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ABSTRAKT  

Od účinnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 panuje v českém ekonomickém prostředí 

představa, že výnos pro věřitele se v případě úpadku obchodních společností oproti 

předcházejícím letům zvýšil a to dokonce citelně. Toto přesvědčení vychází především 

z mezinárodních statistik, odborníci z praxe ho však vždy zpochybňovali. V roce 2012 byly 

zahájeny práce na rozsáhlém statistickém zkoumání výsledků insolvenčních řízení v České 

republice, jejichž součástí je – mimo jiné – také zjišťování skutečných výnosů pro věřitele. 

Tato studie přináší první dílčí poznatky z těchto výzkumů. Metodologicky šlo o detailní 

analyzování reprezentativního vzorku insolvenčních řízení zahájených po 1. lednu 2008, které 

do října 2012 dospěly do fáze schválení závěrečné zprávy. Cílem výzkumu bylo zjistit řadu 

konkrétních poznatků o úspěšnosti insolvenčních řízení. Předběžné výsledky ukazují, že 

výnos pro věřitele je v českém hospodářském prostoru hluboko pod očekávanou úrovní a je 

významným způsobem nižší, než jak ukazují mezinárodní statistiky. 

Klíčová slova: Insolvence; Konkurz; Insolvenční řízení; Výnos pro věřitele. 

ABSTRACT  

Since the Insolvency Act became effective in January 2008, the prevailing idea in the Czech 

economic area has been that creditors’ returns in the case of company bankruptcies have 

increased, even significantly, compared to previous years. The idea is mainly based on 

international statistics, but local experts have always questioned it. Extensive statistical 

research of the results of insolvency proceedings in the Czech Republic started in 2012, 

comprising – among others – data on actual returns for creditors. This paper brings the first 

partial findings of the research team. As for methodology, it is a detailed analysis of a 

representative sample of insolvency proceedings initiated after 1 January 2008, which by 

October 2012 reached the stage of approved final report. The research aimed to bring specific 

details concerning the success rate of insolvency proceedings. Partial results show that 
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creditors’ returns in the Czech economic area are far below the anticipated level and are 

significantly lower than international statistics suggest. 

Key words: Insolvency; Bankruptcy; Insolvency proceedings; Creditors’ returns. 

JEL classification: G33, G34 

 

Teoretický a skutečný výnos 

Diskuse o nedostatečném výnosu, jaký získávají věřitelé v rámci insolvenčních řízení 

nebo obdobných procesů, probíhá v České republice již velmi dlouho. Zákon o konkurzu a 

vyrovnání (Zákon č. 328/1991, Sb.) byl po celou dobu jeho účinnosti podrobován drtivé 

kritice kvůli tomu, že nedokázal ochránit odpovídajícím způsobem věřitele a nenabízel jim 

dostatečné bezpečí. Při přípravě insolvenčního zákona (182/2006, Sb.) se proto jednou 

z priorit stala snaha o posílení práv věřitelů během insolvenčního řízení. 

Tato priorita vycházela z několika základních myšlenek. Především to byl určitý 

mechanický předpoklad, že posílení práv věřitelů povede díky jejich vyššímu zájmu o 

výsledky insolvenčního řízení k lepší kontrole i ke zkvalitnění těchto procesů. Toto 

přesvědčení vycházelo ze skutečnosti, že zákon o konkurzu a vyrovnání opravdu po většinu 

doby své účinnosti nechránil příliš zájmy věřitelů, umožňoval dlužníkům řadu obstrukcí a 

především docházelo k mnoha případům manipulací s konkurzním řízením
1
. Z teoretického 

hlediska jde tedy jistě o logickou variantu, když zákonodárce předpokládal při posílení práv 

věřitelů pozitivní výsledek. Nicméně se ukázalo, že tento vztah nefunguje přesně podle 

teoretických východisek.  

Ukázalo se totiž, že zmíněná úvaha byla příliš postavená na vstupní hypotéze a nebrala do 

úvahy jiné skutečnosti a především motivace jednotlivých účastníků insolvenčního řízení. Ve 

skutečnosti totiž prvních pět let využívání insolvenčního zákona nepřineslo prokazatelné 

změny, které bychom mohli nazvat změnami zásadními – a to ani změny ve způsobu chování 

věřitelů. Je zcela evidentní, že insolvenční zákon je vhodnějším právním rámcem a otevírá 

podstatně větší prostor pro kreativní, rychlé a efektivní řešení úpadku dlužníka, než jak tomu 

bylo u zákona o konkurzu a vyrovnání. Na straně druhé však ani takovéto významné zlepšení 

právního prostředí zřejmě nepřineslo očekávané výsledky. 

Jedním z důvodů je fakt, že účastníci insolvenčních řízení v mnoha případech nemají 

zájem do řízení vstupovat a aktivně se ho účastnit, mimo jiné proto, že jejich zkušenosti 

s celým insolvenčním systémem jim nezaručují návratnost prostředků vynaložených na 

iniciativní vymáhání pohledávky v rámci insolvenčního řízení. Věřitelé svoje jednání 

neupravují podle teoretických předpokladů, ale primárně podle pravděpodobnosti vymožení 

alespoň nějak zajímavé části pohledávek ve srovnání s vynaloženými transakčními náklady 

(Richter 2008). V tomto rozhodovacím procesu tak na jedné straně leží transakční náklady 

nutné k tomu, aby se konkrétní subjekt stal účastníkem insolvenčního řízení, popřípadě toto 

řízení aktivně kontroloval či podporoval, na straně druhé pak potenciální výnosy z úspěšného 

insolvenčního řízení vůči dlužníkovi. 

                                                 
1
 K této problematice více v (Richter 2008), řadu poznámek k této problematice je možné čerpat i 

v komentovaných vydáních insolvenčního zákona, například v (Kotoučová 2010). 
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V této volbě ovšem aktivní účast v insolvenčním řízení prohrává. To potvrzuje mnoho 

postřehů z praxe a především pak zkušenosti insolvenčních správců a insolvenčních soudců, 

kteří mají nejlepší informace o skutečné aktivitě věřitelů. 

Pokud se však podíváme na jediné mezinárodní statistické údaje, které zachycují výsledky 

insolvenčních řízení v České republice a v řadě dalších vyspělých zemí (World Bank, IFC 

2013), pak z nich bychom vyčetli informaci zcela jinou. Podle těchto dat totiž od účinnosti 

insolvenčního zákona prudce vzrostly výnosy věřitelů z insolvenčního řízení, zkrátila se doba 

řízení a snížily se náklady vynakládané ze strany věřitelů na průběh insolvenčního řízení. Tato 

čísla (viz níže Tabulka 1) vzbuzují u českých specialistů na insolvenční právo a především na 

insolvenční praxi značný údiv, protože se diametrálně liší od jejich zkušeností. 

Zatímco verifikovat řadu předpokladů a hypotéz, které byly vysloveny výše, je velmi 

obtížné či přímo nemožné (například zájem věřitelů o průběh insolvenčního řízení je 

problematicky měřitelný), vést faktickou a podloženou kritiku mezinárodních statistik možné 

je – i když jde o proces náročný na sběr dat. 

Tab. 1:  Délka trvání insolvenčního řízení v letech a výnos pro věřitele v procentech 

objemu investice 

Rok Délka řízení Výnos 

2002 9.2 15.4 

2003 9.2 15.4 

2004 9.2 16.8 

2005 9.2 17.8 

2006 9.2 18.5 

2007 6.5 21.3 

2008 6.5 20.9 

2009 6.5 20.9 

2010 3.2 55.9 

2011 3.2 56.0 

Zdroj: (World Bank, IFC 2012) 

Vycházíme z hypotézy, podle které mezinárodní statistiky uvádějí čísla, jež jsou značně 

odlišná od skutečných výsledků insolvenčních řízení vedených v České republice. Tato 

hypotéza dále říká, že přetrvávající nízký výnos z insolvenčních řízení především pro 

nezajištěné věřitele je primárním důvodem, proč je zájem věřitelů o důslednou kontrolu 

insolvenčních procesů malý a není nijakým významným způsobem vyšší než v době účinnosti 

zákona o konkurzu a vyrovnání. Ve své třetí části pak tato hypotéza předpokládá, že klíčovým 

důvodem, kvůli kterému dosahují věřitelé stále velmi nízkého výnosu ze svých pohledávek 

v insolvenčním řízení, je fakt, že dlužníci vstupují do insolvenčního řízení v době, kdy jsou 

jejich aktiva buď již zcela spotřebována, nebo vyvedena z podniků dlužníků a dostávají se tím 

mimo případnou kontrolu insolvenčních soudů, insolvenčních správců a potažmo věřitelů. To 

však značí, že v této rovině nemůžeme klást hlavní vinu za nízké výnosy věřitelů na 

mechanismy celého insolvenčního zákona, ale spíše na ty jeho části a ty související předpisy, 

které umožňují tajit před věřiteli fakt úpadku podniku dlužníka a získávat tím čas na vyvedení 

majetku (aktiv). Konečně začtvrté hypotéza pracuje s tezí, podle které bylo sice v období 

účinnosti insolvenčního zákona dosaženo snížení transakčních nákladů věřitelů (obecně 
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snížení nákladů konkurzu – ať již jsou placeny z majetku dlužníka nebo je nesou přímo 

věřitelé), avšak i v tomto případě bylo snížení pouze nedostatečné. 

V této práci se budeme zabývat především první částí či větou naší hypotézy – totiž 

tvrzením, že mezinárodní statistiky uvádějí o situaci v České republice nepřesná data, která 

neodpovídají skutečnosti, tedy reálným výsledkům insolvenčních řízení v České republice. 

K takovému srovnání zahraničních statistik a jejich ověření podle vhodných českých 

údajů však není prostor. Jak bylo již mnohokráte prokázáno (Čámská 2013, Kislingerová 

2012, Schönfeld, Smrčka 2012a), v českém ekonomickém prostředí neexistují data, o která by 

bylo možné se opřít při výpočtu takových hodnot, jako například obvyklý výnos pro zajištěné 

či nezajištěné věřitele, náklady insolvenčního řízení nebo délka insolvenčního řízení. Proto 

bylo rozhodnuto vytvořit postupně databázi, která by zpracovala všechny případy insolvencí 

v České republice a to takových, kde byl vyhlášen úpadek dlužníka, bylo rozhodnuto o 

způsobu řešení úpadku a zároveň již došlo ke schválení závěrečné zprávy insolvenčního 

správce, tedy kde bylo řízení v podstatě ukončeno
2
. Zároveň byly zkoumány i návrhy, které se 

nedostaly do této fáze, protože byly soudem bez dalšího jednání odmítnuty, zastaveny nebo 

zamítnuty (podle paragrafů 142 až 146 InsZ.) 

Uskutečnit analýzu a zaznamenání všech insolvenčních řízení zahájených po 1. lednu 

2008, ve kterých byl vyhlášen úpadek dlužníka a rozhodnuto o jeho řešení (i když zde v této 

souvislosti hovoříme pouze o případech obchodních společností a podnikatelů), však bude 

velmi časově i personálně náročné. Zkoumání odmítnutých, zastavených nebo zamítnutých 

návrhů je samozřejmě podstatně snazší, ale i zde jde o činnost nelehkou a z mnoha ohledů 

náročnou. V rámci příprav potřebných administrativních a statistických podkladů jsme však 

v posledních měsících uskutečnili zkoumání několika stovek případů různých typů. 

V této studii nyní ukážeme klíčové výsledky tohoto zkoumání. 

Parametry zkoumaného vzorku a diskuse o vzorku 

Celkem bylo prozkoumáno a zpracováno 615 případů insolvenčních návrhů, to je 7,77 

procenta všech návrhů podaných ve sledovaném období (od 1. ledna 2008 do začátku října 

2012) a zároveň takových, kde řízení dospělo ke schválení závěrečné zprávy insolvenčního 

správce popřípadě návrhů zamítnutých, zastavených nebo odmítnutých. Přičemž hovoříme 

samozřejmě pouze o těch podáních, které směřovaly na obchodní společnosti nebo 

podnikatele. Vzorek jako takový byl vybrán nahodile a zkoumán byl každý desátý případ 

v tom pořadí, jak byl podán na soud. 

V původním souboru případů tak bylo více než sedm stovek položek, nicméně část 

vzniklých dotazníků nebylo možné zpracovat, část nesla známky značné chybovosti. Během 

analýzy vzorků se pak ukázalo, že v některých případech existují chyby i v označení úkonů 

v samotném insolvenčním rejstříku a tyto případy byly pak ze vzorku v danou chvíli také 

eliminovány. Tak byl celkový zkoumaný vzorek redukován nejprve na 675 případů a posléze 

na 615 případů, které zcela odpovídaly specifikaci výzkumu a bylo možné je statisticky 

zpracovat
3
. 

                                                 
2
 I když to tak není formálně – avšak schválení zprávy je klíčové, neboť jde v podstatě o ukončení procesu, 

všechny následující úkony jsou již pouze administrativní a nemění nic na skutečných výsledcích řízení 
3
 Takto byly vyřazeny ze zkoumání také případy, kde závěrečná zpráva insolvenčního správce neobsahovala 

očekávaná data a údaje, přičemž by zjišťování těchto informací přímo z jednotlivých listin insolvenčního 

rejstříku znamenalo přílišné zatížení výzkumného týmu. V příštích analýzách předpokládáme, že v rámci 

zpracování stoprocentního vzorku případů budou tyto jednotlivé případy zpracovány také, nicméně v této fázi, 
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Jsme přesvědčeni, že ze statistického hlediska představuje tento vzorek téměř osmi 

procent z celkového počtu případů naprosto uspokojivou skupinu poskytující dostatečný 

prostor pro vyhodnocení. Avšak – vzhledem k faktu, že do zkoumání byly zařazeny pouze 

takové případy, kde během sledovaného období došlo ke schválení závěrečné zprávy 

insolvenčního správce (nebo byly zamítnuty, zastaveny nebo odmítnuty) – je nutné upozornit 

na některá omezení daná tímto vzorkem. 

Za prvé není zatím možné vzhledem k parametrům výzkumu očekávat informaci o 

průměrné délce insolvenčního řízení. Na základě získaných dat bychom sice mohli takový 

parametr specifikovat a udat určitou časovou hodnotu, zdráháme se tak ale učinit a to právě 

vzhledem k jistým omezením, která jsou dána způsobem výběru vzorku. Do zkoumání byly 

zařazeny insolvenční návrhy a následná rozhodnutí o úpadku z celého období od roku 2008 

do roku 2012, přičemž samotný princip výběru konkrétních zkoumaných případů zaručuje, že 

vzorek bude kompaktní z hlediska data podání návrhu (to znamená, že v něm budou stejně 

zastoupeny případy zahájené v jednotlivých letech). Tím je dosaženo kvality vzorku z tohoto 

pohledu, avšak zároveň je tím vzorek znehodnocen pro jiné účely. Jestliže totiž parametrem 

vzorku je kromě data zahájení také schválení závěrečné zprávy, znamená to, že jednotlivé 

případy zde zkoumané byly již fakticky ukončeny (i když v některých případech nikoliv 

ukončeny formálně). To ale nutně vede k vnitřní nerovnováze vzorku, když případy zahájené 

v roce 2011 a 2012 vykazují určitou příbuznost – pokud totiž byly ukončeny v takto krátkém 

termínu (do října 2012), ve své většině nekončí zpeněžením a alespoň částečným 

uspokojením věřitelů
4
. Ve vzorku z těchto let je případů, kdy proběhlo zpeněžení majetku a 

rozdělení mezi věřitele relativně menší počet, zřetelně menší než v jiných obdobích. Lze to 

velmi jednoduše vysvětlit tím, že případy, kde je nějaký majetek zpeněžován, jsou teprve 

v běhu, protože platí, že takové insolvence vyžadují delší čas. 

Této obtíže jsme si byli vědomi od počátku a chápeme ji jako standardní zkreslení 

plynoucí ze samotného charakteru insolvenčních řízení, jako procesů probíhajících v relativně 

delším čase. Proto například zkreslení takové, jaké se promítá ze vzorku do dat o výnosu pro 

věřitele, považujeme za přirozenou součást problematiky – vždy budou případy započaté a 

ukončené v posledních letech před zkoumáním vzorku vykazovat nižší údaje o výnosu pro 

věřitele než případy započaté před delší dobou, protože v nich již budou i řízení dokončená 

později a na které bylo potřeba delšího času. V případě údajů o délce trvání insolvenčního 

řízení však považujeme zkreslení z posledních let za vážnější, již jen proto, že zde určitá 

přirozená nepřesnost proniká do dat kompletně a bez jakékoliv korekce. V rovině výnosu pro 

věřitele totiž i přes převahu řízení, které nepřinesly pro věřitele žádné plnění
5
, existují i 

případy, kdy k plnění došlo. Jde o případy, kdy dlužník vykazuje menší počet věřitelů, z nichž 

je malý počet zajištěných, přičemž se zajištění podaří rychle zpeněžit. Jiným majetkem však 

dlužník nedisponuje
6
, což vede k tomu, že řízení je ukončeno během několika málo měsíců. 

Celkově tedy zkreslení v rovině výnosů považujeme za menší než zkreslení v rovině délky 

trvání řízení. 

U zkoumaného vzorku bylo zjišťováno mnoho parametrů jejich průběhu, nicméně 

vzhledem ke složitosti insolvenčních procesů jsme během vyhodnocování těchto dat zjistili, 

                                                                                                                                                         

která měla především ověřit uskutečnitelnost projektu, jsme to nepovažovali za nutné a především za 

praktické.  
4
 Což platí zvláště u zamítnutých, zastavených či odmítnutých insolvenčních návrhů a řízení – zde se jedná často 

pouze o hodiny nebo maximálně měsíce mezi podáním a tedy zahájením řízení a jeho koncem. 
5
 Kterých je obecně nejvíce ve všech časových obdobích. 

6
 Nebo jde například o hotovost na účtu nebo jinou velmi likvidní formu aktiv. 
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že v následujících výzkumech bude nutné upravit metodiku tak, aby byla zjištěná data lépe 

využitelná. To je jeden z důvodů, proč nyní přinášíme zprávu o výsledcích těchto zkoumání 

bez některých údajů, které by asi byly očekávány a především žádány jak vědeckou obcí, tak 

podnikatelskou veřejností. Předpokládáme však, že z dalších výzkumů již budeme schopni 

tyto údaje získat a za cílový stav naší práce považujeme situaci, kdy bude dostupných daleko 

více informací o insolvenčních procesech a to i v podobě, kde bude možné zjišťovat z nich 

následně další údaje. 

Některé obecné obtíže vytváření insolvenčních statistik 

V této souvislosti je potřebné uvést několik obecnějších metodologických poznámek 

k problematice insolvenčního řízení a ke statistikám insolvenčních řízení. Především zde je 

otázka samotného insolvenčního řízení a toho, co přesně pod tímto pojmem chápeme. 

V obecné mluvě se insolvenčním řízením rozumí spíše časově delší soustava kroků, které jsou 

vcelku jednoznačně definovány v zákoně – avšak je zde předpoklad, že během tohoto řízení 

se rozhoduje o majetku dlužníka a jsou činěny kroky, které směřují k uspokojení věřitelů. 

Konec konců toto nejrozšířenější chápání situace souzní i s definicí pojmu insolvenční řízení 

tak, jak je uvedena přímo v insolvenčním zákoně: „Pro účely tohoto zákona se rozumí (…) 

insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící 

úpadek a způsob jeho řešení.“ (Kotoučová 2010, str. 3) 

Ve skutečnosti významná část insolvenčních řízení vůbec nedospěje do fáze kroků, které 

by se dotýkaly dlužníkova majetku a směřovaly k uspokojení věřitele, tedy které by byly 

řešením úpadku dlužníka. V reálném světě je totiž velké množství řízení zastaveno nebo jinak 

ukončeno ještě předtím, než je vůbec vyhlášen dlužníkův úpadek nebo je úpadek konstatován, 

ale řízení přesto nepokračuje. Z hlediska statistiky, která by měla vypovídat o celku a 

komplexně popisovat děje, které probíhají v rámci insolvenčních řízení, je to značný 

metodologický problém. Pokud bychom například pro posouzení uspokojení věřitelů 

vztahovali čísla získaná z dokončených konkurzů ke všem podaným insolvenčním návrhům, 

pak nám výsledek nebude vypovídat nic o tom, jak kvalitně funguje insolvenční systém. 

Pokud je významné procento insolvenčních návrhů například odmítnuto pro vady, pak tyto 

případy nemá smysl vztahovat k otázce výnosu řízení pro věřitele. Na druhé straně pokud 

bychom výnos z konkurzů vztahovali pouze na ty konkurzy, kde došlo k nějakému uspokojení 

věřitelů, vytvoříme také zcela nereálné statistické výsledky. Neboť výnos z insolvenčního 

řízení by byl například u zajištěných věřitelů zkreslen obrovským množstvím případů, kdy 

dlužník vstoupí do insolvenčního řízení již bez jakéhokoliv relevantního majetku a řízení je 

proto zamítnuto pro nedostatek majetku. Jinak řečeno: během zjišťování a vyhodnocování dat 

týkajících se insolvenčních procesů musíme vždy pečlivě vážit, do jakého časového kontinua 

a do jakého vztahu daný údaj nebo výsledek zasadit, neboť insolvenční řízení má řadu 

různých rovin a je velmi snadné vytvořit zkreslující výsledky. Z tohoto důvodu budeme 

v následujících pasážích vždy uvádět souvislosti interpretovaných výsledků. 

Základní výsledky zkoumání 

Jak již bylo uvedeno, náš vzorek nakonec obsahoval 615 relevantních případů 

insolvenčních řízení, která byla zahájena mezi 1. lednem 2008 a počátkem října 2012, což je 

7,77 procenta z celkového počtu insolvenčních řízení, která byla v daném období zahájena 

s obchodními společnostmi a podnikateli a zároveň ve stejném období dospěla do fáze 

soudem schválené závěrečné zprávy insolvenčního správce popřípadě byla jinak pravomocně 

ukončena (například zamítnutím návrhu). 
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Z tabulky 2 je pak vidět základní členění těchto případů, které nám dává určitou primární 

představu především o tom, jak probíhají insolvenční řízení ve svém počátku. 

Tab. 2: Základní výsledky zkoumání insolvenčních případů 

 Počet případů Procento z celku 

Celkový počet případů ve vzorku 615 100,00 

Návrhy odmítnuté pro vady 93 15,13 

Zastavená řízení (např. zpětvzetí) 56 9,10 

Zamítnutí z obecných důvodů 126 20,48 

Zamítnutí pro nedostatek majetku 153 24,88 

Vyhlášen konkurz 179 29,11 

Vyhlášen nepatrný konkurz 8 1,30 

Vyhlášena reorganizace 0 0,00 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní zjištění, vlastní výpočty 

Během zkoumání jednotlivých případů bylo přitom zjištěno, že v některých případech 

jsou ze strany insolvenčních správců nebo i soudů používány zcela přesně v souladu 

s insolvenčním zákonem pojmy z paragrafu 142 insolvenčního zákona. Ten v jednotlivých 

odrážkách rozeznává: odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady, zastavení řízení pro 

nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro 

zpětvzetí insolvenčního návrhu, zamítnutí insolvenčního návrhu a zamítnutí insolvenčního 

návrhu pro nedostatek majetku dlužníka. (Kotoučová 2010, str. 291) V následujících částech 

práce se proto pokusíme o určitou interpretaci získaných údajů. 

Interpretace údajů z tabulky 2 

V případě odmítnutí je tento postup definován přesněji v paragrafu 128 insolvenčního 

zákona, předpoklad je, že takto soud postupuje tehdy, když návrh neobsahuje všechny 

náležitosti. K odmítnutí nebo k tomu, aby soud vyzval navrhovatele v určené lhůtě k doplnění 

návrhu, je určena lhůta sedmi dnů od podání návrhu. Zastavení řízení je definováno 

občanským soudním řádem v obecné rovině a pro potřeby insolvenčního zákona je pak 

specifikováno paragrafem 108, kde je jako jeden z hlavních důvodů zastavení uveden takový 

případ, kdy navrhovat nesloží zálohu na náklady insolvenčního řízení. Případy zpětvzetí pak 

řeší paragraf 130
7
. 

Z pohledu analýzy získaných dat je ale podstatnější varianta nezaplacení zálohy na 

náklady řízení ze strany navrhovatele, což je v dané souvislosti s velkou pravděpodobností 

věřitel a spíše okrajově by to mohl být i dlužník (není však jasné, proč by na sebe podával 

samotný návrh, pokud by nebyl ochoten zaplatit zálohu, což by bylo možné s velkou 

pravděpodobností očekávat jako požadavek soudu pro další pokračování řízení). 

Pokud bychom chtěli situaci, kdy navrhovatel nezaplatí zálohu nějak interpretovat, pak 

musíme předpokládat, že v takovém případě neočekává navrhovatel, že by byl zjištěn nějaký 

relevantní majetek dlužníka, tedy neočekává, že by mu byla záloha vrácena. Navrhovatel 

                                                 
7
 Ve skutečnosti do této kategorie spadají i další případy insolvenčních řízení, které řeší například paragraf 427 

InsZ (hlavní zájmy dlužníka jsou v jiných zemích EU a dlužník nemá k datu podání návrhu provozovnu na 

území České republiky) popřípadě jiné varianty, kdy soud zjistí obtíže v otázce místní příslušnosti či 

pravomoci nebo naopak nalezne problém ve způsobilosti navrhovatele. 
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pravděpodobně v době mezi podáním návrhu a okamžikem, kdy byl soudem vyzván ke 

složení zálohy, došel k názoru, že dlužník nemá zpeněžitelný majetek, proto rezignuje na další 

řízení. Nebo očekával, že zálohu bude ochoten složit některý z dalších věřitelů, avšak nenašel 

se žádný, který by byl přesvědčen o existenci relevantního majetku dlužníka. V takových 

případech ale můžeme předpokládat, že dlužník ve skutečnosti opravdu nemá majetek, který 

by byl zpeněžitelný a který by navrhovateli nebo jinému věřiteli mohl nahradit jeho náklady. 

Tato poznámka je velmi důležitá pro celkovou interpretaci problematiky insolvenčních řízení 

v českém prostředí. 

Odmítnutí insolvenčního návrhu a zastavení řízení jsou procesní rozhodnutí, přičemž 

v obou případech sice dochází k zahájení insolvenčního řízení, v případě odmítnutí návrhu 

však je diskutabilní, zda samotné podání návrhu a jeho následné odmítnutí máme chápat jako 

informaci o insolvenčním stavu dlužníka a dokonce můžeme pochybovat (při některých 

zastaveních), zda je dlužník vůbec dlužníkem ve smyslu insolvenčního zákona. 

Naopak při zastavení řízení v případech, kdy nebyla složena soudem vyžádaná záloha na 

náklady řízení, zjišťujeme, že dlužník s vysokou mírou pravděpodobnosti nemá žádný 

majetek a tedy že je insolvenční řízení zbytečné z tohoto důvodu. Odmítnutí návrhu tedy 

v principu ve sto procentech těchto rozhodnutí můžeme považovat za případy, které 

v důsledku nevypovídají o skutečnostech, které nás zajímají – tedy o výtěžnosti insolvenčního 

řízení, jeho efektivitě, délce a především o insolvenční situaci v české ekonomice obecně. 

Naopak u zastavených řízení můžeme v menší míře považovat tyto případy za obdobné, jako 

u odmítnutých insolvenčních návrhů, ve větší míře nám ale dávají další signál o tom, nakolik 

vstupují podniky dlužníků do insolvenčního řízení bez jakéhokoliv smysluplného majetku, 

který by dával věřitelům naději na alespoň částečné uspokojení jejich pohledávek. 

Případy zamítnutí a zamítnutí pro nedostatek majetku dlužníka řeší paragrafy 143 a 144 

insolvenčního zákona. V obou případech jde o meritorní rozhodnutí a to rozhodnutí negativní. 

Samotné zamítnutí má znovu poměrně složitou strukturu a není jednoduché přistoupit 

k interpretaci takové rozhodnutí soudu. Především zde je případ, kdy nebude osvědčeno, že 

navrhovatel a alespoň jedna další osoba má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku. Již na první 

pohled je jasné, že zde může existovat značné množství možností od případů, kdy jsme 

svědky šikanózního návrhu a dlužník ve skutečnosti vůbec nemusí být v insolvenci a 

nesplňuje podmínky pro vyhlášení úpadku, až po variantu, kdy se ukáže jedinečnost 

navrhovatele a neexistence dalšího věřitele
8
. K zamítnutí může dojít i tehdy, pokud dlužník 

prokáže, že jeho platební neschopnost (nikoliv předlužení) je výsledkem protiprávního 

jednání třetí osoby nebo když se za jeho závazky zaručí stát nebo vyšší územně správní celek. 

První varianta není neobvyklá, druhou můžeme považovat za speciální případ. 

Pokud bychom chtěli interpretovat zamítnuté návrhy, pak povětšinou můžeme hovořit 

spíše o tom, že jde o situaci, kdy navrhovatel nedosvědčil relevanci své pohledávky nebo kdy 

je dlužník schopen tuto pohledávku zpochybnit (neboť je například předmětem soudního 

sporu mezi dlužníkem a věřitelem a insolvenční návrh je krokem, který má dlužníka přimět 

k větší vstřícnosti v tomto sporu). Avšak pečlivější zkoumání konkrétních případů ukazuje, že 

i zde je určité procento případů, které bychom mohli interpretovat jako situace, v nichž 

dlužník sice je objektivně v úpadku a dokonce lze očekávat, že nemá k dispozici žádný 

relevantní majetek, avšak oddaluje svůj úpadek (spíše formální vyhlášení úpadku) různými 

metodami, například zpochybňováním všech svých závazků. Existují případy, kdy se to děje 

                                                 
8
 Což je ve skutečnosti velmi nepravděpodobné, nikoliv však vyloučené a takové případy byly zaznamenány – i 

když je doprovázely velmi specifické okolnosti. 
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zjevně cílevědomě a dlouhodobě i díky tomu, že smlouvy uzavírané dlužníkem obsahují 

ustanovení, která zpochybňují závazky dlužníka
9
. Znovu je otázkou, nakolik takové případy 

skutečně popisují insolvenční situaci v České republice a nakolik jsou spíše zprávou o jiných 

okolnostech provázejících podnikání v zemi. 

Většina zamítnutých insolvenčních návrhů nicméně ve skutečnosti nepatří k těm 

případům, které by reálně hovořily o insolvenčních řízení z hlediska jejich výnosnosti nebo 

efektivity, protože spíše reportují o stavu celkového podnikatelského prostředí a vztazích 

mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty – ať již jde o obchodní společnosti nebo 

podnikatele. Nicméně znovu musíme konstatovat, že část případů, které vedeme jako 

zamítnutá insolvenční řízení patří k těm, kde dlužník reálně splňuje podmínky úpadku, ale 

věřitel to není buď schopen prokázat, nebo je mu v tom efektivně bráněno prostřednictvím 

nedokonalých smluvních vztahů nebo jinými obdobnými metodami. 

Případy zamítnuté pro nedostatek majetku dlužníka jsou pak zcela zjevné a jejich 

interpretace je jednoznačná. Zde dochází k situaci, kdy další vynakládání prostředků věřitelů 

nebo energie soudů nemá smysl, neboť insolvenční řízení jako kolektivní postup při vymáhání 

pohledávky ztrácí význam. Dlužník je zastižen bez relevantního majetku a je otázkou jiných 

řízení a jiných postupů, aby bylo zjištěno, zda k tomu došlo pouze podnikatelským selháním, 

nebo zda jde o pravděpodobnější variantu, kdy jde o výsledek kriminálního jednání. 

Podobně nesporné jsou případy vyhlášených konkurzů, nepatrných konkurzů a konečně  

daném vzorku se nevyskytující reorganizace. Jejich ojedinělost byla ostatně prokázána již 

dříve. (Richter 2010, Richter 2011, Schönfeld, Smrčka 2012b) 

Interpretace tabulky 3 

Na základě výše uvedených výkladů tabulky 2 můžeme nyní vytvořit modifikovanou verzi 

výzkumu, kde budeme pracovat s pozměněnými daty a především s daty v jiné struktuře. 

Jejich základní podobu obsahuje tabulka číslo 3. 

Tab. 3: Modifikované výsledky průzkumu 

 Počet 

případů 

Procento 

z celku 

Legenda 2. 

sloupce 

Celkový počet případů ve vzorku 615 100,00 0,00 

Návrhy odmítnuté a zastavená řízení 

(neprůkazné návrhy a podobně) 

213 34,64 0,00 

Návrhy různě ukončené kvůli neexistenci 

majetku dlužníka 

215 34,95 0,00 

Návrhy řešené některým ze způsobů řešení 

úpadku 

187 30,41 0,00 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní zjištění, vlastní výpočty 

V případě položky návrhy odmítnuté a zastavená řízení byl počet zjištěn především 

rozborem položky zastavená řízení, odkud bylo na základě hlubší analýzy případů do této 

                                                 
9
 Vlastně jde zřejmě o dlouhodobé kriminální jednání dlužníka, kdy smlouvy a další dokumenty například 

nepodepisuje statutární zástupce dlužníka nebo jiná oprávněná osoba, ale taková osoba, u které dlužník pouze 

vytvoří dojem, že má oprávnění jednat za dlužníka. Dlužníka pak odmítá plnění, které mu z takových smluv 

plyne s tím, že tyto smlouvy neuznává. Podobných konstrukcí byla zaznamenána celá řada.  
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kolonky přeřazeno 20 případů a dále 26 případů z kolonky zamítnuté insolvenční návrhy. 

Zvláště v druhém případě byl konkrétní výklad každého případu poměrně složitý. Základem 

skupiny je pak položka návrhy odmítnuté pro vady z tabulky 2. 

Skupina návrhy různě ukončené kvůli neexistenci majetku dlužníka vznikla na základě 

položky zamítnuté insolvenční návrhy pro nedostatek majetku dlužníka tabulky 2, ke kterým 

byly přiřazeny případy z kolonek zamítnuté návrhy a zastavená řízení, pokud bylo 

detailnějším zkoumáním zjištěno, že tyto kroky byly vyvolány právě neexistencí majetku 

dlužníka. 

Jak vidíme, tak 69,59 procent případů insolvenčních návrhů vůbec nedospěje do fáze, 

kterou obecně považujeme za samotné insolvenční řízení, tedy do situace, kdy insolvenční 

správce a soud konají kroky směřující k uspokojení nároků věřitelů. Je zjevné, že vzhledem 

k administrativní náročnosti celého systému tento fakt výrazně snižuje efektivitu celého 

insolvenčního procesu a zvyšuje jeho náklady. Jsme také svědky situace kdy více než třetina 

(34,64 procenta) z celkového počtu insolvenčních návrhů vzbuzuje pochybnost, zda vůbec 

existuje dlužník v úpadku, zda jsou české soudy místně příslušné k tomu, řešit případný 

úpadek dlužníka nebo mají jiné natolik vážné vady, že samotné řízení nemá smysl. 

Z pohledu nákladů na insolvenční systém nebo z pohledu nákladů účastníků insolvenčního 

řízení je tato skutečnost ještě relativně málo podstatná, neboť zde se pohybujeme většinou 

v oblasti procesních rozhodnutí, která přicházejí relativně brzy (povětšinou ve lhůtě několika 

dnů od podání návrhu). To znamená, že vznikající náklady sice existují, není ale 

pravděpodobné, že by byly významné nebo značné, spíše je můžeme považovat povšechně za 

marginální
10

. Jinou otázkou jsou samozřejmě náklady dlužníků nebo obecně subjektů, na 

které byl návrh podán, ale které někdy dokonce ani v dlužním stavu vůči navrhovateli nejsou. 

Zde vidíme náklady vynaložené na „obranu“ proti návrhu (například právní služby), ale 

především škody vzniklé samotným zahájením insolvenčního řízení. To je však předmětem 

jiných pasáží insolvenčního zákona a tyto subjekty mají sice chabé, ale přece jenom jisté 

možnosti obrany (i když například u reputačních škod jde o problematickou záležitost). 

Oproti tomu ale existuje významný jiný aspekt, kterým jsou návrhy zamítnuté nebo řízení 

jinak ukončená kvůli neexistenci majetku dlužníka (34,95 procenta všech případů). Zde 

můžeme mluvit o nákladech značných, i když možná nikoliv v každém konkrétním řízení. 

Nicméně v těchto řízeních bývá podniknuto mnoho jednotlivých kroků a vykázáno mnoho 

činností, přičemž výsledkem jsou náklady na straně státu (zátěž soudního systému) a také 

náklady věřitelů spojené s insolvenčním řízením. Dále také musíme konstatovat, že byla 

potvrzena hypotéza, podle které enormní množství dlužníků vstupuje do insolvenčního 

procesu v době, kdy jejich podniky (nebo kdy podnikající osoby) již nevlastní žádný 

relevantní majetek a kdy tedy jakákoliv snaha o vymáhání pohledávky znamená z hlediska 

věřitele pouze další zvyšování již tak značných nákladů. Zde pravděpodobně můžeme hledat 

důvody, proč jsou věřitelé stále velmi nedůvěřiví k insolvenčním řízením a proč je jejich 

vztah k vlastním aktivitám v rámci takových řízení mírně řečeno odtažitý. 

Pokud bychom se měli z pohledu výsledků shrnutých v tabulce 3 podívat na efektivitu 

průběhu insolvenčních řízení v zemi, pak musíme konstatovat, že jakákoliv snaha o jejich 

zkvalitnění naráží právě na značnou zátěž „plevelných“ návrhů, které nevedou a ani nemohou 

vést k uspokojení věřitelů a tedy k naplnění smyslu insolvenčního řízení. Dále musíme 

konstatovat, že určitá část těchto návrhů (nikoliv ale část podstatná z hlediska celkových 

čísel) je vedena šikanózními úmysly a z hlediska věřitele má nahradit jiné postupy při 

                                                 
10

 I když samozřejmě pracovníci soudního systému budou mít na toto tvrzení vlastní – zřetelně odlišný názor. 
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vymáhání pohledávky, například individuální snahu o vymožení cestou exekuce
11

. 

V některých případech, s velkou pravděpodobností dosti výjimečných, ale nikoliv zcela 

vzácných, byly zaznamenány návrhy, které byly pravděpodobně podány v rámci 

konkurenčního boje s cílem poškodit konkurenční subjekt na trhu
12

. 

Otázka výnosu pro věřitele 

Nyní můžeme přistoupit k pečlivějšímu zkoumání údajů, které byly zjištěny o těch 

řízeních, kde skutečně proběhly kroky směřující k uspokojení věřitelů, tedy zpeněžení nebo 

(jak vzápětí uvidíme) alespoň pokusy o zpeněžení aktiv dlužníka. 

Takových případů se v našem vzorku vyskytlo celkem 187, z toho v drtivé většině jde o 

konkurzy, v minimální míře pak o nepatrné konkurzy a nebyla zjištěna žádná reorganizace. 

Z tohoto celkového počtu pak v celých 93 případech insolvenčních řízení, kde byl úpadek 

dlužníka řešen konkurzem nebo nepatrným konkurzem nedošlo k žádnému uspokojení 

věřitelů a složené zálohy nebo zpeněžení majetku dlužníka stačily pouze na pokrytí nákladů 

řízení a v mnoha případech ani na tyto náklady, takže část z nich nesl stát. Jde o 49,73 

procenta z celku, tedy z celkového počtu vyhlášených konkurzů či nepatrných konkurzů. 

Pokud bychom tento počet 93 případů, v nichž se postupem insolvenčního řízení zjistil 

nedostatečný majetek dlužníka, připočítali k již zjištěným 215 případům z tabulky 3, pak nám 

celkový počet řízení, ve kterých majetek dlužníka nepostačoval ani na částečné (třebas 

minimální) uspokojení věřitelů, dosáhl již počtu 308, což je 50,08 procenta z našeho 

zkoumaného vzorku (615 případů). Když dále přijmeme tezi, že z oněch 615 případů bylo 213 

případů (viz tabulka 3 návrhy odmítnuté a zastavená řízení) takových, které de facto 

nesplňovaly podmínky pro řešení prostřednictvím insolvenčního řízení (nebo byly šikanózní), 

pak se podíl těchto případů zvýší dokonce na 76,61 procenta. 

Na základě těchto zjištění pak můžeme tvrdit, že až dvě třetiny insolvenčních řízení 

vedených v České republice na základě oprávněných insolvenčních návrhů je takových, že 

majetek dlužníka již neexistuje a věřitelé proto nejsou uspokojeni vůbec. Tento výsledek 

zkoumání reprezentativního vzorku insolvenčních řízení ve skutečnosti předstihuje naše 

nejhorší představy o tom, jak efektivní a jak výnosné pro věřitele tato řízení jsou. Pokud tato 

data srovnáme navíc s mezinárodními statistikami (viz tabulka 1) docházíme k tak zásadnímu 

nesouladu, jaký již není vysvětlitelný ani rozdílnou metodologií ani jiným racionálním 

způsobem. 

Nabízí se samozřejmě otázka, jaký výnos slibují zajištěným a nezajištěným věřitelům ta 

řízení, v nichž je nalezen zpeněžitelný majetek a kde podnik dlužníka není vyprázdněn již 

před zahájením insolvenčního řízení. 

Podle výsledků zkoumání zmíněného vzorku (myšlen je vzorek 187 případů, kde byl 

prohlášen na dlužníka konkurz nebo nepatrný konkurz) byly v rámci konkurzních řízení 

přihlášeny a uznány pohledávky v celkové výši 245,1 milionu korun za zajištěné věřitele a 

                                                 
11

 Tato souvislost je často diskutována, ovšem mnohdy bez dostatečného zohlednění všech právních souvislostí. 

Na tomto místě bohužel není prostor pro detailnější rozbor této problematiky, je ale nutné upozornit alespoň 

na fakt, že věřitel, který se domůže exekučního titulu, vynaloží značné náklady, pokud ale je podán 

insolvenční návrh na dlužníka, existence exekučního titulu nepřinese věřiteli žádnou výhodu oproti ostatním 

věřitelům, kteří tyto náklady nevynaložili (více Smrčka 2012). 
12

 Bylo by nutné podniknout daleko hlubší zkoumání konkrétních případů k tomu, abychom mohli seriozně 

označit takové případy a poukázat na ně adresně, nicméně jsme nabyli dojmu, že v daném vzorku bychom 

takto mohli označit jeden až tři případy. 
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2224,3 milionu za nezajištěné věřitele, celkem tedy 2469,4 milionu za obě skupiny věřitelů 

dohromady. Vyplaceno bylo celkem 89,4 milionu korun, z toho pak 61,2 milionu zajištěným 

věřitelům a 28,2 milionu věřitelům nezajištěným. Průměrné uspokojení věřitelů tak dosáhlo 

míry 3,62 procenta. 

To znamená, že v rámci těchto řízení byli zajištění věřitelé uspokojeni ve výši 25 procent 

svých přihlášených a uznaných pohledávek, nezajištění věřitelé pak ve výši 1,26 procenta 

téhož. Znovu je nutné upozornit na zásadní a zcela frapantní rozpor mezi těmito čísly a daty 

udávanými v mezinárodních statistikách (tabulka 1). 

Tab. 4: Uspokojení věřitelů z konkurzů a nepatrných konkurzů 

 Počet 

případů/objem 

Procento 

z celku 

Celkový počet případů ve vzorku 187 100,00 

Případy s uspokojením věřitelů 94 50,27 

Případy bez uspokojení věřitelů 93 49,73 

Objem uznaných pohledávek celkem (mil. Kč) 2469,4 100,00 

Objem uznaných zajištěných pohledávek (mil. Kč) 245,1 9,93 

Objem uznaných nezajištěných pohledávek (mil. Kč) 2224,3 90,07 

Celkem vyplaceno věřitelům (mil. Kč) 89,4 100,00 

Vyplaceno zajištěným věřitelům 61,2 68,46 

Vyplaceno nezajištěným věřitelům 28,2 31,54 

Výplatní poměr celkově (vyplaceno/pohledávky) 89,4/2469,4 3,62 

Výplatní poměr zajištěným věřitelům 

(vyplaceno/pohledávky) 

61,2/245,1 24,96 

Výplatní poměr nezajištěným věřitelům 

(vyplaceno/pohledávky) 

28,2/2224,3 1,26 

Zdroj: Insolvenční rejstřík, vlastní zjištění, vlastní výpočty 

Zatímco v případě nezajištěných věřitelů zjištěný údaj nepřekvapuje, neboť přiměřeně 

odpovídá obvyklé představě o uspokojení těchto věřitelů, u věřitelů zajištěných je zjištěná 

hodnota podstatně nižší, než je obvykle odhadováno. V následujících pasážích se pokusíme o 

vysvětlení tohoto stavu. 

Rozpor mezi odhadem a zpeněžením 

Preciznější vysvětlení velmi nízkého výnosu zajištěných věřitelů z insolvenčních procesů 

bude moci být poskytnuto až v době, kdy budou přesněji a detailněji prozkoumány alespoň 

některé případy, kdy zajištění věřitelé dostali v insolvenčním řízení velmi nízké plnění. 

Nicméně s jistou dávkou opatrnosti je přijatelné nabídnout určitý výrazný podnět k této 

problematice. 

Během našeho zkoumání problematiky insolvenčních procesů jsme mimo jiné zjišťovali, 

jaký odhad majetku dlužníka vytvořili insolvenční správci a případní najatí znalci. V daném 

vzorku případů, se kterým jsme pracovali, byl majetek u těch dlužníků v úpadku, kde byl 

odhad uskutečněn, vyčíslen na sumu 330,3 milionu korun. Ve stejných případech dosáhlo 

zpeněžení majetku sumy 133,1 milionu korun, tedy asi 40 procent z odhadu. Přičemž je 

potřebné podotknout, že v insolvenčním řízení vytvořený odhad by měl v sobě již obsahovat 
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cenovou deprivaci vyvolanou faktem prodeje v insolvenčním řízení a případně i další faktory 

ovlivňující cenu, tedy především aktuální stav trhu s aktivy stejného nebo příbuzného typu. 

Znovu by bylo vhodné zdůraznit, že naprostá většina aktů zpeněžování majetku 

v insolvenčních řízeních konaných na základě návrhů podaných po 1. lednu 2008 byla 

realizována v roce 2009 nebo později, tedy již v době plné krize. Můžeme tedy předpokládat, 

že vytvořené odhady jsou příliš vysoké kvůli nedobrému úsudku znalců a případně 

insolvenčních správců. 

Samozřejmě se také nabízí myšlenka, zda nízká hodnota zpeněžení majetku nevyplývá 

z nějakých podvodů nebo pletich během insolvenčních procesů. Jsme ale přesvědčeni, že i 

když takové praktiky není možné vyloučit (ač mají po účinnosti insolvenčního zákona věřitelé 

daleko lepší možnost kontrolovat a ovlivňovat proces), není pravděpodobné, že by mohlo jít o 

natolik rozsáhlé skutečnosti, aby výrazně ovlivnily statistický vzorek. Proto považujeme vliv 

deprese trhu s aktivy za nepoměrně podstatnější než možnost případných nezákonných 

podvodných postupů. 

Z uvedeného pak plyne logický závěr, že nízká úroveň návratnosti i v případě zajištěných 

věřitelů je dána pravděpodobně okolnostmi doby a nikoliv principiálně nedokonalosti 

právního prostředí. Z dosavadních výsledků zkoumání vzorku insolvenčních řízení zatím 

nejsme schopni zjistit, zda existovaly případy takových řízení, kde byly uznány nebo 

existovaly pohledávky zajištěných věřitelů a přitom došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu 

pro nedostatek majetku dlužníka nebo kde řízení proběhlo celé, ale věřitelé nedostali žádné 

plnění. Zdá se však, že ani takové překvapivé a na první pohled dosti nelogické kombinace 

není možné předem odmítnout. 

Závěr 

Nelze samozřejmě vyloučit, že po prozkoumání většího množství insolvenčních řízení 

budeme nuceni některá data poněkud poopravit. Již jsme upozornili na skutečnost, že velmi 

pravděpodobně zaznamenáme určitý růst údajů o výnosu pro věřitele tam, kde jde o konkurz a 

nepatrný konkurz, neboť předpokládáme, že vzhledem k časové náročnosti těchto řízení 

nejsou zmíněné případy adekvátně zastoupeny především v té části vzorku, která zachycuje 

řízení započatá v letech 2011 a 2012. Nicméně (jak již bylo také řečeno) z hlediska časového 

průřezu je náš vzorek naprosto korektní, když metoda výběru (každý desátý případ) bere 

v potaz fakt vyššího počtu tak nebo onak ukončených případů zahájených v letech dřívějších 

(2008 až 2010). Takže v tomto vzorku 615 insolvenčních případů mají díky tomuto časovému 

aspektu větší zastoupení řízení započatá v prvních letech účinnosti insolvenčního zákona než 

řízení započatá v letech 2011 nebo 2012. 

Avšak to nemění příliš na faktu, že úroveň plnění, jakého dosahují zajištění i nezajištění 

věřitelé, je šokujícím způsobem nedostatečná a není tedy divu, že ekonomické subjekty 

nemají příliš velkou důvěru v tento postup vymáhání pohledávek. Velmi nízký výnos a 

dokonce vysoká pravděpodobnost nulového výnosu v kombinaci nutností nákladů spojených 

s insolvenčním řízením vedou věřitele k tomu, že raději riziko defaultu partnera nebo klienta 

přenášejí do cen nebo obchodních podmínek. Nepoměr těchto dvou parametrů insolvenčního 

řízení tak vede ke ztrátě konkurenční schopnosti, neboť součástí ceny dodávek nebo 

poskytování služeb se stávají také rizika ztráty z defaultu. 

 



102 

 

Literatura: 

[1] Čámská, D. (2013): Základní charakteristiky podniků v insolvenci. In: Jedlička, P. (Ed.). 

Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 

2013, Díl I., Ekonomický rozvoj a management regionů. [Online] Hradec Králové: 

Univerzita Hradec Králové, http://fim.uhk.cz/hed/images/Sbornik_2013_dil_1.pdf , 2013. 

[2] Kislingerová, E. (2012): Vývoj insolvenčních návrhů v roce 2012 a vývoj do budoucna. In 

E. Kislingerová - J. Spička. (Eds.), The International Scientific Conference Factors of 

Business Prosperity in the Local and Global Environment (str. 116-131). Praha, 

Oeconomica, 2012. 

[3] Kotoučová, J. a kolektiv (2010): Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon). Praha, C. H. Beck, 2010. 

[4] Richter, T. (2008): Insolvenční právo. Praha, ASPI Walter Kluwer, 2008. 

[5] Richter, T. (2010): Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti InsZ: základní 

empirická pozorování. Obchodněprávní revue 11/2010. (str. 339-341). Praha, 2010  

[6] Richter, T. (2011): Reorganizace povolené v třetím roce účinnosti InsZ: základní 

empirická pozorování a náčrt trendů. Ekonomika a management 3/2011. Praha, VŠE, 

2011. 

[7] Schönfeld, J. - Smrčka, L. (2012a): Kritika statistických údajů o podnikových 

insolvencích v podmínkách České republiky, In E. Kislingerová - J. Spička. (Eds.), The 

International Scientific Conference Factors of Business Prosperity in the Local and 

Global Environment (str. 318-330). Praha, Oeconomica, 2012. 

[8] Schönfeld, J. - Smrčka, L. (2012b): Důvody diskvalifikace sanačního principu 

v insolvenční praxi, In Transakční náklady českých ekonomických subjektů 

v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení, 

sborník z mezinárodní vědecké konference. (str. 62-75) Praha, VŠE, 2012. 

[9] Smrčka, L. (2012): Filosofické aspekty insolvenčního a exekučního práva, Komorní listy 

1/2012 (str. 27-33). Praha, 2012. 

[10] The World Bank, International Finance Corporation (2013): Doing Business 2012, New 

York, [Online]. Retrieved from http://www.doingbusiness.org/custom-query, 2013. 

 

http://fim.uhk.cz/hed/images/Sbornik_2013_dil_1.pdf
http://www.doingbusiness.org/custom-query

