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Abstrakt 

 

Tato práce analyzuje roli jednotlivých subjektů zúčastněných na 

reorganizaci. Ve čtyřech kapitolách se věnuje postavení klíčových subjektů - 

dlužníka, insolvenčního správce, soudu a věřitelů. Práce porovnává postavení 

těchto subjektů v jednotlivých právních systémech a všímá si základních rozdílů, 

které mezi těmito různými úpravami existují. Reorganizace je na jednu stranu 

jedním z druhů procesu, kterým je řešen úpadek, na druhou stranu se jedná o 

smlouvu sui generis. Tato práce se snaží poukázat na tento dvojí aspekt 

reorganizace s přihlédnutím k jejímu smluvnímu základu na straně jedné a na 

druhé straně procesnímu rámci, kde důležitou roli hraje soud. 

V první kapitole je rozebráno, jak insolvenční řízení modifikuje 

postavení statutárního orgánu, který již nejedná zcela na základě principu 

smluvní volnosti a autonomie vůle. V některých případech, které budou 

teoreticky analyzovány je nutné statutární orgán nahradit správcem. Ve většině 

případů je to právě dlužník, kdo podává návrh na povolení reorganizace a 

připravuje reorganizační plán, stává se slovy insolvenčního práva osobou s 

dispozičním oprávněním. V práci budou rozebrána jednotlivá stadia 

insolvenčního řízení směřující k reorganizaci, která znamená pro statutární orgán 

opětovné získání pravomocí, které statutárnímu orgánu náležejí. Role společníků 

je do jisté míry symbolická, pokud jde o změny, které uvnitř společnosti 

probíhají- na jednu stranu jakožto vlastníci společnosti představují orgán 

společnosti téměř zbavený svých kompetencí a na druhé straně se z nich stávají 

věřitelé společnosti s možným uspokojením až na konci řady. 

Kapitola druhá se zaměřuje na roli insolvenčního správce. Rozsah jeho 

kompetencí je v závislosti na konkrétních případech a konkrétních právních 



úpravách značně variabilní- od pouhé konzultační a asistenční role přes osobu, 

které jsou v plném rozsahu svěřena dispoziční oprávnění a kterému je tedy 

svěřena správa insolventní společnosti.   

Třetí kapitola je rozdělena do několika kapitol a přináší rozbor postavení 

soudu v reorganizaci, které je v tomto případě velmi specifické. Kromě 

rozhodovacích pravomocí přísluší soudu koordinovat celý proces, přičemž často 

plní roli jakéhosi mediátora. 

Čtvrtá kapitola je orientována na roli věřitelů, jejichž postavení je 

klíčové. Věřitelé pochopitelně aktivně ovlivňují řízení prostřednictvím svých 

orgánů, přísluší jim mnohdy i právo dispozice s řízením a mají rozsáhlé kontrolní 

pravomoci.  
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