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1.1. Podmínky pro vstup do reorganizace

Ekonomické podmínky

- Je zachován ekonomický předpoklad další existence podniku 

- Pochopení příčin (vnitřních, externích) úpadkové situace a vyhodnocení aktuálního 

stavu 

- Definice možného způsobu sanace

- Návrh implementace sanačního opatření, krizový management, poradci

- Sestavení finančního plánu (CF) sanace a zabezpečení profinancování pracovního 

kapitálu

- Hodnota plnění pro věřitele v sanaci je vyšší než  likvidační hodnota majetkové 

- Podpora na straně věřitelů, klíčových obchodních partnerů

- Konsenzuální vs. nekonsenzuální reorganizace

- Problém defaultních reorganizací
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1.2. Rozsah a cíle výzkumu na VŠE v Praze

Definování základního souboru a statistického výběru

- Podnikatelské subjekty (PO), ukončené IŘ,  2008 - 2014

- Zdroj insolvenční rejstřík ( www.justice.cz)

- Statistický výběrový soubor (náhodný výběr) cca 25 % základního souboru (konkurz), 

cca 75 % základního souboru v případě reorganizace.

- Sběr dat pomocí strukturovaného dotazníku, vytvoření datového souboru,

- Sběr dat (2x během kalendářního roku)

- Proběhly 4 vlny výzkumu (nultá –testovací, dvě v první fázi a poslední 2013/2014)
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1.3 Výsledky výzkumu  - konkurz                Tabulka 1

Popis zkoumaného jevu Výsledek

Počet datových souborů 25 %

Doba od podání návrhu do rozhodnutí o úpadku (dny)* 76

Průměr trvání do konce řízení (dny)** 718

Řízení bez uspokojení věřitelů 49,9%

Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů 24 %

Uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů 6,0%

Uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a na roveň jim 

postavených 79 %

Poznámka:

* Medián (44 dní) je podstatně nižší než průměr, takže pravděpodobně musíme počítat

s tím, že existuje relativně nevelké (ale významné) množství případů, které však trvají

podstatně delší dobu, než je průměr, čímž tento ukazatel vychylují nahoru proti mediánu.

** Průměrná doba insolvenčního řízení (konkurz) cca 2 roky bylo příjemným zjištěním. 

Zdroj : výzkum VŠE  v Praze
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1.4 Výsledky výzkumu - konkurz             Tabulka 2

Zpeněžení majetkové podstaty %

- odhad majetkové podstaty*

- hrubý výnos

100 %

40 %

- odměna IS**

- ostatní náklady a výdaje

11,4 % z hrubého výnosu

21,3 % z hrubého výnosu

Poznámka:

* ) odhad majetkové podstaty tvoří  cca 11 % celkové výše přihlášených pohledávek  

** ) průměrná odměna IS za sledované období činila 85.455 Kč na jedno insolvenční řízení. 

Nejčastěji však  45.000 Kč.

Zdroj : výzkum VŠE  v Praze
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1.5 Výsledky výzkumu  - konkurz              

Parametry průměrného konkurzu podnikatelského subjektu v České republice:

- Jeden zajištěný věřitel, zpravidla banka (objem pohledávky 2,7 mil. Kč).

- Devět nezajištěných věřitelů (v celkovém objemu cca 13,5 mil. Kč).

- Insolvenční správce (IS) popře jednu pohledávku.

- V cca každém  10-tém  IŘ bude veden incidenční spor.

- Zajištění věřitelé obdrží z přihlášených pohledávek cca 24 %.

- Nezajištění věřitelé obdrží z přihlášených pohledávek cca 6 %.

- Majetek je zpeněžen cca na úrovni 40 % odhadu (z toho cca  1/3 připadne na odměnu 

IS a ostatních výdajů a nákladů). V 50 % na věřitele nezbyde žádný výnos.

- IS obdrží průměrnou odměnu cca 85.455 Kč, v 50 % obdrží minim. odměnu 45.000 Kč

- Doba insolvenčního řízení bude trvat cca 2 roky.

- Soud rozhodne o úpadku cca za 2,5 měsíce od podání insolvenčního návrhu.
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1.6 Výsledky výzkumu  - reorganizace     Tabulka 3

Popis zkoumaného jevu Výsledek

Počet datových souborů * 75 %

Doba od podání návrhu do schválení reorganizačního plánu (dny) 390

Doba od rozhodnutí o úpadku do rozh. o povolení reorganizace (dny) 88

Doba od podání návrhu do rozhodnutí o úpadku (dny) 61

Doba od povolení reorganizace do předložení reorg. plánu  (dny) 183

Doba od předložení reorg. planu plánu do jeho schválení 67

Míra uspokojení zajištěných věřitelů z přihlášených pohledávek 64 %

Míra uspokojení nezajištěných věřitelů z přihlášených pohledávek 24 %

Poznámka:

*Více jak jedna třetina povolených reorganizací se překlopila v konkurz.

Úspěšnost  reorganizace  jsme  zkoumali  v závislosti  na  tom,  kdo  podal  prvotní  návrh  na insolvenci.  

Vyhodnocením  tohoto  kritéria  jsme  dospěli  k  zajímavému  závěru.  V  případě  podání insolvenčního  

návrhu  věřitelem  došlo  ke  splnění  reorganizačního  plánu  pouze  u  jedné  třetiny  z celkového počtu 

těchto reorganizací. Pokud se jednalo o reorganizace, kde podal návrh na insolvenci sám dlužník,  

úspěšnost byla více než dvakrát větší.

Zdroj : výzkum VŠE  v Praze
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2.1  Šedé zóny v insolvenčním řízení a tržní selhání

Insolvenční prostředí (specifika):

- Lze považovat za samostatné „ekonomické odvětví“

- Z pohledu makroekonomie v insolvenčních řízeních se řeší pohledávky a majetkové            

hodnoty v jednotkách až desítkách miliard Kč

- Výrazná  regulace a dohled státu, významná úloha systémových věřitelů 

- Váže významnou pracovní sílu

- Efektivně fungující insolvenční prostředí má pozitivní vliv na celou ekonomiku

- Má svou šedou zónu, která může náležitě zčernat i v oblasti reorganizací

- Relevantním tématem je morální hazard (činnost v situaci asymetrických informací,   

jednoho ekonomického subjektu (informovaného), který při maximalizaci svého užitku           

snižuje užitek ostatních (neinformovaných) účastníků tržní transakce), asymetrie          

informací (problem of agency).

- Dle výzkumu VŠE, věřitelé v důsledku selhání v insolvenčním řízení od roku 2008 přišli            

odhadem o částku 2,7 - 4,1 mld. Kč

- Problém defaultních a předbalených reorganizací
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2.2 Šedé zóny v insolvenčním řízení a tržní selhání

Zájmové skupiny, motivace, existence asymetrických informací:

Zdroj : studenti VŠE  v Praze
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3.1 Sanační konkurz jako alternativa reorganizace

Důvody pro upřednostnění sanačního konkurzu před reorganizací

- Ztráta vlivu vlastníka a managementu na chod podniku (eliminace nepoctivého záměru)

- I v konkurzu lze zachovat činnost podniku 

- Možnost snadněji dosadit krizový management

- Zpravidla rychlejší a jednoduší proces zpeněžení majetkové podstaty 

- Zajištěný věřitel obdrží zpravidla obdobné plnění jako v reorganizaci

- Zpeněžení majetku je pod výrazným vlivem zajištěného věřitele

- Zpravidla sanační konkurz je z hlediska nákladů levnějším způsobem
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Závěr

Děkuji za pozornost!

….


