je v roce 2009
nevyhnutelná


Krize dopadá na jednotlivé sektory ekonomiky nerovnoměrně,
nejhůře zasaţené sektory:


http://ies.fsv.cuni.cz
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Dopady krize v ČR (2) – přenos krize do ČR

Zdroj: ČNB
http://ies.fsv.cuni.cz
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Dopady krize v CEE a ČR (3)
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Česká ekonomika - 2009, 2010





Počátek 2009: riziko udržitelnosti (i krátkodobé) deficitů a dluhu, pokles měny,
následná stabilizace
Opatření ČNB, Národní protikrizový plán, automatické stabilizátory
 Fiskalní stimulace: až do 1% HDP
Krátkodobý výhled:
 HDP: pokles aţ 5% v 2009, +0.5 % 2010
 Soukromé investice: 2009 propad, 2010 oživení
 Domácnosti, vláda: téměř stagnace
 Vývoz: propad 2009, oživení 2010
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Rizika








Pomalejší oţivení (především Eurozóny)
Další destabilizace v SVE
Nejistota v bankovním a finančním sektoru
Vyšší (než očekávaný) nárůst platební neschopnosti českých firem i
domácností
Problémy bank
České oţivení s časovým zpoţděním za
• Obezřetné chování bankovního sektoru
• Časové zpoždění za Eurozónou

http://ies.fsv.cuni.cz
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Dopady krize v ČR (4) - měnová volatilita a posilování CZK

CZK přes korekci
dlouhodobě posiluje
měna „správně“
reaguje na
asymetrické šoky
(oslabení 2008/2009 –
pomoc exportu)

Zdroj: ČNB
http://ies.fsv.cuni.cz
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Důsledky pro hospodářskou politiku





Rozhodující: udrţení makroekonomické stability
 Kontrola deficitů veřejných financí
 Opatření v sociální oblasti
 Odolnost ekonomiky vůči vnějším šokům
Problém deficitu veřejných financí 2010
 Je čas konat!
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“Stará” vs. “nová” Evropa 2009
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Čerpání fondů EU
Problémy spolufinancování a vlastního financování cash-flow
projektů)
A. Nižší vlastní zdroje podniků
(pokles zisků) a cizí zdroje
(konzervativnost bank při
poskytování investičních i
provozních úvěrů).

B. Zvýšený počet
druhotné platební
neschopnosti a
insolvencí firem

Výpadek v příjmech SFDI
(nižší příjmy z mýtného,
spotřební a silniční daně)
-> riziko spolufinancování

•

C. Očekávaný pokles
příjmů obcí a krajů během
hospodářského poklesu
ČR (až15-25%)

Konzervativnost bank při
poskytování úvěrů (viz
odpovědi OP/ROP a též
průzkumy HK ČR)

Podpora efektivních a udrţitelných projektů zajištěním likvidity pro příjemce
během projektu – např. krátkodobý úvěr na cash flow (před refundací etapy
projektu), střednědobý úvěr na kofinancování projektu; Finanční nástroje:



Finanční inţenýrství Jessica/Jeremie type
Spolupráce s EIB, bankami a ČMZRB (záruky na úvěry apod.)
http://ies.fsv.cuni.cz
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Čerpání fondů EU
Problémy spolufinancování a vlastního financování cash-flow SF
např. Výpadek příjmů obcí
Daň

Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických
osob
Daň z příjmů fyzických osob
- zvláštní sazba
- z přiznání
- ze závislé činnosti
Daň z nemovitostí
Ostatní
CELKEM

Skutečnost Rozpočet
2008
2009
(mld. Kč)
(mld. Kč)

Predikce
červen 2009
(mld. Kč)

Očekávaný Očekávaný
pokles
pokles
(mld. Kč)
(% )

54,6
39,1 (+6,5)

59,6
40,0 (+5,9)

54,4
32,1 (+5,9)

-5,2
-8,0

-8,7%
-17,2%

36,8
2,2
8,1
26,5
5,2
13,5
155,7

42,1
2,1
10,7
29,3
6,4
14,2
168,2

30,6
1,9
3,9
24,8
6,4
13,9
143,3

-11,5
-0,2
-6,8
-4,5
0
-0,3
-24,9

-27,3%
-9,5%
-63,6%
-15,4%
0,0%
-2,1%
-14,8%

Zdroj: MFČR

•

V červnu 2009 MFČR očekávalo pokles daňových příjmů obcí o 24,9 mld.
Kč za rok 2009 (odhad před povodněmi, propad bude vyšší)

http://ies.fsv.cuni.cz
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Dopady krize v ČR (5)
Predikce MF – vývoz zboţí reálně (y/y, %)

http://ies.fsv.cuni.cz
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Dopady krize v ČR (6)
Predikce MF – úrokové sazby (%, p.a.)

Zdroj: ČNB
http://ies.fsv.cuni.cz
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Dopady krize v ČR (7)
Relativní niţší dynamika / pokles úvěrů (měsíční data, meziroční
růst bankovních úvěrů podnikům podle počtu zaměstnanců v %)
40
35
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5
0
-5
-10

06/2007

06/2008
1-9 zaměstnanců
100-249 zaměstnanců
Podnikový sektor

06/2009
10-99 zaměstnanců
nad 250 zaměstnanců

 Snížení dynamiky
u všech
typůregistr
úvěrů
Pramen: ČNB
(Centrální
úvěrů)
 5,7% meziroční pokles u úvěrů pro podniky střední velikosti (100249 zaměstnanců)
Zdroj: ČNB(Centrální registr úvěrů)
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Dopady krize v ČR (8)
Meziroční pokles krátkodobých úvěrů českých bank k 30.6.2009
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0
Úvěry a pohledávky krátkodobé

Úvěry a pohledávky střednědobé

Úvěry a pohledávky dlouhodobé

 Meziroční nárůst úvěrů k 30.6.2009 o 10 mld. Kč na 815 mld. Kč
 Pokles krátkodobého financování (meziročně o 53 mld. Kč), ale
nárůst u dlouhodobých o 43 mld. Kč a střednědobých o 21 mld. Kč
Zdroj: ČNB
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Dopady krize v ČR (9)
Rostoucí objem pohledávek v selhání
95,1
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3,8%
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51,8
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2,0%
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31.3.2009

30.6.2009

Objem pohledávek v selhání > 90 dnů (levá osa)

Pohledávky v selhání/celkové pohledávky (pravá osa)

 Zvýšený podíl úvěrů v selhání (nesplácených > 90 dnů) absolutně i
relativně
Zdroj: ČNB
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Dopady krize v ČR (10)
Rostoucí úvěrové riziko českých podniků
14
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1-9 zaměstnanců
100-249 zaměstnanců
Podnikový sektor
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06/2009

10-99 zaměstnanců
nad 250 zaměstnanců

Pramen: ČNB (Centrální registr úvěrů)

 Rostoucí riziko zejména středních podniků (100-250 zaměstnanců)
 Možné řešení – garance ČMZRB
Zdroj: ČNB( Centrální registr úvěrů)
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Dopady krize v ČR (11)
 Garance ČMZRB hrály v letech 2007 a 2008 pouze okrajovou roli
(konjunktura)
 Celkově výše záruk pro průmysl a stavebnictví se v porovnání se
srovnatelným obdobím roku 2008 víc než zdvojnásobila, přičemž v
oblasti záruk za provozní úvěry byl tento nárůst trojnásobný.
 Výše investičních a provozních úvěrů, jejichž získání v roce 2009
záruky umožnily, činila k 31.7. celkem 3,3 mld Kč (z toho výše
zaručených provozních úvěrů 1,8 mld. Kč a výše zaručených
investičních úvěrů 1,5 mld. Kč).
 Omezení záručního programu na průmysl a stavebnictví dle CZ –
NACE, nemožnost poskytovat záruky na úvěry na veškerý provozní
kapitál - pohledávky a provozní výdaje),vyřadila z přístupu k zárukám
podnikatele, kterým bylo v minulosti poskytnuto 50 - 60 % záruk za
provozní úvěry.
 Dalším problémem je míra rizika absorbovaného státem odražená v
obsahu záruk, neboť komerční banky zárukám vystavovaným ČMZRB
přikládají nízkou hodnotu při zvýšení bonity klienta.
Zdroj: EEIP, ČMZRB
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Dopady krize v ČR (12)
Vyšší úvěrové riziko českých bank – plně pokryto
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31.3.2009

30.6.2009

0
Ztrátové pohledávky (>360 dnů)

Pochybné pohledávky (180-359 dnů)

Nestandardní pohledávky (90-179 dnů)

Opravné položky k pohledávkám celkem

 Zvýšený podíl klasifikovaných pohledávek, ale ztrátové jsou pokryty
opravnými položkami
Zdroj: ČNB
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Protikrizová opatření (1)

Zdroj:Národní protikrizový plán
http://ies.fsv.cuni.cz

Snímek 45
www.eeip.cz

Protikrizová opatření (2)

Zdroj:Národní protikrizový plán
http://ies.fsv.cuni.cz
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Protikrizová opatření (3)

Zdroj:Národní protikrizový plán
http://ies.fsv.cuni.cz
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Protikrizová opatření (4) – změny insolvenčního zákona
Krok 1: Po dobu trvání moratoria nebudou muset dlužníci platit za své zaměstnance příslušné
splátky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Dojde
k posunutí splatnosti. Takto odložené platby budou mít v insolvenčním řízení statut pohledávek za
podstatou. Datum účinnosti - do 31. 12. 2011.
Krok 2: Úrokový výnos z úvěru poskytnutého v rámci úvěrového financování, jež se prosadí i za
trvání moratoria, se nebude zahrnovat do vyměřovacího základu daně z příjmu. Tento
krok motivuje dlužníkovy věřitele k poskytování úvěrů pro udržení efektivního provozu dlužníkova
podniku. Datum účinnosti - do 31. 12. 2011.

Krok 3: Stát bude vyplácet podporu zaměstnancům dluţníka již v době trvání předběžného
moratoria a moratoria. Mezi pohledávky budou zařazeny všechny pracovněprávní pohledávky
dlužníkových zaměstnanců, tedy nejen ty, které vznikly v posledních třech letech před
rozhodnutím o úpadku nebo po něm. Datum účinnosti - do 31. 12. 2011.
Krok 4: Věřitelé dluţníka budou po dobu trvání moratoria zákonem omezeni v moţnosti
jednostranného započítávání svých pohledávek proti vzájemným pohledávkám dluţníka.
Totéž bude platit v době od zveřejnění návrhu na povolení reorganizace dlužníkova podniku do
schválení reorganizačního plánu nebo rozhodnutí o prohlášení konkursu..Cílem tohoto opatření
je zabránit tomu, aby v době, kdy dlužník s většinovou podporou věřitelů činí efektivní a
smysluplné kroky k překonání hrozícího úpadku nebo k prosazení sanačního (nelikvidačního)
způsobu jeho řešení, nebyl jednostrannými zápočty zbavován prostředků na bankovních účtech
nezbytných k zajištění chodu podniku.
http://ies.fsv.cuni.cz
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Protikrizová opatření (5) – změny insolvenčního zákona
Krok 5: Dlužník nebude mít povinnost podat na sebe insolvenční návrh při předluţení.
Datum účinnosti - do 31. 12. 2011.
Krok 8: Vytvoření jednotné informační platformy pro evidenci zpeněţování (předmětů
zpeněţování, konání draţeb atd.) v rámci insolvenčních i exekučních řízení.
Krok 9: Úprava minimální výše odměny garantované insolvenčnímu správci při malé
reorganizaci v relaci na velikost reorganizovaného podniku. Tímto způsobem bude zpřístupněn
institut reorganizace pro malé podniky. Datum účinnosti - do 31. 12. 2011.
Krok 10: Zrušení soudního poplatku pro podání návrhu na moratorium, a tím odstranění
finanční zátěže účastníků (50 000 korun) při využití tohoto ochranného institutu pro účely tzv.
malých reorganizací.
Krok 11: Selekce zákonem stanovené povinností vyuţívat znalecké posudky v insolvenčním
řízení.
.
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Časování
Krize

Úpadek
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Razantní costcutting (insolvenční
správce a soud)

Restrukturalizac
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Možné restrukturalizační kroky (1)
Jedním z prostředků pro přeţití hospodářské krize je tlak na
zlepšení kvality podniku a jeho vnitřních procesů i vnějších vazeb


Bezpečnost

Spolehlivost

Ochrana lidí, aktiv a
procesů

Zlepšení dostupnosti
Snížení odstávek

Vyšší ochrana 
méně nehod

Spolehlivá řešení 
zlepšení prod. profilu

Zdroj:Michal Mejstřík, Petr Teplý na základě Honeywell
http://ies.fsv.cuni.cz

Efektivita
Zvýšení produktivity
Snížení nákladů

Integrovaný dodav. řetězec
pro lepší rozhodování
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Důsledky krize pro podniky
Honeywell
– zlepšení bezpečnosti
– perspektivní
řešení
Možné
restrukturalizační
kroky (2)
- bezpečnost

Poţadavky
Růst
spotřebitelů
výnosu

Honeywell řešení

Spolehlivost

Výkonnost procesu
Návrh produktu

Růst
operativní
marţe

Omezit selhání lidského
faktoru
Vylepšené
obchodní
výsledky

Materiál

Sníţené
náklady

ochrana
Quality giveaway

Materiál

Lidé

Materiál

Omezit neočekávané
Novodobá
poruchy zařízení
Efektivita
kapitálu

Školení a simulativní programy
Pokročilý alarm management
VyššíUtility / Energie
Operační Logbook
Výběr surovin

aktiva

-

Součástky / Dodávky

méně
nehod

Procesní design a simulace
Operátory Analýzy a sledování prostojů
Údrţba

Řízení
Provozní

Zajištění stabilní kontroly
a
kapitál
regulace

Pokročilá procesní kontrola
Limitace a monitoring odchylek
Prodlouţení ţivotnosti
CAPEX

Zásoby

Zdroj:Michal Mejstřík, Petr Teplý na základě Honeywell

Zdroj: Honeywell
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Důsledky krize pro podniky
Honeywell
– zlepšení spolehlivosti
řešení
Možné restrukturalizační
kroky (3)–- pokročilá
spolehlivost

Poţadavky
Růst
spotřebitelů
výnosu

Honeywell řešení

Spolehlivost

Výkonnost procesu
Návrh produktu

Růst
operativní
marţe

Konzistentní fungování
Sníţené
náklady

Vylepšené
obchodní
výsledky

Materiál

řešeníQuality giveaway
Materiál - Součástky / Dodávky
zlepšení Údrţba
Wireless mobilita
produkt.
Simulace a školení
Operátory
profilu

Materiál

Lidé

Motivace zaměstnanců
Efektivita
kapitálu

Hraniční řízení
Operativní řízení
Utility / Energie
Spolehlivá
Pokročilá kontrola procesů
Výběr surovin

Novodobá
aktiva

Řízení
Provozní
kapitál

Zefektivnění řízení aktiv

Provozní a procesní anamnéza
Analýzy a sledování prostojů
Prodlouţení ţivotnosti
CAPEX

Zásoby

Zdroj:Michal Mejstřík, Petr Teplý na základě Honeywell

Zdroj: Honeywell
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Důsledky krize pro podniky
Honeywell
– zvýšení efektivnosti
– perspektivní
řešení
Možné restrukturalizační
kroky (4)
– zvýšení efektivnosti

Poţadavky
Růst
spotřebitelů
výnosu

Honeywell řešení

Spolehlivost

Výkonnost procesu
Návrh produktu

Růst
operativní
marţe

Zlepšení procesněenergetické efektivity
Vylepšené
obchodní
výsledky

Materiál

Sníţené
náklady

Zefektivnění průběhu práce

Produktové řízení
Energetické řízení
Integrovaný
Vyšší
Pokročilá procesní kontrola
Utility / Energie
Výběr surovin

dodavatel.
ochrana
Quality giveaway
řetězec
Materiál - Součástky / Dodávky
Informační management
Simulační řešení
lepší Údrţba
méně
rozhodování
nehod Operátory

Materiál

Lidé

Novodobá
aktiva

Zvýšit dobu provozuschopnosti a
Efektivita
pouţitelnosti
kapitálu
Provozní
kapitál

Optimalizace dodavatel. řetězce

Řízení

CAPEX

Zdokonalené plánování
Systém provedení výroby

Prodlouţení ţivotnosti
Zásoby

Zdroj:Michal Mejstřík, Petr Teplý na základě Honeywell

Zdroj: Honeywell

Operativní řízení
Optimalizace procesu
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Honeywell– jaké změny v recesi?
Možné restrukturalizační kroky (5)
Spolehlivost
Růst
trţeb

Výkonnost procesu

Růst
operativní
marţe
Materiál
Sníţené
náklady

Lepší
obchodní
výsledky

Lidé

moţné změny na základě trţní poptávky

Výběr surovin

moţný přechod k levnějším zdrojům

Kvalita

Materiál

Součástky / dodávky
Údrţba

Efektivnost
kapitálu

Stálá
aktiva

Operátoři
Řízení

Provozní
kapitál

pokračuje v optimalizaci i navzdory současným
trţním omezením

Návrh produktu

Utility / Energie

Materiál

narůstá na významu

CAPEX

uţití bude optimalizováno a energetická účinnost
narůstá na významu
pokračuje v optimalizaci i navzdory současným
trţním omezením
sniţující se trend stavu zásob
potřeba zlepšení, ale nejsou pro to finanční
prostředky
nárůst produktivity na významu
kapacita můţe být rozšířena nástroji, sluţbami
nebo outsourcingem
přístupnost zcela vysychá a dominantní se stává
financování OPEX

Prodlouţení ţivotnosti nárůst sluţeb/údrţby na významu
Zásoby

Pohledávky/závazky

Zdroj: Honeywell

Zdroj: Honeywell
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sniţující se trend stavu zásob
nárůst na významu mnoha vyjednanými
restriktivními podmínkami
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Důsledky
krize pro podniky
Možné
restrukturalizační
kroky (6)

Honeywell – oblasti příležitostí během recese
Zvýšení procesního výkonu

Pozvednutí procesu obchodního rozhodování

-Tlak na kapacitu není z dlouhodobého
hlediska perspektivním řešením
- Lepší je koncentrace na:
• Redukci nákladů na energii
• Dosahování kvality produktu
• Řízení změn
• Dodržování regulaci

- Vytvářet optimální obchodní rozhodnutí je
vzhledem k rychle se měnícím tržním
podmínkám velmi složité
- Lepší je koncentrace na:
• Perspektivní plánování a plánování v
čase
• Optimalizaci blending operations

Zvýšení efektivnost využití aktiv

Zvýšení efektivnost lidského kapitálu
- Stárnutí pracovní síly a bezpečnost jsou
- Předcházet nehodám a udržet aktiva v obchodního
stále důležitými tématy
pořádku je za situace redukovaného rozpočtu
a redukovaného počtu zaměstnanců kritické
- Lepší je koncentrace na:
- Lepší je koncentrace na:
• Produktivita operátoru
• Zlepšování bezpečnosti
• Schopnost řídit abnormální operace
• Dosahování spolehlivého řízení provozu

Služby životního cyklu
- S redukovaným CAPEX a počtem zaměstnanců jsou služby
vyháněny pákovým efektem pro zaplnění vzniklých mezer
- Lepší je koncentrace na:
• Flexibilní modely financování OPEX pro software a pracovní
služby, čímž jsou zajištěny benefity pokročilých řešení
Zdroj: Honeywell
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Časování
Krize

Úpadek

Divestice

Razantní costcutting (insolvenční
správce a soud)

Restrukturalizac
e
Cost-cutting

Konec insolvenčního
řízení

Konkurs

Hrozící úpadek

Příprava
moratoria

Moratorium

Příprava
reorganizačního
plánu

Konkurs

Reorganizac
e
Konec insolvenčního
řízení

Snaha o kapitálovou stabilizaci společnosti
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Příprava soudního moratoria (1)
V jakém případě připravovat moratorium?



Pokud situace Vaší společnosti má šanci být vyřešena mimo úpadek – např.
získáním financování ze strany banky nebo soukromého investora,
restrukturalizačními opatřeními aj.


V čem můţe moratorium pomoci?



Může poskytnout dodatečný čas na vyjednávání s investory a věřiteli, během
něhož je společnost chráněna před individuálním postupem svých věřitelů
(exekuce apod.) a může pokračovat v provozu


Kdy je moţné podat návrh na vyhlášení moratoria?







Před podáním insolvenčního návrhu – v případě hrozícího úpadku nebo úpadku



Do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu dlužníkem



Do 15 dnů ode dne doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi insolvenčním
soudem (v případě, že insolvenční návrh podal věřitel)

Kdy začít moratorium připravovat?


V případě zhoršující se finanční situace společnosti – souběžně s vyjednáváním s
potenciálními investory a/nebo bankami a hlavními věřiteli
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Příprava soudního moratoria (2)
V jakém případě nepřipravovat moratorium?



Pokud není racionální předpokládat, že se podaří situaci společnosti mimo
úpadek uspokojivě vyřešit, popř. vyřešit v čase kratším než 4 měsíce




V případě, že je společnost v likvidaci

V čem nemůţe moratorium pomoci?



K omezení kontroly věřitelů nad dlužníkem, k bezúčelnému „odsunutí“ úpadku
společnosti apod.


Jak dlouho můţe moratorium maximálně trvat?







Max. 3 měsíce od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o něm v insolvenčním rejstříku



Soud může moratorium na návrh ve výjimečných případech prodloužit maximálně
o 30 dní

V čem je problém?


Příprava návrhu na vyhlášení moratoria a jeho příloh je časově náročná a lhůta k
podání velmi krátká, v případě, že podání insolvenčního návrhu ze strany věřitele
dlužníka zastihne nepřipraveného



Je třeba souhlas většiny věřitelů podle výše jejich pohledávek
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Příprava soudního moratoria (3)

Přílohy k insolvenčnímu návrhu



Náleţitosti a přílohy návrhu na vyhlášení moratoria

Návrh s odůvodněním účelu moratoria, okolností, které vedly k nutnosti žádat
insolvenční soud o vyhlášení moratoria a dalších skutečností, které na vyhlášení moratoria
mají vliv






Seznam zaměstnanců
Listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek
Seznam majetku včetně pohledávek s uvedením dlužníků

Majetek je dlužník povinen označit jednotlivě

U pohledávek je dlužník povinen uvést nejen jejich výši, ale i skutečnosti, na
kterých se zakládají a vyjádření k jejich dobytnosti

U majetku, ohledně něhož probíhalo nebo proběhlo soudní řízení, je třeba tuto
skutečnost uvést
Seznam závazků s uvedením věřitelů

Povinnost dlužníka označit všechny věřitele a osoby, které vůči němu uplatňují
pohledávky nebo jiná majetková práva

U věřitelů, kteří tvoří s dlužníkem koncern je třeba tuto skutečnost uvést

U všech závazků musí dlužník uvést, zda je popírá co do důvodu nebo výše a proč

Zvlášť musí být uvedeny závazky vůči zajištěným věřitelům nebo osobám, které
uplatňují proti dlužníkovi právo na uspokojení ze zajištění, uveden musí být dále druh
zajištění, důvody vzniku zajištění, a to, zda a v jakém rozsahu zajištění popírá a proč

U movitých věcí musí být dále uvedeno, zda se nachází v držení dlužníka, věřitele
nebo jiných osob
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Příprava soudního moratoria (4)


Náleţitosti a přílohy návrhu na vyhlášení moratoria

Poslední účetní závěrka

Písemné prohlášení většiny věřitelů podle výše pohledávek o tom, že s vyhlášením
moratoria souhlasí (nutný úředně ověřený podpis)



Obsahové náleţitosti návrhu (příkladmo)

Stručný popis podnikatelského záměru

Důvody, které vedly k hrozícímu úpadku nebo úpadku společnosti

Zápisy z jednání s věřiteli o řešení situace společnosti

Shrnutí aktivit, kterými se společnost snažila zabránit úpadku – např. komunikace s
potenciálními investory, bankami, restrukturalizační opatření apod.



Co se stane, pokud bude moratorium vyhlášeno?

Dlužník bude po dobu moratoria chráněn před uplatňováním individuálních nároků
věřitelů

Dlužník bude moci pokračovat v provozu svého podniku, bude moci hradit přednostně
závazky klíčovým dodavatelům (pokud se jedná o závazky bezprostředně související s
provozem podniku)

Pokud dlužník průběžně hradí alespoň závazky bezprostředně související s provozem
jeho podniku (viz výše), nemohou mu dodavatelé energií a produktů klíčových pro dlužníkův
podnik vypovědět smlouvy (nebo od nich odstoupit), pokud tyto smlouvy trvaly před
vyhlášením moratoria déle než 3 měsíce

Soud může dlužníkovi po dobu moratoria ustanovit předběžného insolvenčního správce
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Kam dál? (1)
Úpadek společnosti

Insolvenční návrh

Moratorium (3 měsíce)
• čas na jednání s bankami (nejde o insolvenci)
• možnost připravit ve spolupráci s věřiteli
reorganizační plán (rozvrh, pořadí vypořádání
pohledávek)
• možnost ustanovení předběžného
insolvenčního správce
• možnost zrušení moratoria hlasy nadpoloviční
většiny věřitelů
• moratorium může trvat max. 3 měsíce (se
schválením soudu ještě 30 dní navíc)

Konkurs
• dva způsoby - zpeněžení celé majetkové
podstaty nebo zpeněžení po částech
• vedení společnosti přechází na insolvenčního
správce
• znemožňuje výkon rozhodnutí, zastavuje
exekuční řízení,
• závazky, které nebyly uspokojeny z výěžku
konkursu nezanikají
• soupis pohledávek, incidenční spory, soupis
součástí majetkové podstaty

Reorganizace
• možnost připravit ve spolupráci s věřiteli
reorganizační plán (rozvrh, pořadí vypořádání
pohledávek)
• stále lepší ve vztahu k bankám
• dohled insolvenčního správce
• konsensuální vs. nekonsensuální reorganizace
•možnost nastartovat provoz ještě před
zpeněžením majetku společnosti (potenciálně
vyšší výnos)
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Kam dál? (2)
Bankovní úvěr

Vstup investora(ů)
Restrukturalizace

Reorganizace

Poté, co byly vyčerpány všechny lepší
možnosti (ať už jednáním před
moratoriem nebo v jeho rámci)
ozdravění podniku, nastupují řešení
úpadková.

Poskytuje prostor pro ozdravění
podniku při zachování jeho provozu ve
spolupráci s věřiteli společnosti a pod
dohledem insolvenčního soudu;
vhodně nastavený reorganizační plán
může výrazně zkrátit a zefektivnit
reorganizaci oproti řešení úpadku
konkursem

Konkurs – přímý prodej

Konkurs – draţba

Řešení úpadkové situace pod vedením
insolvenčního správce; v ČR mají
konkursy obecně nízkou výtěžnost a
dlouhou dobu trvání
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Příprava reorganizace (1)
V jakém případě připravovat reorganizaci?



Pokud je šance se s věřiteli společnosti dohodnout na podmínkách
reorganizačního plánu




Pokud je ozdravění dlužníkova podniku reálné

Jaké jsou typy reorganizace?



Předjednaná (konsensuální) reorganizace – v případě, kdy dlužník má méně
než 100 zaměstnanců nebo obrat nižší než 100 mil. Kč v předcházejícím účetním
období


Standardní (nekonsensuální) reorganizace – více než 100 zaměstnanců nebo
obrat nad 100 mil. Kč v předchozím účetním období




Kdy začít reorganizaci připravovat?


Souběžně s přípravou podkladů pro návrh na vyhlášení moratoria a dále v
průběhu moratoria; v případě nekonsensuální reorganizace je možné s přípravou
reorganizace pokračovat i po vyhlášení úpadku – nejpozději do 10 dnů před první
schůzí věřitelů po úpadku (tzn. max. 50 dní po vyhlášení úpadku) podat návrh,
poté lhůty 120 dní na předložení plánu
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Příprava reorganizace (2)
V jakém případě nepřipravovat reorganizaci?



Pokud není racionální předpokládat, že se podaří vytvořit reorganizační plán
přijatelný pro všechny skupiny věřitelů


V případě, že se jedná o takový typ podniku, u něhož není co reorganizovat,
popř. u něhož se nedá očekávat významný přínos reorganizace oproti konkursu


Kdo můţe reorganizaci navrhnout?







Věřitel zároveň s insolvenčním návrhem (v případě, že se věřitelé a dlužník
nedohodnou, mohou věřitelé přijmout na schůzi věřitelů rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku)



Dlužník – jeho návrh má přednost před návrhem věřitele

V čem je problém?


Příprava reorganizačního plánu a zprávy k reorganizačnímu plánu a jejich příloh
je časově náročná, a to nejen z hlediska přípravy samotných dokumentů, ale
zejména co se týče vyjednávání s jednotlivými skupinami věřitelů, věřitelským
výborem, soudem a insolvenčním správcem
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Příprava reorganizace (3)
Způsoby provedení reorganizace (příkladmo):
restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich
příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti
 prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodejem dlužníkova podniku
vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově založenou
právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast
fúzí dlužníka - právnické osoby s jinou osobou nebo převodem jeho jmění na společníka se
zachováním nebo změnou práv třetích osob, připouštějí-li to právní předpisy o hospodářské soutěži
vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo novou výše uvedenou právnickou
osobou
zajištěním financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části
změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov anebo jiných dokumentů upravujících vnitřní
poměry dlužníka
kombinací výše uvedených opatření.
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Příprava reorganizace (4)
Náleţitosti a přílohy návrhu na povolení reorganizace, reorganizačního plánu a zprávy o
reorganizačním plánu

Návrh na povolení reorganizace

Označení dlužníka a osob oprávněných za dlužníka jednat

Údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo tvoří s
dlužníkem koncern, včetně údajů o tom, zda ohledně některé z těchto osob neprobíhá
insolvenční řízení

Údaj o způsobu navrhované reorganizace




Reorganizační plán

rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v
jednotlivých skupinách,

určení způsobu reorganizace,

určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání s
majetkovou podstatou, a s určením osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu jejich
práv k nakládání s ní,

údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých
podmínek,

uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo
převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v
němž jsou ochotny tak učinit,

údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o
opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna,

údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace
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Příprava reorganizace (5)
Náleţitosti a přílohy návrhu na povolení reorganizace, reorganizačního plánu a zprávy o
reorganizačním plánu

Reorganizační plán

Popis zajištění splnění pohledávek, ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční
spor, a popis, jakým budou splněny a jaká je částka určená k jejich splnění pro každou
skupinu věřitelů

Přehled pohledávek vázaných na odkládací podmínku (např. zádržné), jaká je výše
částky určená k uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu věřitelů




Přílohy k reorganizačnímu plánu

nové znění zakladatelského dokumentu nebo stanov anebo jiného dokumentu
upravujícího vnitřní poměry dlužníka, má-li podle reorganizačního plánu dojít k jeho změně,

prohlášení osob financujících provedení reorganizačního plánu, s uvedením rozsahu,
jehož se prohlášení týká (úředně ověřený podpis)

aktualizované seznamy majetku a závazků dlužníka ke dni předložení reorganizačního
plánu, mají-li být věřitelé uspokojováni z provozu dlužníkova podniku,

smlouvy uzavřené s odkládací podmínkou váznoucí na schválení reorganizačního plánu
insolvenčním soudem,

seznam a popis významných smluv, které mají být podle reorganizačního plánu po jeho
schválení insolvenčním soudem uzavřeny.

není-li předkladatelem reorganizačního plánu dlužník, prohlášení dlužníka o ochotě
pokračovat v provozu podniku, který předpokládá reorganizační plán (ověřený podpis)
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Příprava reorganizace (6)
Náleţitosti a přílohy návrhu na povolení reorganizace, reorganizačního plánu a zprávy o
reorganizačním plánu

Zpráva k reorganizačnímu plánu (příkladmo):

Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu

Popis dlužníkova podnikání

Popis dosavadního průběhu insolvenčního řízení

Popis dosavadního plnění pohledávek za podstatou

Pokračovaní obchodních vztahů s dodavateli a odběrateli

Popis majetku dlužníka

Popis závazků dlužníka

Popis závazků, ohledně nichž jsou vedeny incidenční spory

Navrhované podnikání a financování dlužníka

Popis účinků reorganizačního plánu na jednotlivé skupiny věřitelů a popis plnění, které
má být poskytnuté věřitelům

Popis účinků reorganizačního plánu na akcionáře dlužníka

Popis účinků reorganizačního plánu na statutární orgán, na členy statutárního orgánu a
vedoucí zaměstnance dlužníka

Plnění členům statutárního orgánu a vedoucím zaměstnancům dlužníka

Odhad pravděpodobného uspokojení věřitelů v konkursu dlužníka

Daňové dopady na věřitele a společníky dlužníka

Účast propojených osob na reorganizaci a dalším podnikání dlužníka

Rizikové faktory reorganizačního plánu a podnikání dlužníka

Předpoklady pro schválení reorganizačního plánu soudem

Opravné prostředky
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Závěr
Za hospodářské recese je důleţité být schopen přijímat rychle
důleţitá opatření a být dopředu připraven na více alternativ


Provedení včasných restrukturalizačních opatření a předběţná
příprava způsobů řešení úpadku společnosti mohou být klíčové pro
další fungování společnosti


Za současné hospodářské situace hrozí úpadek, popř. konkurs a z
něj vyplývající naprostá ztráta kontroly akcionářů nad společností i
doposud bez problémů fungujícím společnostem
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Kontakt

EEIP, a.s.
Národní 17
110 08 Praha 1
Tel.: 420 224 232 754
E-mail: michal.mejstrik@eeip.cz, jana.chvalkovska@eeip.cz
www.eeip.cz, jan.slavicek@eeip.cz
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