Restrukturalizační agentura
pomocná ruka pro podnikatele, investory a bankovní instituce
Nepříznivý vývoj ve firmách v souvislosti s neočekávaným a neplánovaným vývojem posledních dní
může často dojít až do fáze insolvence. Toto způsobí velký problém pro řadu podnikatelů, investorů a
bankovních institucí. V řetězci se krize jednoho přenese na další, jeho odběratele a dodavatele a
v neposlední řadě je životní komplikací pro mnoho zaměstnanců těchto firem. Jde především o
očekávaný nárust úpadkového stavu firem, jejichž počet v roce 2020 oproti letem předchozím opět
výrazně naroste.
Těmto negativním koncům se však dá v řadě případů předejít včasným řešením nepříznivé situace ve
firmě, a to provedením restrukturalizace firmy, kdy za pomocí externího odborníka proběhne
„ozdravný“ proces s cílem firmu zachovat, resp. konsolidovat. Na tuto pomoc je připravena
Restrukturalizační agentura a.s.
Myšlenku soukromé Restrukturalizační agentury rozvinul a spustil již v roce 2016 krizový manažer
Tomáš Pastrňák jako reakci na úpadek velkých firem na severní Moravě. Restrukturalizace společností
již funguje a skupina manažerů vyřešila již řadu problémů, jak ve vztahu k bankám, tak i soukromému
kapitálu. Restrukturalizační agentura a.s. aktuálně podporuje svou původní myšlenku vzniku soukromé
konsolidační agentury, která by mohla již získané zkušenosti z realizovaných restrukturalizací využít a
posunout tento princip praktické pomoci firmám v problémech i v současném krizovém období.
Ústřední myšlenkou fungování soukromé Restrukturalizační agentury je pomoc malým a středním
firmám, které jsou v problémech a jejichž management, resp. majitelé, mají zájem situaci včas řešit,
chtějí firmu zachránit, ale nemají s tímto záchranným procesem zkušenosti, chybí jim krizoví manažeři,
popř. kapitál na financování záchrany a fungování firmy v krizovém období.
Rychlá a správně provedená restrukturalizace či reorganizace firmy zajistí její opětovné oživení a
především její další fungování, což kromě efektivního uspokojení stávajících věřitelů dává předpoklady
zachování pracovních míst, byť v míře odpovídající nové, reálné potřebě trhu. Nutnou podmínkou jsou
tedy včasné informace o tom, že má firma problémy a chce je řešit. Zde je nutná součinnost
podnikatele, investora, bankovních institucí a věřitelů. Odkládání problémového stavu jen kritickou
situaci prohloubí.
Formu odborné pomoci malým a středním firmám v problémech nabízí aktuálně Restrukturalizační
agentura (dále jen „RA“), která chce výše uvedené principy a zkušenosti aplikovat v praxi a přispět tak
k záchraně firem postižených krizí vyvolanou virem C19. Rychlým, profesionálním a aktivním
přístupem lze s podporou bankovních a státních institucí řešit také plošnou pomoc segmentu malých
a středních firem zasažených aktuální krizí.
Řešení problémů ve firmě ve spolupráci s RA je výhodné i pro věřitele, včetně peněžních ústavů. Rychle
připravená restrukturalizace popř. schválená reorganizace dává možnost vyššího uspokojení věřitelů a
firma může dále fungovat. To se týká i zajištěných věřitelů. Často se jedná o peněžní ústavy, kde jsou
úvěry zajištěné nemovitostmi. Například prodej nemovitostí, které slouží jako zástava, nemusí být
v daném časovém okamžiku z hlediska dosažené ceny optimální a po odečtení nákladů za správu a
zpeněžení nemusí zajištěnou pohledávku pokrýt. Další fungování firmy bude zcela jistě umožňovat
vyšší uspokojení i zajištěných věřitelů. Profesionální přístup odborníků z RA zajisti, že nebudou
upřednostňovány žádné zájmové skupiny, nebudou upřednostňováni vybraní věřitelé a celý proces
restrukturalizace či reorganizace bude transparentní.

Přestože se hovoří o soukromé restrukturalizační agentuře, která má formu akciové společnosti, bylo
by ideální, kdyby měla RA také podporu ze strany státu, tedy ministerstva financí, ministerstva
průmyslu apod. V této oblasti se nabízí také velice úzká spolupráce s Hospodářskou komorou ČR, jako
zástupcem podnikatelů.
Restrukturalizační agentura je aktuálně připravena na jednání s bankami, projednání a realizaci
restrukturalizačních projektů postižených firem. Odborníci z RA jsou připraveni pomoci při posuzování
podnikatelských záměrů, restrukturalizačních záměrů, zhodnocení žádostí o prodloužení splatností
stávajících úvěrů nebo posouzení věcně zdůvodněného nárůstu úvěrové angažovanosti. Jednání
s peněžními ústavy budou pro dlužníky zásadní, protože bude nutno přesvědčit banky o reálnosti
restrukturalizačních plánů a tím i změně jejich přístupu k případné realizaci zástav nebo okamžitého
zesplatnění stávajících úvěrů.
Restrukturalizační agentura a.s. je připravena na správu obchodních podílů, jež získají bankovní
instituce a jiní věřitelé z realizovaných zástav.
Restrukturalizační agentura je rovněž připravena napomoci při přípravě modelu financování záchrany
strategických firem. Forma poskytnutí finančních prostředků firmám ze strany investorů (soukromých
i státu) může být v zásadě dvojí a to buď:
•

Nákup podílu ve firmě (investice do základního kapitálu) – zřejmě jen pro variantu soukromého
investora

•

Vratná půjčka – možná pro soukromého investora i případnou účast státu.
V případě zapojení státu formou půjčky, např. prostřednictvím ČMZRB, by rozhodně
představoval nižší cenu zdrojů než při zapojení zdrojů soukromého investora. V případě zájmu
investora o kapitálový vstup může případně dojít následně ke kapitalizaci této půjčky.

Možná je také kombinace státního a soukromého kapitálu. Především ze strany státu může být
poskytnuta pomoc formou ručení, a to zřejmě opět s využitím ČMZRB. Stát by tak nevkládal, alespoň
v první fázi projektu, přímé finanční prostředky, ale svou angažovaností by přispíval k
jeho věrohodnosti a napomohl firmám přežít krizové období.
Závěr:
Odborníci z Restrukturalizační agentury a.s. jsou připraveni:
a) Zhodnotit reálnost záchranného projektu předloženého bankovním institucím dlužníkem
b) Připravit model záchrany a případné reorganizace firmy
c) Nasadit zkušené krizové manažery a realizovat odsouhlasené projekty v souladu s požadavky
bank, věřitelů nebo investorů
d) Zajistit manažerskou správu firem, u kterých došlo k realizaci zastavených majetkových podílů
nebo např. kapitalizaci pohledávek věřitelem
e) Připravit model finanční pomoci firmám – kombinace soukromého a státního kapitálu
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