
 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE PRO ZKOUŠKY INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ 

 

ÚKOL 1: 

Dne 2.1.2018 bylo u Krajského soudu v Praze zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele Americká 

leasingová společnost s.r.o. ve věci úpadku dlužníka Vejmělek dopravní s.r.o., kterému dlužník 

nehradí již od 2.12.2016. Dlužník byl po celou dobu insolvenčního řízení zcela pasivní a nečinil žádné 

procesní kroky. Dne 2.5.2018 byl zjištěn úpadek a prohlášen konkurs. O měsíc později nabylo 

usnesení právní moci. Dlužník alespoň sestavil ke dni předcházejícímu úpadku rozvahu, kterou předal 

správci. Přes drobné nedostatky se z ní dají vyčíst jasné trendy v hospodaření. Ověřením v účetnictví 

insolvenční správce zjistil, že i v předchozích letech bylo dosahováno podobných výsledků. 

Z komunikace s věřiteli vyrozuměl insolvenční správce, že statutární orgán dlužníka, pan Stanislav 

Vejmělěk, byl člověk, které žil velmi nad poměry. Bylo pro něj nejdůležitější, aby vzbuzoval dojem 

bohatého a úspěšného podnikatele. Finanční prostředky dlužníka vynakládal na zbytečně drahé věci, 

které společnost reálně nepotřebovala. Takto si pořídil drahý sportovní vůz za cenu 20 mil. Kč, který 

ovšem těsně před zahájením insolvenčního řízení byl zničen při dopravní nehodě. Dále jednatel 

dlužníka významné prostředky vynakládal na reklamu ve všech médiích, aby byl pro veřejnost 

viditelný. Platil si i drahé výdaje za občerstvení ve špičkových restauracích. Údajně s klienty. Po 

prostudování účetnictví společnosti insolvenčního správce nepřekvapilo, že se dlužník dostal do 

stádia úpadku. Jednatel dlužníka zatížil ekonomiku společnosti i smlouvou o výkonu funkce, na 

základě které si hradil odměnu 200 tis. Kč měsíčně. Dále insolvenční správce zjistil, že účetnictví 

nebylo během insolvenčního řízení vedeno správně, neboť nedošlo k zaúčtování provize z realitního 

obchodu o odměně pro dlužníka ve výši 750.000,- Kč. V majetkové podstatě se ke dni úpadku 

nacházelo i osobní vozidlo Volvo v hodnotě 750.000,- Kč, ke kterému insolvenční navrhovatel 

uplatňuje zástavní právo. Jednatel dlužníka po prohlášení konkursu vozidlo prodal panu Timur 

Voldovsky, občanu Ruské federace, za částku 650.000,- Kč. Z dostupných informací vyplývá, že 

vozidlo se již nenachází na území ČR. Jednatel dlužníka uvádí, že kupní cenu již nemá k dispozici, že ji 

utratil. Zajištěný věřitel insolvenčnímu správci uložil, aby pohledávku uplatnil civilní i trestní cestou. 

 

(i) připravte procesní, kterým vyhovíte pokynu zajištěného věřitele pro trestní cestu.  

(ii) vysvětlete, jaký význam mají pro účely vymáhání pohledávek pro sebe navzájem civilní 

i trestní podání ve věcech o náhradu škody. Lze je podat souběžně? Jaký mají vliv na 

promlčení? 

 

ÚKOL 2: 



 

 

Insolvenční správce provedl analýzu majetku dotazy v rámci žádostí o poskytnutí součinnosti. 

Podařilo se mu zjistit, že dlužník Vejmělek dopravní s.r.o. vlastnil logistický areál o hodnotě 15 mil. Kč.  

Ten ale prodal společnosti Easy Development a.s. Posuďte níže uvedené varianty skutkového děje: 

 

(i) Kupní smlouva byla uzavřena 12.12.2017 a návrh na vklad byl podán 23.1.2018. Vklad 

vlastnického práva byl povolen 12.3.2018. Dlužník ujednal kupní cenu ve výši 5 mil. Kč.  

 

(ii) Kupní smlouva byla uzavřena 12.2.2017 a návrh na vklad byl podán 14.2.2017. Vklad 

vlastnického práva byl povolen 28.3.2017. Dlužník ujednal kupní cenu ve výši 10 mil. Kč. 

Insolvenční správce dále zjistil, že k úhradě kupní ceny nikdy nedošlo. Nabyvatel, společnost 

Easy Development a.s. je současně věřitelem z titulu smlouvy o půjčce na částku 10 mil. Kč, 

které byly poskytnuty formou bankovního převodu, což se shoduje i s bankovními výpisy od 

financující banky. V den uzavření kupní smlouvy dlužník s touto společností uzavřeli dohodu 

o započtení vzájemných pohledávek. 

 

Posuďte situaci a odůvodněte, jak byste na uvedenou skutečnost reagoval/a a proč. Návrh postupu 

řádně odůvodněte s poukazy na příslušná zákonná ustanovení. Ve zbylém skutkové vymezení tohoto 

případu navazuje na úkol 1. 

 

ÚKOL 3: 

Insolvenční správce uvažuje, jaké prostředky z velmi drahého fungování jednatele dlužníka, jak bylo 

popsáno u úkolu 1, bude požadovat vrátit do majetkové podstaty. Rozmyslete, zda lze níže uvedené 

kroky úspěšně napadnout. Negativní závěr odůvodněte s poukazy na zákonná ustanovení, popř. na 

závěry judikatury. Pokud dojdete k závěru, že lze pozitivně napadnout, připravte odpovídající žalobu 

(pokud je to možné u obou případů, vyberte si). Při sepisu žaloby se neodchylujte od zadání, ale 

chybějící skutkové údaje si samostatně doplňte. Pokud budete mít procesní situaci usnadněnu, 

poukažte na odpovídající zákonné ustanovení. 

(i) plnění na základě smlouvy o výkonu funkce ve výši 200 tis. Kč měsíčně 

(ii) nezaúčtování realitního obchodu do účetnictví dlužníka ve výši 750.000,- Kč. 

 

ÚKOL 4: 

Soudní exekutor po zahájení insolvenčního řízení vyplatil výtěžek exekuce věřiteli. Insolvenční 

správce nyní prověřuje, zda daný postup byl správný a zda případně může takové plnění získat zpátky 

do majetkové podstaty. Připravte rozbor s poukazem na zákonná ustanovení s odůvodnění, zda lze 



 

 

vymáhat dané plnění zpět do majetkové podstaty, případně včetně informace proti komu by takový 

nárok byl úspěšně uplatnitelný. 

 

ÚKOL 5: 

Posuďte situaci, kdy v průběhu oddlužení ve fázi po schválení splátkového kalendáře, kde na straně 

dlužníka vystupují manželé, dojde k úmrtí jednoho z dlužníků. Jaký dopad to bude mít na splátkový 

kalendář. Posuďte situaci a odůvodněte svůj názor. 
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Rok Měsíc IČ
1 x

( v celých tisících Kč )
ke dni 1.5.2018

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

v plném rozsahu
Vejmělek dopravní s.r.o.ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

příslušnému finančnímu
úřadu

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.AKTIVA

b

Minulé úč. období

KorekceBrutto
1 432a

Označení

-1754 834AKTIVA CELKEM 78 650Součet A až D 1 4 659

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2

B. -175730Dlouhodobý majetek    35 688Součet B.I. až B.III. 3 555

B. Dlouhodobý nehmotný majetekI. Součet I.1. až I.8. 4

B. Zřizovací výdajeI. 1. 5

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje2. 6

Software3. 7

Ocenitelná práva4. 8

Goodwill5. 9

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek6. 10

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek7. 11

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek

8. 12

B. -175730Dlouhodobý hmotný majetekII. 688Součet II.1. až II.9. 13 555

B. PozemkyII. 1. 14

Stavby2. 15

-175730Samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí

20 6883. 16 555

Pěstitelské celky trvalých porostů4. 17

Dospělá zvířata a jejich skupiny5. 18

Jiný dlouhodobý hmotný majetek6. 19

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek7. 20

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek8. 21

Oceňovací rozdíly k nabytému majetku9. 22

B. Dlouhodobý finanční majetekIII. Součet III.1. až III.7. 23

B. Podíly – ovládaná osobaIII. 1. 24

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem

2. 25

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly3. 26

Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba,
podstatný vliv

4. 27

Jiný dlouhodobý finanční majetek5. 28

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek6. 29

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek7. 30

15 000



Netto

Běžné účetní období

Netto
c

čís.
řád.AKTIVA

b

Minulé úč. období

KorekceBrutto
1 432a

Označení

C. 4 104Oběžná aktiva 38 335Součet C.I. až C.IV. 31 4 104

C. ZásobyI. 19 620Součet I.1. až I.6. 32

C. MateriálI. 1. 33

Nedokončená výroba a polotovary 19 6202. 34

Výrobky3. 35

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny4. 36

Zboží5. 37

Poskytnuté zálohy na zásoby6. 38

C. Dlouhodobé pohledávkyII. 9 999Součet II.1. až II.8. 39

C. Pohledávky z obchodních vztahůII. 1. 40

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba2. 41

Pohledávky - podstatný vliv3. 42

Pohledávky za společníky 9994. 43

Dlouhodobé poskytnuté zálohy5. 44

Dohadné účty aktivní 9 0006. 45

Jiné pohledávky7. 46

Odložená daňová pohledávka8. 47

C. 3 950Krátkodobé pohledávkyIII. 8 621Součet III.1. až III.9. 48 3 950

C. 1 663Pohledávky z obchodních vztahůIII. 5 4921. 49 1 663

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba2. 50

Pohledávky - podstatný vliv3. 51

Pohledávky za společníky4. 52

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění5. 53

244Stát - daňové pohledávky 1 6236. 54 244

1 948Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 4117. 55 1 948

Dohadné účty aktivní8. 56

95Jiné pohledávky 959. 57 95

C. 154Krátkodobý finanční majetekIV. 1 111Součet IV.1. až IV.4. 58 154

C. 13PenízeIV. 1 0931. 59 13

141Účty v bankách 182. 60 141

Krátkodobé cenné papíry a podíly3. 61

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek4. 62

D. Časové rozlišeníI. 3 611Součet I.1. až I.3. 63

D. Náklady příštích obdobíI. 3 6111. 64

Komplexní náklady příštích období2. 65

Příjmy příštích období3. 66



6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

Stav v běžném
účetním obdobíPASIVA

b

Označení

54 657PASIVA CELKEM 78 650Součet A až C 67

A. -45 054Vlastní kapitál -40 272Součet A.I. až A.V. 68

A. 200Základní kapitálI. 200Součet I.1. až I.3. 69

A. 200Základní kapitálI. 2001. 70

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)2. 71

Změny základního kapitálu3. 72

A. Kapitálové fondyII. Součet II.1. až II.6. 73

A. ÁžioII. 1. 74

Ostatní kapitálové fondy2. 75

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků3. 76

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací4. 77

Rozdíly z přeměn obchodních korporací5. 121

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací6. 122

A. 10Fondy ze ziskuIII. 10Součet III.1. až III.2. 78

A. 10Rezervní fondIII. 101. 79

Statutární a ostatní fondy2. 80

A. -40 264Výsledek hospodaření minulých letIV. -25 132Součet IV.1. až IV.3. 81

A. Nerozdělený zisk minulých letIV. 1. 82

-40 264Neuhrazená ztráta minulých let -25 1322. 83

Jiný výsledek hospodaření minulých let3. 123

A. -5 000Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/V. -15 3501. 84

A. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/V. 2. 124

B. 9 603Cizí zdroje 80 869Součet B.I. až B.IV. 85

B. RezervyI. Součet I.1. až I.4. 86

B. Rezervy podle zvláštních předpisůI. 1. 87

Rezerva na důchody a podobné závazky2. 88

Rezerva na daň z příjmů 3. 89

Ostatní rezervy4. 90

B. -76Dlouhodobé závazkyII. 8 704Součet II.1. až II.10. 91

B. -124Závazky z obchodních vztahůII. 8 6521. 92

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba2. 93

Závazky - podstatný vliv3. 94

38Závazky ke společníkům 374. 95

Dlouhodobé přijaté zálohy5. 96



6a

Stav v minulém
účetním období

5c

čís.
řád.

Stav v běžném
účetním obdobíPASIVA

b

Označení

Vydané dluhopisy6. 97

Dlouhodobé směnky k úhradě7. 98

Dohadné účty pasivní8. 99

10Jiné závazky 159. 100

Odložený daňový závazek10. 101

B. 9 679Krátkodobé závazkyIII. 71 604Součet III.1. až III.11. 102

B. 9 449Závazky z obchodních vztahůIII. 32 2391. 103

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba2. 104

Závazky - podstatný vliv3. 105

Závazky ke společníkům4. 106

94Závazky k zaměstnancům 2425. 107

111Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 3686. 108

25Stát - daňové závazky a dotace 6477. 109

Krátkodobé přijaté zálohy 38 0738. 110

Vydané dluhopisy9. 111

Dohadné účty pasivní 3510. 112

Jiné závazky11. 113

B. Bankovní úvěry a výpomociIV. 561Součet IV.1. až IV.3. 114

B. Bankovní úvěry dlouhodobéIV. 5601. 115

Krátkodobé bankovní úvěry 12. 116

Krátkodobé finanční výpomoci3. 117

C. Časové rozlišeníI. 53Součet I.1. až I.2. 118

C. Výdaje příštích obdobíI. 531. 119

Výnosy příštích období2. 120

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky
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