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Abstrakt 

V mojej práci som sa zameral na základné zložky problému úpadku spoločnosti. 

Základom bolo porozumeniu kapitálovej štruktúry spoločnosti a jej prepojeniu so 

svetom insolvencie. V texte sa venujem rôznym aspektom kvalitatívnej analýzy úpadku 

spoločnosti, od definícií rôznych pojmov pre úpadok, často krát neodborne 

zamieňaných, skrz  popis štyroch hlavných procesov úpadku. Tieto procesy spájajú 

fundamentálne príčiny bankrotu s finančnými a nefinančnými následkami. Na prácu 

zameranú ekonomickým smerom, sa pomerne obšírne venujem právnej stránke, a to 

novému českému insolvenčnému zákonu, ktorý je v platnosti od roku 2008. Od 

definície právneho úpadku, cez zahájenie insolvenčného konania až po jednotlivé 

možnosti riešenia úpadku, môže čitateľ jasne porozumieť jadru tejto práce. Za obzvlášť 

prínosnú časť mojej práce považujem empirický výskum konkurzného konania na 

vzorke 160 českých spoločnosti a fyzických osôb. Medzi najdôležitejšie závery patrí 

zistenie pomerne značných rozdielov v procesoch na jednotlivých súdoch, dĺžky celého 

insolvenčného konania a jednotlivých jeho fáz a pomer uspokojenia pohľadávok 

zaistených a nezaistených veriteľov. 

 

 

Abstract 

In my work I focus on the essential components of the bankruptcy and insolvency 

problem. The basis for understanding of mentioned problem was study of capital 

structure and it’s connection with world of insolvency. Secondly I focus on different 

aspects of qualitative analysis of bankruptcy, starting with definition of different terms, 



   

many times unprofessionally misused, followed by description of four main processes 

of bankruptcy. These processes connect fundamental causes of bankruptcy with 

financial and nonfinancial consequences. For an economic paper, it is quiet extensively 

concerned with insolvency law, concretely with new Czech norm, which is in force 

since 2008. From legal definition of default, through initiation of insolvency proceeding 

to the individual options of solution, the reader can clearly understand the core of this 

paper. As particular contribution I regard part of the paper, where I examine 160 cases 

of Czech companies and persons under liquidation process. Among the most significant 

conclusion I consider finding of quite significant differences in the court proceedings of 

Czech courts, the length of the insolvency proceedings and each of its phases and the 

ratio of satisfied claims of secured as well as unsecured creditors. 
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Úvod 

Počas nedávnej globálnej finančnej krízy bola práve regulácia v oblasti insolvencie 

testovaná viac ako ktorákoľvek iná sféra regulácie podnikania. Obzvlášť dôležité bolo 

oddeliť životaschopné podniky od nevýkonných tak, aby následky takýchto krokov 

nemali fatálne následky pre ostatné sféry podnikania. Nie len udržanie podniku 

v prevádzke, ale minimalizácia nákladov na úpadok vedie k udržaniu pracovných miest, 

obmedzuje šírenie nákazy druhotnej platobnej neschopnosti a celkovo prospieva 

zdravým zložkám ekonomiky.  

Vo svojom výklade postupujem nasledujúco. V prvej časti sa čitateľ môže zamerať 

na prvý pohľad jednoduchým opisom kapitálovej štruktúry spoločnosti. Následne 

prechádza k prepojeniu rozvahy spoločnosti s právnymi náležitosťami jednotlivých 

zložiek. Obzvlášť dôležitou pre hlbšie porozumenie problematiky je časť venovaná 

zaisteniu pohľadávok a poradiu nároku na majetok úpadcu v prípade insolvenčného 

konania.  

V ďalšom texte sa venujem rôznym aspektom kvalitatívnej analýzy úpadku 

spoločnosti, od definícií rôznych pojmov pre úpadok, často krát neodborne 

zamieňaných, skrz popis štyroch hlavných procesov úpadku. Tieto procesy spájajú 

fundamentálne príčiny bankrotu s finančnými a nefinančnými následkami. Predpovede 

korporátnych bankrotov sa sústreďujú najmä na finančné faktory, často vylučujúce 

nefinančné premenné, preto považujem za vhodné doplniť spektrum v našom prostredí 

aj o takúto analýzu.  

V časti venovanej logike a princípom insolvenčného práva je možné zistiť 

základné zásady, na ktorých stojí nie len česká právna úprava, ale každý moderný zákon 

upravujúci insolvenčné konania. Na ekonomickú prácu je následne možné sa pomerne 

detailne zoznámiť s českou právnou úpravou. Od definície právneho úpadku, cez 

zahájenie insolvenčného konania až po jednotlivé možnosti riešenia úpadku, môže 

čitateľ jasne porozumieť jadru tejto práce. 

V poslednej časti sa venujem originálnemu výskumu riešenia úpadku spoločnosti 

konkurznou formu. Podobný výskum je nie len v Čechách, ale aj na výskum vo svete 

pomerne jedinečný. Chronickou sťažnosťou empirických výskumov v tejto oblasti je 

nedostatok literatúry. Keďže tak činili všetci predchádzajúci výskumníci, pokladám za 

kolegiálne vyjadriť sa v podobnom duchu.  Nedostatok inšpirácie v podobe aktuálnej 

literatúry bolo potrebné nahradiť vlastnými prostriedkami. Na tento účel som zozbieral 
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pozorovania o 160 český firmách rôznej právnej formy podnikania. Dáta obsahujú údaje 

o navrhovateľovi začiatku konania, cez spôsob konkurzu, údaje o časovom horizonte 

jednotlivých fáz konania, počet a výšku prihlásených pohľadávok, až po srdce problému 

a to uspokojenie nárokov veriteľov.  

Cieľom mojej práce je porozumieť svetu insolvencie a priniesť praktické empirické 

výsledky v tejto oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

5

  

1. Kapitálová štruktúra 

Kapitálovú štruktúru spoločnosti môžeme podľa základného účtovného modelu 

popísať ako A = L + E, 

kde na ľavej strane rovnice máme aktíva (assets), na pravej vlastný kapitál (equity) 

a pasíva (liabilities). Pomocou účtovnej terminológie môžeme aktíva rozdeliť na 

dlhodobé a obežné, alebo na hmotné a nehmotné. V rozvahe sa zvyčajne aktíva 

usporiadavajú podľa likvidity. Pravá strana rovnice je na druhej strane zdrojom majetku. 

Prvotne ju je možné rozdeliť na vlastné (E) a cudzie (L) zdroje. Vlastný kapitál 

spoločnosti je tvorený v prvom rade zdrojmi poskytnutým spoločníkmi ako podiel 

v korporácií. Tento vklad môže mať peňažnú, ako aj nepeňažnú formu. Je zrejmé, že 

hospodársky výsledok môže veľkosť kapitálu zväčšovať v prípade zisku, rovnako ako 

zmenšiť pri strate. Kladný hospodársky výsledok však nemusí zotrvať v spoločnosti, ale 

môže byť prevedený na spoločníkov, alebo v prípade akciovej spoločnosti formou 

dividendy na držiteľov akcií v čase výplaty dividendy. Forma vlastných zdrojov 

v podstate definuje právne a organizačné usporiadanie spoločnosti, a to podľa platných 

právnych predpisov (napr. obchodný zákonník, živnostenský zákon) 

Ako cudzie zdroje môžeme označiť záväzky spoločnosti, ktoré vznikli zo 

samotného priebehu podnikania. Zvyčajne sa rozdeľujú podľa doby urovnania 

pohľadávky a to na krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé pohľadávky sú zvyčajne splatné 

do jedného roku. V niektorých publikáciach sa môžeme stretnúť aj s pohľadávkami 

strednodobými so splatnosťou do dvoch alebo štyroch rokov.  Z hľadiska splatnosti na 

konci radu stoja pohľadávky dlhodobé, so splatnosťou dlhšou ako 4 roky. Jedným zo 

základných zdrojov financovania je úver. Podľa účelu použitia je možné rozdeliť úver 

na operačný (zaistenie bežných potrieb ako nákup materiálu, energií, výrobkov 

a služieb) a investičný (platby za dlhodobý majetok). Medzi cudzie zdroje je možné 

zaradiť aj záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, štátnym inštitúciám ako orgánom 

sociálneho zabezpečenia a finančným úradom, keďže spoločnostiam vystáva povinnosť 

platiť odvody a dane. 

Aktíva vyjadrujú majetok spoločnosti, ktorý používa či už vo výrobnom procese, 

alebo pri finančných operáciách. Účtovná definícia aktív je podľa medzinárodných 

účtovných štandardov “Zdroj kontrolovaný spoločnosťou z výsledkov minulej činnosti, 

z ktorého je očakávaný ekonomický prínos pre spoločnosť.” Aktív spoločnosti je možné 

rozdeliť podobne ako záväzky na dlhodobý a obežný majetok. Z fyzickej podoby 
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majetku je možné ešte členenie na hmotný, nehmotný a finančný. Pre rôzne kategórie 

majetku sú z finančného pohľadu dôležité rôzne vlastnosti. Zaujímavým ukazovateľom 

je likvidita majetku. Najväčšiu likviditu predstavuje obežný majetok, najmä krátkodobý 

finančný majetok do ktorého spadajú peniaze (hotovosť), účty v bankách a krátkodobé 

cenné papiere a podiely. Vysoká likvidita v tomto význame znamená, že majetok je 

možné v pomerne rýchlom čase transformovať na hotovosť, alebo ho je možné 

bezprostredne zobchodovať. Vysoko likvidný je taktiež  ostatný obežný majetok, 

používaný najmä pri výrobe a samotnom chode spoločnosti. Jedná sa najmä o zásoby 

(materiál, nedokončená výroba, zvieratá, tovar...). Pri dlhodobom majetku je to 

s likviditou o niečo zložitejšie. Kritériom pre vysokú likviditu je existencia dostatočne 

fungujúceho sekundárneho trhu, ako napríklad v prípade automobilov alebo pozemkov. 

Ďalšou dôležitou vlastnosťou je špecifickosť aktív. Je celkom intuitívne, že speňažiť 

jedinečné a vysoko špecifické aktíva je zložitejšie a časovo náročnejšie ako relatívne 

bežné statky. V niektorých prípadoch to dokonca ani nie je možné. Rozporuplný 

z pohľadu likvidity je nehmotný majetok. V prípade softwearu je prevod častokrát 

nemožný, keďže licencia je viazaná na konkrétnu spoločnosť alebo prístroj. Podobne je 

to s „Goodwill“, ten nie je prevoditeľný sám o sebe, keďže je z definície spojený so 

spoločnosťou. Jeho prevod je možný iba pomocou akvizície alebo zlúčenia. O niečo 

lepšia situácia je v oblasti výsledkov duševnej činnosti ako napríklad patentov alebo 

ochranných známok, pri ktorých je obchodovateľnosť možná. 

 

1.1 Kapitálová štruktúra v insolven čnom práve 

Na rozdiel od účtovného, je z pohľadu insolvencie dôležité iné delenie kapitálovej 

štruktúry. Členy rovnice je možné rozdeliť podľa nároku na majetok spoločnosti. 

Podstatou tohto nároku sa stáva zaistenie pohľadávky. Namiesto účtovného delenia sa 

pre účely korporačného a teda aj insolvenčného práva používa upravená verzia 

základnej rovnice kapitálovej štruktúry. Podľa Richtera [Richter 2008a] je ju možné 

rozdeliť na 

As + A = (Ls + Lg + Lj) + (Cp +Cc) 

Kde členy rovnice znamenajú: 

As  - aktíva zaťažené zaisťovacími právami 

A – aktíva bez zaisťovacích práv 

Ls – zaistený alebo seniorny dlh 
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Lg – všeobecný dlh 

Lj – podriadený alebo juniórny dlh 

Cp – prioritné akcie 

Cc – kmeňové akcie   

Ako už bolo vyššie spomenuté, členy rovnice vyjadrujú určitý vzťah medzi ľavou 

a pravou stranou a to nie len z pohľadu veľkosti, ale aj z pohľadu poradia nárokov na 

majetok spoločnosti, pričom poradie v rade na majetok klesá v smere zľava do prava. 

K zaistenému dlhu je možné priradiť aktívum zaťažené zaisťovacím právom. 

Takýto majetok je vyčlenený z dosahu ostatných veriteľov. Zaistenie je možné 

dosiahnuť rozličnými právnymi spôsobmi a to 1) zástavným právom, 2) zaisťovacím 

prevodom alebo postúpením, 3) finančným leasingom alebo 5) repo transakciou. Platí, 

že zaistení veritelia majú prednosť pred nezaistenými, avšak aj v rámci rôznych typov 

zaistení na jednom aktíve je možné dospieť k poradiu a to všeobecným pravidlom podľa 

doby vzniku zaistenia. Je však možné po vzájomnej dohode veriteľov zjednať aj iné 

poradie. Z dôvodu rôznych typov zaistenia, riadiacim sa rôznymi právnymi kódexmi 

(obchodný zákonník, občiansky zákonník) môže dôjsť k sporným situáciám. Pokiaľ 

problémy nevznikajú pri zaisťovacom práve vznikajúcom registráciou, pri 

neregistrovaných zaisteniach môže dôjsť k značným komplikáciám. Bližšie k tejto téme 

v Richterovi [Richter 2008a]. 

Samozrejme spoločnosti používajú aj nezaistené dlhy resp. aktíva. Tento 

všeobecný dlh môže ešte obsahovať dlh podriadený alebo juniórny. Všeobecný 

a podriadený dlh sa vzťahujú k aktívam nezaťaženým zaistením. Podriadený resp. 

juniórny dlh vzniká spravidla dohodou veriteľov na uprednostnení pohľadávky veriteľa, 

alebo skupiny veriteľov pred iným veriteľom alebo jej skupinou. Takáto situácia môže 

vzniknúť pri niekoľkých úrovniach dlhového financovania, alebo pri regulačných 

požiadavkách na finančné inštitúcie. 

Ako  posledný v poradí na majetok spoločnosti stoja spoločníci alebo akcionári 

spoločnosti. Aj v ich prípade je možné  uprednostniť skupinu nárokov na reziduálny 

majetok. Akciové spoločnosti používajú dva typy cenných papierov, ktoré reprezentujú 

kapitál spoločnosti, a to prioritné (preferred) a kmeňové (common shares) akcie. 

“Typicky, držitelia prioritných akcií majú nárok na fixnú dividendu, ktorú obdržia pred 

vyplatením dividend kmeňovým akcionárom. Z tohto dôvodu uvádzame prioritné akcie, 

ako seniórne korporačné cenné papiere.” [Fabozzi, 2003]. Prioritné akcie však svojou 

povahou obsahujú charakteristiky kmeňových akcií, ale aj dlhu. Zo svojej povahy 



  

 

8

  

a seniority požívajú výhody seniority aj v prípade riešenia úpadku spoločnosti, a to tak, 

že v prípade možnosti uspokojenia reziduálnych nárokov sú uprednostnené pred 

klasickými kmeňovými akciami. Ako je už možné z kontexu pochopiť, ako posledné sú 

v prípade úpadku spoločnosti uspokojené práva akcionárov držiacich kmeňové akcie, 

alebo spoločníkov s obchodným podielom v spoločnosti. 

2. Definícia úpadku 

Neúspešné podnikateľské subjekty boli definované viacerými spôsobmi v snahe 

definovať a kategorizovať formálny proces zahrňujúci ekonomické problémy. 

V literatúre je možné nájsť viaceré generické termíny ako failure, insolvency, default, 

a bankruptcy.  Tieto pojmy sa častokrát používajú ako rovnocenné, aj keď sú zreteľne 

odlišné. Altman [Altman 1993] definuje tieto pojmy takto: 

Failure, podľa ekonomických kritérií, znamená že realizovaná výnosová miera 

(rate of return) investovaného kapitálu, so zarátaním rizika(with allowances for risk 

consideration), je značne a kontinuálne nižšia ako miera pri väčšine porovnateľných 

investícií. Je možné použiť aj iné ekonomické kritéria, zahrňujúce nedostatočné tržby na 

pokrytie nákladov, alebo nižšiu mieru priemernej návratnosti investície ako náklady na 

kapitál spoločnosti. Tieto ekonomické situácie nemajú žiadnu výpovednú hodnotu 

o existencii alebo ukončení činnosti spoločnosti. Rozhodnutia o ukončení určitých 

operácií sú založené na očakávaných výnosoch a schopnosti spoločnosti pokryť svoje 

variabilné náklady. Spoločnosť môže byť v ekonomickom „failure“ veľa rokov, avšak 

nemusí neplniť svoje aktuálne záväzky, pretože nemá nesplatené pohľadávky, alebo 

hroziace nesplatené pohľadávky.  

Insolvencia (insolvency) je jedným z ďalších pojmov označujúci negatívnu 

činnosť spoločnosti. Altman rozlišuje medzi technickou insolvenciou a insolvenciou vo 

zmysle bankrotu. Technická insolvencia nastáva v prípade, keď spoločnosť nie je 

schopná plniť svoje súčasné záväzky spôsobené nedostatkom likvidity. Domnievam sa, 

že namiesto technickej insolvencii tento stav lepšie vystihuje problém resp. kríza 

likvidity, keďže vystihuje formu problémov firmy bez používania pojmu insolvencie, 

ktorá najmä v našom prostredí môže viesť k mylným úsudkom. 

Insolvencia v zmysle bankrotu je viac kritická a indikuje skôr chronickú ako 

dočasnú situáciu. spoločnosť sa v tomto prípade nachádza v situácií, keď jej celkové 

záväzky prevýšia spravodlivé ocenenie jej celkových aktív. Reálna čistá hodnota firmy 

je teda negatívna. Pokiaľ technická insolvencia je jednoducho detekovateľná, či už 
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porovnaním čistého peňažného toku ku krátkodobým záväzkom , alebo pomocou 

prevádzkového kapitálu, insolvencia v druhom zmysle už vyžaduje obsiahlejšiu 

a komplexnejšiu analýzu, ktorá sa zvyčajne nevykoná, až pokiaľ sa nepredpokladá 

likvidácia aktív. 

Graf č.1   Zlyhané úvery v českom bankovom sektore (klientske úvery; v %, v mld. Kč) 
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Zdroj: ČNB, Správa o finančnej stabilite 2010/2011; Vývoj vo finančnom sektore 

 

Nasledujúci stav spoločnosti nevyhnutne spojený s úpadkom je „default“ . Default 

môže byť technický alebo právny and vždy v sebe zahŕňa vzťah medzi dlhujúcou 

spoločnostou a veriteľskou inštitúciou. K legálnemu defaultu dochádza v prípade keď 

dlžník poruší podmienku zmluvy s veriteľom, ktorá môže byť dôvodov na právne 

kroky, prípadne žaloby. Porušenie úverovej zmluvy napríklad v prípustnej výške 

zadlženia spoločnosti, stanovenej v úverovej zmluve, môže byť základom pre technický 

default. Takéto defaulty sú však v praxi prerokované, a zmluvné strany dospejú 

zvyčajne k náprave, avšak môžu slúžiť ako signál zhoršujúcej sa výkonnosti 

spoločnosti. Technický default sám o sebe však nie je zvyčajne dostatočným dôvodom 

pre viac formálny default alebo zahájenie insolvenčného konania. 

Nakoniec sa tu nachádza pojem bankrot . Jeden typ bankrotu je už popísaný vyššie 

a odkazuje na čistú hodnotu spoločnosti. Druhou, oveľa zreteľnejšou možnosťou, je 

formálne prehlásenie bankrotu spoločnosti, v našom prostredí podanie návrhu na začatie 

insolvenčného konania na súd, spojený s návrhom na konkurz a teda predaj aktív, alebo 

návrh na reštrukturalizáciu.  
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Vyššie spomenuté pojmy sa často krát používajú ako ekvivalentné, avšak z popisu 

je zrejmé že je medzi nimi možné nájsť podstatné rozdiely, ktoré takéto používanie 

vylučujú. Tento lingvistický stav však nie je obzvlášť počudovania hodný, keďže 

v slovenskom jazyku neexistujú často krát k týmto pojmom zaužívané ekvivalenty, 

ktoré by dokázali dostatočne jasne vymedziť rozdiely medzi nimi. Samozrejme, že 

lexikálny problém nastáva aj rôznym používaním týchto pojmov v zahraničnej 

literatúre. Najproblematickejšia časťou sa javí pojem solvencie (solvency). 

Najmarkantnejší rozdiel spočíva najmä v používaní tohto pojmu v českej ale aj 

slovenskej terminológií, najmä vo význame adjektíva, kedy sa pod insolventnou 

spoločnostou rozumie spoločnosť, ktorá sa nachádza už vo formálnom procese 

insolvenčného konania, avšak reálne tento formálny stav ešte nemusel nastať.   

 

2.1 Úpadok v ekonomickom význame 

Úpadok je možné definovať aj v ekonomickom význame. Tieto významy sa však 

samozrejme prekrývajú už s vyššie definíciami. Richter [Richter 2008a] definuje tri 

druhy problémov, pri ktorých je možné nájsť jasné prieniky s uvedenými pojmami, 

avšak pridáva aj efektívne možnosti riešenia 

Ekonomická kríza - nastáva, pokiaľ čistá súčasná hodnota aktív spoločnosti je 

záporná, a z hľadiska finančného ocenenia by teda podnik mal v aktuálnej podobe 

ukončiť činnosť. Z pohľadu insolvenčného práva je spoločnosť v úpadku a jej aktíva by 

mali byť predané po častiach k efektívnejšiemu využitiu, pokiaľ sa však v aukcii 

nenájde záujemca, ktorý ich dokáže riadiť a využiť lepšie. 

Finančná kríza – nastáva, pokiaľ čistá súčasná hodnota očakávaných peňažných 

tokov generovaných majetkom spoločnosti je pozitívna, ale veľkosť záväzkov dlžníka 

presahuje súčasnú hodnotu týchto peňažných tokov. Z pohľadu insolvenčného práva je 

spoločnosť v úpadku, jej aktíva však z celospoločenského pohľadu produkujú pozitívnu 

hodnotu. V tomto prípade môže byť efektívnejším riešením úpadku reštrukturalizácia 

kapitálovej štruktúry spoločnosti s tým, že aktívu budú i naďalej ponechané v jej 

rukách. 

Výpadok likvidity - pri tomto prípade sa navonok prejavujú symptómy úpadku (nie 

je schopná platiť svoje splatné záväzky) aj napriek tomu, že čistá súčasná hodnota 

očakávaných peňažných tokov generovaných jej majetkom presahuje výšku záväzkov 

spoločnosti. K tejto situácií môže dôjsť vtedy, pokiaľ finančný systém z nejakého 
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dôvodu zlyhá vo svojej úlohe poskytovať likviditu solventnému dlžníkovi.  Z pohľadu 

insolvenčného práva spoločnosť nie je v úpadku a spoločensky efektívnym riešením je 

odloženie splatnosti, alebo infúzia likvidity. Pokiaľ k nim však nedôjde, môže byť 

z dôvodov spoločne užívaného zdroja aj tak nutné zahájiť insolvenčné konanie. 

3.  „General bankruptcy model“ 

Na základe rozhovorov, predošlých štúdií a vybranej vzorky 12 zbankrotovaných 

Belgických spoločností, usporiadaných podľa kritérií veľkosti, veku a priemyselného 

odvetvia, Ooghe and De Prijcker [Ooghe, De Prijcker 2006] navrhli 4 hlavné typy 

procesu úpadku. Tieto procesy spájajú fundamentálne príčiny bankrotu s finančnými a 

nefinančnými následkami a sú prezentované takto: 

1. Prvý proces popisuje úpadok neúspešnej novozaloženej spoločnosti, vedenej 

manažmentom so značne nedostatočnými manažérskymi a odbornými 

skúsenosťami.  

2. Druhým je proces zlyhania ambicióznej rastúcej spoločnosti, ktorá má (po 

neúspešnej investícií) nedostatok finančných prostriedkov na úpravu spôsobu 

podnikania spôsobenú zmenami prostredia. 

3. Tretím je proces žiarivo rastúcej spoločnosti, vedenými prehnane sebaistým 

manažmentom bez realistického pohľadu na finančnú situáciu spoločnosti. 

4. Štvrtým typ procesu úpadku popisuje graduálne chátranie zavedených 

spoločností, ktorých manažment stratil kontakt s meniacim sa prostredím. 

Predpovede korporátnych bankrotov sa sústreďujú najmä na finančné faktory, často 

vylučujúce nefinančné premenné. V záujme zachovať širšiu perspektívu Ooghe and 

Waeyaert [Novak, Sajter 2007: 2 ] navrhli “všeobecný model úpadku”, v ktorom 

rozlišujú päť previazaných skupín externých a interných príčin bankrotu. Tieto príčiny 

sú: 

1. Všeobecné prostredie – ekonomické, technologické, politické a sociálne 

faktory, alebo faktory spojené so zahraničím. Napríklad funkčnosť a efektivita 

finančného trhu a inštitúcií, konanie a regulácia vlády. 

2. Bezprostredné okolie – interakcie so zúčastnenými stranami: zákazníci, 

dodávatelia, konkurencia, banky, iné úverové inštitúcie a akcionári. 

3. Charakteristika manažmentu alebo podnikateľa – motivácia, kvalita, 

schopnosti a osobnostné črty manažmentu sú vnímané ako najkritickejší činiteľ 

pri úpadku spoločnosti. 
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4. Firemná politika  – ustanovená manažmentom, zahŕňa stratégiu a investície, 

marketing a predaj, administratívu, financie, ľudské zdroje a správu korporácie. 

5. Charakteristika spoločnosti – veľkosť, vek, priemyselné odvetvie. 

 

Kombináciou vyššie spomenutých príčin a procesov úpadku, je možné získať 

náhľad na špecifický pôvod bankrotu pre každý proces a je možné príčiny úpadku 

systematicky kategorizovať do jednotlivých skupín.  

 

3.1 Úpadok neúspešnej novozaloženej firmy 

Tento typ úpadku je najčastejší. Veľa spoločností ukončí svoju činnosť do piatich 

rokov po začiatku podnikania. Bez signifikantného rastu a bez zisku ich veľa nemá 

šancu prežiť. Podľa predchádzajúcich typových skupín, môže byť bankrot 

novozaložených spoločností kategorizovaný nasledujúco: 

• Všeobecné prostredie - recesia v odvetví 

• Bezprostredné okolie - nedostatok zákazníkov/ nespokojnosť zákazníkov, 

nedôvera na rôznych úrovniach (banky, zákazníci, dodávatelia) 

• Charakteristika manažmentu - nedostatočné schopnosti a skúsenosti vo 

viacerých oblastiach, unáhlenosť, autoritárske vedenie spoločnosti 

• Firemná politika - žiadne strategické zálohy, neprimerané kapitálové výdavky, 

nedostatočné finančné plánovanie, závažné prevádzkové pochybenia 

 

Najčastejším dôvodom bankrotu v tomto konkrétnom úpadkovom procese je 

neadekvátna kvalita manažmentu, keďže novoetablovaný manažment trpí nedostatkom 

znalostí a skúseností vo viacerých oblastiach podnikania. 

3.2 Zlyhanie ambicióznej rastúcej spolo čnosti 

Ambiciózne rastúce spoločnosti majú slabšiu finančnú štruktúru. Ich úpadok začína 

často krát už na začiatku ich podnikania, keď sú ešte nové alebo malé. Z tohto dôvodu 

sú tieto spoločnosti viac zraniteľné v prípade, že expanzívna stratégia má horší 

výsledok, ako bol očakávaný. Najčastejšie môže byť pôvod úpadku medzi 

ambicióznymi spoločnosťami nájdený v týchto skupinách: 

• Všeobecné prostredie- slabý trh cenných papierov, nárast cien surovín a 

materiálov 
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• Bezprostredné okolie- úbytok zákazníkov, nedôvera 

• Charakteristika manažmentu - chybný odhad obratu, nadhodnotené riziko, 

prehnaný optimizmus 

• Firemná politika  - prehnané kapitálové výdavky, nadhodnotený predaj, 

nedostatok odborných znalostí 

 

Špecifikom druhého procesu je značné nadhodnotenie dopytu po produktoch 

spoločnosti aj napriek skúsenostiam a kvalifikácii manažmentu následkom prehnaného 

optimizmu alebo neinformovanosti o veľkosti a štruktúre trhu.  

3.3 Bankrot žiarivo rastúcej spolo čnosti 

Tento typ procesu úpadku je podobný predošlému (zlyhanie ambicióznej rastúcej 

spoločnosti). Rozdiel spočíva najmä v kapitálovej štruktúre a v charakteristike 

manažmentu. Na rozdiel od predošlého prípadu tento typ spoločnosti je úspešnej 

etablovaný na scéne niekoľko rokov pred výraznou expanziou a má silné finančné 

zázemie. Tieto spoločnosti implementujú novú stratégiu, ktorá je spočiatku úspešná, čo 

vedie k manažment k prehnanému optimizmu a strate kontaktu s realitou. Na rozdiel od 

predošlého typu majú tieto spoločnosti možnosť prežiť nesprávny investičný plán vďaka 

ich finančným rezervám, avšak často pre stratu kontaktu s realitou, manažment už 

nedokáže zabrániť bankrotu.  Aplikovať príčiny do skupín je možné nasledujúco: 

• Všeobecné prostredie - slabý akciový trh, recesia v odvetví 

• Bezprostredné okolie – nedôvera, konkurencia, ako dôsledok malej 

flexibility  

• Charakteristika manažmentu - príliš optimistický 

• Firemná politika  - prehnané kapitálové výdavky, extrémne zadlženie 

v pomere k vlastnému kapitálu (gearing), neprispôsobený manažment 

a operačná štruktúra 

3.4 Graduálne chátranie zavedenej spolo čnosti 

Tento typ spoločnosti existoval po niekoľko rokov avšak rozdiel spočíva 

v nedostatku motivácie a odhodlania manažmentu strnulých vodcov, ktorí udržujú vieru 

v stratégie ktoré boli úspešné v minulosti. Ľahostajnosť a letargia im neumožňuje 

postrehnúť postupné zmeny v prostredí. Príčiny úpadku je možné nájsť v týchto 

kategóriách:  
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• Všeobecné prostredie - zmena legislatívy, ekonomické zmeny v zahraničí 

• Bezprostredné okolie - konkurencia so strategickou výhodou 

• Charakteristika manažmentu - nedostatočná motivácia a odhodlanie, 

nečinnosť a zotrvačnosť 

• Firemná politika  - žiadne prispôsobenie meniacemu sa prostrediu, 

neprispôsobené kapitálové výdavky, operačná neefektívnosť 

 

Je očividné, že zjavnú príčinou úpadku v spomenutých procesoch je možné nájsť 

v oblasti riadenia podniku a s ním spojenou firemnou politikou. Manažment taktiež 

ovplyvňuje bezprostredné okolie, keďže dodávatelia, veritelia a najmä klienti nie sú 

často krát ochotní svojou spoluprácou resp. kúpou produktov podporovať zlé 

rozhodnutia manažmentu. Udržať a získať nových zákazníkov je veľkou výzvou aj pre 

najlepšie spoločnosti na trhu, čo iba dokresľuje zložitosť upadajúcich spoločností.  

Manažment ako jednu zo základných príčin úpadku spoločnosti rozoznáva aj 

Altman: „Zdrvujúcou príčinou jednotlivých firemných úpadkov je nejaký typ 

manažérskej nekompetencie. V prieskume (1991) viac ako 1 300 manažérov Buccino & 

Associates zistila, že kvalita manažmentu bola identifikovaná 88% respondentov ako 

hlavný rozdiel medzi úspechom a úpadkom.“ [Altman 1993:17]  V podobnom duchu sa 

vyjadruje aj Richter: „Je nepochybné, že vo významnej časti insolventných spoločností  

nastáva úpadok práve v dôsledku chybného či nepoctivého obchodného vedenia 

spoločnosti.” [Richter 2008a: 148] 

4. Princípy a logika insolven čného zákona 

Na insolvenčné právo je možné nahliadať ako na rozšírenie jednotlivých vzťahov 

medzi dlžníkmi a veriteľmi do určitého spoločného procesu. Tento vzťah sa stáva o to 

viac mimoriadny v prípade, ak dlžník nemá dostatok prostriedkov na uspokojenie 

všetkých veriteľov. Keďže mimoriadnym záujmom každého veriteľa je logicky 

“sebecký” záujem uspokojiť svoju pohľadávku bez ohľadu na ostatných, stojí 

uspokojenie pohľadávok mimo insolvenčné právo na princípe kto skôr príde, ten skôr 

melie. Otázkou v jadre insolvenčného práva je, či môže byť implementovaný lepší 

systém, ktorý by bol hodný nákladov na jeho činnosť. Jackson tvrdí, že keďže veritelia 

majú konfliktné práva, existuje tendencia v ich snahe uspokojiť svoje pohľadávky 

urobiť situáciu (dlžníka) horšou. Vymáhanie pohľadávok skrz individuálne prostriedky 
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veriteľov produkuje rôzne problémy. Jedným spôsobom, ako charakterizovať problém 

je ako hru viacerých hráčov - typu väzňovo dilema, kde v prípade základných 

problémov pri spolupráci sa očakáva horší výsledok pre skupinu hráčov ako celku. Iný 

spôsob, ako je možné nazrieť na daný problém je určitá forma problému spoločne 

užívaného zdroja (common pool problem). Tak ako nespolupracujúci rybári vylovia 

rybník, veritelia ženúci sa individuálne čo najrýchlejšie a chaoticky za aktívami, znižujú 

ich hodnotu aktív celku, a v konečnom dôsledku poškodzujú aj samých seba. [Jackson 

2001:10]: 

Pre ekonómov sú dobre známe aj základné premisy o správaní agentov, na ktorých 

stoja uvedené teórie a to neschopnosť (nemožnosť) urobiť spoločné rozhodnutie, 

sebeckosť a vypočítavosť a nie altruizmus agentov a že výsledok individuálnych činov 

je horší ako riešenie založené na spolupráci.  

Insolvenčné právo poskytuje spôsob ako nesúrodé nároky veriteľov spojiť do  

kolektívneho a hlavne povinného konania. Ako odpoveď na problém spoločne 

užívaného zdroja je cieľom práva zabezpečiť, aby individuálne činy veriteľov neznížili 

agregátnu hodnotu aktív, ktoré majú slúžiť na ich uspokojenie.  

Jednotný proces namiesto individuálnych vymáhaní pohľadávok je lacnejší. 

V prípade individuálneho postupu, každý veriteľ vynaloží značné prostriedky na 

vydobytie svojej pohľadávky. Keďže každý veriteľ si je vedomý faktu, že musí poraziť 

ostatných veriteľov pri pretekoch o aktíva, musí vynaložiť značné transakčné náklady 

na monitoring dlžníka, ostatných veriteľov či štátnych inštitúcií, aby sa nedostal 

v prípade delenia koristi, na miesto, kde by mu už nič neostalo. Takýto systém sa pri 

započítaní asymetrie veľkosti hráčov, tržných nedokonalostí a morálneho hazardu môže 

ešte predražiť. 

Systém, v ktorom individuálne vymáhanie vedie k suboptimálnej rovnováhe je 

drahší ako spoločné konanie. V praktickom svete by to viedlo k zníženiu dostupnosti 

kapitálu, keďže finančné inštitúcie by zohľadnili vyššie riziko plynúce z agregátne 

nižšej úrovne vydobytých pohľadávok, čo by mohlo mať zásadný vplyv najmä na 

menšie podniky, ktoré by v súťaži o aktíva efektívne nedokázali konkurovať veľkým 

spoločnostiam, ktoré si  môžu dovoliť značne vyššie výdavky na monitoring a právne 

služby. 
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5.  Insolven čný zákon 

Nový insolvenčý zákon, konkrétne zákon č. 182/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ďalej len InsZ) ktorý nadobudol 

účinnosť 1.1.2008. Nahradil zákon č. 328 /1991 o konkurze a vyrovnaní, ktorý 

prejavoval značné nedostatky. Keďže zákon o konkurze a vyrovnaní bol prijatý ako 

jeden z prvých porevolučných zákonov, doplatil na pre tú dobu príznačnú chybu 

právnych noriem kreujúcich a znovu zavádzajúcich tržné hospodárstvo a konkurenciu, 

a to nedostatočnú predvídavosť budúceho vývoja. Následne boli nutné časté 

novelizácie, z čoho plynula nepriehľadnosť zákona a s ňou spojené komplikácie 

v súdnom procese. Podobný názor zastávajú aj Kouba, Vychodil a Roberts: „Obchodní 

zákoník a Zákon o konkursu a vyrovnání byly podobně zanedbány jako legislativní 

úprava kapitálového trhu, což znamenalo především slabou ochranu práv minoritních 

akcionářů a nedostatečnou pozici věřitelů vůči dlužníkům.” [Kouba, Vychodil, Roberts  

2005: 58] 

Nový zákon si dáva podľa ministerstva spravodlivosti1 za cieľ „zaistenie väčšej 

transparentnosti a predvídateľnosti úpadkového konania, posilnenie postavenia 

veriteľov, motivácia dlžníka k snahe riešiť svoj úpadok včas, možnosť sanácie dlžníka 

tam, kde je to vhodné a celkové zrýchlenie a zefektívnenie úpadkového konania.” Na 

rozdiel od predošlej právnej úpravy, nový zákon zjednocuje proces insolvenčného 

konania, namiesto samostatných konaní konkurzu resp. vyrovnania. Zákon taktiež 

zaviedol nové inštitúty a možnosti riešenia úpadku. Jedná sa najmä o osobný bankrot, 

reorganizáciu a z preventívneho hľadiska užitočný nástroj v podobe inštitútu hroziaceho 

úpadku. Ultimátnym účelom zákona je opäť podľa ministerstva spravodlivosti ČR 

„riešiť úpadok dlžníka v rámci súdneho riadenia tak, aby došlo k usporiadaniu 

majetkových vzťahov osobám dotknutých dlžníkovým úpadkom alebo hroziacim 

úpadkom, k čo najväčšiemu a zásadne pomernému uspokojeniu dlžníkových veriteľov.” 

Ďalšou a podstatnou novinkou, ktorú priniesol insolvenčný zákon je insolvenčný 

register. Medzi jeho základné úlohy patrí evidencia a registrácia spisov subjektov 

v insolvenčnom konaní. Z pohľadu insolvenčnej praxe sa však ako oveľa dôležitejšia 

javí informatívna úloha vo vzťahu k subjektom konania. Register je prístupný 

k nahliadnutiu na internete pre každú osobu a nie len pre účastníkov konania, čo 

odbúrava transakčné náklady spojené s vyhľadávaním informácií, najmä so skúmaním 

                                                 
1 http://www.insolvencni-zakon.cz/obecne-informace/insolvencni-pravo.html 
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výšky pohľadávok. Taktiež znižuje náklady súdom, keďže je možné efektívne doručiť 

uverejnené dokumenty elektronicky. V insolvenčnom registri sa zverejňujú všetky 

rozhodnutia súdu a ďalšie písomnosti, dokonca sa v registri oznamuje zahájenie 

insolvenčného konania do dvoch hodín od podania návrhu (resp. do dvoch hodín 

v rámci pracovnej doby súdu). Insolvenčný register spružňuje a spriehľadňuje celé 

insolvenčné konanie.  

Prijatie nového zákona je možné označiť za jednoznačný pozitívny posun oproti 

staršej právnej úprave. Na druhú stranu je nanajvýš hodné polemiky, či sa zvýšila 

právna istota novým zákonom, keďže aj tento zákon je pomerne často novelizovaný 

a navyše chýba dostatočná judikatúra v niektorých právnych otázkach.  

 

5.1 Právny úpadok 

Na rozdiel od rôznych ekonomických termínov, insolvenčné právo potrebuje 

presnú, alebo čo najpresnejšiu definíciu úpadku.]“ Ak je podstatou úpadku to, že 

hodnota majetku dlžníka nepostačuje k zaplateniu jeho záväzkov, ponúka sa prirodzená 

možnosť použiť túto skutočnosť ako definíciu insolvencie pre účely insolvenčného 

práva.”  [Richter 2008a:124] Zákon však túto pomerne širokú definíciu, aj keď 

z princípu asi najlepšiu, definuje pomerne precíznejšie.  

Pod pojmom insolvenčné konanie česká právna úprava v zákone číslo 182/2006 

vymedzuje pojem insolvenčného konanie ako súdne konanie, ktorého predmetom je 

dlžníkov úpadok, alebo hroziaci úpadok a spôsob jeho riešenia. Úpadok vo význame 

insolvenčného zákona je možné rozdeliť na platobnú neschopnosť a predĺženie. Dlžník 

je podľa §3 odst. 1 v úpadku vo forme platobnej neschopnosti ak má 

a. Viac veriteľov 

b. Peňažné záväzky po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti 

c. Tieto záväzky nie je schopný plniť (platobná neschopnosť) 

Je dôležité spomenúť, že tieto podmienky musia byť splnené súčasne, aby bolo 

možné vyhlásiť úpadok súdom. Prvá podmienka mnohosti veriteľov nie je explicitná čo 

do počtu veriteľov, avšak je možné predpokladať, že viac znamená, najmenej 2. Toto 

tvrdenie je možné odvodiť aj z možnosti zamietnutia insolvenčného návrhu podaného 

veriteľom, ak súdu nebolo preukázané, že navrhovateľ a aspoň jedna ďalšia osoba má 

proti dlžníkovi splatnú pohľadávku (§143 odst. 2). V určitých situáciách môže byť 

pomerne komplikované a nákladné nájsť iných veriteľov s nesplatenými pohľadávkami. 
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Tento problém však v praxi nenastáva, keďže každý veriteľ má záujem v prvom rade 

postupovať samostatne, keďže pri exekučné konanie je rýchlejšie a minimálne časovo 

efektívnejšie ako insolvenčné. 

Druhý odstavec rovnakého paragrafu definuje štyri právne domnienky, kedy dlžník 

nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky, a teda bližšie špecifikuje platobnú 

neschopnosť.  

a. Zastavil platby podstatnej časti svojich peňažných záväzkov, alebo 

b. Ich neplní po dobu dlhšiu ako 3 mesiace po lehote splatnosti, alebo 

c. Nie je možné dosiahnuť uspokojenie niektorej zo splatných peňažitých 

pohľadávok voči dlžníkovi výkonom rozhodnutia alebo exekúciou, alebo 

d. Nesplnil povinnosť predložiť zoznamy uvedené v §104 odst. 1, ktorú mu 

uložil insolvenčný súd 

Tieto domnienky sú zo strany dlžníka vyvrátiteľné, v tomto prípade však nie je 

potrebné splniť všetky podmienky ale iba jednu. Tu však dochádza k značnej 

komplikácií, pretože aj pri týchto podmienkach môže nastať situácia, kedy by 

insolvenčnému návrhu čelil podnik, ktorého situácia nie je natoľko zlá. Je nanajvýš 

vhodné, aby insolvenčný súd posudzoval situáciu dlžníka komplexne, či v skutočnosti 

majetok dlžníka nielen nepostačuje k zaplateniu záväzkov, ale ani v blízkej budúcnosti 

tieto záväzky nebude môcť plniť.  

Za zmienku stojí, že sa jedná o peňažné záväzky a nie o plnenie z pohľadu tovarov 

alebo služieb. Musí sa jednať o objektívnu neschopnosť plniť svoje záväzky, keďže 

subjektívne dôvody neplatenia je možné efektívne” odstrániť exekučným konaním.  

Sporným sa hneď na prvý pohľad javí obmedzenie nesplatených peňažitých záväzkov. 

Kotoučová rieši problém podstatnej časti takto: “Aj keď k definovaniu tohto stavu v 

súčasnej dobe z pochopiteľných dôvodov neexistuje judikatúra, je možné tvrdiť, že za 

podstatnú časť peňažných záväzkov dlžníka pri neplatení záväzkov je možné považovať 

taký rozsah, kedy v rámci bežnej platobnej morálky dlžníka sa jedná o ľahko 

vypozorovateľný exces v rozsahu vykonávania platieb. Pod tento pojem je možné 

zahrnúť taký rozsah peňažných záväzkov dlžníka, ktorý prekračuje výšku jednej 

polovice všetkých splatených záväzkov dlžníka.“ [Kotoučová 2010: 12] 

Nemenej dôležitou domnienkou je nemožnosť dosiahnuť uspokojenie veriteľov 

výkonom rozhodnutia alebo exekúcie voči dlžníkovi. Na tomto mieste sa už nevyžaduje 

podstatná časť nesplatených pohľadávok, a to z dôvodu, že aj jedna pohľadávka, ktorá 

nemôže byť uspokojená vyššie spomenutým spôsobom vyvoláva dôvodné pochybnosti 
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o solventnosti dlžníka. Dokonca túto podmienku nutne nemusí spĺňať voči 

navrhovateľovi, ale voči inému veriteľovi. Pri neplnení povinnosti predložiť zoznamy, 

uložené insolvenčným súdom vyvoláva rovnako pochybnosti o solventnosti dlžníka 

a hlavne pri nesplnení tejto podmienky dochádza  k zásadnému narušeniu 

dôveryhodnosti dlžníka a jeho dobrej viery uhradiť svoje záväzky. Podľa §104 odsek 1 

sa jedná o zoznamy dlžníkovho majetku vrátane pohľadávok s uvedením svojich 

dlžníkov, zoznam záväzkov s uvedenými veriteľmi, zoznam zamestnancov a listiny, 

ktoré dokladajú úpadok alebo hroziaci úpadok. V prípade podania insolvenčného 

návrhu veriteľom, súd požiada o predloženie týchto zoznamov vždy. 

Insolvenčný zákon nastavil podmienky relatívne nekompromisne. Avšak platobná 

neschopnosť dlžníka nemusí byť nutne spôsobená dlžníkom, na ktorého bol podaný 

insolvenčný návrh. Môže sa jednať o v našich zemepisných šírkach populárnu druhotnú 

platobnú neschopnosť, ktorá vzniká v dôsledku neskorých platieb odberateľov tovarov 

alebo služieb. Tento stav následne spôsobuje nedostatok hotovosti, a následne sa 

platobná neschopnosť prenáša na ďalšie subjekty. Podľa tlačovej správy Hospodárskej 

komory Českej republiky zo dňa 2.6.2011 český podnikatelia splácajú svoje faktúry 

priemerne za 47 dní, tj. o 17 dní neskôr ako bolo dohodnuté. Na neskorých platbách sa 

významne podieľa štát a zložité pravidlá pre zadávanie verejných zákazok. V minulom 

roku narástol počet splatených faktúr v období 31 až 60 dní, a to z 22 na 28 %. 

Insolvenčný zákon však pamätá aj na takúto možnosť, a v časti venovanej iným 

rozhodnutiam o insolvenčnom návrhu a to konkrétne v § 143 ods. 3 hovorí: Ak nie je 

dlžník v úpadku pre predĺženie, zamietne insolvenčný súd insolvenčný návrh podaný 

veriteľom aj vtedy, ak dlžník jednajúci v dobrej viere osvedčí, že jeho platobná 

neschopnosť vznikla v dôsledku protiprávneho jednania tretej osoby a že so zreteľom 

k všetkým okolnostiam je možné dôvodne predpokladať, že ju odvráti v dobe do 3 

mesiacov  po splatnosti jeho peňažitých záväzkov. 

Na tomto mieste je dôležité spomenúť, že v prípade úpadku z dôvodu platobnej 

neschopnosti dlžníka sa bremeno tvrdenia a bremeno dôkazu prenáša na dlžníka. Zákon 

tento stav nikde explicitne neuvádza, avšak plynie z faktu, že dlžník, ktorý oponuje 

návrhu veriteľa, je jediným subjektom, ktorého záujmom je vyvrátenie právnej 

domnienky. 
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5.2 Pred ĺženie 

Predĺženie ako dôvod na zahájenie insolvenčného konania je uvedený v § 3 odst. 3. 

Tento typ právneho úpadku sa podľa uvedeného odseku vzťahuje na podnikateľa a to 

buď právnickú alebo fyzickú osobu. Podnikaním sa podľa § 2 obchodného zákonníka 

rozumie „sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne podnikateľom vlastným menom 

a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.” Predĺženie nastáva v prípade 

ak má dlžník viacero veriteľov, avšak najdôležitejšiu podmienkou predĺženia spĺňa ak 

súhrn jeho záväzkov prevyšuje hodnotu jeho majetku. Obmedzenie na podnikateľa 

plynie z prozaických dôvodov, a to nutnosti viesť účtovníctvo, keďže inak by definícia 

predĺženia strácala svoje opodstatnenie. Pokiaľ pri platobnej neschopnosti je 

pravdepodobnosť iba časovo obmedzených problémov v schopnosti plniť svoje 

záväzky, pri predĺžení je už táto možnosť dosť nepravdepodobná. Ďalší podstatný 

rozdiel oproti platobnej neschopnosti  tvorí fakt, že pri tomto druhu úpadku sa počíta 

s celkovými záväzkami, a nie len so splatnými. Do oceniteľného majetku dlžníka, ktorý 

sa porovnáva s výškou záväzkov sa zahŕňa tak majetok hmotný ako nehmotný.  

Problém nastáva pri oceňovaní majetku, keďže rozdiel medzi hodnotami vedenými 

v účtovnej knihe a reálnou hodnotou firmy môže byť, a často krát je značne rozdielny. 

Pre účely insolvenčného konania prichádza do úvahy v prípade predĺženia z rôznych 

metód oceňovania podniku najmä ocenenie likvidačnou metódou (likvidačný zostatok) 

alebo ocenenie  za predpokladu pokračovania podniku (going concern). Podľa Hótovej a 

Krča však toto členenie nie je plne relevantné, keďže plne určujúcou determinantou 

rozhodovania o voľbe metódy je v tomto prípade spravidla obmedzená disponibilita 

nevyhnutných informácií a podkladov. [Hótová, Krč 2008] Vo väčšine prípadov 

insolvenčných návrhov u malých a stredných podnikov dochádza k obmedzeniu týmito 

faktormi:  

1. K dispozícií sú iba účtovné uzávierky 

2. Hodnotenie je takmer vždy vykonávané s časovým odstupom 

3. V dôsledku časového odstupu je spravidla nemožné spätne zistiť reálnu 

hodnotu aktív 

V dôsledku tohto, je teda vo väčšine prípadov nemožné použiť substančné metódy 

na princípe reprodukčných cien a rovnako nie je možné použiť metódu likvidačných 

cien na báze precenenia aktív a cudzích zdrojov. V tento okamžik je teda možnosť 
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voľby metódy redukovaná na využitie princípu historických cien, teda za koľko bol 

majetok pôvodne obstaraný po účtovných korekciách v rozvahe.  

Pri tejto metóde však dochádza k zjavným rozdielom medzi účtovnou a tržnou 

hodnotou. Najmarkantnejší rozdiel je možné nájsť spravidla v nehmotnom majetku, 

keďže dochádza k morálnemu zastaraniu, obmedzeniu prevoditeľnosti z dôvodu 

licencií, prípadne faktickej neprevoditeľnosti. Pri iných položkách rozdiely medzi 

tržnou a účtovnou hodnotou môžu značne fluktuovať, ako napríklad v prípade 

nehnuteľností alebo dlhodobého finančného majetku, kedy sa nadobúdacia cena od 

tržnej môže značne líšiť ako v pozitívnom, tak negatívnom smere. V praxi sa však môže 

stať, že do ocenenia zvážení je možné zahrnúť aj budúce výnosy, ak je možné dôvodne 

predpokladať pokračovanie činnosti podniku.  

Pokiaľ v prípade úpadku vo forme platobnej neschopnosti je možné očakávať, že 

insolvenčné návrhu budú podávané ako veriteľmi, tak dlžníkmi pri predĺžení sa bude 

jednať prevažne o dlžníkov, keďže iné strany nie sú schopné osvedčiť úpadok dlžníka 

na základe účtovných kníh, keďže k ním nemajú prístup. 

5.3 Hroziaci úpadok 

Dlžník však okrem prípadu už existujúceho úpadku má podľa InsZ možnosť podať 

insolvenčný návrh aj z dôvodu hroziaceho úpadku. Hroziaci úpadok definuje zákon v § 

3 odsek 4 takto: “ O hroziaci úpadok ide vtedy, ak je možné so zreteľom k všetkým 

okolnostiam dôvodne predpokladať, že dlžník nebude schopný riadne a včas splniť 

podstatnú časť svojich peňažných záväzkov.” Motivácia tohto ustanovenia je pomerne 

zjavná, a to predísť vysokým finančným škodám, ktoré sú pri reálnom úpadku vyššie, 

a taktiež je možné situáciu riešiť časovo skôr a spoločensky prijateľnejšími spôsobmi, 

najmä reorganizáciou a moratóriom, čo zvyšuje motiváciu dlžníka podať takýto návrh, 

keďže to zvyšuje jeho šance na zachovanie vlastníctva takéhoto podniku. Podľa § 97 

insolvenčný návrh v tomto prípade môže podať iba dlžník, pretože veritelia nemajú 

podobne ako pri predĺžení prístup k účtovným knihám dlžníka, dostatok informácií 

o peňažných tokoch alebo investíciách. 

Podľa § 98 insolvenčného zákona je dlžník, prípadne manažment firmy v 

(hroziacom) úpadku dokonca povinný podať insolvenčný návrh bez zbytočného odkladu 

potom, čo sa dozvedel alebo pri náležitej starostlivosti mal dozvedieť o svojom úpadku. 

Podľa Richtera [Richter 2008a] je porušenie tejto povinnosti sankcionované pomerne 

drakonickou civilnou zodpovednosťou veriteľom spoločnosti – škoda, alebo iná ujma, 
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za ktorú manažment spoločnosti podľa § 99 odst. 2 InsZ zodpovedá, spočíva v rozdiele 

medzi v insolvenčnom riadení zistenou výškou pohľadávky prihlásenej veriteľom 

k uspokojeniu a čiastkou, ktorú veriteľ v insolvenčnom konaní na uspokojení tejto 

pohľadávky obdržal. Dôkazné bremeno pritom spočíva na dlžníkovi (manažmente) (§ 

99 odst. 3 InsZ).  

5.4 Zahájenie insolven čného konania 

Zásadnou požiadavkou na zahájenie insolvenčného konania je dostatok majetku 

dlžníka. Insolvenčný zákon v § 144  stanovuje podmienky, pri ktorých splnení je možné 

súdom zamietnuť insolvenčný návrh pre nedostatok majetku. V skratke sa jedná 

o prípady keď je dlžníkom právnická osoba – obchodná spoločnosť zrušená súdom, 

likvidátorom je súdom ustanovená osoba zo zoznamu insolvenčných správcov 

a majetok takejto spoločnosti nepostačuje k úhrade nákladov insolvenčného konania.  

Základom tohto inštitútu je, aby majetok dlžníka bol vyšší ako náklady na súdne 

konanie a aby sa predišlo nákladnému a zdĺhavému procesu, ak je zjavné, že takéto 

konanie nie je ekonomicky efektívne. Spravidla sa jedná o nefunkčné, alebo umelo 

vytvorené spoločnosti bez reálnej činnosti. Aj napriek nedostatku majetku dlžníka je 

možné zahájiť insolvenčné konanie, a to vtedy, ak navrhovateľ v súlade so zákonom 

zaplatil požadovanú zálohu na náklady insolvenčného konania. 

Dôležitým ochranným prvkom dlžníka proti šikanóznym a špekulatívnym návrhom 

na insolvenčné konanie, ktoré môžu vážne poškodiť povesť subjektu tvorí ustanovenie § 

147 odst. 1 InsZ hovorí: „Ak konanie o insolvenčnom návrhu veriteľa bolo zastavené 

alebo insolvenčný návrh bol odmietnutý vinou insolvenčného navrhovateľa, má dlžník 

alebo iný dlžníkov veriteľ proti insolvenčnému navrhovateľovi právo na náhradu škody 

alebo inej ujmy, ktorá mu vznikla zahájením insolvenčného konania a opatreniami 

prijatými v jeho priebehu.” Toto pomerne nesporné nariadenie však zákon ešte sprísňuje 

v druhom odstavci, kde hovorí, že dlžník alebo iný dlžníkov veriteľ má právo na 

náhradu škody taktiež vtedy, ak bol insolvenčný návrh zamietnutý. To však neplatí ak 

bol návrh zamietnutý preto, že dlžník po jeho podaní splnil záväzky, ktoré osvedčovali 

jeho úpadok. Identifikáciu navrhovateľa zaručuje § 97 odsek 2 tak, že návrh musí byť 

opatrný úradne overeným podpisom osoby, ktorá ho podala, alebo jej zaručeným 

elektronickým podpisom.  Druhý odstavec čiastočne komplikuje situáciu veriteľovi, 

keďže aj návrh podaný v dobrej viere môže skončiť negatívne pre navrhovateľa. 

Situáciu komplikuje najmä informačná asymetria na strane veriteľa, avšak pozitívum je 
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na druhej strane možné nájsť v ochrane dlžníka. Toto ustanovenie tvorí priestor pre 

mimosúdne riešenie resp. narovnanie sporu, čo nesporne odľahčuje súdny systém.  

5.5 Insolven čné konanie 

Insolvenčné konanie je jednotným procesom, ktorý sa dá v princípe rozdeliť na tri 

časti. V prvej časti insolvenčného konania súd rozhodne, či sú splnené hmotnoprávne 

podmienky (hlavne úpadok dlžníka, dostatok majetku, prípadne zaplatená záloha na 

náklady konania) a procesneprávne podmienky (insolvenčný návrh, podmienky na 

strane súdu a účastníkov konania, zásada ne bis in idem2, prekážky moratória a taktiež 

overenie či sa nejedná o subjekt u ktorého je použitie InsZ vylúčene) na zahájenie 

konania,  v prípade že tieto podmienky sú naplnené, konanie prechádza do druhej časti 

a to rozhodnutia o spôsobe riešenia úpadku. V tretej fáze je potom riešený úpadok 

spôsobom, ktorý bol zvolený v druhej fáze a to najmä konkurzom alebo reorganizáciou. 

Túto hrubú kategorizáciu je samozrejme možné ďalej rozdeliť, avšak delenie závisí od 

spôsobu riešenia úpadku.  

Insolvenčné konanie je zahájené na základe insolvenčného návrhu dlžníka alebo 

veriteľa. Po zverejnení v insolvenčnom registri dochádza k automatickým účinkom 

insolvenčného konania, najmä k automatickému moratórium. Podľa Richter je jeho 

podstatou suspendovanie procesných práv individuálneho uspokojenia pohľadávok 

veriteľov všetkých tried a jeho nahradenie kolektívnym procesom uspokojenia 

pohľadávok veriteľov v rámci insolvenčného konania. [Richter 2008a: 211] Toto 

opatrenie ma v princípe dva účely. Za prvé zabrániť prípadnej deštrukcii hodnoty 

dlžníkovho majetku ako celku a za druhé podporovať princíp par conditio creditorum, 

čo znamená čo najviac vyrovnané právne možnosti veriteľov. Automatické moratórium 

suspenduje tri typy veriteľského procesu a to: nové konania, realizáciu existujúceho 

a nadobudnutie nového zaistenia a napokon výkon rozhodnutí a exekúcie.  

5.6 Prihlasovanie poh ľadávok 

Podľa § 488 občianskeho zákonníka je záväzkový právny vzťah pri ktorom 

veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka  a dlžníkovi vzniká 

povinnosť splniť záväzok. Napriek často krát prvotnému predpokladu chápania 

pohľadávky ako peňažného plnenia, z uvedenej definície je zjavné, že záväzkom môže 

byť aj nepeňažný. Najjednoduchšou formou pohľadávky, ktorú je možné uplatniť 
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v insolvenčnom konaní je splatná pohľadávka, ďalej sa prihlasujú nesplatné alebo 

pohľadávky viazané na podmienku, ale aj nepeňažné pohľadávky, resp. ich peňažný 

ekvivalent a pohľadávky neurčité, spravidla sa jedná o pohľadávky na náhradu škody.  

Pohľadávky sa uplatňujú v insolvenčném konaní prihláškou podľa  § 173, a to až 

do uplynutia lehoty stanovenej rozhodnutím o úpadku. Dôležitým faktom pre rýchlosť 

konania je časové obmedzenie možnosti podávať prihlášky, keďže na prihlášky podané 

po uplynutí lehoty súd neprihliada. 

Zo zloženia kapitálovej štruktúry je nám známe, že pohľadávky môžeme rovnako 

rozdeliť na zaistené a nezaistené. Podľa § 166 InsZ sa prihlasujú aj pohľadávky zaistené 

majetkom, ktorý náleží do majetkovej podstaty, a to aj pohľadávky za treťou osobou 

zaistené dlžníkovým majetkom. Takíto zaistení veritelia však môžu byť uspokojení iba 

z majetku poskytnutého k zaisteniu a to v rámci insolvenčného konania a nie mimo 

neho. Na druhej strane pohľadávky za dlžníkom zaistené majetkom tretej osoby nie sú 

podľa nového právneho režimu zaistenými pohľadávkami, ale prihlasujú sa ako 

nezaistené 

Niektoré pohľadávky InsZ vylučuje z uspokojenia v insolvenčnom konaní a to 

podľa § 170. Jedná sa najmä o úrok a poplatok z omeškania z predinsolvenčných 

pohľadávok, sankcie za nesplnenie záväzkov riadne a včas, keďže plnenie je z dôvodu 

insolvenčného konania nerealizovateľné a taktiež premlčané pohľadávky, jestvujúce už 

len ako naturálne obligácie.   

Prihlášky sú preskúmané správcom po formálnej stránke, podľa priložených 

dokladov, avšak aj po faktickej stránke, kedy môže správca poprieť prihlášku 

pohľadávky. Toto právo má však aj dlžník. Z logických dôvodov veritelia toto právo 

nemajú, keďže je v ich záujme aby výška prihlásených pohľadávok bola čo najnižšia. 

Takýmto konaním relatívne zvyšujú svoje finančné plnenie zo speňaženia majetku 

a taktiež môže ísť o záujem o strategickú kontrolu podniku v úpadku. 

5.7 Schôdza verite ľov 

Schôdzu veriteľov zvoláva a riadi insolvenčný správca. Insolvenčný zákon definuje 

veriteľský výbor a jeho náležitosti v § 56 až § 65. Právo zúčastniť sa schôdze veriteľov 

majú veritelia s prihlásenou pohľadávkou, dlžník, insolvenčný správca, štátne 

zastupiteľstvo, prípadne odborová organizácia. Hlasovacie právo je upravené princípom 

za každú 1 Kč pohľadávky pripadá jeden hlas. Medzi najdôležitejšie právomoci schôdzi 

                                                                                                                                               
2 Nie dvakrát v rovnakej záležitosti 
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veriteľov prísluší voľba a odvolanie členov veriteľského výboru, rozhodovanie 

o zotrvaní dočasného veriteľského výboru, a v prípade ak nie je ustanovený veriteľský 

výbor, vykonáva jeho funkciu. Veriteľský výbor o rozsahu 3 až 7 členov je ustanovený 

schôdzou veriteľov, v prípade ak ich je prihlásených viac ako 50. Členovia veriteľského 

výboru zodpovedajú za škodu alebo inú ujmu, ktorú spôsobili pri porušení svojich 

povinností, alebo neodborným výkonom svojej funkcie. 

5.8 Rozhodnutie o spôsobe riešenia úpadku dlžníka 

Český insolvenčný zákon dáva v § 4 ods. 1 rôzne možnosti ako riešiť úpadok 

dlžníka po zahájení inolvenčného konania. V zásade ich je možné rozdeliť takto: 

• Likvidačné 

o Konkurz 

o Zvláštne 

• Sanačné 

o Reorganizácia 

o Oddĺženie 

Rozhodujúcou sa na tomto mieste stáva voľba medzi konkurzom a reorganizáciou. 

Za štandardné riešenie je možné považovať konkurz. Možnosť reorganizácie vyžaduje 

splnenie určitých podmienok. Keďže základným kritériom insolvenčného konania je čo 

najväčšie uspokojenie pohľadávok veriteľov, je rozhodnutie o spôsobe konania vecou 

vyššieho výnosu. Stojí na ekonomickom zvážení, ktorá z možností je výhodnejšia.  

Pre nekonkurzné riešenie uvádza Richter nasledujúce: “ Konanie nekonkurzného 

typu bude na mieste iba u úpadcu, ktorého majetok má pozitívny going concern 

hodnotu, tzn. že jeho tržná hodnota v celku prevyšuje súčet tržných hodnôt jeho časti 

a zároveň túto hodnotu nie je možné za prijateľných transakčných nákladoch realizovať 

predajom.” [Richter 2008a: 345] Z tohto dôvodu zákon v § 316 určuje kvantitatívne 

kritéria možnosti pripustenia reorganizácie. Reorganizácia je prípustná ak celkový obrat 

dlžníka za posledné účtovné obdobie predchádzajúce insolvenčnému návrhu dosiahol 

čiastku aspoň 100 miliónov Kč, alebo ak dlžník zamestnáva najmenej 100 

zamestnancov v pracovnom pomere. Toto obmedzenie je možné obísť v prípade ak 

dlžník spoločne s insolvenčným návrhom alebo najneskôr do 15 dní po rozhodnutí 

o úpadku predložil súdu reorganizačný plán prijatý aspoň polovicou všetkých 

zaistených a nezaistených veriteľov.  
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5.9 Konkurz 

Cieľom konkurzu je pomerné, avšak maximálne uspokojenie pohľadávok 

veriteľov, a to výhradne z majetku dlžníka resp. jeho majetkovej podstaty, ktorý sa 

speňaží. Konkurz je univerzálnym riešením úpadku, keďže môže byť prehlásený na 

imanie fyzickej osoby ako aj právnickej. Konkurz je možné začať prehlásením 

insolvenčného súdu alebo konverziou z reorganizačného konania. Ako už bolo 

spomenuté konkurz má likvidačný charakter, keďže na jeho konci je subjekt vyradený 

z ekonomických aktivít, a právnické osoby následne zanikajú ako právne subjekty.  

Zákon definuje konkurz v § 244 InsZ. 

Podľa § 246  InsZ „Prehlásením konkurzu prechádza na insolvenčného správcu 

oprávnenie nakladať s majetkovou podstatou, ako aj výkon práv a plnení povinností, 

ktoré prináležia dlžníkov, pokiaľ súvisí s majetkovou podstatou. Insolvenčný správca 

vykonáva najmä akcionárske práva spojené s akciami zahrnutými do majetkovej 

podstaty, rozhoduje o obchodnom tajomstve a inej mlčanlivosti, vystupuje voči 

dlžníkovým zamestnancom ako zamestnávateľ, zaisťuje prevádzku dlžníkovho podniku, 

vedenie účtovníctva a plnenie daňových povinností.” Pri tomto úkone dochádza 

prakticky z radikálnej zmene “vlastníctva” spoločnosti, v zmysle zložiek vlastníctva ius 

utendi a ius disponendi. Pôvodný vlastník stráca prakticky právo nakladať so svojím 

majetkom.  

Podstatou konkurzu je speňaženie majetku a ich rozdelenie k uspokojeniu 

pohľadávok veriteľov. Medzi základné metódy speňaženia majetkovej podstaty patrí 

verejná dražba. Avšak so súhlasom súdu a veriteľského výboru je možné aj speňaženie 

mimo dražbu. Podmienka súhlasu je dôležitým preventívnym opatrením, ktoré 

zabraňuje zneužitiu konkurzu „insiderov”  najmä manažmentom a spriaznenými 

osobami. 

Z výťažku získaného speňažením majetkovej podstaty dlžníka sa uspokojujú 

pohľadávky v zákonne určenom poradí. Zjednodušene sa pohľadávky veriteľov 

uspokojujú v poradí: zaistené pohľadávky, pohľadávky postinsolvenčné a pohľadávky 

postavené na rovnakú úroveň, všeobecné pohľadávky, podriadené pohľadávky s na 

konci stoja spoločníci. Počas konania sa prioritne uspokojujú taktiež pohľadávky za 

majetkovou podstatou vzniknuté po zahájení insolvenčného konania. Jedná sa najmä 

o odmenu správcu, náhradu jeho nutných výdajov a náklady spojené s udržovaním 

a správou majetkovej podstaty, ktoré sa v princípe rovnajú normálnym prevádzkovým 



  

 

27

  

nákladom spoločnosti. Taktiež sa prioritne preplácajú náklady a odmena likvidátora 

spoločnosti. Pohľadávky postavené na úroveň pohľadávok za majetkovou podstatou 

tvoria najmä pracovnoprávne pohľadávky a pohľadávky štátu. Zákon detailne tieto 

nároky rozoberá v § 168 a 169 InsZ.  

5.10 Nepatrný konkurz 

Alternatívou ku klasickému konkurzu je nepatrný konkurz, ktorý InsZ definuje v § 

314 a § 315. Jedná sa o prípad, kedy je dlžníkom fyzická osoba, ktorá nie je 

podnikateľom, alebo ak obrat dlžníka nepresahuje 2 000 000 Kč a dlžník nemá viac ako 

50 veriteľov „ ... je právna úprava nepatrného konkurzu vedená záujmom na 

minimalizáciu transakčných nákladov konania.” [Richer 2008: 377] Medzi 

zjednodušenia oproti klasickému konkurzu je možné v nepatrnom konkurze namiesto 

veriteľského výboru ustanoviť zástupcu veriteľa, taktiež sa presúvajú právomoci 

schôdze veriteľov na súd resp. insolvenčného správcu, ktorý napríklad pri vylúčení 

nedobytných pohľadávok nepotrebuje nutne súhlas veriteľského výboru. Veritelia však 

môžu zvrátiť postup do normálnych konkurzných koľají tam, kde zjednodušený postup 

nie je podľa ich názoru na mieste. 

5.11 Reorganizácia 

Na rozdiel od konkurzného spôsobu riešenia úpadku dlžníka ma reorganizácia za 

cieľ zachovať činnosť podniku. Uspokojenie veriteľov pochádza z výnosov 

pokračujúcej podnikateľskej činnosti upadajúceho subjektu, pričom v insolvenčnom 

konaní nedôjde k speňaženiu majetku, ale najmä k zmene kapitálovej štruktúry 

spoločnosti. Podľa § 316 definuje reorganizáciu nasledovne: Reorganizáciou sa rozumie 

spravidla postupné uspokojovanie pohľadávok veriteľov pri zachovaní prevádzky 

dlžníkovho podniku, zaistené opatreniami k ozdraveniu hospodárenia tohto podniku 

podľa súdom schváleného reorganizačného plánu s priebežnou kontrolou jeho plnenia 

zo strany veriteľov. Reorganizácia je vyhradená pre podnikateľov. Zákon stanovuje aj 

už vyššie spomenuté kvantitatívne podmienky pre možnosť vyhlásenia reorganizácie.  

Kvantitatívne obmedzenie je však možné obísť v prípade použitia § 316 odst. 5 

InsZ , ak aspoň polovica všetkých zaistených veriteľov a aspoň polovica všetkých 

nezaistených veriteľov (oba počítané podľa výšky pohľadávok) schváli reorganizačný 

plán. V podstate rovnaké obmedzenie je však možné použiť ako kvalitatívnu bránu do 

reorganizácie, kedy za rovnakých hlasovacích kritérií možné schôdzou veriteľov 
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odmietnuť reorganizáciu. “Tieto väčšiny boli navrhnuté za účelom zníženia rizika, že 

rozhodnutie veriteľov bude ovplyvnené (z pohľadu veriteľov ako celku) neefektívnymi 

preferenciami niektorej z dvoch základných tried veriteľov – zaistených alebo 

nezaistených. Ak sú veritelia schopný rozhodnúť o spôsobe riešenia úpadku väčšinou 

oboch základných tried veriteľov (§ 151 odst. 1 písmeno a) InsZ), je pravdepodobné, že 

takto zvolený spôsob riešenia úpadku je Pareto efektívny.” [Richter 2008b] Povolenie 

reorganizácie povoľuje súd v prípade, ak veritelia nie sú schopní dosiahnuť oboch 

požadovaných väčšín. 

Na rozdiel od konkurzu v reorganizácií nie je presne stanovený postup celého 

konania a aké majú byť jeho náležitosti najmä v oblasti uspokojenia pohľadávok. Pokiaľ 

v konkurznom konaní je speňažované majetková podstata (spravidla verejnou dražbou), 

a z nej sa následne uspokojujú pohľadávky podľa pomerne didaktického návodu, pri 

reorganizácií dochádza k uspokojeniu pohľadávok na základe vyjednávania 

zúčastnených strán. Z hľadiska uskutočnenia vytýčených zásad insolvenčného konania, 

medzi ktorými sa nachádza aj transparentnosť Richter píše: “Väčšina pravidiel druhej 

časti, druhej hlavy insolvenčného zákona ma za cieľ dosiahnuť to, aby výsledná dohoda 

o riešení úpadku, pokiaľ k nej dôjde, bola pokiaľ možno výsledkom informovaného 

rozhodnutia strán, a aby tento výsledok rešpektoval relatívnu hodnotu jednotlivých 

nárokov na dlžníkov majetok. Preto taktiež do procesu a výsledku vyjednávania môže 

zasahovať súd”. [Richter 2008b] 

Manažment podniku v úpadku má prednostné právo podať návrh reorganizačného 

plánu, a to aj v prípade veriteľského insolvenčného návrhu. Súd môže v prípade 

neprijatia plánu požadovanými väčšinami poveriť ďalšie osoby, ktoré zákon bližšie 

nešpecifikuje. Reorganizačný plán musí byť zostavený tak, aby údaje v ňom verne 

zobrazovali ekonomické a právne možnosti dlžníka. Podľa § 340 vždy obsahovať: 

a. Rozdelenie veriteľov do skupín, s určením, ako bude nakladané 

s pohľadávkami veriteľov v jednotlivých skupinách 

b. Určenie spôsobu reorganizácie.  

c. Určenie opatrení k plneniu reorganizačného plánu, najmä z hľadiska 

nakladania s majetkovou podstatou, a s určením osôb, ktoré s ňou môžu 

nakladať, vrátane rozsahu ich práv k nakladaniu s ňou 

d. Údaj o tom, či bude pokračovať prevádzka dlžníkovho podniku alebo jeho 

časti a za akých podmienok 
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e. Uvedenie osôb, ktoré sa budú podieľať na financovaní reorganizačného 

plánu alebo prevezmú niektoré dlžníkove záväzky alebo zaistia ich 

splnenie, vrátane určenia rozsahu, v ktorom sú ochotní tak urobiť 

f. Údaj o tom, či a ako reorganizačný plán ovplyvní zamestnanosť 

v dlžníkovom podniku, a o opatreniach, ktoré majú byť v tomto smere 

uskutočnené 

g. Údaj o tom, aké záväzky voči veriteľom bude mať dlžník po skončení 

reorganizácie. 

V rámci reorganizácie je možné uskutočniť rôzne opatrenia a nástroje na záchranu 

podniku. Jedná sa o zmenu náležitostí pohľadávok, odpustení časti dlhu dlžníka alebo 

predĺženia ich splatnosti. Vydanie časti aktív veriteľom, previesť aktíva na novú 

právnickú osobu, v ktorej majú veritelia majetkovú účasť, alebo fúzia s iným subjektom. 

V reorganizačnom procese je možné použiť aj “konkurzný” nástroj, a to predaj celej 

majetkovej podstaty alebo jej časti resp. predajom celého podniku. Tento postup je 

možný z dôvodu, že cieľom reorganizačného procesu nie je zachovať pôvodnú 

vlastnícku štruktúru, ale zachovať činnosť podniku a zároveň uspokojenie pohľadávok.  

Riešenie reorganizáciu dáva povinnosť súdu preskúmať, či plán zabezpečuje práve 

v porovnaní s konkurzom vyššie finančné plnenie pre veriteľov. “Riešenie úpadku 

reorganizáciou nesmie byť z pohľadu žiadneho jednotlivého veriteľa menej finančne 

výhodné, ako riešenie konkurzným predajom, pokiaľ s tým takýto veriteľ nesúhlasí”. 

[Richter 2008c] 

V prípade neplnenia plánu, či už tento plán nie je možné objektívne naplniť, alebo 

zo subjektívnych dôvodov neplnenia povinností zodpovedných osôb, alebo taktiež na 

návrh dlžníka môže súd reorganizáciu premeniť na konkurz, čo znamená efektívne 

ukončenie činnosti spoločnosti, keďže jeho životaschopnosť je už pravdepodobne 

neudržateľná. Na druhej strane neúspešného konca reorganizácie v podobe 

transformácie na konkurz stojí úspešné splnenie plánu, kedy spoločnosť splnila svoje 

záväzky tak, ako vyplynuli z reorganizačného plánu. Súd na základe toho rozhodne 

o ukončení reorganizačného procesu a samozrejme aj insolvenčného. 

5.12 Odd ĺženie 

Oddlženie je možné označiť za určitý spôsob reorganizácie pre dlžníkov, ktorí nie 

sú podnikateľmi. Iná osoba ako dlžník nie je oprávnená podať návrh na oddlženie.  

„Podstatou tohto inštitútu je rovnako ako pri reorganizácii sanácia dlžníka, avšak na 
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rozdiel od reorganizácie neuspokojené pohľadávky pri oddlžení zaniknú.“ [Compeľ 

2010] Práve zánik neuspokojených pohľadávok tvorí základ inštitútu oddlženia. Podľa § 

398 InsZ je možné oddlženie uskutočniť speňažením majetkovej podstaty alebo plnením 

splátkového kalendára. Hodnota plnenia, ktorú by pri oddlžení mali obdŕžať nezaistený 

veritelia, má byť vyššia ako 30 % ich pohľadávok, ibaže by títo veritelia s nižším 

plnením súhlasili. O výške a plnení oddlženia rozhoduje schôdza veriteľov podobne ako 

je tomu v ostatných spôsoboch riešenia úpadku dlžníka. 

6. Transak čné náklady a úpadok 

Na rozdiel od teoretického sveta hlavného prúdu ekonomickej teórie, v reálnom 

svete tvoria podstatnú časť nákladov, náklady transakčné. Tieto náklady je možné 

označiť za náklady spojené s výmenou tovarov alebo služieb a vynaložené na 

prekonanie tržných nedokonalostí. Transakčné náklady pokrývajú širokú škálu 

nákladov: komunikačné poplatky, trovy na právne spory, náklady spojené s hľadaním 

ceny, kvality a životnosti, atď. K týmto nákladom je možné zaradiť aj dopravné 

náklady. Tieto náklady je možné označiť ako frikčné. 

 

6.1 Ex ante a ex post náklady 

Mlčoch delí transakčné náklady na ex ante a ex post náklady. Ex ante vznikajú 

náklady s prípravou, vyjednávaním a zabezpečovaním (ochranou kontraktu). Slúžia 

najmä na zabránenie prílišnému nárastu transakčných nákladov ex post. Ako príklad 

týchto nákladov v korporátnom zmluvnom práve, je už spomínané zaisťovacie právo. V 

príprave zmlúv sa kladie dôraz na “private ordering”, keďže prehnané spoliehanie sa na 

právny centralizmus zvyšuje riziko nárastu vyvolaných nákladov plynúcich z neplnenia 

zmlúv. V princípe platí, že dohoda je lacnejšia ako súdny spor. Mlčoch zaraďuje 

náklady na domáhanie sa plnenia záväzkov prostredníctvom vedenia konkurzného 

konania (náklady spojené s bankrotom dlžníka) do samostatnej kategórie. [Mlčoch 

2005: 33] 

Z hľadiska úpadku dlžníka je možné za ex ante náklady spojené s úpadkom dlžníka 

v jeho rôznych podobách (bližšie v kapitole 3. Definícia úpadku) označiť náklady 

spojené s monitoringom dlžníkov najmä veľkými finančnými inštitúciami, poistenie 

transakcií ale aj samotné výdaje spojené so samotným uzavretím kontraktu. Transakčné 

náklady plynúce zo samotnéhu faktu existencie úpadku sa prejavujú už pri voľbe  o 
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podobe kapitálovej štruktúry podniku. Podľa Modiglianovho-Milerovho teorému 

[Modigliani, Miller 1958] hodnota spoločnosti nezáleží na spôsobe jej financovania. 

V pôvodnom modely však platia viaceré predpoklady, medzi ktorými je na tomto mieste 

potrebné zdôrazniť žiadne transakčné náklady, a náklady spojené s bankrotom. Pri 

voľbe o podobe kapitálovej štruktúry po pripustení nákladov bankrotu sa optimálna 

kapitálová štruktúra mení. Viac k tejto téme je možné nájsť v prehľadnej forme v práci 

Bumbálkovej [Bumbálková 2009]. 

Keďže v teórií transakčných nákladov hrá dôležitú úlohu špecifickosť aktív. 

Z tohto pohľadu je možné nazerať na úpadok dlžníka ako na vysoko špecifické aktívum 

(alebo pasívum?), keďže miera jedinečnosti či neopakovateľnosti je z pohľadu 

upadajúceho subjektu v podstate jednorazovou záležitosťou a to platí najmä v prípade 

konkurzov, avšak všeobecne aj pri reorganizáciách, keďže aj v teoretickom prípade 

opakujúca sa reorganizácia rovnakého podniku je vysoko jedinečná záležitosť.  

Z pohľadu inštitucionálneho usporiadania na úpadok dlžníka už nie je možné 

nazerať ako na vysoko špecifickú udalosť. Keďže moderné formy podnikania umožňujú 

iba obmedzené ručenie majetkom v prípade neúspechu, náklady spojené s úpadkom sa 

stávajú spoločensky významné. Štát ako suverénny zákonodarca, by v rámci prijímaní 

zákonov ako formy oficiálneho inštitucionálneho usporiadania mal prihliadať aj na túto 

formu nákladov. Iba v prípade, ak právo rozumne reflektuje transakčné náklady a snaží 

sa ich minimalizovať môže byť situácia nákladovo určite efektívnejšia. Toto banálne 

tvrdenie však v porovnaní s nákladmi na vyjednávanie o vymáhaní dlhu mimo 

insolvenčné konanie dostáva druhý rozmer, a to že takýto zákon môže byť efektívny len 

v tom prípade, že agregátne transakčné náklady zúčastnených budú nižšie ako 

jednotlivý hon na aktíva. 

Náklady insolvečného konania sa začínajú prejavovať už v momente vyhlásenia 

insolvenčného konania, keďže je zvyčajne verejné. Podľa Falkeho zákazníci začnú byť 

skeptickí, či dlžník je stále schopný dodržať kontrakty, udržať kvalitu a bezpečnostné 

štandardy, zabezpečiť popredajný servis, alebo dodržať kvalitatívne výkonnostné 

záruky. Dodávatelia odmietnu rozšíriť obchodné úvery s efektom, že dlžník musí platiť 

vopred. Banky nie sú ochotné pristúpiť na požičanie nových peniazov bez absolútnej 

istoty splácania. Ako logický záver, podnikanie začne byť ešte drahšie a zložitejšie. 

[Falke 2003:147] V jednoduchosti je možné tieto náklady popísať ako stratu dobrého 

mena spoločnosti, resp. „goodwillu“.  
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Obzvlášť špecifické náklady sú spojené s informáciami o stave podniku. Pre 

insolvenčné konanie je jedným z najkritickejších momentov vyrovnanie informačnej 

asymetrie medzi manažmentom a vlastníkmi a veriteľmi. Stav insolvencie môže nastať 

ako neodôvodnený, v prípade, že spoločnosť je v najlepšom ekonomickom stave. Je 

dôležité rozlišovať medzi insolvenčným návrhom a skutočným úpadkom. Insolvenčný 

návrh však často krát pôsobí stigmatizujúco, čo má už spomínané následky na správanie 

sa agentov na trhu.  

Tretím štádiom nákladov insolvenčného konania, sú náklady po vyhlásení úpadku 

v už prebiehajúcom insolvenčnom konaní až po jeho koniec. Konkrétne v prípade 

konkurzu sa jedná napríklad o speňažovanie majetkovej podstaty, pravidelné zasadania 

veriteľského výboru, rôzne správy, expertné odhady, až po náklady na likvidáciu 

spoločnosti.  

6.2 Transak čné náklady v praxi 

Martinčík [Martinčik 2008] so spoluautormi dospel v analýze vybraných aspektov 

transakčných nákladov v Českej republike medzi inými ku kvantifikácií transakčných 

nákladov na likvidáciu rôznych právnych foriem podnikania. K relatívnej výške 

nákladov uvádza: “Medzi najvýznamnejšie položky transakčných nákladov patria najmä 

súdne a správne poplatky, odmeny za vypracovanie znaleckých posudkov a notárskych 

zápisov, odmeny za právne úkony, bežné administratívne náklady na zaistenie chodu 

spoločnosti a v neposlednom rade taktiež čas “stratený” pre plynutí zákonných lehôt.”  

Tabuľka č. 1 zhŕňa náklady na likvidáciu v roku 2007 rôznych namodelovaných 

hypotetických právnických osôb, pričom kvantifikácia je urobená pre priemernú 

spoločnosť podľa autorov a pre zákonne stanovenú minimálnu čiastku základného 

kapitálu. Autori postupujú podľa obchodného zákonníka, nie podľa vtedy platného 

zákona o konkurze a vyrovnaní.  
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Tabuľka č.1     Modelované náklady na likvidáciu v Kč v roku 2007 

Verejná obchodná spoločnosť Priemerná 101 915 

Družstvo 
Priemerné 532 374 

Minimálne 520 374 

Komanditná spoločnosť 
Priemerná 107 200 

Minimálna 7 670 

Spoločnosť s ručeným 
obmedzením 

Priemerná 122 268 

Minimálna 69 568 

Akciová spoločnosť 

Priemerná 916 599 
Minimálna spoločnosť 
bez verejného úpisu 
akcií 

701 599 

Minimálna spoločnosť s 
verejným úpisem akcií 

809 599 

 

6.3 Odmena insolven čného správcu 

Za jasne stanovené transakčné náklady insolvenčného konania je možné označiť 

odmenu insolvenčného správcu, ktorá sa riadi podľa vyhlášky 313 z roku 2007, ktorá § 

1 odst. 1 hovorí: “Pokiaľ je spôsob riešenia dlžníkovho úpadku konkurz, činí odmenu 

insolvenčného správcu súčet odmeny určenej k výťažku speňaženia určeného pre 

zaistených veriteľov a odmeny určenej z výťažku speňaženia pre nezaistených 

veriteľov.” Hneď prvý odstavec tejto vyhlášky dáva tušiť, že hlavnou motiváciou 

správcu má byť čo najvyššia výťažnosť. Pomer odmeny k výťažku nie je konštantný 

v prípade nezaistených pohľadávok, ale sa mení v závislosti na výške speňaženia 

progresívnym spôsobom začínajúcim na 15 % pri speňažení do 10 mil. Kč a končiacim 

pri 9,5 mil Kč plus 0,5 % pri výťažku nad 250 mil. Kč. V prípade zaistených 

pohľadávok je odmena stanovená pevne na 2 %.  Zákon však určuje spodnú hranicu 

odmeny správcu, ktorá činí 45 000 Kč. 

7. Analýza verejne prístupných dát 

V štatistikách Ministerstva spravodlivosti zo štatistickej ročenky, v ktorá udáva 

v prehľade o stave agendy konkurzu a vyrovnaní údaje nie za celý rok, ale 

nepochopiteľne k 12.06 v roku 2009 a 13.04 v roku 2010. Našťastie verejne prístupné 

údaje o stave tejto agendy je možné nájsť na špecializovaných stránkach venovaným 

insolvenčnému právu spravované ministerstvom spravodlivosti. Kompletné údaje sú 

však sprístupnené len pre roky 2008 a 2009.  
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Tabuľka č.2   Vybrané údaje insolvenčnej agendy 

Katogória události 
Rok 

2008 2009 
Insolvenčné návrhy 5306 9514 

 z toho zamietnuté návrhy 775 1732 
Prehlásené konkurzy 868 2004 
Povolené reorganizácie 6 14 

Povolené odĺženia 648 1962 
Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti ČR 

 

Keďže rok 2008 bol prvým rokom ostrej prevádzky nového zákona považujem rok 

2009 pre interpretáciu náležitosti agendy vhodnejší, a to aj z pohľadu počtu návrhov. 

V roku 2009 bolo najviac insolvenčných návrhov podaných na krajskom súde v Ostrave 

v počte 1 859 návrhov. Mestský a krajský súd v Prahe dohromady však prevyšuje tento 

počet o 398 návrhov. Oveľa prekvapujúca je však nevyrovnanosť zamietnutých žiadostí, 

čo je možné pozorovať v Grafe č. 2. Najnižší pomer zamietnutých žiadostí bol na 

pobočke ostravského krajského súdu v Olomouci a to len 4,2 %, čo je oproti maximu 

z krajského súdu v Českých Budějoviciach vo výške 34 % značný nepomer. Tento stav 

je asi ťažko pripísať rozdielnym regionálnym podmienkam v podnikaní. To 

dokumentuje aj 14,1% rozdiel medzi krajským a mestským súdom v Prahe. 

Najpravdepodobnejšie vysvetlenie je ešte stále neustálená súdna prax a nedostatok 

judikatúry. Konkurzov bolo najviac vyhlásených na Mestskom súde v Prahe v počte 

453, čo je 22,6 % zo všetkých prehlásených konkurzov  za rok 2009. Podobne ako 

v prípade zamietnutých žiadostí, sa jednotlivé pomery prehlásených konkurzov 

k insolvenčným návrhom výrazne líšia medzi jednotlivými pracoviskami. Rekordérom 

je v tomto smere krajský súd v Hradci Králové, ktorý prehlásil konkurz v 44,6 % 

insolvenčných návrhov, čo je približne dvojnásobok priemeru ostatných súdov. Zo 

štatistík sa však jasne ukazuje nenaplnenie legislatívneho zámeru riešiť vo väčšej miere 

úpadok reorganizáciou, keďže dohromady 20 prehlásených reorganizácií je takmer 

zanedbateľné číslo. V porovnaní so Slovenskom, kde v týchto dvoch rokoch bolo 

prehlásených až 70 reorganizácií, je situácia pre reorganizačné riešenie menej priaznivá.  

Tento stav je zapríčinený prísnymi kvantitatívnymi podmienkami reorganizácie 

v porovnaní so Slovenskom, kde v podstate stačí posudok správcu, ktorý odporúča 

reorganizáciu. 
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Graf  č. 2   Insolvenčná agenda na krajských/mestských súdoch a ich pobočkách v ČR 
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Iné dáta s parametrami zachytávajúcimi výkonnosť insolvenčného práva nielen pre 

Českú republiku, je možné nájsť na stránkach Doing business spravovaných Svetovou 

bankou. V sekcii ukončenie podnikania (closing business) je cieľom projektu 

“identifikovať nedostatky v existujúcich insolvenčných právnych úpravách a hlavné 

procedurálne a administratívne prekážky pri procese bankrotu“3. Priehľadne spracoval 

údaje z tohto zdroja Hrnčiar, ktorý porovnáva vybrané ukazovatele efektivity medzi 

jednotlivými krajinami. [Hrnčiar 2011: 33] 
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Tabuľka č.3     Ukončenie podnikania 

  

Rok 

Slovenská republika Česká republika 
Výťažnosť 
(v centoch 
na dolár) 

Čas       
(roky) 

Náklady 
(% 

majetku) 

Výťažnosť 
(v centoch 
na dolár) 

Čas       
(roky) 

Náklady 
(% 

majetku) 

2004 39,8 4,8 18 15,4 9,2 18 
2005 39,6 4,8 18 16,8 9,2 18 
2006 38,6 4,8 18 17,8 9,2 15 
2007 48,1 4,0 18 18,5 9,2 15 
2008 45,2 4,0 18 21,3 6,5 15 
2009 45,9 4,0 18 20,9 6,5 15 
2010 45,9 4,0 18 20,9 6,5 15 

  USA OECD 
2004 80,3 1,5 7 65,5 2,0 9 
2005 80,5 1,5 7 66,7 2,0 9 
2006 80,2 1,5 7 67,0 2,0 9 
2007 77,0 1,5 7 66,6 1,9 10 
2008 75,9 1,5 7 66,7 1,8 10 
2009 76,7 1,5 7 65,8 1,8 9 
2010 76,7 1,5 7 65,8 1,8 9 

Zdroj: Doing Business in Hrnčiar [Hrnčiar 2011] 

 

Hrnčiar vo svojej práci taktiež upozorňuje na nedokonalosti použitých dát: ”Doing 

Business Project nepoužíva reálne empirické dáta. Dáta sú získané z odpovedí 

v prieskume medzi lokálnymi právnymi firmami (členmi International Bar Association). 

Ich odpovede sú založené na hypotetickom scenári korporátneho bankrotu so silnými 

predpokladmi o podniku (spoločnosť s ručeným obmedzením, 100 % domáci vlastník, 

operujúca v najľudnatejšom meste krajiny, s 201 zamestnancami, 50 dodávateľmi atď.)” 

Z dát je však možné aspoň určité medzinárodné porovnanie.  

Taktiež doposiaľ nebola urobená žiadna relevantná empirická analýza zameraná na 

vyhodnotenie efektivity a účelnosti zmien, ktoré so sebou priniesol nový český 

insolvenčný zákon v oblasti konkurzov. Richter sa vo svojom výskumnom článku 

venoval reorganizáciám. Z tohto dôvodu bolo nutné získať údaje vlastnými silami. 

[Richter 2011] 

                                                                                                                                               
3 http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/closing-a-business 
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7.1 Dáta a metodológia 

Dáta boli získané na verejne prístupnom portály insolvenčného registra4 

a obchodného registra5. Keďže cieľom bol výskum celého konkurzného konania, zber 

dát bol zameraný na spoločnosti, u ktorých v rámci konania prebehli všetky tri fázy. 

Teda insolvenčný návrh, prehlásenie o úpadku (eventuálne spojené s prehlásením 

konkurzu), prehlásenie konkurzu a konanie bolo riadne ukončené. Do súboru 

pozorovaní neboli pripustené spoločnosti, na ktoré bol podaný insolvenčný návrh, ale 

z rôznych dôvodov nebol prehlásený úpadok dlžníka a konanie bolo zastavené v prvej 

fáze. Keďže na konci konkurzného konania je spoločnosť automaticky zrušená, nebolo 

spravidla možné získať údaje z obchodného registra. Pre zaistenie štatistického súboru 

s údajmi z účtovných uzávierok, bolo nutné doplniť súbor o spoločnosti, pri ktorých ešte 

konanie nebolo právoplatne ukončené, avšak bol použitý najbližší možný termín pred 

ukončením konania, a to spravidla konečný/záverečný referát, ktorý prakticky ukončuje 

konanie z hľadiska účastníkov, avšak nutne neuzatvára konanie na súde. 

Z dnešného spätného pohľadu mierne ľutujem, že som nezbieral údaje aj o úrovni 

výkazníctva či už na strane súdu, alebo insolvenčných správcov. Aj napriek jasnej 

zákonnej úprave často krát chýbal záverečný referát, v ktorom mali byť obsiahnuté 

takmer všetky požadované údaje. Ak sa aj v registri nachádzal, pravidelne neobsahoval 

zákonom stanovené požiadavky, a to aj napriek výrazne didaktickému nariadeniu, čo sa 

týka obsahu konečnej správy6. Zber dát značne komplikovalo nedostatočné výkazníctvo 

aj v rámci samotného obsahu, keďže predkladatelia správ nevyplnili  ani podľa môjho 

názoru najdôležitejšiu časť, a to vyčíslenie čiastky, ktorá majú byť rozdelená medzi 

veriteľov, a bolo pravdepodobne naivné predpokladať, že by mohli pridať aj rozdelenie 

pohľadávok do jednotlivých skupín podľa druhu nárokov. Jediný údaj ktorý bol 

v každom prípade vždy(!) uvedený a zodpovedne vyúčtovaný bola odmena 

insolvenčného správcu. V niektorých prípadoch bolo z iných dokumentov zrejmé, že 

konečná správa vyhotovená bola, avšak nenachádzala sa v registri, čo už je skôr 

administratívny problém na strane súdu, resp. správcu registra. Následne bolo potrebné 

chýbajúce informácie pomerne pracne vyhľadávať v iných dokumentoch. Jednalo sa 

o zoznam prihlásených pohľadávok, uznesenie o zrušení konkurzu, správy o činnosti 

insolvenčného správcu atď.  

                                                 
4 https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
5 http://www.justice.cz/or/ 
6 § 302 InsZ 
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Zo všeobecných informácií boli získané názov spoločnosti a forma právnickej 

osoby, resp. fyzická osoba. V insolvenčnom návrhu bolo možné vždy dohľadať 

navrhovateľa. Typ úpadku sa získaval zo záverečnej správy, prípadne z uznesenia 

o prehlásení konkurzu. Dôležitým z tohto hľadiska bolo delenie na konkurz a nepatrný 

konkurz. Časové údaje jednotlivých úkonov boli získané priamo z náhľadu detailu 

lustrovanej osoby. Údaje o speňažení majetkovej podstaty, boli získané spravidla zo 

záverečnej správy, v ktorej nechýbala ani odmena insolvenčného správcu. Počet 

prihlásených veriteľov, ich delenie a následne uspokojenie ich pohľadávok, bol získaný 

spravidla z rozvrhového uznesenia a konečnej správy. Údaje o aktívach, vlastnom 

kapitále, cudzích zdrojov a tržbách boli čerpané z obchodného registra. Prioritne sa 

vyberali firmy s účtovnou uzávierkou nie staršou ako jeden rok pred insolvenčným 

návrhom. Toto obmedzenie sa však ukázalo ako prísne, keďže takýchto firiem bolo 

možné dohľadať málo. Následne sa obmedzujúce kritérium zvýšilo na 2 roky pred 

návrhom, avšak ani takéto firmy nebolo možné dohľadať vo vysokom množstve. Keďže 

fyzické osoby spravidla nevedú účtovníctvo, údaje pre tieto prípady neboli dohľadané. 

Z pôvodného počtu spoločností (ktorý bol neskôr doplnený o spoločnosti s výkazmi), z 

99 právnických osôb, až 86 spoločností, sa (už) nenachádzalo v obchodnom registri. Ak 

sa nachádzali, nemali účtovné uzávierky, alebo nespĺňali požadované kritéria pre 

účtovné uzávierky.  

7.2 Štruktúra dát 

Konečný súbor tvorí 160 spoločností, z ktorých 35 obsahuje údaje z účtovných 

uzávierok podľa požadovaných kritérií. Napriek pomerne malému množstvu, súbor 

firiem s údajmi z uzávierok splňuje určitú minimálnu hranicu štatisticky významného 

súboru, ak sa riadime podľa praktického využitia Lindenbergovej-Lévyho vety, kedy na 

súbor s aspoň 30 pozorovaniami môžeme použiť centrálny limitný teorém. Najväčší 

podiel z pohľadu právnej formy podnikania tvoria spoločnosti s ručeným obmedzením 

s počtom 107, nasledované fyzickými osobami (38) a akciovými spoločnosťami (12). 

Medzi iné som zaradil iba 3 spoločnosti, jedná sa o 2 družstvá a 1 občianske združenie. 
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Graf č.3   Rozdelenie spoločností podľa právnej formy činnosti. 

 
Zdroj: Vlastné výpočty 

 

Z pohľadu subjektu navrhovateľa na začatie insolvenčného konania bolo 

dlžníckych návrhov 1,8 krát viac ako veriteľských. V porovnaní so staršou zákonnou 

úpravou, v tomto smere nedošlo k výraznej zmene, kedy v roku 2006 z celkového počtu 

4 227 návrhov na konkurz a vyrovnanie tvorilo 71 % dlžnícky návrhov.7 Mierne nižší 

počet dlžníckych návrhov je možné postrehnúť v prípade fyzický osôb. Tento fakt je 

však v súlade predpokladmi o motiváciách dlžníka, ktorý si je vedomý svojho 

finančného stavu. V porovnaní so spoločnosťami s ručeným obmedzením, pri ktorých je 

možná ujma na majetku majiteľov značne obmedzená, fyzická osoba ručí v podstate 

celým svojím majetkom. V tomto prípade je dobré si uvedomiť, že údaje pochádzajú 

z insolvečného konania riešeného konkurzom. Z toho dôvodu je jasné, že pokiaľ si je 

dlžník vedomý neschopnosti riešenia svojej situácie sanačným spôsobom, je jeho 

motivácia vyhýbať sa insolvenčnému konaniu a vyriešiť svoju situáciu iným spôsobom 

vyššia ako v prípade právnických osôb. 

 

Tabuľka č.4    Pomer dlžníckych  návrhov 

Právna forma 
Dlžnícky 
návrh 

Návrhy podľa 
právnej formy 

Spolu 64% 160 
s.r.o 70% 107 
fyzicka osoba 53% 38 
a.s. 58% 12 

Zdroj: vlastné výpočty 

                                                 
7 Štatistický prehľad súdnych agend, rok 2007, Ministerstvo spravodlivosti 
http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=3397&d=47145 
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Tabuľka č.5   Trvanie konkurzného konania podľa jednotlivých štádií v dňoch 

 

Technicky je možné konkurzné insolvenčné konanie rozdeliť na tri štádia. Prvé 

štádium začína insolvenčným návrhom a končí uznesením o úpadku. V druhej fáze 

pokračuje konanie od úpadku po prehlásenie konkurzu. Dĺžku druhej fázy je možné 

považovať za určitý odhad zložitosti procesu dohody o spôsobe riešenia úpadku. 

Príčinami sporou sú často krát nesúrodé záujmy veriteľov. Tretia fáza pokračuje od 

konkurzu po ukončenie konania. V rozhodovacej praxi však dochádza k spojeniu 

rozhodnutia o úpadku s prehlásením konkurzu.  

Z hľadiska transakčných nákladov je logická argumentácia v prospech 

minimalizácie času potrebného na konanie pomerne jasná. Nepriame náklady úpadku 

ako napríklad škodlivý dopad na produkt (napr. záručný servis) alebo meno spoločnosti, 

avšak agregátne aj na kapitálový trh (neistota, vyššie riziko) vzrastá s časom, ktorý 

firma strávi v úpadku. Z tohto pohľadu je asi najpodstatnejšia prvá časť konania. Je 

nanajvýš vhodné, hlavne pre zdravé firmy, aby sa prípadná letargia z 

neopodstatneného insolvenčného konania zbytočne nepreťahovala.  

Z pohľadu priamych nákladov sa mimo túto debatu nachádza insolvenčný 

správca, keďže nie je platený podľa časovej sadzby ako už bolo spomínané vyššie . 

Možno však predpokladať, že s narastajúcim časom dochádza k zvýšeniu nákladov 

minimálne u súkromných právnych zástupcov a veriteľov. Pre jednoznačné tvrdenie 

v prípade súdov by sa však ako vhodný doplňujúci údaj bolo potrebné poznať počet 
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vytýčených pojednávaní, pretože pokiaľ nedôjde k posunu vo veci samotnej, súd okrem 

kontrolnej funkcie príliš nezasahuje do celého procesu.  

Priemerná dĺžka celého konania z nameraných dát je 590 dní. Najdlhšie konanie 

však trvalo až 1 172 dní, pričom najkratšie len 121. Z jednotlivých fáz sporu tvorí 

v priemere najdlhší časový úsek posledná fáza, teda od prehlásenia konkurzu až po 

koniec konania v priemernej dĺžke 506 dní.  Doba od prehlásenia úpadku po prehlásenie 

konkurzu trvá v priemere 76 dní. Počiatočná fáza od návrhu po uznesenie o úpadku je 

najkratšou časťou v dĺžke trvania 56 dní.  

 

Graf  č.4    Priemerná dĺžka jednotlivých fáz konania.  

 
Zdroj: Vlastné výpočty 

 

Z pohľadu právnickej formy podnikania trvalo najdlhšie konanie v prípade 

fyzických osôb v priemernej dĺžke 620 dní, nasledované spoločnosťami s ručeným 

obmedzením s trvaním 580 dní a akciovými spoločnosťami s 532 dňami. Pre ostatné 

spoločnosti bolo trvanie 778 dní. Pre všetky typy právnických osôb je podiel medzi 

jednotlivými fázami približne rovnaké. Zjednodušene je možné rozdeliť insolvenčné 

konanie v poradí jednotlivých fáz v pomere 10:10:80. 

V porovnaní dlžníckych a veriteľských návrhoch je v priemere  dlhšie konanie 

začaté na veriteľský návrh o približne 75 dní. Rozdiel v dĺžke konania je najmä v prvej 

a tretej fáze. V prvej fáze je možné tento rozdiel vysvetliť zložitejším procesom 

získavania a overovania informácií o ekonomickom stave potenciálneho úpadcu, keďže 

v prípade dlžníckeho návrhu je dokázanie úpadku spravidla podstatne jednoduchšie. 

Avšak aj pri dlžníckom návrhu je potrebné preskúmať oprávnenosť podania, a to najmä 

pre možnosť nekalých úmyslov manažmentu spoločnosti. 
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Graf č.5    Priemerná dĺžka jednotlivých fáz konania v závislosti na type riešenia úpadku 

 

Zdroj: Vlastné výpočty 

 

Signifikantný rozdiel v dĺžke konania je v porovnaní konkurzu a nepatrného 

konkurzu, kedy konkurz v „nepatrnom” režime trvá až o 117 dní menej. Tento fakt je 

možné označiť za úspech zákonodarcu, keďže nepatrný konkurz spĺňa svoj účel 

v minimalizovaní transakčných nákladov minimálne z hľadiska trvania konania. 

 

Tabuľka č.6   Súhrnná tabuľka dĺžky konania v jednotlivých fázach8 

Priemer 
Navrh-
>Upadok 

Upadok-
>Konkurz 

Konkurz-
>Koniec 

Celé 
konanie 

Spolu 56 76 506 590,0 
a.s. 47 49 464 532,3 
fyzická osoba 51 55 502 620,1 
s.r.o 59 53 507 580,5 
veriteľský návrh 68 53 538 638,0 
dlžnícky návrh 49 112 489 563,4 
konkurz 65 64 551 638,6 
nep. konkurz 43 94 443 520,8 
Úpadok s konkurzom 56   525 580,5 
Iba úpadok 56 76 506 590,0 

Zdroj: vlastné výpočty 

 

V vzorke dát je možné nájsť 102 prípadov, kedy bol s prehlásením o úpadku 

spojené prehlásenie o konkurze. Je pozoruhodné, že prvá fáza sa v priemere nelíši, kedy 

u oboch trvá v priemere 56 dní. Sumárne je však konanie, ktoré obsahuje všetky 3 

plnohodnotné fázy v priemere o 10 dní dlhšie. Z pohľadu času je zaujímavá ešte jedna 

                                                 
8 Početnosť jednotlivých fáz nie je rovnaká, preto sa súčet priemerov nerovná celkovému priemeru 
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skutočnosť. V prípade existencie zaistených veriteľov sa dĺžka konania predĺžila 

v priemere o 152 dní až na 715.  

 

Tabuľka č.7    Porovnanie doby trvania konania s USA 

  ČR USA9 
Počet 
pozorovaní 160 116 
Priemer 653 709 
SD 258 367 
Minimum 141 74 
Kvartil 1. 493 440 
Median 632 672 
Kvartil 3. 782 936 
Maximum 1560 1553 

 

7.3 Prihlásené poh ľadávky a veritelia 

V takmer každom konaní boli dominantnou skupinou nezaistení veritelia 

z hľadiska počtu. Iba v dvoch pozorovania sa neprihlásili nezaistený veritelia do 

konania. Je veľmi nepravdepodobné, aby dlžník nemal nezaistených veriteľov vôbec. 

Títo veritelia pravdepodobne neboli oboznámení s insolvenčným konaním, alebo nemali 

záujem sa ho zúčastniť. V priemer sa prihlásilo 10 veriteľov, avšak najčastejšie sa 

prihlásili 4 a 6 veritelia v počte 14 krát. Keďže insolvenčný zákon povoľuje ustanovenie 

veriteľského výboru až v prípade 50 prihlásených veriteľov, podľa dát by bolo možné 

odporučiť zvážiť túto hranicu, keďže iba v dvoch pozorovaniach došlo k jej 

prekročeniu.  Prípady konania so zaručenými veriteľmi bolo možné pozorovať 28 krát. 

Najčastejšie sa prihlásili jeden a dvaja veritelia z tejto skupiny, v jednom prípade ich 

bolo až 8. V priemere môžeme pozorovať 1,5 zaistených veriteľov na konanie 

v prípade, ak existuje zaistenie. Ak berieme v úvahu celý dátový súbor je priemerný 

počet zaistených veriteľov 0,26.  

 

 

 

 

 

                                                 
9 [Bris, Welch, Zhu 2006: 1270] 
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Graf č.6   Početnosť nezaistených veriteľov 

 

 

Zaistení veritelia sa prihlásili v 28 prípadoch vo vzorke dát. Výška prihlásených 

zaistených pohľadávok bola v mediáne 762 277 Kč. Medián sa značne líšil od 

priemernej hodnoty zaistených pohľadávok vo výške 35,5 milióna. Tento stav 

zapríčinila najmä zaistená pohľadávka vo výške 889 mil. V prípade nezaistených 

pohľadávok bola ich priemerná výška 5,9 mil. a medián 1,4 mil. Kč. Stojí za 

povšimnutie, že priemerná výška nezaistených pohľadávok sa nachádza vyššie ako tretí 

kvartil s hodnotou 5,46 mil. Kč. Rozdelenie je zjavne zošikmené v prospech vyšších 

hodnôt. Najvyššia hodnota nezaistených pohľadávok je 118 mil. Kč. 

7.4 Speňaženie majetkovej podstaty 

V tejto fáze konania dochádza k „skutočnému” oceneniu majetkovej podstaty 

úpadcu. Oproti odborným posudkom a znaleckým posudkom so zámerom oceniť 

majetok dlžníka, v speňažení dochádza k určeniu trhovej hodnoty majetku priamo, 

najčastejšie verejnou dražbou. 

Až v 40 prípadoch (25%) boli príjmy zo speňaženia majetkovej podstaty nulové. 

Najčastejšou príčinou bol nedostatočný resp. žiadny majetok dlžníka. Tieto prípady 

trvali v priemer 488 dní, čo je možné označiť za obrovskú neefektívnosť celého 

konania, keďže nulový výťažok nedokáže uspokojiť veriteľov, pokryť náklady konania, 

hlavne nutné výdavky insolvenčného správcu a jeho odmenu a náklady súdu. 

Z procesného hľadiska by k takýmto prípadom nemalo dochádzať, keďže možnosť 

zastaviť konanie v prípade nedostatku majetku má súd už v prvej fáze celého procesu. 
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Zákonodarca by však mal zvážiť možnosť, ako efektívne(!) upraviť právnu normu do 

podoby, kde by nedochádzalo vo vysokom množstve k zlyhaniu. Riešením by mohlo 

byť motivačné ohodnotenie nie len insolvenčného správcu, ale aj znalcov ktorí 

ohodnocujú majetok, prípadne zaviesť pokuty pre zodpovedné osoby. 

7.5 Speňaženie majetkovej podstaty v spolo čnostiach 

s účtovnými uzávierkami 

Detailnejší pohľad o reálnej hodnote podniku v úpadku je možné získať 

pomocou porovnania príjmov zo speňaženia majetku dlžníka a účtovnej hodnoty aktív. 

Pozorovaní s účtovnými uzávierkami s požadovanými kritériami sa v dátovom súbore 

nachádza 35.  

Hodnotu aktív v porovnaní s realitou v konkurznom konaní je možne rozdeliť na 

dva efekty, ktoré však nie je možné v tomto momente kvantifikovať. Prvým efektom je 

rozdiel účtovnej a reálnej ceny aktív. V účtovných knihách môžeme nájsť aktíva 

ohodnotené na základe obstarávacích historických cien napríklad v prípade 

nehnuteľností, avšak aj v prípade odpisov nie je možné pokladať účtovnú hodnotu 

aktíva, ktoré podlieha odpisom označiť za trhovú. V takom prípade sú v podstate možné 

dve situácie. V prvom môže byť napríklad nehnuteľnosť, ktorá nebola z účtovných 

dôvodov prehodnotená a v účtovníctve je vedená na základe historickej ceny, avšak  

reálna trhová hodnota takejto nehnuteľnosti môže byť niekoľkonásobne vyššie. To je 

však ten lepší prípad. Druhou možnosťou je aktívum, ktorého účtovná hodnota je 

vyššia, ako reálna cena daná trhovou ponukou v čase predaja. Môže sa jednať napríklad 

o strojné zariadenie, ktoré je buď príliš špecifické, nie je jednoduché ho premiestniť 

alebo jeho technický stav vyžaduje vysoké dodatočné investície. Takéto tvrdenie je 

oveľa pravdepodobnejšie pre nehmotné aktíva. Domnievam sa, že k druhému prípadu 

dochádza spravidla častejšie ako prvému. 

Druhým efektom je práve vplyv konkurzného konania na cenu aktív.  Tieto 

náklady je možné označiť za nepriame náklady insolvenčného konania. Dochádza 

k obmedzeniu časového priestoru pre najvýhodnejšiu alokáciu aktív. Taktiež vplyvom 

informačnej asymetrie medzi manažmentom a veriteľmi resp. ich zástupcom nemusí 

dôjsť k vhodnému spôsobu predaja. Problémom môže byť aj samotná existencia a 

štruktúra sekundárneho trhu, ktorý je pomerne efektívny napríklad v prípade áut alebo 

nehnuteľností, avšak v prípade špecifickejších aktív sa to už povedať nedá. 
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Z nameraných dát plynie jednoznačný výsledok v tom, že účtovná hodnota aktív 

absolútne nezodpovedá tržnej cene stanovenej v konkurznom konaní. Aj napriek 

priemernej hodnote 17,5 %, v porovnaní s hodnotou mediánu na úrovni 1,48 % nie je 

možné považovať tento ukazovateľ v akomkoľvek zmysle za priaznivý pre veriteľov. 

Pre doplnenie mozaiky je vhodné uviesť tretí kvartil, ktorý je 7,11 %. Tento stav 

zapríčinili dve pozorovania, kde v jednom prípade došlo k 1,8 násobnému prevýšeniu 

účtovnej hodnoty a v druhom prípade dosiahlo speňaženie 99 %. Bez týchto pozorovaní 

klesol priemer len na 8,9 %. 

Avšak aj v tomto prípade je vypovedacia hodnota problematická a to 

z nasledujúceho dôvodu. Domnievam sa, že hodnota aktív v účtovných knihách 

nezodpovedá typickej účtovnej hodnote podniku, a to z dôvodu nutnosti vyrovnanej 

rozvahy medzi aktívami a pasívami. Až v 26 prípadoch mali spoločnosti záporný 

vlastný kapitál, keďže záväzky cudzím osobám boli vyššie ako súčet aktív. Je tak 

namieste predpokladať, že účtovná hodnota aktív by mala byť vyššia. Tento stav by 

však náš pomer ešte zhoršil.  

7.6 Uspokojenie verite ľov 

Táto časť je z podstaty samotného účelu celej právnej úpravy srdcom celého 

konania, keďže v tejto časti dochádza k naplneniu nárokov veriteľov, čo je hlavným 

dôvodom viesť tento typ konania.  

Z hľadiska uspokojenia veriteľov je ich potrebné rozdeliť na zaistených 

a nezaistených. Cieľom zaistenia je znížiť riziko pri potenciálnom nedodržaní 

zmluvných podmienok, najmä finančných. Zaistený veriteľ resp. jeho pohľadávka 

nebola vôbec neuspokojená iba v jednom z 28 prípadov. Avšak až  v šiestich prípadoch 

boli uspokojené zaistené pohľadávky v rovnakej miere, v akej boli prihlásené. 

V priemere došlo k uspokojeniu zaistených pohľadávok na úrovni 49 %.  

V prípade nezaistených veriteľov je však situácia oveľa horšia. Až v 118 

prípadoch zo 160 nedošlo vôbec k uspokojeniu pohľadávok. Vo zvyšných 48 prípadoch 

došlo k plnému uspokojeniu nezaistených pohľadávok iba v 3 prípadoch. Celková miere 

uspokojenia v rozvrhovom konaní je na úrovni 5 %. Ak by sme počítali iba veriteľov, 

ktorý boli uspokojení, vyšlo by nám priemerne 20,2 % uspokojenie pohľadávok. Obe 

čísla sú však žalostne nízke. Dvadsať percentá výťažnosť sa však zhoduje s výsledkami 

Doing business pre Českú republiku (Tabuľka 3.) za roky 2009 a 2010, kedy bol odhad 

výťažnosti na úrovni 20,9 %.  
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Z výsledkov je možné odporučiť zvýšiť využívanie zaisťovacích nástrojov pre 

veriteľov, keďže signifikantne zvyšujú pravdepodobnosť vyššieho uspokojenia. 

V porovnaní s výškou transakčných nákladov potrebných na zaistenie je očakávaný 

výnos takejto transakcie v prípade úpadku spoločnosti zásadne zvyšuje.  Pre dlžníkov to 

však znamená zvýšenie nákladov dlhu.  

 

Tabuľka č.8   Uspokojenie veriteľov 

  

Uspokojenie 

Všetky 
Došlo k 
uspokojeniu 

Všetky 5,0% 20,2% 
a.s. 7,9% 31,9% 
Fyzická osoba 10,8% 33,3% 
s.r.o. 3,2% 13,0% 
veriteľský návrh 7,8% 27,0% 
dlžnícky návrh 4,0% 15,8% 
konkurz  7,7% 25,6% 
nep. Konkurz 2,0% 9,3% 

Zdroj: vlastné výpočty 
 

7.7 Odmena insolven čného správcu 

Odmena insolventného správcu je priamo definovaná vyhláškou 313 z roku 2007 

ako už bolo spomínané vyššie.  Nižší príjem ako dolná hranica na úrovni 45 000 nastal 

iba v 14 prípadoch. Najčastejšie však odmena správcu až v 42 prípadoch bola na úrovni 

45 tis. Kč. Vo viacerých prípadoch bola insolvenčnému správcovi k odmene vyplácaná 

ešte DPH. Ďalšími najčastejšími hodnotami práve z uvedeného dôvodu boli odmeny 

v hodnote 53 550 Kč v počte 36 a 54000 v počte 33. Z tohto dôvodu sa nie príliš líši 

medián a 3 kvartil.  

 

Tabuľka č.9   Odmena insolvenčného správcu 

Odmena insolvenčného správcu 
Priemer Min Kvartil 1. Median Kvartil 3. Max 

          77 237              7 762              45 000              53 550              54 000              1 124 957    
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Závěr 

V mojej práci som sa zameral na základné zložky problému úpadku spoločnosti. 

Základom bolo porozumeniu kapitálovej štruktúry spoločnosti a jej prepojeniu so 

svetom insolvencie. Podstatnú úlohu zohralo porozumenie poradia na majetok 

spoločnosti, bez ktorej nie je možné pochopiť princípy a praktickú aplikáciu 

insolvenčného práva vo všeobecnosti, nie len v Českej republike. 

V českom a slovenskom prostredí dochádza pravidelne k zamieňaniu 

jednotlivých výrazov označujúcich úpadok a ich nepremyslenému užívaniu. Vo verejnej 

sfére je tento prehrešok ospravedlniteľný, pokiaľ v akademickom prostredí by k takejto 

zámene dochádzať nemalo. Aj napriek neexistencii českých resp. slovenských 

ekvivalentov stručné vysvetlenie jednotlivých pojmov môže byť nápomocné.  

Som presvedčený, že k pochopeniu celého problém je potrebné preskúmať aj 

kvalitatívne príčiny zlého ekonomického stavu spoločnosti v úpadku. Rôzna 

kvalitatívna príčina problémov, môže mať iné riešenie v samotnom insolvenčnom 

konaní. Zlá identifikácia problému spoločnosti vedie k suboptimálnemu riešeniu, ktoré 

má zásadný vplyv na veriteľov, dlžníka avšak úpadkom sú zasiahnuté aj tretie strany, na 

ktoré sa prenášajú negatívne externality.  

Na prácu zameranú ekonomickým smerom, sa pomerne obšírne venujem právnej 

stránke, a to novému českému insolvenčnému zákonu. Sprievodcom v tejto zložitej 

téme mi bola publikácia Insolvenční právo od Tomáša Richtera, ktorá tvorila kostru 

môjho výskumu v tejto oblasti. V tejto oblasti sú však povolanejší k tvorbe záverov 

a odporúčaní z hľadiska právnej stránky zákona.  

Za obzvlášť prínosnú časť mojej práce považujem empirický výskum. 

Ekonomické zhodnotenie právnych noriem je celkovo slabšou stránkou ekonomického 

výskumu v českej republike. Nemám informácie o žiadnom relevantnom výskume 

nového insolvenčného práva z pohľadu riešenia úpadku konkurznou formu. Celkovo 

výskum konkurzného spôsobu úpadku nie je populárny ani vo svete, kde sa hlavný 

dôraz kladie na reštrukturalizáciu. Preto dúfam že moja práca pomôže v debate medzi 

zákonodarcom, ekonómami a právnikmi o možnosti zlepšenia existujúcej právnej 

úpravy. V prípade podobného výskumu v zahraničí by bolo vysoko prínosné porovnať 

závery. Medzi najdôležitejšie zistenia empirickej práce považujem nasledujúce: 
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Z dôvodu nedostatočnej súdnej praxe a chýbajúcej judikatúry dochádza k značne 

rozdielnym výsledkom jednotlivých súdov. Tento fakt dokumentuje najmä značne 

rozdielne pomery vyhlásených konkurzov a zamietnutých insolvenčných návrhov. 

Konkurzné insolvenčné konanie je pomerne dlhé. Najväčšiu časť časového 

spektra tvorí tretia fáza konania od vyhlásenia konkurzu po jeho koniec. Tvorí až 80 

percent celého konania. V prípade uvažovaných zmien, zameraných na skrátenie 

procesu odporúčam zamerať sa práve na tretiu fázu, ktorá má najvyšší potenciál na 

zlepšenie.  

Za obzvlášť závažné zistenie považujem prípady, kedy boli príjmy zo speňaženia 

majetkovej podstaty nulové. Ak je možné predpokladať, že podobne ako v dátovom 

súbore dochádza až v 25 % k zbytočným konaniam s priemernou dĺžkou 488 dní, 

ktorých náklady značne prevyšujú spoločenské príjmy, považujem za vhodné 

zákonodarcovi odporučiť úpravu zákona s cieľom zamedziť takýmto prípadom. 

Uspokojenie veriteľov je v Čechách v priemere len 5 % v porovnaní s výškou 

nezaistených pohľadávok. V prípade zaistených pohľadávok je  priemerné uspokojenie 

na úrovni 49 %. 

 

Summary 

In this work, I focused on the fundamentals of corporate bankruptcy. 

Understanding of the corporate capital structure and its implications for insolvency was 

crucial for that. To fully understand the principles and practical application of 

insolvency law in general, it is also necessary to understand the concept of priority of 

claims. 

In the Czech and Slovak background, the terms for bankruptcy are being often 

misused. This can be justifiable in the public sphere, but not in the academic world. The 

short explanation of the individual terms can be useful even in the absence of Czech or 

Slovak equivalents. 

I am convinced that for the insight of the whole problem, it is necessary to 

examine the qualitative causes of bad economic condition of the insolvent companies. 

Different qualitative cause of the problems may have different solution in the 

insolvency proceeding itself. The wrong identification of the sources of problems may 

lead to a suboptimal solution which has serious effect on the creditors, debtor, but also 

on the third parties, which are negatively affected by externalities. 
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In the work, which is primarily meant as economic one, I pay a lot of attention 

also to the legal aspect of the whole problem, represented by the new Czech Insolvency 

Act. Tomas Richter’s publication Insolvency Law guided me through this complex topic 

and represent the basis of my research in this area. However, there are more competent 

scholars to conclude any recommendations from the law point of view. 

As especially contributional part of my thesis, I consider empirical research. 

Economical evaluation of legal norms is generally a weaker side of economic research 

in the Czech Republic. According to my information, there is no relevant research of the 

new insolvency legislation from the view of liquidation. The research of liquidation 

proceedings is not popular in the world, too, as the main emphasis is devoted to 

reorganization. I therefore hope that my thesis will contribute to the debate between 

legislative bodies, economists and lawyers on opportunities to improve current legal 

norms. In case there is some similar foreign research, it would be highly beneficial to 

compare the results. The most important findings of my empirical work are following: 

Due to insufficient juridical experience and missing judicature, the results of 

proceedings are significantly varied. This fact is support mainly by different ratios of 

declared liquidations and refused petitions for liquidations. 

Liquidation proceedings are relatively long. The most time consuming is the 

third phase of the proceedings – from initiation of proceeding to its end – this amount 

up to 80 percent of the whole proceedings. I would therefore recommend aiming all 

efforts to shorten the proceedings mainly on this phase, as there is the highest potential 

for improvement. 

Especially disturbing are those cases, where the income from conversion of 

assets was none. If we are, based on the data file, to assume that there are 25 percent of 

fruitless proceedings with an average length of 488 days, where the costs exceed income 

vastly, I would recommend the legislative body to propose a law with the aim to avert 

such cases. 

Creditors satisfaction in the Czech Republic is on average just 5 percent in case 

of non-secured receivables. In case of secured receivables, the average satisfaction is 49 

percent. 
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