
Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka  

Abstrakt 

Předmětem této práce je konkurs jakožto způsob řešení úpadku dlužníka. Konkurs je 

zjednodušeně řečeno způsob řešení úpadku, který sleduje zejména zpeněžení majetku 

dlužníka a je také univerzálním způsobem řešení úpadku dostupný pro všechny dlužníky. I 

přesto mu poslední dobou není věnována velká pozornost, která je soustředěna mnohem více 

na sanační způsoby řešení úpadku, jako jsou reorganizace a oddlužení.  

Rigorózní práce tak postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších 

právních institutů vázajících se ke konkursu a vybraných navazujících souvislostí, které 

zpravidla mívají na průběh řešení úpadku konkursem zásadní dopad nebo mohou působit 

problematicky. První kapitola je věnována podrobnějšímu uvedení do světa úpadkového a 

konkursního práva z hlediska jeho historického vývoje. Druhá kapitola popisuje insolvenční 

návrh a cestu dlužníka k prohlášení úpadku, tedy předcházející fáze řízení. Její zařazení bylo 

nutné vzhledem k mnohým provázanostem insolvenčního řízení. 

Patrně stěžejní část je koncentrována do kapitoly třetí, kde jsou představeny zejména 

problematické části účinků, které ve sféře dlužníka prohlášení konkursu vyvolává a vzájemné 

fungování jednotlivých zapojených subjektů. Dále je pojednáno o některých specifických 

podobách konkursu a pro názornou ilustraci jsou prezentovány i vybrané parametry 

průměrného konkursu podnikatelských subjektů v České republice. Jelikož nezbytnou 

součástí problematiky konkursu je institut majetkové podstaty, je součástí také analýza úpravy 

jejího zjišťování, správy a následného zpeněžení. V poslední kapitole jsou přiblížena další 

vybraná nejvíce problematická místa konkursu a insolvenčního řízení obecně, se kterými se 

lze dnes a denně setkat v insolvenční praxi. Nejsou opomenuty ani mezinárodní souvislosti 

konkursní problematiky a porovnání s některými právními úpravami zahraničními. 

Obsahem této práce ovšem není zcela vyčerpávající popis a rozbor kompletní právní 

úpravy konkursu. Důraz je kladen především na nejasné či problematické pasáže, které se v 

souvislosti s právní úpravou objevovaly a objevují a které je zapotřebí řešit především za 

pomocí judikatury. Právě judikatuře byla věnována zvláštní pozornost, jelikož mnohá nejasná 

zákonná ustanovení osvětluje. V některých případech však ani judikatura není dostatečná pro 

to, aby překonala vzniklé problémy, a tak práce nastiňuje, nejen v rámci porovnání se 



zahraniční právní úpravou, možné kroky de lege ferenda, které by mohly zefektivnit a zrychlit 

průběh insolvenčního řízení. 

Současná úprava insolvenčního práva je pojata poměrně moderně a jako celek se 

osvědčila. I přes moderní trendy v této právní oblasti zůstane konkurs zcela jistě i nadále 

hojně využívaným způsobem řešení úpadku a je žádoucí se mu i nadále náležitě věnovat a 

stále jej zdokonalovat. 

 

 


