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Platnost směrnice

• SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o rámcích preventivní 

restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti 

postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 

2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci)

• Vstup v platnost: 16. 7. 2019 (publikace 26. 6. 2019)
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Lhůty pro transpozici

• 17. 7. 2021 – ale podle informace MSp bude 1. 7. 2023 nebo 1. 1. 2024 

(zápis z jednání sekce pro insolvenční právo ČAK z 5. 10. 2022)

• 17. 7. 2024 (elektronická podání)

• 17. 7. 2026 (elektronické námitky)
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Způsob implementace

• novela insolvenčního zákona

• nový zákon o preventivní restrukturalizaci
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Některé cíle (preambule)

• fungování vnitřního trhu/volný pohyb kapitálu/unie kapitálových trhů

• preventivní restrukturalizace a pokračování životaschopných podniků

• zmírnění dopadu na finanční sektor ve fázi cyklického poklesu

• rychlá likvidace neživotaschopných podniků

• podpora SME (99% podniků v EU)

• druhá šance pro poctivé podnikatele (3 roky oddlužení)

• zabránění forum shopping
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Závazná část směrnice

• rámce preventivní restrukturalizace

◦ dlužníci ve finančních obtížích

◦ zabránit úpadku

◦ zajistit životaschopnost

• oddlužení podnikatelů v úpadku

◦ podnikající fyzické osoby

◦ 3 roky
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Časový rámec

PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE

PRE-PACKEDREORGANIZACE

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

MORATORIUM

STAV ÚPADKU
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Přímý účinek směrnice

1. uplyne lhůta pro transpozici

2. norma je závazná a určitá

3. neukládá povinnost jednotlivci

(Rozsudek SD EU Van Duyn vs. Home Office z 4. 12. 1974 C-41/74 a navazující judikatura)
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Dostupnost rámců

pro preventivní restrukturalizaci

Členské státy zajistí, aby v případě hrozícího úpadku měli dlužníci přístup k rámci

preventivní restrukturalizace, kterým jim umožní provést restrukturalizaci s cílem

předejít úpadku a zajistit jejich životaschopnost.

(Článek 4, odstavec 1 Směrnice)
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Dlužník s dispozičními oprávněními

Členské státy zajistí, aby si dlužníci přistupující k postupům preventivní restrukturalizace 

zachovali i nadále úplnou, nebo alespoň částečnou kontrolu nad svým majetkem

a každodenním provozem podniku.

(Článek 5, odstavec 1 Směrnice)
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Přerušení vymáhání individuálních nároků

Členské státy zajistí, aby dlužníci mohli využít přerušení vymáhání individuálních nároků

v zájmu podpory jednání o restrukturalizačním plánu v rámci preventivní restrukturalizace.

(Článek 6, odstavec 1 Směrnice)
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Důsledky přerušení vymáhání 

individuálních nároků

Pokud povinnost dlužníka podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, které by mohlo 

skončit likvidací dlužníka, stanovená vnitrostátním právem vznikne během přerušení 

vymáhání individuálních nároků, musí být tato povinnost po dobu daného přerušení 

odložena.

(Článek 7, odstavec 1 Směrnice)
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Doba oddlužení

Členské státy zajistí, aby doba, po jejímž uplynutí mohou být podnikatelé v úpadku zcela 

oddluženi, nebyla delší než tři roky.

(Článek 21, odstavec 1 Směrnice)
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Lze uvažovat o přímém účinku?

• v případě určitých norem ohledně preventivní restrukturalizace spíše ano 

(neformální restrukturalizace)

• v případě zkrácení doby oddlužení spotřebitelů ne 

(neupravuje závazná část směrnice)

• v případě zkrácení doby oddlužení podnikatelů spíše ne 

(ukládá věřitelům povinnost strpět)
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JUDr. Michal Žižlavský

Advokát od roku 1991. Expert na správu korporací, restrukturalizaci a insolvenci. Vedoucí partner advokátní kanceláře

ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. V minulosti působil jako soudce ve funkci předsedy

senátu. Jako první v České republice získal zvláštní povolení k řešení úpadku korporací, bank a finančních institucí.

Zastupuje v řízeních před soudy všech stupňů. Pracuje na nejvýznamnějších případech korporátních úpadků

(Sazka, OKD, Vítkovice, ČSA, ARCA, Sberbank). V letech 2013 - 2021 byl členem Legislativní rady vlády České republiky.

Získal celojustiční ocenění Právník roku 2017. V roce 2020 obdržel prestižní cenu Turnaround Management Association

v Londýně za soudní reorganizaci textilní společnosti VEBA. Je členem představenstva České advokátní komory

a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.
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