
Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený popis a rozbor sanačního řešení v 

insolvenčním řízení, reorganizace a zároveň srovnat českou právní úpravu s francouzským platnými 

právními předpisy pro restruktualizaci. 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen jako insolvenční zákon, nabyl 

účinnosti dnem 1. ledna 2008. Následně po hospodářské krizi v letech 2007 až 2009 bylo prokázána 

naléhavost upravit nevhodnou a zastaralou českou právní úpravu z roku 1991. Insolvenční zákon 

přinesl řadu nových institutů především do procesního práva a stanovil nový nelikvidační způsob 

řešení úpadku – reorganizaci. Reorganizace využívá různé restruktualizační metody a je hlavně 

určena pro velké podniky, které splňují podmínky reorganizačního řízení. 

Práce je rozdělena do dvanácti kapitol. Prvních osm kapitol seznamuje čtenáře se základními prvky 

insolvenčního řízení, které jsou důležité pro správné pochopení reorganizace. Tyto kapitoly jsou dále 

rozděleny do dalších částí, které se věnují popisu krátkého historického vývoje, vysvětlení pojmu 

úpadku, definici účastníků insolvenčního řízení, insolvenční návrh, automatické moratorium a 

majetkovou podstatu. 

Nejdůležitější částí této práce je devátá kapitola, jež je zaměřena na reorganizaci s ohledem na 

statistiky získané v průběhu pěti let účinnosti insolvenčního zákona. Tato kapitola je rozdělena do 

dalších částí, které by měly logicky odpovídat uspořádání insolvenčního zákona. V této kapitole je 

vysvětlena definice reorganizace, jejího účelu a podmínky přípustnosti návrhu na povolení 

reorganizace. V následující části se zabývám smyslem znaleckého posudku a zejména reorganizačním 

plánem, následně se čtenář seznámí s možnými způsoby ukončení reorganizace. 

Desátá kapitola zpracovává srovnání insolvenčního zákona s francouzským obchodním zákoníkem. V 

této části se zaměřuji na rozdíly mezi oběma systémy, jejich výhody a nevýhody. Jedenáctá kapitola 

obsahuje kompletní seznam literatury a dalších zdrojů použitých v této práci. Závěr tvoří poslední 

kapitolu. 

Podle mého názoru má v českém insolvenčním řízení reorganizace značný potenciál. Nicméně to 

bude trvat dlouhou dobu, než naše společnost získá důvěru v institut reorganizace a rovněž akceptuje 

výhody řešení úpadku dlužníka reorganizací. 


