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Czeska

Windykacja należności w Republice Czeskiej
•

Kultura płatności spółek krajowych jest generalnie dobra, ale kiedy dochodzi do regulowania faktur, można
spodziewać się pewnych opóźnień.

•

System sądowy jest skomplikowany oraz krytykowany za brak przejrzystości i niezależności. Ponadto
postępowania prawne są z reguły nadmiernie długie i kosztowne, wykonanie orzeczeń sądowych może
również być problematyczne.

•

Jeżeli dłużnik stanie się niewypłacalny, mechanizmy renegocjacji zadłużenia są nieefektywne, postępowanie
likwidacyjne jest procedurą zaoczną, co oznacza, że szanse na windykacje należności są wyjątkowo małe.
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Informacje ogólne
Dostępność informacji finansowych
Odpowiednie i rzetelne informacje finansowe powinny być
dostępne, gdyż spółki muszą być wpisane do rejestru handlowego
i wówczas mają obowiązek publikowania swoich sprawozdań
finansowych. Euler Hermes weryfikuje informacje pochodzące z
różnych źródeł w celu przypisania każdemu przedsiębiorstwu
oceny odzwierciedlającej jego kondycję finansową i sposób
prowadzenia działalności. Oceny Euler Hermes wynikające z
naszej wiedzy i analiz pomagają klientom zidentyfikować i uniknąć
ryzyka. Dane są stale monitorowane, aby oferować
najaktualniejsze informacje stanowiące wsparcie dla decyzji
zarządczych.

Główne struktury korporacyjne
Odpowiedzialność za długi związane z działalnością
gospodarczą jest uwarunkowana od struktury prawnej firmy,
które są następujące:
• Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Společnost S Ručením
Omezeným, SRO) są najczęstszą formą organizacji małych i
średnich przedsięwzięć gospodarczych z racji tego, że taka
spółka może być powołana przez jednego udziałowca z
minimalnym kapitałem 1 CZK i funkcjonować w oparciu od bardzo
uproszone procedury (brak zarządu). Udziałowcy ponoszą
odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości swoich
wkładów kapitałowych.
•

Spółki akcyjne (Akciová Společnost - AS) są formą
organizacyjną zwykle wykorzystywaną przez duże
przedsiębiorstwa. Wymogi kapitałowe są wyższe (od 2 mln
CZK), a ponadto konieczne jest powołanie rady nadzorczej.
Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania
spółki.

•

Inwestorzy zagraniczni z reguły zakładają oddziały, które
działają jako lokalne przedstawicielstwa zagranicznej spółki
dominującej. Działania oddziału muszą być w pełni ujawnione
w rejestrze handlowym.

Otoczenie regulacyjne
System sądowy w Republice Czeskiej stanowi sieć sądów
powiatowych, wojewódzkich i głównych. Jurysdykcja sądów
powiatowych i wojewódzkich (krajský soud) rozciąga się na spory
handlowe. W praktyce, mimo prób poprawy tempa i efektywności,
procesy sądowe wciąż przebiegają bardzo powoli (ze względu na
brak skutecznych i wyspecjalizowanych sędziów), a uzyskanie
prawomocnego orzeczenia może zająć wiele lat.

Wskaźnik cyklu
regulowania należności
w dniach (DSO):
Płatności w Republice
Czeskiej zwykle są
realizowane średnio w
ciągu 40 dni (przy 30dniowym terminie
płatności).
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Otrzymanie płatności
Wskaźnik cyklu regulowania należności w dniach
(DSO)
Dyscyplina płatności spółek krajowych jest generalnie dobra, a płatności w
Republice Czeskiej zwykle są realizowane średnio w ciągu 40 dni przy 30dniowym terminie płatności.

Odsetki od opóźnionych płatności
Dyrektywa 2011/7/UE (wersja przekształcona), która przewiduje, że płatności

W przypadku transakcji eksportowych przelewy są zwykle gwarantowane w
ramach polityki ubezpieczeń kredytów eksportowych, która pozwala
zminimalizować ryzyko nagłej lub niespodziewanej niewypłacalności klienta.
Światowa sieć biur ds. ryzyka Euler Hermes monitoruje finansową kondycję
klientów i przyznaje im określony limit kredytowy, do wysokości którego
klienci mogą prowadzić działalność handlową i zgłaszać roszczenia, w
przypadku problemów. Alternatywnie, akredytywa standby (bank
gwarantuje jakość kredytu i możliwości spłaty dłużnika) stanowi wiarygodne
gwarancje, które mogą być interpretowane jako oznaka dobrej wiary,
ponieważ można ją uruchomić jako ‘płatność w ostateczności’, jeżeli klient

w UE muszą być zrealizowane w ciągu 60 dni, została przetransponowana do

nie spełni zobowiązania umownego. Można również rozważyć potwierdzoną

prawa czeskiego w czerwcu 2013 r. W odróżnieniu od innych państw

akredytywę dokumentową (dłużnik gwarantuje, że pewna kwota pieniężna

członkowskich UE, w umowie można ustalić termin płatności pomiędzy

zostanie przez bank oddana do dyspozycji beneficjenta, po spełnieniu

podmiotami gospodarczymi dłuższy niż 30 dni, pod warunkiem że dodatkowe

określonych warunków, wyraźnie uzgodnione przez strony).

opóźnienie jest uczciwe i uzasadnione, a płatność zostanie dokonana przed

Generalnie, standardowe gwarancje bankowe mogą być dość skutecznie

upływem 60 dni.

uzyskane, ale preferowanym rozwiązaniem pozostaje negocjowanie

Odsetek od opóźnionych płatności można się domagać od dnia

zaliczek (średnio 20% transakcji zawiera takie uzgodnienia).

następującego po terminie płatności faktury, jednak poziom odsetek musi

Niezapłacone czeki i weksle stanowią narzędzia uznawania długu i mogą

zostać ustalony w umowie. W przeciwnym razie prawo stanowi, że odsetki

być egzekwowane w ramach przyśpieszonej procedury Payment Order.

określa się w oparciu o „stopę repo” ustalaną przez Narodowy Bank Czeski,

Ponadto, spółki krajowe czasami dostarczają gwarancji w formie weksla in
blanco lub zastawu, ale te metody nie zawsze są skuteczne ze względu na

powiększoną o co najmniej 8 punktów procentowych.

Koszty windykacji należności
Ponadto, zgodnie z regulacjami UE, wierzyciele są uprawnieni do otrzymania
zryczałtowanej opłaty w wysokości 1,200 CZK na pokrycie kosztów
windykacji i dochodzenie dalszej rekompensaty za inne koszty (opłaty
prawne, opłaty firm windykacyjnych itd.). W praktyce, koszty windykacji
zwykle nie są nakładane na dłużnika i z reguły są wykorzystywane jako

niewystarczające aktywa lub płynność.

Ochrona prawa własności
Prawo upoważnia sprzedającego do zatrzymania prawa własności
towaru do momentu zapłacenia powiązanej faktury w całości przez
kupującego, o ile strony zawarły umowę w formie pisemnej. W praktyce,
bardziej wyrafinowane formy przepisów w zakresie zachowania prawa

narzędzia negocjacyjne.

własności mające na celu zatrzymanie prawa własności mimo

Płatności

ponadto egzekwowanie powyższych przepisów byłoby czasochłonne.

Poniżej przedstawiono najpowszechniejsze metody płatności:
Przelewy bankowe SEPA należą do najpopularniejszych sposobów
płatności, ponieważ są szybkie, bezpieczne i obsługiwane przez coraz
bardziej rozwinięty system bankowy w kraju i zagranicą.

przekształcenia lub sprzedaży towaru stronie trzeciej nie są uznawane, a
Jeżeli strony tak uzgodnią i o ile zostaną zachowane odpowiednie
wcześniej wymienione warunki, klauzule zatrzymania prawa własności
można uruchomić w fazie wstępnych działań prawnych jako sposób
odzyskania towaru, jeżeli dłużnik jest niezdolny spełnić swojego
zobowiązania do zapłaty. W przypadku wystąpienia nieporozumienia
wszczęcie działań prawnych jest konieczne.

Odsetki od opóźnionych
płatności: Odsetek od
opóźnionych płatności można
się domagać od dnia
następującego po dniu
wymagalności faktury, ale
stopa odsetek musi zostać
ustalona w umowie.
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Windykacja należności
przeterminowanych

szkody (depozyt, nakaz, zachowanie status quo, ochrona praw itd.),
aby pozyskać dowody (przesłuchania, badanie dokumentów) lub
aby zabezpieczyć dowody (rejestry, zajęcia).
Zasadniczo wymaga się jednak wykazania sytuacji nadzwyczajnej

Działania polubowne

uzasadniającej przyznanie takich środków. Nakazane środki
tymczasowe są zazwyczaj podejmowane przez sąd lub komornika.

Negocjacje
Należy zawsze rozważyć możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu
jako poważnej alternatywy dla formalnego postępowania, a przed
podjęciem kroków sądowych przeciwko dłużnikowi ważne jest dokonanie
oceny jego majątku, gdyż pozwoli to zweryfikować, czy przedsiębiorstwo
jest wciąż aktywne i czy istnieją szanse odzyskania wierzytelności. Jeżeli
wszczęte jest postępowanie upadłościowe, wyegzekwowanie długu
często staje się niemożliwe (zob. poniżej). W praktyce, około 60%
postępowań upadłościowych kończy się jeszcze przed ich rozpoczęciem
ze względu na brak składników majątkowych nadających się do
sprzedaży.
Generalnie, zawarcie porozumienia w sprawie polubownego
rozstrzygnięcia sporu w drodze ugody, mediacji lub arbitrażu pozostaje
najbardziej racjonalną i efektywną opcją, mając na uwadze, że takie
porozumienie podlega wykonaniu w sądzie.

Działania prawne
Postępowanie zwykłe

Składanie odwołania
Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przez sąd wojewódzki
można się odwołać do sądu głównego w terminie piętnastu dni od daty
jego doręczenia. Sąd wtedy orzeka o naruszeniu wymogów
proceduralnych, braku jurysdykcji, błędach co do prawa i błędach co do
faktów. Dalsze odwołanie od orzeczenia wydanego w drugiej instancji
jest niemożliwe.

Egzekucja orzeczeń sądowych
Orzeczenie jest wykonalne, gdy stanie się prawomocne (tj. kiedy
zostaną wyczerpane wszystkie środki odwoławcze). Jeżeli dłużnik nie
wykonuje orzeczenia sądu, postępowanie egzekucyjne może przybrać
formę zajęcia składników majątkowych.
W praktyce wykonywanie orzeczeń jest czasochłonne i zazwyczaj
pozostaje nieskuteczne, chyba że prowadzi ją zawodowy „egzekutor” na
podstawie kodeksu egzekucyjnego. Faktycznie nowelizacja kodeksu
postępowania cywilnego i kodeksu egzekucyjnego, która weszły w życie
w styczniu 2013 r., przyznaje zawodowym egzekutorom wyłączną

Kiedy dług jest pewny i bezsporny, możliwe jest wszczęcie postępowania
w ramach szybkiej ścieżki (platební rozkaz) mającego na celu uzyskanie
wykonalnego nakazu zapłaty.
W przeciwnym razie, można zainicjować postępowanie zwykłe, pod
warunkiem że dłużnikowi zostało doręczone ostateczne wezwanie do
zapłaty (z terminem siedmiu dni). Proces sądowy w Republice Czeskiej
zasadniczo koncentruje się na badaniu dowodów dostarczonych przez
strony, ale może także obejmować przesłuchania. Sądy typowo udzielają
ochrony prawnej w postaci odszkodowania wyrównawczego, nakazu
wykonania zobowiązania lub orzeczenia deklaratoryjnego, ale
odszkodowanie o charakterze kary nie jest znane prawu czeskiemu.
Mimo to, jak też już wspomniano, zaleca się unikanie prowadzenia spraw
przed czeskimi sądami, ponieważ proces jest generalnie zbyt powolny i
kosztowny.

kompetencję do wykonywania wyroków w sporach gospodarczych.

Niezbędne dokumenty

Ile może to kosztować?

Kopie faktur, wyciągi z konta, kopie podpisanych dowodów dostawy,
pełnomocnictwo, wyciąg z rejestru działalności gospodarczej,
zamówienia (jeżeli są dostępne) i informacje kontaktowe (jeżeli są
dostępne).

Co do zasady, strona wygrywająca może wystąpić z wnioskiem o

Ograniczenia czasowe
Co do zasady, powództwo dotyczące roszczeń w sprawach
gospodarczych należy wytoczyć przed sądem w ciągu trzech lat (jednego
roku w przypadku roszczeń w transporcie) licząc od dnia powstania
roszczenia. Sądy jednak z reguły interpretują okresy przedawnienia
elastycznie, o ile pozwany nie podniesie sprzeciwu. W przeciwnym razie
roszczenie nie może zostać uwzględnione.

Środki zapobiegawcze
Środki zapobiegawcze mogą pomóc w ochronie interesów wierzyciela
do czasu wydania prawomocnego i wykonalnego orzeczenia.
Rzeczywiście, sąd może zarządzić tymczasowe środki zapobiegawcze
ex parte (tj. bez obecności obu stron), aby nie dopuścić do wyrządzenia

Jak długo trwają działania prawne?
Postępowanie w ramach szybkiej ścieżki może trwać do roku, a w
przypadku zwykłego postępowania sądowego w Republice Czeskiej
powszechne jest, że trwa ono od dwóch do trzech lat, zanim sąd wyda
prawomocne i wykonalne orzeczenie. Ponadto, postępowanie
egzekucyjne również może zająć kilka lat.
Postępowania z udziałem stron międzynarodowych zwykle wymagają
więcej czasu niż te z udziałem tylko stron krajowych, jednak dodatkowe
opóźnienia są dopuszczalne ze względu na potrzebę zlecenia
przetłumaczenia wszystkich dokumentów.

uiszczenie przez stronę przegrywającą całości lub części kosztów
sądowych i prawnych (rozporządzenie nr 177/1996).

Windykacja @ Euler Hermes
Zawsze zaleca się podjęcie próby windykacji przed wszczęciem
działań prawnych w celu maksymalizacji szans pomyślnego
odzyskania należności i uniknięcia kosztów prawnych i opóźnień.
Nasza kluczowa zasada to windykacja w bezpośredniej bliskości
dłużnika, która obejmuje wysłanie serii pism, e-maili i
przeprowadzenie szeregu rozmów telefonicznych w lokalnym
języku dłużnika. Pracownicy naszych biur Światowej Sieci
Windykacji Euler Hermes i wykonawcy zewnętrzni są ekspertami w
dziedzinie profesjonalnej windykacji należności handlowych i
negocjacji, zapewniają pozytywne wyniki przy zachowaniu
ważnych relacji z klientami. Euler Hermes może przeprowadzić
kompletną procedurę windykacyjną od fazy polubownej poprzez
wstępne działania prawne do uzyskania orzeczenia sądowego i
postępowania egzekucyjnego.

nieodwracalnej
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Postępowanie w ramach szybkiej ścieżki wynosi 4% żądanej kwoty.
Opłata stała (300 CZK) uiszczana jest na każdym etapie postępowania,
oprócz opłaty sądowej wynoszącej 5% wartości przedmiotu sporu w
postępowaniu zwykłym. Warunkowe uzgodnienia, na mocy których
profesjonalni pełnomocnicy nie pobierają opłaty z góry, ale otrzymują
stałą sumę w przypadku wygranej, oraz warunkowe wynagrodzenia,
określające uprawnienia profesjonalnych pełnomocników do uzyskania
procentowego udziału w wygranej, są powszechne. Korzystanie z usług
firm specjalizujących się w finansowaniu sporów sądowych również jest
rozpowszechnione.

Alternatywy dla działań prawnych

Można rozważyć europejskie postępowanie w sprawie drobnych
roszczeń (wprowadzone na mocy rozporządzenia WE nr 861/2007),
mające na celu wyeliminowanie etapów pośrednich, w przypadku
egzekwowania orzeczeń o wysokości do 2,000 Euro.
Jeżeli roszczenie zostanie zakwestionowane, procedura rejestracji
orzeczenia UE w sądzie krajowym jest względnie prosta. Posiadacz
orzeczenia musi złożyć wniosek do odpowiedniego sądu o rejestrację
orzeczenia i przedłożyć sądowi, m. in. poświadczoną kopię orzeczenia,
uwierzytelnione tłumaczenie orzeczenia oraz, w przypadku żądania
odsetek, oświadczenie potwierdzające kwotę i stopę odsetkową w dniu
złożenia wniosku i dalszego postępowania. Po zarejestrowaniu
orzeczenia może być ono egzekwowane tak, jakby to było orzeczenie
wydane przez sąd krajowy (zgodnie z przekształconym rozporządzeniem

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR)
ADR nie są powszechnie stosowane w Republice Czeskiej, mimo że
ustawa o mediacji została wprowadzona w 2012 r. w celu zmniejszenia
liczby spraw sądowych. Zgodnie z prawem sądy muszą teraz zachęcać

WE nr 1215/2012, procedura exequatur nie jest wymagana od stycznia
2015 r.).
Z drugiej strony, orzeczenia wydane w państwie spoza UE są zwykle
uznawane i wykonywane (stosownie do przepisów ustawy nr 97/1963

strony do zawarcia kompromisu przed wydaniem orzeczenia, niemniej

Coll. o prawie prywatnym międzynarodowym i postępowaniu sądowym),

strony nie mogą być do tego zmuszane. Krajowe lub międzynarodowe

pod warunkiem że wpierw zostaną „uznane” przez sąd krajowy jako

postępowanie arbitrażowe uznawane jest na arenie międzynarodowej za

orzeczenie krajowe. Sąd zwyczajowo weryfikuje, czy orzeczenie

istotny sposób uniknięcia zwykłego procesu, gdyż gwarantuje wydanie

zagraniczne jest prawomocne i wykonalne w kraju wydającym, ale

poufnego rozstrzygnięcia, które jest ostateczne i wykonalne.

uznanie zasadniczo zależy od wzajemności (tj. istnienia umów o

Obce sądy
Wybór obcego sądu do rozstrzygnięcia sporu stwarza kolejną skuteczną
alternatywę dla sądu krajowego. W praktyce Republika Czeska jest
sygnatariuszem rozporządzenia Rzym I w sprawie prawa właściwego dla
zobowiązań umownych, które przewiduje, że strony umowy mogą, za

wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń), co oznacza, że sądy
czeskie nie uznają i nie wykonają obcych orzeczeń wydanych w krajach,
które nie uznają orzeczeń czeskich. Po przeprowadzeniu procedury
exequatur zainteresowana strona może wszcząć postępowanie
egzekucyjne. Orzeczenia zagraniczne muszą być wykonywane poprzez

obopólną zgodą, wybrać prawo właściwe dla umowy, a także wybrać sąd,

egzekucję sądową, a nie wykonawczą przeprowadzaną przez egzekutora

który będzie miał jurysdykcję nad sporami. Dlatego o ile umowa została

(jak w przypadku orzeczeń krajowych), a sąd powiatowy odpowiedni dla

zawarta na piśmie, zagraniczni przedsiębiorcy mogą uzgodnić

miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego ma jurysdykcję w tej kwestii.

rozstrzyganie sporów gospodarczych na forum zagranicznym (tj. na

Republika Czeska jest sygnatariuszem Konwencji nowojorskiej o

podstawie prawa obcego lub przed sądem zagranicznym). W

uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z

szczególności orzeczenia sądów innych państw członkowskich UE są

1958 r., co oznacza, że sądy krajowe są zobowiązane do uznawania i

wykonalne w Republice Czeskiej (zob. poniżej).

wykonywania orzeczeń wydawanych w międzynarodowych
postępowaniach arbitrażowych. Dlatego arbitraż międzynarodowy

Egzekucja orzeczeń sądów obcych

może być znaczącą alternatywą dla formalnych postępowań.

Kiedy strony rozważają uzyskanie orzeczenia zagranicznego sądu w celu
zmniejszenia opóźnień lub kiedy orzeczenie zagraniczne musi być
wykonane w Republice Czeskiej, ponieważ dłużnik posiada składniki
majątkowe w kraju, w pierwszej kolejności istotne jest, aby się upewnić,
czy sądy krajowe uznają orzeczenie. Co do zasady, rzeczywiście, sądy
krajowe muszą uznawać orzeczenia sądów zagranicznych za orzeczenia
krajowe przed ich wykonaniem, ale mają tu zastosowanie pewne
przepisy. Z jednej strony orzeczenia wydane w dowolnym kraju UE
korzystają ze szczególnie korzystnych warunków egzekucji. Oprócz
europejskich nakazów zapłaty, które zwykle podlegają bezpośredniej
egzekucji w sądach krajowych, dostępne są dwie główne metody
egzekucji orzeczenia UE w Republice Czeskiej przez zastosowanie
europejskiego tytułu egzekucyjnego (ETE, wprowadzony na mocy
rozporządzenia WE nr 805/2004), kiedy roszczenie jest bezsporne, lub
przez rejestrację orzeczenia na mocy postanowień rozporządzenia
Bruksela I (44/2001).
Jeżeli orzeczenie kwalifikuje się jako roszczenie bezsporne, może być
wykonane bezpośrednio (tj. bez rejestracji) przez zastosowanie ETE,
pod warunkiem że dłużnik określił aktywa w kraju.

Droga prawna @ Euler Hermes
Jeżeli działania prawne są konieczne, Euler Hermes może
zapewnić wsparcie w trakcie całego procesu prawnego od
wydania orzeczenia do przeprowadzenia egzekucji przez
pracowników naszych biur Światowej Sieci Windykacji Euler
Hermes i wykonawców zewnętrznych. Działania prawne mogą
często być skomplikowane i kosztowne, dlatego naszych klientów
informujemy o wszystkich kosztach przed podjęciem działania i
doradzamy im, która droga jest najlepsza.
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Postępowanie wobec dłużników
niewypłacalnych
Niewypłacalność w Republice Czeskiej to kwestia przepływu środków
pieniężnych i bilansu: dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli ma
więcej niż jednego wierzyciela i przeterminowane długi, których nie jest w
stanie spłacić przez okres przekraczający 30 dni (różnorodność wierzycieli i
wymagalność należności pieniężnych). Ponadto niewypłacalność może
wystąpić w sytuacji, gdy majątek dłużnika (przy uwzględnieniu oczekiwanego
rozwoju przedsiębiorstwa) nie może zaspokoić długów.
Ustawa o niewypłacalności z 2006 r. (ustawa nr 182/2006 Coll., z
późniejszymi zmianami) Republiki Czeskiej została zainspirowana
rozdziałem 11 kodeksu upadłościowego w USA i wzmacnia pozycję
wierzycieli, ogranicza zachęty dla długotrwałych postępowań upadłościowych
oraz oferuje rentownym przedsiębiorstwom możliwość kontynuowania
działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe może się rozpocząć,
gdy dłużnik (lub jego wierzyciele) zgłosi wniosek o ogłoszenie upadłości
(insolvenční návrh), zaś orzeczenie sądu potwierdzające status
niewypłacalności dłużnika zostanie opublikowane w rejestrze podmiotów
niewypłacalnych (podmiotów w upadłości). Można więc rozważyć trzy typy
postępowań upadłościowych, ale po zgromadzeniu wierzycieli to sąd
podejmuje decyzję o metodzie rozwiązania kwestii niewypłacalności.

Zasady pierwszeństwa
Zasady pierwszeństwa mają zastosowanie podczas podziału dochodów
pośród wierzycieli. Zabezpieczeni wierzyciele mają absolutne
pierwszeństwo nad innymi wierzycielami i mogą otrzymać 100%
należności.

Anulowanie podejrzanych transakcji (żądanie zwrotu)
Administrator (zarządca) zwykle jest upoważniony do ponownego
rozpatrzenia i anulowania podejrzanych czynności prawnych uznanych za
szkodliwe dla wierzycieli dokonanych przez dłużnika w okresie sześciu
miesięcy przed ogłoszeniem upadłości.

Jak długo może trwać postępowanie upadłościowe?
Postępowanie upadłościowe trwa średnio cztery lata.

Niezbędne dokumenty
Kopie faktur, wyciągi z konta, pełnomocnictwo, kopie podpisanych
dowodów dostawy, informacje kontaktowe i zamówienia.

Postępowanie upadłościowe
Postępowanie pozasądowe
Prawo nie przewiduje szczególnych mechanizmów pozasądowych.

Restrukturyzacja zadłużenia
Reorganizacja (reorganizace) jest metodą rozwiązania kwestii
niewypłacalności, ponieważ koncentruje się na zachowaniu działalności
dłużnika. Niewypłacalni dłużnicy (którzy albo zatrudniają co najmniej 50
pracowników albo których obrót w ostatnim okresie sprawozdawczym wyniósł
co najmniej 50 mln CZK) mogą zainicjować proces reorganizacji, ale
propozycje restrukturyzacji zadłużenia muszą być zatwierdzone przez
większość zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzycieli. Kadra
zarządzająca zwykle zachowuje prawo do kierowania przedsiębiorstwem i, w
teorii, zawieszenie postępowania egzekucyjnego można uzyskać przy
wsparciu większości wierzycieli.
W praktyce sądy są niechętne akceptowaniu moratorium, a postępowania
w sprawie renegocjacji zadłużenia nie są znane ze skuteczności.

Postępowanie likwidacyjne
Postępowanie likwidacyjne (konkurs) jest procesem ostatecznym, w którym
roszczenia wierzycieli są zaspokajane proporcjonalnie z dochodów ze
sprzedaży masy upadłościowej dłużnika. Po wydaniu postanowienia o
likwidacji spółki sąd wyznacza likwidatora (syndyka masy upadłościowej)
odpowiedzialnego za likwidację składników majątkowych spółki i windykację
należności. Wierzyciele są zobowiązani do rejestracji swoich należności u
likwidatora w terminie 60 dni od publikacji orzeczenia sądu potwierdzającego
status niewypłacalności dłużnika, tak aby mogli zostać zaspokojeni w trakcie
procesu likwidacyjnego. Ustawa z 2006 r. przewiduje również przyspieszone
postępowanie likwidacyjne, mające zastosowanie do podmiotów, których
obrót nie przekracza 2 mln CZK, pod warunkiem że w postępowaniu
występuje mniej niż pięćdziesięciu wierzycieli, ale trudno stwierdzić, czy ta

Niewypłacalność @ Euler Hermes
Euler Hermes pracuje blisko z dłużnikami, wierzycielami i
prawnikami w celu zapewnienia wsparcia podczas postępowania
upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W przypadku wielu
możliwości, kiedy dochodzi do postępowania upadłościowego,
możemy doradzić, która opcja jest właściwa.

procedura jest wykorzystana w praktyce.
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Profil windykacji publikowany jest przez Euler Hermes, spółkę Allianz, tylko w celach informacyjnych. Informacje tu podane
nie są poradą prawną ani żądną inną poradą. Czytelnicy powinni dokonać własnej niezależnej oceny informacji; w żadnych
okolicznościach nie należy podejmować działań wyłącznie na podstawie tych informacji; po poradę prawną należy zawsze
zwracać się do prawników. Chociaż informacje zostały zebrane i zredagowane przez renomowanych ekspertów w swoich
dziedzinach oraz uznane za prawidłowe i rzetelne, Euler Hermes nie udziela żadnej gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej)
w odniesieniu do dokładności lub kompletności informacji ani też nie przyjmuje odpowiedzialności za straty lub szkody
wynikłe z korzystania lub opierania się na tych informacjach. Materiału nie wolno rozpowszechniać ani przekazywać
osobom trzecim bez naszej zgody. Nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w jurysdykcji, w której jest to zabronione;
profile windykacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Euler Hermes, spółka Allianz, lider w dziedzinie ubezpieczeń należności, pomagający przedsiębiorstwom w bezpiecznym
rozwoju ich działalności w kraju i zagranicą, świadczy globalne usługi windykacji należności handlowych od samego
początku do końca. Euler Hermes oferuje usługi windykacji długów handlowych zarówno krajowych, jak i
międzynarodowych na całym świecie. Poprzez naszą sieć korzystamy z doświadczenia i znajomości lokalnych rynków w
celu zapewnienia profesjonalnych usług dla naszych klientów od wstępnych działań prawnych poprzez postępowanie
sądowe.
Więcej informacji o Euler Hermes można znaleźć na stronie: www.eulerhermes.com

Profil kraju: Replika Czeska
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