12. 6. 2017

Tisková zpráva Centra restrukturalizace a insolvence
CRI Harryho Pollaka uspořádalo kolokvium na téma tzv. mezery krytí

Dne 7. 6. 2017 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze konalo odborné kolokvium,
které iniciovalo Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka v reakci na
schválení zákona č. 64/2017 Sb., kterým se mění Insolvenční zákon a v rámci kterého byl
do zákonné úpravy včleněn nový odstavec 3 § 3, který zavádí termín mezera krytí.

„Mezera krytí je pojem, který je v právním prostředí pojmem zcela novým a řeší problém,
který v minulosti relativně často nastával. Bylo totiž obtížné rozlišovat mezi situací, do
které se dostává firma z finančního hlediska aktuálně, oproti situaci, která je dlouhodobá
a mnohdy fatální,“ pronesl na úvod děkan Fakulty podnikohospodářské
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Pan děkan dále poděkoval CRI Harryho Pollaka za dosavadní
kvalitní práci a zdůraznil důležitost spolupráce akademického prostředí a praxe při řešení
různých ekonomických témat.
Novelizované znění zákona rozumí termínem mezera krytí rozdíl mezi výší splatných
peněžitých závazků dlužníka a výší jeho disponibilních prostředků. V obecné rovině se
předpokládá, že dlužník - podnikatel, který vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité
závazky, jestliže tato mezera krytí představuje méně než desetinu výše jeho splatných
peněžitých závazků. Schopnost dlužníka plnit závazky může být také doložena výhledem
vývoje likvidity sestaveného v souladu s prováděcím právním předpisem, který potvrdí, že
mezera krytí klesne v období, na které se tento výhled sestavuje, pod jednu desetinu výše
jeho splatných peněžitých závazků.

Návrh vyhlášky připravilo Ministerstvo spravedlnosti po konzultacích se zástupci
CRI Harryho Pollaka a dalšími subjekty. Na kolokviu zazněly výsledky mezirezortního
připomínkového řízení. K návrhu se přihlásilo celkem pět připomínkových míst a všechny
zásadní připomínky ministerstvo akceptovalo.
Odborná diskuse reflektovala zejména otázky související se zákonnou čtrnáctidenní lhůtou
stanovenou pro předložení výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity dlužníkem.
Předmětem debaty bylo také ujasnění si zákonné terminologie a specifikace veřejné
obchodní společnosti, která se zabývá ekonomickým poradenstvím v oblasti
restrukturalizací a insolvencí.
Kolokvia se osobně zúčastnili představitelé Ministerstva spravedlnosti, Vrchního soudu
v Praze, Městského soudu v Praze, Krajského soudu v Českých Budějovicích, Komory
auditorů ČR, České bankovní asociace, Svazu průmyslu a dopravy ČR, advokátní
kanceláře Havel, Holásek & Partners, s. r. o, InsolCentra, Asociace insolvenčních správců
a další.

Pro další informace, prosíme, kontaktujte tiskovou mluvčí CRI, Dagmar Schönfeldovou,
e-mail: dagmar.schonfeldova@vse.cz.

