
ABSTRAKT V JAZYCE �ESKÉM: 

 

Reorganizace jako sana�ní zp�sob �ešení úpadku: 

 

Hlavním ú�elem mé diplomové práce je poskytnout rozbor tohoto sana�ního zp�sobu �ešení 

úpadku dlužníka podle zákona �. 184/2006 Sb., insolven�ní zákon (dále v textu jen jako 

insolven�ní zákon), s ohledem na soudní rozhodnutí, právní názory odborné ve�ejnosti a také 

na ekonomické aspekty této problematiky. N�které otázky upravené podle �eského práva se 

pokusím porovnat s úpravou slovenského zákona �. 7/2005 Zz. (Sb.). Primárním d�vodem 

zpracování tohoto tématu je vzr�stající d�ležitost úpadkového �ízení po velké hospodá�ské 

krizi z let 2007 až 2009. Vzhledem k té skute�nosti, že u stále vysokého po�tu spole�ností je 

jejich úpadek �ešen konkursním �ešením, které ovšem není vždy nejvíce efektivním �ešením 

jejich bankrotu a také to není nejvhodn�jší �ešení z celospole�enského hlediska.  

 

Samotný text diplomové práce je rozd�len do 17 kapitol. Každá kapitola je dále rozd�lena do 

n�kolika bod�. První �ást práce zahrnuje deset kapitol a popisuje základní prvky 

insolven�ního �ízení, které jsou nezbytné pro celkové pochopení reorganizace samotné. Tato 

�ást zahrnuje historický vývoj a základní kroky a body v insolven�ním �ízení jakými jsou 

vysv�tlení pojmu úpadku a rozhodnutí o n�m, insolven�ní návrh, ú�astníky insolven�ního 

�ízení, analýzu institutu soudního moratoria a rozbor majetkové podstaty.  

 

Na toto navazuje stru�né vysv�tlení a úvod do obecné problematiky �ešení úpadku, které 

otevírá druhou �ást mé diplomové práce, jež je výhradn� zam��ená na reorganizaci.  

 

Kapitola jedenáctá popisuje p�íklad jedné ze dvou úsp�šných reorganizací, jež v �eské 

republice byly realizovány. Kapitola dvanáctá je zam��ena na po�áte�ní fázi reorganiza�ního 

�ízení a zejména se v ní soust�edím na kvantitativní a kvalitativní m��ítko p�ípustnosti 

reorganizace. Následující kapitola vysv�tluje institut reorganiza�ního plánu, který je páte�í 

celého reorganiza�ního �ízení. Kapitola �trnáctá je zam��ena na r�zné zp�soby reorganizace. 

Kapitola patnáctá pojednává o možných zp�sobech skon�ení reorganiza�ního �ízení. V 

následující kapitole se snažím nastínit základní možné d�vody a jejich p�í�iny, pro které je 

po�et prob�hnutých reorganizací velmi nízký v �eské republice. Kapitola sedmnáctá obsahuje 

záv�r celé práce.  

 



Záv�rem bych uvedla, že podle mého názoru je insolven�ní zákon relativn� kvalitní právní 

normou, na druhou stranu, je zde mnoho otázek a problematických bod�, kdy by tento zákon 

m�l lépe odpovídat ekonomické situaci v �eské republice. Dále se domnívám, že �eská 

ve�ejnost stále není p�ipravena využívat tento sana�ní institut a z�ejm� to bude otázka �asu, 

než se tak stane. Kapitola osmnáctá obsahuje seznam literatury a použitých zdroj�, které byly 

podkladem pro vypracování této práce.  

 

 


