
Závěr 

Zákon o konkursu a vyrovnání platil v naší zemi necelých 17 let. Jeho nahrazení 

insolvenčním zákonem bylo nepochybně krokem správným směrem. K tomuto závěru se lze 

přiklonit již po dvou letech účinnosti insolvenčního zákona. Posoudit, jak si povedou 

jednotlivé „novinky“, které tento zákon přinesl, na to budou naopak dva roky účinnosti 

zákona bezesporu málo a povedou jen k unáhleným závěrům. Jako všechno nové a dosud 

právnímu řádu neznámé, i reorganizace potřebuje nějaký čas, aby ji naše právní a ekonomické 

prostředí vstřebalo. Nehledě na to, že každá samotná reorganizace je během na dlouhou trať a 

standardně trvá po dobu několika let. Až nějakou dobu po napsání této diplomové práce 

přijdou hmatatelnější (empiricky ověřené) výsledky, na jejichž základě bude možné usuzovat 

na to, jak velkým byla pro české úpadkové právo reorganizace přínosem.  

I když nějaký čas potrvá, než první dlužníci přinesou konkrétnější výsledky o 

ne/úspěšnosti jimi podstoupeného reorganizačního řízení, lze si již přesto na základě dvou let 

účinnosti insolvenčního zákona troufnout některé aspekty tohoto způsobu řešení úpadku 

dlužníka zhodnotit. Minimálně se o to pokusím na základě poznatků, o které jsem se díky této 

práci obohatil. Věřím, že to nebudou jen ony unáhlené závěry. 

Od reorganizace se očekává, že bude alternativní variantou ke konkursnímu řešení úpadku 

podnikatelů. Věřitelům by měla, rozhodnou-li se jí podstoupit, přinést vyšší uspokojení, než 

kterého dosáhnou při prodeji majetku dlužníka v konkursu. Jak jsem zmínil v úvodu této 

práce, od 1.10.1991 do prvního pololetí roku 2007 bylo povoleno 45 vyrovnání, což je 

jednoznačně velmi nízké číslo. Ze statistik, které mám dále k dispozici, vyplývá, že v České 

republice bylo v roce 2008 povoleno 6 reorganizací a prohlášeno 879 konkursů.1 V případě 

reorganizace jde rovněž o neveliké číslo, jež může mít na svědomí několik faktorů. 

 Prvním z nich by mohla být kvantitativní brána vstupu do reorganizace. Zda-li 

požadovaných 100 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru nebo obrat ve výši nejméně 

100 000 000 Kč za poslední účetní období není přílišnou zdí, která nepropustí do reorganizace 

i menší dlužníky s legitimními ekonomickými důvody. Pravda, pořád je zde cesta i pro 

dlužníky, kteří toto kritérium velikosti nesplní. Tato možnost je však závislá na vůli věřitelů, 

kteří jsou z různých důvodů  ne vždy snahám dlužníka o reorganizaci úplně nakloněni. Může 
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tak dojít k situaci, kdy dlužníkův podnik s reálnou šancí na záchranu nebude moci pro výše 

uvedené limitující ekonomické ukazatele na reorganizaci dosáhnout.  

Přidáme-li k tomuto ještě dnešní dynamický rozvoj podnikatelské sféry, složité 

ekonomicko-organizační vztahy a  nově vznikající hospodářská uskupení, mohla by dnešní 

velikostní kritéria pro vstup do reorganizace doznat možná v budoucnu jistých změn, i 

s ohledem na celkový vývoj ekonomického prostředí v naší zemi. 

Dalším faktorem odrazujícím od reorganizace, a podle mě v praxi více pravděpodobným 

než zmíněná kvantitativní kritéria, může být složitost a zdlouhavost reorganizačního řízení. 

Navíc, reorganizace je proces relativně nákladný, vyžadující značné financování související 

s dalším provozem podniku dlužníka. Z toho důvodu bude pro některé věřitele dlužníka 

pohodlnější volit raději konkurs, přinese-li jim pro ně dostačující uspokojení.  

Co se novému insolvenčnímu zákonu oproti předchozí právní úpravě povedlo a 

v reorganizaci to platí dvojnásob, to je citelné posílení práv věřitelů. Skrze napsání této práce 

jsem se o tom dokonale přesvědčil, vždyť právě analýza postavení věřitelů byla mým 

primárním cílem. 

Reorganizace je způsobem řešení úpadku dlužníka, kde mají věřitelé nejvíce oprávnění. 

Vlastně už jen to, zda se reorganizace uskuteční, záleží do značné míry na nich. Mají 

rozhodující vliv na to, jakým směrem se tento proces bude ubírat. Jako velké pozitivum 

hodnotím, že insolvenční zákon ponechává účastníkům v reorganizaci veliký prostor pro 

jejich vlastní iniciativu. Reorganizace představuje zejména jakousi procesní platformu, na níž 

lze vést strukturovaná vyjednávání. Věřitelé mají nepřeberné množství možností, jak pro sebe 

co nejvýhodněji úpadek dlužníka vyřešit, i když i tato variabilita má samozřejmě své zákonné 

mantinely.  

V konečném součtu bude podle mě vždy rozhodující společné vyjednávání dlužníka a 

jeho věřitelů. Jejich kooperace a rozumná domluva je pro reorganizaci klíčovou. Při dnešní 

velikosti některých dlužníků a počtu jejich věřitelů budou tato jednání odsouzena k velké 

časové náročnosti. Přesvědčí-li však dlužník věřitele, že jeho podnik má naději na ozdravení, 

mohou z toho nakonec profitovat obě strany.  

Česká republika prostřednictvím insolvenčního zákona přijala řešení insolvenční 

problematiky používané v některých zemích západní Evropy a v USA a přizpůsobila své 

úpadkové právo celosvětovým trendům. Nějakou dobu potrvá, než si vše jak se říká „sedne“, 

ale nepochybně to byl krok správným směrem.  

Jsem přesvědčen, že nabízené reorganizační řízení úspěšně nahradilo obtížně využívané 

vyrovnání. Na druhé straně s ohledem na podmínky vstupu do reorganizace, její finanční 



nákladnost a ekonomické podmínky v naší zemi, bude konkurs frekvencí užití stále 

převládajícím způsobem řešení úpadku. České insolvenční právo má však k němu 

plnohodnotnou alternativu, která je pozitivní už jen tím, že věřiteli přináší šanci na větší 

uspokojení a dlužníkovi na záchranu před likvidací v konkursu. Až čas společně s postupně se 

tvořící judikaturou prověří, nakolik byla právní úprava reorganizace účastníkům 

insolvenčního řízení a potažmo celé naší zemi prospěšnou.  

 

 


