Znalecká kancelář EqSA
leaderem v reorganizacích

Důsledky pandemie Covid-19, tedy události, která velmi zasáhla ekonomiku České republiky, mají významný vliv
i na oblast insolvenčních řízení. Dne 24. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon nazývaný L ex C o vid , který částečně
u pr av u je p r ů běh i ns o lv e n ční c h říz e ní . Jedná se především o úpravu omezující povinnost podnikatelských
subjektů podávat dlužnické insolvenční návrhy, omezení věřitelských insolvenčních návrhů, přerušení plnění
reorganizačního plánu a zavedení mimořádného moratoria. Tak, jak bude zanikat vliv těchto mimořádných
opatření, a dále ve spojitosti s ukončením státní podpory podnikatelských subjektů zasažených vlivem
protipandemických opatření, dojde s největší pravděpodobností v následujícím období k nárůstu počtu konkurzů
a reorganizací podnikatelských subjektů.
Zna le ck á k an ce lá ř E q ui ty S ol ut i ons A p p rai sals s. r. o. je významným subjektem v oblasti oceňování
pro účely insolvenčního řízení. Rovněž má rozsáhlé zkušenosti v přípravě posudků týkajících se porovnání míry
uspokojení věřitelů v konkurzu a reorganizaci. Jak již bylo uvedeno v materiálu Vysoké školy ekonomické v Praze
(Seminární práce „Analýza předbalených reorganizací 2008 až 2017“ Transformace a restrukturalizace 3SG821,
autorů Jusková K., Metelková A., Potůček A., Sýkora F., Voráčková T.) znalecká kancelář (dříve znalecký ústav)
Eq u ity S ol ut i on s A pp r aisa ls s. r. o . zpracovala znalecký posudek ve víc e ne ž 20 % hodnocených
ins o lvenč níc h p ří pad ů .
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Pokud se podíváme na vývoj v období let 2016 až 2020, lze konstatovat, že celkem bylo v ČR povoleno
85 reorganizací. Z tohoto počtu zpracovala znalecká kancelář Equity Solutions Appraisals s.r.o. více než 25 % všech
znaleckých posudků na území České republiky pro ocenění majetkové podstaty, případně včetně porovnání
výhodnosti řešení úpadku konkurzem či reorganizací.
Níže uvádím nejvýznamnější případy zpracovaných posudků pro oblast reorganizací (celkově za období činnosti
znaleckého ústavu/znalecké kanceláře, tj. 2008-2021). Jedná se například o ocenění majetkové podstaty
společnosti Poldi s.r.o., Heavy Machinery Services a.s., ČKD Kutná Hora a.s., Job Air Technic a.s., Oleo Chemical a.s.,
Rakovnické tvářecí stroje s.r.o., MPOWER Engineering a.s., Vítkovice Mechanika a.s., Inter Building a.s.,
ESSA Czech spol. s r.o., Modřany Power a.s., ASDM Armatury a.s., a mnoho dalších.
Společnost Equity Solutions Appraisals s.r.o. je dlouhodobě významným subjektem v oblasti zpracovávání
znaleckých posudků pro oblast konkurzů a reorganizací. Náš tržní podíl zpracovaných znaleckých posudků
pro účely insolvence se pohybuje kolem 25 %. Jako znalecká kancelář máme zpracovanou detailní metodiku
zpracování znaleckých posudků pro tuto specifickou oblast. Správnost této metodiky, průkaznost a kvalita
posudků byla dostatečně ověřena při jednání věřitelských výborů a insolvenčních soudů, kde jsou naše expertní
závěry akceptovány a umožňují věřitelům odpovědně rozhodnout zejména v otázce povolení reorganizace.
V rámci ocenění majetkové podstaty, ale i v souvislosti s dalšími znaleckými úkoly jsme rovněž prováděli ocenění
majetku (nemovitý majetek, obchodní podíly, cenné papíry atd.) i v zahraničí. Jednalo se např. o Slovensko,
Německo, Rusko, Slovinsko, Chorvatsko, Čínu a Velkou Británii.
Z výše uvedeného vyplývá, že po období určitého útlumu, lze očekávat nárůst insolvenčních řízení s navrhovanou
formou řešení úpadku reorganizací. Naše znalecká kancelář má dostatečnou praxi, kvalitu i kapacitní možnosti,
aby plnila zadání na ocenění majetkové podstaty, případně na další úkoly spojené s projednáváním reorganizací
(posouzení reorganizačních plánů, analýza výnosového potenciálu navrhovaných opatření apod.). Tyto zkušenosti
a kvalitu jsme připraveni nabídnout našim klientům a partnerům a pomoci jim tak co nejlépe vyřešit vzniklou
insolvenční situaci.
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