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Jak zvládat nečekané výpadky příjmů způsobené koronavirovou krizí a jaké podpory od státu k tomu
mohou podnikatelé využít, radí odborníci z bankovního sektoru i advokátních kanceláří.

Podnikatele chrání před věřiteli nový
zákon, hájení ale na podzim skončí
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U

ž měsíc mohou firmy, kte‑
ré se dostaly do finančních
potíží kvůli koronavirové
nákaze, využívat ochrany
zákona zvaného lex covid. Poslanci
ho schválili na omezenou dobu, aby
v nynější nečekané krizi ochránili
podnikatele před exekucí a insol‑
vencí. O možnostech, jež firmám
přináší, mluvili účastníci včerejší‑
ho webináře Dluhy v časech koro‑
naviru, pořádaného měsíčníkem
Právní rádce a HN.
„Pandemie zasáhla všechny,
snad s výjimkou farmaceutického
průmyslu nebo on‑line sektoru,“
upozornil Petr Sprinz, partner ad‑
vokátní kanceláře Havel & Part‑
ners, na to, že se opatření týká
všech. Podnikatelům na webovém
semináři kromě něj radila ještě ad‑
vokátka Hana Křenková a ředitel
útvaru restrukturalizace a vymá‑
hání korporátních klientů České
spořitelny Jaroslav Schönfeld.
Všichni tři zdůraznili, že firmy
teď musí jednat rychle, váhání je
může přivést k nakupení dluhů
a ke krachu. Měly by proto aktiv‑
ně jednat s obchodními partnery,
pohlídat si hotovost, rozjet výrobu
a služby a využít finanční pomo‑
ci od státu. Pro podnikatele, kteří
se dostali do finančních potíží, je
tady úprava exekucí a insolvencí.
„Mohou využít například mimo‑
řádného moratoria,“ zdůraznil
Schönfeld.
Tuto novinku zavedl od konce
dubna právě lex covid. Firmy má
ochránit před exekučními návrhy
věřitelů a získat pro ně čas k vyře‑
šení finančních potíží. Ochrana ale
platí jen dočasně, do konce letoš‑
ního srpna.
Firma navíc musí splnit něko‑
lik podmínek. Jednou z nich je, že
podnikatel nebyl k 12. březnu, tedy
k datu vyhlášení nouzového stavu,
v insolvenci. Doložit také musí, že
ho postihla vládní omezení v boji
proti šíření nákazy.
Aby se podnikatel ochrany do‑
volal, stačí insolvenčnímu soudu
odeslat vyplněný formulář, pří‑
stupný v insolvenčním rejstří‑
ku. Soud v počáteční fázi spoléhá
na pravdivost čestného prohlášení
o splnění podmínek. „Pomoc míří
na podniky, které by normálně pře‑
žily, ale teď byly zasaženy korona‑
virem. V jednotlivých případech
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samozřejmě hrozí zneužití, proto‑
že je obtížné vše zkoumat,“ uvedl
Sprinz. Pokud soudy zjistí, že pro‑
hlášení nebylo pravdivé, mohou
moratorium zrušit. „O takovém
případu víme,“ dodal advokát.
Schönfeld připomněl, že se v kri‑
zích objevují snahy o zneužití po‑
moci. „Banky proto mají své sys‑
témy, jak si například vyhodnotit,
že úvěr firma použila v souladu se
smlouvou,“ uvedl.
Lex covid zasáhl do možnosti
věřitelů vymáhat pohledávky pro‑
střednictvím insolvenčního návr‑
hu. „Stát omezuje právo věřitelů,
je to ale obhajitelné tím, že jsme
v bezprecedentní situaci. Navíc je
to dočasné,“ řekl Sprinz. Od 1. září
budou moci věřitelé opět poslat
dlužníka svým návrhem do insol‑
vence.

Kvůli záchraně podnikatelů tak
stát svázal ruce věřitelům, podle
diskutujících odborníků je naopak
uvolnil managementu firem. Ten
má podle zákona povinnost podat
na sebe insolvenční návrh ve chví‑
li, kdy není schopen platit věřite‑
lům. „Dočasně teď manažeři tuto
povinnost nemají,“ uvedl Sprinz.
Stát se snaží předejít tomu, aby ži‑
votaschopné podniky předčasně
končily v insolvenci.
Přestože většina opatření vy‑
chází podle odborníků vstříc spíše
dlužníkům, pomoci mohou i věři‑
telům. „V ideálním případě se díky
tomu podaří pokračovat ve vaz‑
bách mezi firmami, nebo alespoň
dosáhnout většího plnění pro vě‑
řitele,“ upozornil Sprinz.
Na podnikatele ovšem nečeka‑
jí jen finanční potíže jejich firem.

Krize vyvolaná pandemií koronavi‑
ru se dotkne i jejich zaměstnanců,
kteří se mohou ocitnout v exekuci.
„Mnohé firmy, které se s tímto pro‑
blémem zatím nepotýkaly, se s ním
teď určitě setkají,“ prohlásila advo‑
kátka Křenková. Upozornila na to,
že zaměstnavatelé mají v takovém
případě řadu povinností. Předně
musí odpovídat na dotazy exeku‑
torů a provádět a vyplácet měsíční
srážky ze mzdy.
„Řešení exekucí není jednodu‑
ché. Navíc zaměstnavatel, který
by neplnil svoje povinnosti, se
vystavuje riziku pokuty ze strany
exekutora,“ zdůraznila Křenková.
Podnikatele proto vyzvala, aby se
na problém připravili a nastavili si
uvnitř firem automatizovaný sys‑
tém vyřizování exekučních záleži‑
tostí. „Snižují tím riziko chybovos‑

ti,“ uvedla Křenková, která stojí
za projektem Exevido. Ten nabízí
firmám software, který pomáhá
se zpracováním exekucí jejich za‑
městnanců. Tím mohou podniky
ušetřit čas a také pracovní sílu,
která jinak musí dotazy exekuto‑
rů vyřizovat.
Během hodinového webiná‑
ře odpovídali experti i na dotazy
diváků ohledně finanční pomoci
státu pro ty, kteří zatím na podpo‑
ru nedosáhli. Sprinz připomněl, že
po úvěrových programech pro fir‑
my zasažené koronavirem Covid
I a II přichystal stát další, Covid III.
V jeho rámci by mohlo na bezúroč‑
ný úvěr dosáhnout až 150 tisíc živ‑
nostníků a firem. „Podnikatelé by
tak měli i nadále sledovat aktuální
dění a jednotlivé dotační progra‑
my,“ doporučil advokát.
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