
ABSTRAKT 

V této práci na téma „Reorganizace jako finanční forma řešení úpadku obchodní 

korporace“ se autor snaží podrobněji přiblížit tento institut českého insolvenčního práva 

v uceleném a komplexním měřítku.  

První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva jako takového, a 

to jak ve světě, tak i na území České republiky. Cílem zasazení insolvenčního práva do 

historického kontextu je usnadnění pochopení smyslu insolvenčního práva a jeho cílů. 

Historický exkurz vede v této práci od samých základů insolvenčního práva v římském právu, 

až po současnou podobu Insolvenčního zákona. Současně je v této kapitole stručně popsán 

vznik Insolvenčního zákona včetně vlivů zahraničních právních úprav a práva Evropské unie. 

V následujících třech kapitolách se autor zabývá insolvenčním řízením obecně a to 

konkrétně základními zásadami, na kterých stojí celé insolvenční právo, a které prostupují celé 

insolvenční řízení včetně reorganizace. Jednotlivé odstavce popisují specifické zásady, které 

jsou použitelné pouze v rámci insolvenčního řízení a jejich uvedení dokresluje smysl a cíl nejen 

reorganizace, ale i celého insolvenčního řízení a pomáhají ve výkladu jednotlivých ustanovení 

Insolvenčního zákona. V práci jsou dále stručně uvedeny procesní subjekty a účastníci 

insolvenčního řízení s přihlédnutím k reorganizaci, včetně způsobu uplatňování jejich práv 

v insolvenčním řízení.  

Šestá kapitola představuje hlavní část této práce a podrobně popisuje institut 

reorganizace, a to z pohledu zákonné úpravy i judikatury. Struktura hlavní kapitoly je zvolena 

s ohledem na řazení jednotlivých částí týkajících se reorganizace v Insolvenčním zákoně. 

V navazující sedmé kapitole se pak autor věnuje praktickému příkladu úspěšné reorganizace 

společnosti KORDÁRNA, a.s., na které jsou demonstrovány teoretické poznatky 

z předcházející kapitoly. 

V současné době je tento poměrně nový institut insolvenčního práva využíván jen 

zřídka. I přes své nezpochybnitelné výhody je reorganizace stále minoritním způsobem řešení 

úpadku dlužníka, ve srovnání s konkursem. Lze však očekávat, že se reorganizace bude 

v českém právním řádu nadále, i když pomalu, vyvíjet a její popularita mezi dlužníky a věřiteli 

bude narůstat. 


