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Abstrakt 

Dizertační práce „Insolvenční řízení v podmínkách průmyslových podniků“ se zabývá 

problematikou insolvenčního řízení se zaměřením na průběh reorganizace u vybraných 

průmyslových podniků v České Republice. Práce je dělená do třech částí, kdy po uvedení 

do problematiky v části první následuje studium a analýza současného stavu problematiky 

v České Republice a srovnání se zahraničím. V třetí – praktické části je pak podrobeno 

studiu několik průmyslových podniků, které úspěšně či neúspěšně prošly reorganizací. 

Z výsledků jsou pak odvozeny závěry a doporučení, která doplňují úroveň současných 

znalostí v této problematice a mohou být základem pro rozšiřující studia či východiskem 

pro praktické pouţití v reálném podniku. Motivací pro tuto práci tedy byla snaha přinést do 

této oblasti další poznatky, které mohou být o to uplatnitelnější právě v současné době 

rychlých změn a obratů světové i regionálních ekonomik. Práce podává přehled 

o současném stavu řešení insovenčního práva, srovnání se stavem v blízkých ekonomikách 

a analyzuje průběh a vývoj reorganizací konkrétních zkoumaných podniků. Na základě 

výsledků tohoto zkoumání jsou také vyvozeny některé závěry a opatření, které by 

v průběhu reorganizací mohly být uplatněny do budoucna. 

 

Klíčová slova 
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Summary  

The PhD thesis "Insolvency proceedings in terms of industrial enterprises" is about 

insolvency proceedings focused on the process of reorganization in selected industrial 

enterprises in the Czech Republic. The work is divided into three parts, the introduction to 

the problems in the first followed by the study and analysis of the current state of the 

problem in the Czech Republic and comparison with other countries. In the third - the 

practical part is then subjected to the study of several industrial companies that 

successfully or unsuccessfully undergone reorganization. The results are then derived 

conclusions and recommendations to complement the current level of knowledge in this 

field and can provide a basis for extension studies or the basis for practical use in the real 

enterprise. The motivation for this work therefore was to bring to the area other 

information that may be better implemented or more useful just at the present time of rapid 

change and turnover of the global and regional economies. The work reviews the current 

state of insolvency legislative solutions, when compared with nearby economies and it 

analyzes the process of reorganization and development of specific companies 

investigated. Based on the results of this research are also drawn some conclusions and 

actions that during the reorganization could be implemented in the future. 
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Motivace 

Téma finančního zdraví podniků a zvláště pak studium souvztaţností a získávání znalostí 

z oblasti reorganizací, je oblastí autorova zájmu jiţ několik let. Základní motivací pro tuto 

práci byla snaha přinést do této oblasti další poznatky, které mohou být uplatnitelné o to 

více v současné době rychlých změn a obratů světové i regionálních ekonomik. Dle 

insolvenčního zákona se řeší úpadky subjektů v České republice jiţ od roku 2008. Stále 

však chybí ucelený přehled, jak je zákon uplatňován v praxi, zda odpovídá nárokům a 

poţadavkům reálného prostředí, zda je účinný a jak je vnímán konkrétními podniky.  

Přestoţe v období posledních let se oblast insolvenčního řízení a reorganizací dotýká 

velkého počtu podniků, nebylo v této oblasti zveřejněno mnoho informačních zdrojů a 

problematika hlouběji studována. 

Samotným cílem práce je poskytnout strukturovaný přehled o současném stavu řešení 

úpadků podniků reorganizací a zhodnotit také efektivnost platné právní úpravy, kterou se 

reorganizace v České Republice řídí. Účelem práce bylo také navrhnout některá 

doporučení pro podniky procházející reorganizací, či podniky obecně. 

Autorka by na tomto místě také ráda poděkovala za podporu, vedení a věcné připomínky 

panu prof. Ing. Jaroslavu Dvořáčkovi, CSc. a za finanční podporu projektu SP/201057. Dík 

patří také pracovníkům společnosti Ostravská Insolvenční za odbornou konzultaci. 
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1. Úvod 

Podnikání s sebou přináší nejen příleţitost zaslouţených zisků a uţitků, ale někdy také 

potenciální komplikace. Ty mohou plynout z vnitřních a vnějších vztahů podniku, 

z celkové hospodářské situace, z ekonomicko-politického zázemí, ale i z mnoha dalších 

faktorů prostředí, ve kterém podnik působí. Všechny tyto prvky mohou podnik zásadním 

způsobem poškodit a uvrhnout jej do problémů, které mohou váţně ohrozit jeho existenci. 

Oblast řešení problémů průmyslových podniků je ovlivněna specifickými podmínkami, 

které podnikání v této oblasti přináší. Specifika průmyslových podniků jsou způsobena 

zejména kapitálovou náročností provozování podnikání. Zařízení, která průmyslový podnik 

vyuţívá, jsou často jedinečná, vyrobená konkrétně pro daný podnik a činnost, jíţ se podnik 

zabývá. Je také zřejmé, ţe majetek těchto podniků bývá často tak velkého objemu, ţe je 

nevýhodné jej celý rozprodat a zlikvidovat. Průmyslové podniky jsou jako první postiţeny 

negativními důsledky nepříznivého hospodářského vývoje ekonomiky. Východiska z 

problémů mohou být různá a řadí se mezi ně také řešení situace pomocí insolvenčního 

práva, kterému je dále věnována pozornost v této práci.  

Insolvenční právo je v České republice upraveno zákonem o úpadku a způsobech jeho 

řešení č. 182/2006 Sb. tzv. Insolvenční zákon (dále IZ), který platí od 1. 1. 2008. 

Insolvenční zákon řeší komplexně problematiku insolvenčního práva a na rozdíl od 

předchozí úpravy (zákon č.328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) nabízí moţnost řešení 

také v podobě reorganizace při zachování provozu dluţníkova podniku a pro fyzické osoby 

- nepodnikatele formou oddluţení. Cílem nové právní úpravy je zejména zrychlit řešení 

úpadku dluţníka a zlepšit postavení věřitelů. Insolvenční zákon má za cíl zajistit co 

nejvýhodnější uspokojení pohledávek věřitelů, ale také usiluje o ozdravení subjektů 

ohroţených úpadkem, coţ je podstatné pro stabilitu a rozvoj ekonomiky jako celku. 

Vzhledem k současnému vývoji hospodářské situace lze předpokládat zvýšený počet 

podniků, který ukončí svou činnost na trhu. Je pravděpodobné, ţe se podniky nevyhnou 

úpadku a insolvenci jako způsobu řešení své situace.  

Problematika řešení úpadku je velmi aktuálním a častým tématem k diskuzi nejen 

odborníků v této oblasti. V České republice, ale i v ostatních zemích, se experti z praxe a 

zákonodárci snaţí sledovat aktuální stav této problematiky a upravovat zákon tak, aby byl 

v praxi účinný a napomáhal k rychlému a hospodárnému řešení úpadku dluţníků. 
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Práce je strukturována do následujících částí. Teoretická část, ve které jsou vysvětleny 

základní pojmy insolvenčního práva. Kapitola mimo jiné popisuje zásadní pravidla pro 

průběh insolvenčního řízení dle aktuální právní úpravy. Následující kapitola nastiňuje 

současný stav zkoumané problematiky. Tato část popisuje počet insolvenčních řízení, kteří 

autoři se této problematice věnují a jak vypadá insolvenční řízení v jiných zemích. V další 

kapitole je definován problém, cíl práce a metody pouţité při řešení práce. Praktická část 

této práce je věnována rozboru reorganizací podniků, které proběhly po dobu trvání 

Insolvenčního zákona, a závěrům, které z tohoto výzkumu vyplynuly.  

Cílem práce je poskytnout přehled o současném stavu řešení úpadku podniků reorganizací 

a zhodnotit efektivnost platné právní úpravy, kterou se reorganizace v České republice řídí. 

V rámci závěrečného zhodnocení jsou navrţeny dílčí závěry a doporučení pro uţití v praxi. 

Téma bude zpracováno na základě materiálů z insolvenčního rejstříku. Výsledky práce 

budou vyuţity pro doplnění teoretických poznatků v oblasti reorganizací podniků a mohou 

být pouţity také v individuálních praxích insolvenčních správců a odborníků zabývající se 

tématem insolvence a aktualizací její právní úpravy. 
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2. Teoretická východiska 

Insolvenční zákon (dále jen „IZ“) upravuje řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dluţníka 

v rámci soudního řízení tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám 

dotčeným dluţníkovým úpadkem a k co nejvyššímu zásadně poměrnému uspokojení 

věřitelů (§ 1 IZ).  

Současná úprava insolvenčního práva se od předchozí úpravy (Zákon o konkurzu 

a vyrovnání dále jen „ZKV“) značně liší. Rozdílnost lze spatřovat zejména v tom, ţe nový 

zákon řeší komplexněji oblast úpadkového práva a věřitelům je umoţněno v mnohem větší 

míře zasahování a ovlivňování celého řízení. ZKV byl odborníky povaţován za jeden 

z nejhorších předpisů. Hlavními důvody byly nedostatečná ochrana věřitelů, dlouhá doba 

trvání řízení a likvidační způsob řešení úpadku [17]. Mezi základní zásady insolvenčního 

řízení patří, ţe musí být vedeno tak, aby ţádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen 

nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího 

uspokojení věřitelů (§ 5 IZ). 

I kdyţ se současná úprava snaţí obsáhnout co nejširší záběr této problematiky, jistá část 

bude nadále řešena ve zvláštních předpisech (např. daňové zákony, obchodní a občanský 

zákoník apod.) 

2.1. Základní principy insolvenčního práva 

2.1.1. Úpadek 

Úpadek je moţné definovat ve třech formách, a sice úpadek pro 

A. platební neschopnost § 3 odst. 1 IZ  

Dluţník je v úpadku jestliţe má  

(1) více věřitelů a  

(2) peněţité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a  

(3) tyto závazky není schopen plnit.  

Nutno podotknout ţe všechny tři skutečnosti musí platit najednou. Má se za to, ţe dluţník 

není schopen plnit peněţité závazky, jestliţe § 3 odst. 2 IZ: 
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 zastavil platby podstatné části svých peněţitých závazků, nebo 

 je neplní po dobu delší 3 měsíců po splatnosti, nebo 

 není moţné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněţitých pohledávek vůči 

dluţníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo 

 nesplnil povinnost předloţit seznamy majetku vč. pohledávek, závazků, 

zaměstnanců a listin dokládající úpadek nebo hrozící úpadek, 

B. předluţení  

Je-li dluţník právnickou osobou, nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku 

i tehdy je-li předluţen (§ 3 odst. 3 IZ). Při stanovení předluţení se přihlíţí k souhrnu 

dluţníkových závazků (včetně nesplatných) v poměru k hodnotě jeho majetku. Převyšují-li 

závazky majetek, jedná se o předluţení. Při stanovení hodnoty majetku se musí přihlédnout 

také k další správě dluţníkova majetku a k dalšímu provozování jeho podniku. 

C. hrozící úpadek 

Pouze dluţník můţe vyuţít moţnosti, jeţ mu Insolvenční zákon nabízí a tou je hrozící 

úpadek (§ 3 odst. 4 IZ). O ten se jedná tehdy, lze-li důvodně předpokládat, ţe dluţník 

nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněţitých závazků. 

2.1.2. Insolvenční návrh a insolvenční řízení 

Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh (§ 97 IZ). Zahajuje se dnem, kdy insolvenční 

návrh dojde věcně příslušnému soudu. Zahájení řízení oznámí insolvenční soud 

vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh (§ 

101 IZ). 

Insolvenční návrh je oprávněn podat jen dluţník nebo jeho věřitel. Pokud se jedná o 

hrozící úpadek, potom je návrh oprávněn podat jen dluţník (§ 97 odst. 3 IZ). Tímto se 

zákon snaţí předejít nátlaku, který by mohli věřitelé na svého dluţníka vyvíjet, aby dosáhli 

cílů, jenţ nejsou předmětem insolvenčního řízení. 

Se zahájením řízení jsou spojeny tyto účinky (§ 109 IZ): 

 Pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nelze uplatnit ţalobou, lze 

je uplatnit pouze přihláškou. 
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 Právo na uspokojení ze zajištění, které náleţí do majetkové podstaty, lze uplatnit a 

nově nabýt jen za podmínek stanovených insolvenčním zákonem. 

 Výkon rozhodnutí či exekuci, které se vztahují na majetkovou podstatu, lze nařídit, 

ne však provést. 

Dalším důleţitým účinkem, který je spojen se zahájením insolvenčního řízení, je omezení 

dluţníka v nakládání s jeho majetkem (§ 111 -  114 IZ). Pokud dluţník toto poruší, mohou 

se jeho úkony stát vůči věřitelům neúčinnými. Omezení dluţníka se nevztahuje na úkony 

nutné ke splnění stanovených zvláštními právními předpisy (např. placení daní), 

k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, 

k plnění zákonné vyţivovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. 

2.1.3. Věřitelé a jejich pohledávky 

Věřitelé dluţníka jsou od zahájení insolvenčního řízení oprávněni uplatnit pohledávky 

přihláškou (§ 110 IZ). Přihlášky pohledávek mohou věřitelé podávat od oznámení 

o zahájení insolvenčního řízení aţ do konce lhůty, kterou stanoví soud v rozhodnutí 

o úpadku. Lhůta se stanovuje od 30 dní při oddluţení a při konkurzu 30 dní aţ 2 měsíce. 

K přihláškám podaným později se nepřihlíţí a neuspokojují se (viz § 173 IZ). 

Pohledávky lze rozčlenit do následujících skupin: 

Zajištěných věřitelů se týkají §166 a §167 IZ, jsou to takoví věřitelé, jejichţ pohledávky 

jsou zajištěny majetkem, jenţ náleţí do majetkové podstaty, a to zástavním právem, 

zadrţovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva, 

postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní 

úpravy. V rozsahu svého zajištění se uspokojují tito věřitelé přednostně ze zpeněţení 

majetkové hodnoty, která byla zajištěna.  

Pohledávky za majetkovou podstatou - nutné výdaje a odměna insolvenčního správce, 

členů věřitelského výboru, náklady spojené s udrţováním a správou majetkové podstaty, 

daně, poplatky aj. 

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - výţivné, 

náhrada škody na zdraví, pracovněprávní pohledávky za poslední 3 roky – uspokojí se 

v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. 
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Vyloučené pohledávky - z úroků, úroků z prodlení, smluvní pokuty aj. vzniklé po 

rozhodnutí o úpadku. 

Pohledávky podřízené - uspokojují se aţ po uspokojení všech ostatních pohledávek – 

např. podřízené dluhopisy. 

Pohledávky se přezkoumávají na přezkumném jednání. Dluţník a insolvenční správce 

mohou popírat přihlášené pohledávky (§ 192 IZ) co do pravosti, výše a jejich pořadí. 

Věřitelé toto právo nemají. Pohledávky se uspokojují v závěru insolvenčního řízení 

v závislosti na způsobu řešení úpadku a to: 

 rozvrhem při konkurzu, 

 plněním reorganizačního plánu při reorganizaci, 

 plněním při oddluţení. 

Věřitelskými orgány jsou schůze věřitelů a věřitelský výbor.  

Schůzi věřitelů přísluší volba a odvolání členů věřitelského výboru a jeho náhradníků 

nebo zástupce věřitelů. Právo zúčastnit se schůze věřitelů mají přihlášení věřitelé, dluţník, 

insolvenční správce a státní zastupitelství, odborová organizace dluţníka. 

Je-li přihlášených věřitelů více neţ 50, je schůze věřitelů povinna ustanovit věřitelský 

výbor. Věřitelský výbor chrání společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním 

správcem přispívá k naplnění účelu insolvenčního řízení. Ve věřitelském výboru mají být 

zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé. Věřitelský výbor zejména dohlíţí na činnost 

insolvenčního správce a je oprávněn podávat insolvenčnímu soudu návrhy týkající se 

průběhu insolvenčního řízení. 

2.1.4. Majetková podstata 

Majetkovou podstatu podle § 205 IZ tvoří zejména peněţní prostředky, věci movité a 

nemovité, podnik, soubor věcí a věci hromadné, vkladní kníţky, akcie, směnky, šeky nebo 

jiné cenné papíry, obchodní podíl, dluţníkovy peněţité i nepeněţité pohledávky, 

dluţníkova mzda nebo plat a další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi 

ocenitelnou hodnotu. 
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Majetkovou podstatu tvoří dále i příslušenství, přírůstky, plody a uţitky uvedeného 

majetku. 

2.1.5. Insolvenční správce 

Insolvenčního správce ustanovuje insolvenční soud ze seznamu insolvenčních správců. 

Úloha insolvenčního správce od ustanovení do funkce po rozhodnutí o způsobu řešení 

dluţníkova úpadku spočívá zejména v těchto činnostech: vypracovat zprávu o činnosti, 

zprávu o hospodářské situaci dluţníka, sestavit seznam přihlášených pohledávek a vyjádřit 

se ke kaţdé pohledávce, zda ji popírá, či nikoliv, vyjádřit se ke vhodnosti navrţeného 

způsobu řešení úpadku a spravovat zjištěný majetek. 

Postavení insolvenčního správce v konkurzu se odvíjí zejména z faktu, ţe na něj přešlo 

právo disponovat s majetkem podniku. Správce vykonává práva a plní povinnosti, zjišťuje, 

zajišťuje a následně zpeněţuje majetkovou podstatu (§ 277 IZ), vystupuje vůči 

dluţníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dluţníkova podniku, 

vede účetnictví a plní daňové povinnosti (§ 246 IZ). 

Při reorganizaci většinou insolvenční správce nemá dispoziční oprávnění s majetkem. 

Správce vykonává dohled nad činností dluţníka, zajišťuje dohled nad zjišťování a 

soupisem majetkové podstaty, sestavuje a doplňuje seznam věřitelů a podává zprávy 

věřitelskému výboru (§ 331 IZ). 

2.1.6. Insolvenční rejstřík 

Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy a jeho správcem je 

Ministerstvo spravedlnosti. Obsahuje seznam insolvenčních správců, dluţníků a 

insolvenční spisy. Rejstřík je veřejně přístupný a kaţdý má právo do něj nahlíţet. Je-li 

pravomocně ukončeno insolvenční řízení, vyškrtne soud dluţníka ze seznamu dluţníků a 

údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Insolvenčního rejstříku se týkají § 419 

– 425 IZ. 
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2.2.  Způsoby řešení úpadku 

Insolvenční zákon v § 4 odst. 1 ustanovuje, ţe způsobem řešení úpadku nebo hrozícího 

úpadku se rozumí a) konkurz, b) reorganizace, c) oddluţení a d) zvláštní způsoby řešení 

úpadku. 

2.2.1. Konkurz 

Konkurs (§ 244 IZ) je způsob řešení úpadku spočívající v tom, ţe zjištěné pohledávky 

věřitelů jsou zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněţení majetkové podstaty s tím, 

ţe neuspokojené pohledávky nezanikají. To znamená, ţe pokud majetek nepostačoval 

k úhradě dluţníkových závazků, tak všechny zbývající závazky dále trvají a věřitelé mají 

moţnost se domáhat jejich splnění (např. dluţník následně získá majetek nebo začne mít 

pravidelné příjmy). Konkurz neznamená, ţe by dluţník v budoucnu nemusel platit své 

staré dluhy. 

Prohlášením konkurzu nekončí provoz dluţníkova podniku. Provoz podniku končí 

prodejem podniku v rámci zpeněţení majetkové podstaty, nebo rozhodnutím insolvenčního 

soudu vydaným na návrh insolvenčního správce po vyjádření věřitelského výboru (§ 261 

IZ). Mohou nastat situace, kdy je třeba ukončit provoz dluţníkova podniku bez vyjádření 

věřitelského orgánu, například kdy je provoz velmi ztrátový. Tím by provoz škodil 

majetkové podstatě a věřitelům. Provozovat podnik po prohlášení o konkurzu můţe jen 

insolvenční správce a pokračování provozu podniku má smysl, pokud to je k prospěchu 

majetkové podstatě tím, ţe výnosy z provozu jsou vyšší neţ náklady nebo ţe zpeněţením 

provozovaného podniku se dosáhne vyšší kupní ceny. 

Na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky poměrně 

uspokojeny z výnosu zpeněţené majetkové podstaty. Aby bylo moţno věřitele poměrně 

uspokojit, je nezbytné zpeněţit majetkovou podstatu. Zpeněţením majetkové podstaty se 

rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleţí, na peníze za účelem uspokojení 

věřitelů. Zpeněţení majetkové podstaty provádí insolvenční správce, lze k němu však 

přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu a po první schůzi 

věřitelů. Výjimkou jsou věci bezprostředně ohroţené zkázou či znehodnocením. Prohlášení 

konkurzu je spojeno s účinkem přechodu oprávnění dluţníka nakládat se svým majetkem 

na insolvenčního správce, dále přechod výkonu práv a plnění povinností.  
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V závěru zpeněţení majetkové podstaty správce předloţí insolvenčnímu soudu konečnou 

zprávu. Konečná zpráva musí podat celkovou charakteristiku činnosti správce s vyčíslením 

jejích finančních výsledků, které mají být rozděleny mezi věřitele. Po nabytí právní moci 

rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloţí insolvenční správce insolvenčnímu soudu 

návrh rozvrhového usnesení, v němţ uvede, kolik má být vyplaceno na kaţdou pohledávku 

uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Na základě toho vydá 

insolvenční soud rozvrhové usnesení, v němţ určí částky, které mají být věřitelům 

vyplaceny. Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši 

jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna. 

2.2.2. Oddluţení 

Oddluţení je způsobem řešení úpadku pro dluţníky, kteří nejsou podnikateli. Návrh na 

povolení oddluţení můţe podat pouze dluţník. Minimální plnění, které je povinen dluţník 

svým věřitelům splatit je 30 % z přihlášených pohledávek, které se uspokojují poměrně. 

Způsoby oddluţení mohou být: 

 Oddluţení zpeněţením majetkové podstaty: při tomto způsobu se zpeněţí 

dluţníkův majetek, který vlastnil do schválení oddluţení. 

 Oddluţení plněním splátkového kalendáře: při tomto způsobu je tedy dluţník 

povinen měsíčně (po dobu 5 let) splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů 

částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo 

při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. 

Po zaplacení minima 30 % přihlášených soud dluţníka zbaví zbývajících závazků. 

2.2.3. Zvláštní způsoby řešení úpadku 

Tento způsob řešení úpadku společnosti je určen pro finanční instituce tj. banky, spořitelní a 

úvěrní druţstva a pojišťovny. Vzhledem k tomu úpadek finančních institucí je velmi specifický 

a ojedinělý, nebude v této práci detailněji popsán. 

2.2.4. Reorganizace 

Tento způsob řešení úpadku je podrobně charakterizován v kapitole 2. 3. této práce 
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2.3. Charakteristika reorganizace – průběh a zákonné poţadavky 

Reorganizací se dle § 316 odst. 1 rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek 

věřitelů při zachování provozu dluţníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění 

hospodaření tohoto podniku podle soudem schváleného reorganizačního plánu s průběţnou 

kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. 

Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dluţníka, který je podnikatelem; 

reorganizace se týká jeho podniku (§ 316 odst. 2 IZ). Reorganizace je přípustná, jestliţe 

celkový obrat dluţníka za poslední účetní období dosáhl alespoň částku 100 mil Kč, nebo 

zaměstnává-li dluţník nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru (§ 316 odst. 4 IZ). 

Podmínky o stanovení obratu a počtu zaměstnanců nemusí podnikatel splnit, pokud dle § 

316 odst. 5 IZ společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí 

o úpadku předloţil insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou 

všech zajištěných věřitelů a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou 

podle výše pohledávek, ne podle jejich fyzického počtu. 

Osobou oprávněnou podat návrh na povolení reorganizace je dluţník nebo přihlášený 

věřitel. Insolvenční soud můţe návrh buďto odmítnout (např. pro formální chyby), 

zamítnout (např. je jím sledován nepoctivý záměr) nebo rozhodnout o povolení 

reorganizace. 

Povolení reorganizace má vliv na: 

 Dispoziční oprávnění s majetkem: nerozhodne-li soud jinak, je dluţník oprávněn 

disponovat se svým majetkem (§ 330 odst. 1 IZ). Úkony, které mají pro 

majetkovou podstatu větší význam, činí dluţník se souhlasem věřitelského výboru 

(§ 330 odst. 3 IZ). Soud můţe dluţníkovi v zájmu věřitelů zamezit či omezit 

nakládat s majetkovou podstatou, toto právo přechází na insolvenčního správce 

(§ 332 IZ). 

 Insolvenčního správce: vykonává dohled nad činností dluţníka s dispozičními 

oprávněními, dohlíţí na zjišťování a soupis majetkové podstaty, sestavuje a 

doplňuje seznam věřitelů a podává zprávy věřitelskému výboru (§ 331 IZ). 
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 Orgány dluţníka: rozhodnutím o povolení reorganizace se pozastavuje výkon 

funkce valné hromady nebo členské schůze dluţníka a místo nich rozhoduje 

insolvenční správce (§ 333 odst. 1 IZ). 

 Věřitele: pro potřeby určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek a hlasování 

věřitelů o přijetí reorganizačního plánu se věřitelé při reorganizaci rozdělují do 

skupin. Skupiny jsou tvořeny tak, aby v kaţdé byli věřitelé se shodným právním 

postavením a se shodnými hospodářskými zájmy. Rozdělení věřitelů do 

jednotlivých skupin obsahuje reorganizační plán, v němţ je uvedeno, podle jakých 

kritérií k rozdělení věřitelů došlo. 

2.3.1. Reorganizační plán 

Reorganizační plán je jeden ze základních dokumentů při reorganizaci dluţníka. Plní 

funkci ekonomického a strategického plánu, jak vyřešit úpadek společnosti. Reorganizační 

plán vymezuje právní postavení dotčených osob reorganizací, a to na základě opatření 

sledujících ozdravení provozu dluţníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi 

dluţníkem a jeho věřiteli (§ 338 odst. 1 IZ). 

Reorganizační plán se předkládá insolvenčnímu soudu. Lhůta pro sestavení 

reorganizačního plánu je 120 dní od povolení reorganizace. Sestavit plán můţe jak dluţník, 

tak věřitel. Zákon dává přednostní právo pro jeho sestavení dluţníkovi. U něj je 

předpoklad, ţe má lepší znalosti o situaci podniku neţ věřitel [7]. 

Obsah reorganizačního plánu je definován v § 340 IZ. Dle tohoto paragrafu plán obsahuje 

vţdy tyto náleţitosti: 

 Rozdělení věřitelů do skupin: věřitelé jsou rozděleni do skupin tak, aby v kaţdé 

skupině byli věřitelé se stejným nebo podobným postavením. Je určeno, jak bude 

nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách. 

 Určení způsobu reorganizace, viz níţe. 

 Určení osob, které mohou nakládat s majetkovou podstatou. 

 Údaj, zda bude podnik pokračovat v provozu podniku. 

 Jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dluţníkově podniku. 
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 Jaké závazky bude dluţník mít vůči věřitelům po skončení reorganizace. 

Reorganizační plán musí být sestaven tak, aby uvedené údaje věrně zobrazovaly 

ekonomické a právní moţnosti dluţníka (§ 340 odst. 3 IZ). 

Důleţitou součásti reorganizačního plánu je znalecký posudek. Ten má za cíl stanovit 

hodnotu podniku. Znalec, jmenovaný soudem, sestaví znalecký posudek, který musí být 

schválen na schůzi věřitelů. Jeho pohled na ocenění ovlivňuje zejména volbu způsobu 

řešení úpadku (konkurz nebo reorganizaci) a celkovou strategii řešení úpadku. Pro ocenění 

pouţívá tzv. test nejlepšího zájmu („best interest test“). Při tomto testu na jedné straně 

porovnává hodnotu podniku metodou „Going concer“ – metoda diskontované cash flow 

a na straně druhé odhaduje výši uspokojení větrů v konkurzu tj. likvidační hodnostu 

sníţenou o náklady konkurzu. Jinými slovy se porovná hodnota podniku pro věřitele 

při pokračování činnosti podniku (reorganizaci) a hodnota podniku při konkurzu. Výsledky 

obou metod mají vliv na přijetí reorganizačního plánu [18]. 

Kromě reorganizačního plánu se soudu předkládá také zpráva o reorganizačním plánu. 

Tato zpráva má za cíl shrnout dopady reorganizace na věřitele. Zpráva se podává 

nejpozději 15 dní před konáním schůze věřitelů. 

2.3.2. Způsoby provedení reorganizace 

Reorganizaci lze provést zejména prostřednictvím těchto opatření nebo jejich kombinací 

(§ 341 IZ): 

1. restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů,  

2. prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodejem dluţníkova 

podniku, 

3. vydáním části dluţníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově 

zaloţenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, 

4. fúzí dluţníka,  

5. vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dluţníkem nebo novou právnickou 

osobou, 

6. zajištěním financování provozu dluţníkova podniku nebo jeho části, 
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7. změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov anebo jiných dokumentů 

upravujících vnitřní poměry dluţníka. 

První moţností provedení reorganizace je odpuštění části dluhu a odklad jeho splatnosti. 

V tomto případě bude záleţet na vyjednávacích schopnostech dluţníka. Záleţí, zda a v jaké 

míře bude věřitel ochoten vzdát se části pohledávky. Věřitel bude pravděpodobně 

akceptovat niţší uspokojení pohledávky, pokud to pro něj bude výhodné, např. při řešení 

úpadku konkurzem by obdrţel ještě menší nebo ţádnou částku, pokračování obchodních 

vztahů s dluţníkem apod. 

Druhou moţností je prodej části nebo celé majetkové podstaty. K prodeji části majetkové 

podstaty přistoupí dluţník zejména u nepotřebného nebo nevyuţívaného majetku. Prodej 

celé majetkové podstaty se podobá konkurznímu řešení úpadku. 

K vydání aktiv věřitelům přistoupí dluţník u majetku podobně jako u druhé moţnosti. 

Dluţník musí vlastnit taková aktiva, o které budou mít věřitelé zájem. O nedobytné 

pohledávky nebo zastaralý majetek nebudou mít věřitelé zájem. 

Fúze dluţníka s jiným subjektem můţe být řešením v případě, ţe dluţník najde obchodního 

partnera ochotného za něj převzít jeho závazky. Toto je pravděpodobné v případech, kdy 

dluţník bude vlastníkem např. specifického osvědčení nebo certifikátu, který není snadné 

získat. Toto můţe jinou společnost motivovat k převzetí dluţníkových závazků. Lze 

předpokládat, ţe cena takto získaného aktiva bude niţší neţ při fúzi za běţných podmínek.  

Emise akcií nebo jiných cenných papírů umoţňuje vstup investora do podniku. Díky emisi 

se můţe zásadně změnit vlastnická struktura a podíl na řízení podniku, coţ můţe dluţníka 

odradit. Nejčastějším způsobem bude kapitalizace pohledávky věřitele, kdy se ze závazku 

stane část základního kapitálu dluţníka. 

Zajištěním financování se podnik svých problému pravděpodobně nezbaví. Jedná se o 

odloţení problému v čase, neboť prostředky bude nutné vrátit i s úroky novým věřitelům. 

Tento způsob bude nejspíše vyuţíván jako doplňkový, např. k překlenutí krátkodobého 

nedostatku peněţních prostředků pro nákup materiálu při zajišťování nových zakázek. 

Změna zakladatelského dokumentu sama o sobě úpadek společnosti nevyřeší. Tento 

způsob bude spíše doplňkový a bude doprovázet některé jiné metody například emisi 

cenných papírů nebo kapitalizaci pohledávky věřitele. Díky změny zakladatelského 
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dokumentu bude moţné měnit oprávnění jednatele, pravomoci dozorčí rady a vnitřní 

poměry dluţníka. 

2.3.3. Schválení reorganizačního plánu 

Aby mohl být reorganizační plán schválený, musí jej přijmout věřitelé na schůzi věřitelů 

(nebo i mimo ni pomocí hlasovacího lístku) a následně jej schválit soud. Věřitelé hlasují o 

reorganizačním plánu na schůzi věřitelů k tomu svolané, podle skupin, do nichţ jsou dle 

plánu rozděleni. Aby byl reorganizační plán přijatý danou skupinou věřitelů, musí pro něj 

hlasovat minimálně většina věřitelů a jejich hodnota pohledávek musí být minimálně jedna 

polovina celkové hodnoty pohledávek věřitelů v této skupině (§ 347 odst. 1 IZ).  

Insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliţe mimo jiné (§ 348 odst. 1 IZ): 

 Je v souladu s insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy, 

 Lze předpokládat, ţe jím není sledován nepoctivý záměr, 

 Přijala jej kaţdá skupina věřitelů, 

 Kaţdý věřitel musí získat minimálně stejné plnění jako v případě konkurzu 

z pohledu současné hodnoty. 

2.3.4. Realizace reorganizačního plánu 

Dohled a kontrolu nad realizací reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce a 

věřitelský výbor. Dluţník je povinen informovat insolvenčního správce o svých právních 

úkonech a o plnění reorganizačního plánu (§ 354 odst. 3 IZ). Insolvenční správce sděluje 

výsledky své činnosti a činnosti dluţníka v pravidelných čtvrtletních zprávách, které jsou 

zveřejňovány v insolvenčním rejstříku. Disponovat s majetkem podniku můţe dluţník, 

pokud mu toto právo nebylo soudem omezeno. Schválením reorganizačního plánu získává 

společnost novou strukturu a věřitelé se mohou domáhat jen těch nároků, které jsou 

obsaţeny v reorganizačním plánu. 

Navrhovatel reorganizačního plánu můţe v průběhu reorganizace navrhnout jeho změnu, 

tak aby byl plán lépe splnitelný. V návrhu uvede účel změny, způsob jejího provedení a 
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dopady změny na věřitele (§ 361 odst. 1 IZ). O schválení změny reorganizačního plánu 

hlasují věřitelé. 

2.3.5. Skončení reorganizace 

Ke skončení reorganizace můţe dojít v těchto třech případech (§ 363 odst. 1 IZ): 

1. Zrušení schválené reorganizace soudem do 6 měsíců od jeho účinnosti, zjistí-li, 

ţe některému z věřitelů byly poskytnuty zvláštní výhody, nebo ţe schválení 

reorganizačního plánu bylo dosaţeno podvodným způsobem (§ 362 odst. 1 IZ). 

Zrušením schválení reorganizace soudem do 3 let od jeho účinnosti, pokud byl 

dluţník (jeho statutární orgán) odsouzen pro úmyslný trestný čin, kterým dosáhl 

schválení reorganizačního plánu nebo podstatně zkrátil věřitele (§ 362 odst. 2 IZ). 

2. Insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurz, pokud: 

 Byla reorganizace povolena na návrh dluţníka a ten přeměnu v konkurz 

navrhl, 

 nebyl sestaven reorganizační plán ve stanovené lhůtě, 

 v průběhu provádění reorganizačního plánu dluţník neplní své podstatné 

povinnosti dané plán nebo je zřejmé, ţe tyto povinnosti nebude moţné 

splnit, 

 dluţník po schválení reorganizačního plánu přestal podnikat, ačkoliv dle 

plánu podnikat měl. 

O přeměně reorganizace v konkurz nemůţe soud rozhodnout, jestliţe byl plán 

v podstatných bodech splněn (§ 363 odst. 4 IZ). 

3. Splnění reorganizačního plánu: v průběhu provádění reorganizačního plánu soud 

projednává nebo bere na vědomí zprávy insolvenčního správce a věřitelského 

výboru o jeho plnění (§ 364 odst. 1 IZ). Splnění reorganizačního plánu nebo jeho 

podstatných částí vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, kterým 

reorganizace končí (§ 364 odst. 2 IZ). 

Závěrem lze tedy shrnout, ţe cílem reorganizace je zachování provozu dluţníkova podniku 

a tím dosaţení vyššího uspokojení pohledávek věřitelů ve srovnání s uspokojením, kterého 
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by dosáhli v případě řešení úpadku dluţníka konkurzem. V rámci tohoto způsobu řešení 

úpadku zůstávají ve většině případů dispoziční práva v rukou dluţníka, ale jsou pod 

dozorem insolvenčního správce a věřitelského výboru. 
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3. Současný stav zkoumané problematiky v ČR a zahraničí 

Kaţdá země má svou vlastní právní úpravu pro řešení úpadku. Vzhledem k velké 

kooperaci jednotlivých subjektů mezi státy Evropské unie vydala Rada Evropské unie 

Nařízení č. 1346/2000, které upravuje vztahy v rámci unie. 

3.1. Insolvence v Evropské unii 

Česká republika je součástí Evropské unie a s mnoha podniky ostatních zemí unie je v 

častém obchodním kontaktu. Z tohoto důvodu musí české firmy počítat s úpadkem svých 

zahraničních partnerů. Rada Evropské unie vydala v roce 2000 Nařízení Rady (ES) 

č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, jehoţ základním cílem je předejít převodu aktiv či 

soudních řízení z jedné země EU do druhé, čímţ by došlo k výhodnějšímu postavení 

dluţníka a znevýhodnění věřitele [12]. 

Nařízení rady ES definuje hlavní a vedlejší řízení, které je řešeno soudem oprávněným 

k zahájení úpadkového řízení. Hlavní řízení probíhá v té zemi EU, kde má dluţník své 

hlavní sídlo a odkud spravuje své zájmy. U právnických osob se jedná o sídlo společnosti, 

fyzické osoby jsou určeny místem zaměstnání nebo obvyklým bydlištěm. Vedlejší řízení 

potom bude zahájeno v další zemi EU, a to v případě, ţe zde má dluţník svou provozovnu. 

O zahájení vedlejšího řízení je třeba poţádat na základě právních předpisů země, ve které 

by řízení mělo být zahájeno. Podmínky pro zahájení, vedení a ukončení insolvenčního 

řízení jsou určeny právem země EU, kde je úpadkové řízení zahájeno. Nařízení rady ES 

dále definuje pojmy dluţník, majetek, upravuje pravomoci dluţníka i správce podstaty, 

účinky řízení na smlouvy, jednotlivé věřitele a jejich nároky apod. 

Jestliţe dojde k zahájení insolvenčního řízení v jakékoli ze zemí EU, je toto řízení 

okamţitě uznáno ve všech ostatních zemích. Správce podstaty můţe působit i v ostatních 

zemích EU v souladu se předpisy země, kde je řízení zahájeno, avšak musí dodrţovat 

předpisy země, ve které působí. Mezi jeho pravomoci patří moţnost přemístit majetek 

dluţníka nebo podávat ţaloby pro neplatnost právního úkonu, kdy byl majetek přemístěn 

ze země hlavního řízení po jeho zahájení, coţ by znevýhodnilo věřitele.  
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3.1.1. Německé insolvenční právo 

Insolvenční právo má v Německu delší historii neţ v České republice. Základní vlastností 

německého práva je, ţe nesleduje při úpadku podniku pouze zajištění oprávněných 

pohledávek věřitelů, ale zdůrazňuje také důleţitost zachování hodnoty podniku 

a pracovních míst při pokračování podnikatelské činnosti podniku, který se nachází 

v úpadku. 

V Německu je insolvenční řízení upraveno Insolvenčním zákonem (Insolvenzordnung). 

Jeho hlavním cílem je poskytnou oporu pro realizaci aktivit dluţníka a poměrně tak 

uspokojit všechny nezajištěné věřitele.  

Úpadek dluţníka nastává dle tohoto zákona ve třech případech. První variantou je 

dluţníkova platební neschopnost, coţ znamená, ţe je dluţník neschopen uhradit své 

závazky po splatnosti. Druhým případem dluţníkova úpadku je jeho předluţení, ovšem to 

můţe nastat jen u dluţníka - právnické osoby, kdy aktiva dluţníka nepokrývají jeho 

závazky. A v třetím případě můţe být dluţník v úpadku i při hrozící platební neschopnosti, 

jestliţe by mohlo v budoucnu dojít k případu, ţe nebude schopen hradit své závazky. 

Jestliţe management podniku identifikuje signály značící úpadek podniku je povinen 

zahájit insolvenční řízení. Za tento krok nese osobní zodpovědnost [20].  

Po podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení je zahájeno tzv. předběţné insolvenční 

řízení, v jehoţ průběhu je třeba zjistit, jestli jsou splněny podmínky pro vyhlášení úpadku 

společnosti. V případě, ţe jsou podmínky insolvence naplněny a společnost disponuje 

aktivy ve výši postačující alespoň k úhradě nákladů řízení, je zahájeno řízení po úpadku. 

Úpadek společnosti lze řešit několika způsoby. Prvním je prodej aktiv a následné rozdělení 

výnosů. Dále můţe docházet k uspokojování věřitelů při zachování činnosti dluţníka 

v průběhu formálního insolvenčního řízení. Poslední variantou je sestavení tzv. 

insolvenčního plánu, který lze pokud moţno provádět samosprávně. Řešení úpadku 

dluţníka pomocí insolvenčního plánu má za cíl zachování podniku dluţníka. Insolvenční 

plán je moţno sestavit přímo dluţníkem, případně insolvenčním správcem. Věřitelé 

nemohou tento plán sestavit, ale mohou tím pověřit správce. V rámci insolvenčního plánu 

je třeba rozdělit věřitele do skupin, jako jsou zaměstnanci, odběratelé, zajištění věřitelé atd. 

Při hlasování o přijetí insolvenčního plánu, musí být tento přijat všemi skupinami. I přes 

odmítnutí plánu některou ze skupin věřitelů, můţe být insolvenční plán přijat soudem [20].   
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V průběhu insolvenčního řízení je klíčovou osobou insolvenční správce. Celé insolvenční 

řízení rozděleno do dvou částí, proto existují i dva druhy insolvenčních správců, předběţný 

a insolvenční správce po vyhlášení úpadku (ve většině případů jde o stejnou osobu). 

Hlavním úkolem předběţného insolvenčního správce je zajištění dluţníkových aktiv 

a připravení zprávy pro soud. Tato zpráva obsahuje jednak důvody, pro které by mělo být 

zahájeno insolvenční řízení, zhodnocení, zdali by úpadek dluţníka měl být řešen 

reorganizací a také informaci o tom, jestli dluţníkova aktiva postačují alespoň k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení. Správce určí, která aktiva náleţí podniku a která nikoli – určí 

konkurzní podstatu, ze které potom uspokojí nároky věřitelů. Dále je povinen platit mzdy 

zaměstnanců dluţníka, připravit přehled aktiv, zpeněţování aktiv tvořící konkurzní 

podstatu [2]. 

Role dluţníka je v průběhu insolvenčního řízení značně omezena. Dluţník zůstává i nadále 

vlastníkem podniku, avšak ztrácí právo ho řídit a nakládat s ním. Zahájení insolvenčního 

řízení však pro dluţníka znamená i řadu povinností. Těmi jsou zejména součinnost 

s insolvenčním správcem a informační povinnost [2]. 

Věřitelé jsou v rámci insolvenčního řízení seskupeni do tzv. věřitelského výboru. Hlavním 

orgánem celého insolvenčního řízení je potom schůze věřitelů, jejímţ úkolem je před 

insolvenčním soudem, insolvenčním správcem i dluţníkem prosazovat práva věřitelů. 

Členové věřitelského výboru by měli být reprezentanti všech skupin věřitelů, včetně 

dluţníkových zaměstnanců. Věřitelský výbor má v Německu tak zásadní vliv na průběh 

insolvenčního řízení, ţe se jeho členy mohou stát i různé finanční instituce. Jeho úkolem je 

především sledování činnosti insolvenčního správce [2]. 

3.1.2. Slovenské insolvenční právo 

Současné slovenské insolvenční právo se řídí zákonem č. 348/2011 Z.z. o konkurze a 

reštrukturalizácii. Tento zákon vyvíjí snahu o zachování podniku, před jeho likvidací.  

Slovenské a české právo podobně vykládají pojem úpadku Podle slovenského zákona je 

dluţník v úpadku, pokud je platebně neschopný anebo předluţený. Platebně neschopný je 

ten, kdo není schopen plnit alespoň dva peněţité závazky 30 dní po lhůtě splatnosti více 

neţ jednomu věřiteli. Předluţený je pak ten, kdo je povinný vést účetnictví podle 
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zvláštního předpisu a má víc neţ jednoho věřitele a hodnota jeho splatných závazků 

přesahuje hodnotu jeho majetku [16].  

Slovenské insolvenční právo dává právnickým osobám dvě moţnosti řešení úpadku. Jedná 

se o konkurz a reorganizaci (slovensky reštrukturalizácii). U konkurzu jde o klasické 

zpeněţení zbylého majetku úpadce a následné uspokojení věřitelů z jeho výtěţku. Cílem 

reorganizace je uspokojení nároku věřitelů z výtěţku další činnosti úpadce [5]. 

U insolvenčního správce je kladen důraz na jeho kvalifikaci. Hlavně v případě 

reorganizace je jeho úloha zásadní, jelikoţ dluţník můţe podávat reorganizační návrh 

pouze v případě, ţe byl vypracován posudek pověřeným správcem. Správce musí v 

posudku zhodnotit právní stav věci, ekonomickou a obchodní situaci podniku. Výsledkem 

posudku je tedy doporučení či nedoporučení reorganizace. Stanoviskem správce se 

následně řídí soud, který reorganizaci povolí nebo zamítne. Funkce správce tvoří 

předstupeň soudnímu řízení o povolení reorganizace [16].  

Postavení věřitele ve slovenské úpravě insolvenčního práva je spojeno s mnoţstvím 

zásadních rozhodovacích pravomocí. Tyto mohou činit jednotlivě nebo při schůzi věřitelů 

a také při zprostředkovaném rozhodování věřitelským výborem. Zásadní myšlenkou je 

fakt, ţe právě věřitel můţe nejlépe rozhodnout, jak naloţit s majetkem dluţníka [16]. 

Pozice dluţníka závisí na způsobu řešení úpadku. Konkurzní řízení ukládá dluţníkovi 

povinnost podat insolvenční návrh. Nesplnění této povinnosti je chápáno jako porušení 

ochrany věřitele. V případě, kdy právnická osoba - dluţník nedokáţe splatit svoje dluhy 

a management společnosti o tomto stavu ví, je povinen podat návrh na vyhlášení konkurzu, 

příp. návrh na povolení reorganizace. Tuto povinnost lze chápat jako povinnost včasného 

zahájení insolvenčního řízení. Pokud člen představenstva nezahájí konkurzní řízení do 30 

dnů od okamţiku, kdy se ze své funkce ve společnosti mohl dozvědět o jejím úpadku, je 

společnost dále zodpovědná věřitelům za škodu, která jim v důsledku takového jednání 

vznikla. Nezbytnou povinností dluţníka v konkurzním řízení je rovněţ součinnost se 

správcem při shromaţďování majetku a kompletaci závazků. V případě reorganizace má 

dluţník více pravomocí, které jsou kontrolovány správcem. Dluţníkovi je oprávněn 

omezeně nakládat s majetkem a dále vést podnik. Zásadní rozhodovací pravomoc je pak 

soustředěna v rukou správce [16]. 
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V případě, kdy je na stejného dluţníka zahájeno konkurzní i reorganizační řízení, je 

upřednostněna reorganizace (před konkurzem) [16].  

3.2. Průmyslové podniky a důleţitost reorganizace v jejich ţivotním cyklu 

Oblast průmyslových podniků je velmi specifická z hlediska vnitřních i vnějších faktorů, 

které na tyto podniky působí.  Kromě významného rozsahu produkce plní také mnoho 

dalších funkcí, které přispívají k rozvoji v daném prostředí. Jsou zejména významným 

zaměstnavatelem, často jsou díky profilu svého podnikání tradičně spjaty s charakterem 

regionu, ve kterém působí.  

Vedle funkce výrobní nelze pominou ani další účinky na jejich okolí, které jsou často 

v případě průmyslových podniků výraznější neţ u jiných firem. Do výčtu bychom mohli 

zahrnout funkci sociálně-ekonomickou v prostředí, kde tyto podniky často finančně 

podporují (např. formou sponzoringu) jiné organizace v regionu. Dále také funkci 

ekologickou, kdy podniky i přes negativní vliv na ţivotní prostředí jsou zapojeny také do 

projektů obnovy a udrţitelnosti ţivotního prostředí. Svou činností se tyto podniky 

významně zapojují také do oblasti vědy a výzkumu. Tam se podílí nejen finančně, ale také 

inovačně, kdy díky svým moţnostem dávají příleţitost rozvoji i vyuţití teoretických studií. 

Na jejich materiálové, logistické, informační a finanční toky jsou navázány další entity, ať 

uţ se jedná o dodavatele, odběratele, či další instituce, se kterými průmyslové podniky 

přicházejí do styku. 

Oproti těmto významným účinkům na své okolí jsou průmyslové podniky citlivé na externí 

vlivy, které na ně působí. Vzhledem ke své kapitálové náročnosti vyuţívají velký podíl 

cizího kapitálu. Díky vysokým úvěrům jsou závislé na bankách a finančních institucích 

včetně jejich hospodaření a moţnosti jim finanční prostředky poskytovat. Průmyslové 

podniky pouţívají při své výrobě primární suroviny, jejichţ cena je stanovována na 

světových trzích a odvíjí se od globálních problémů, které podnik nemůţe ovlivnit. Tím je 

pak vystaven vysokému riziku výrazných změn cen svých vstupů. Vzhledem k faktu, ţe 

obchodování s jejich výrobky je nadnárodní, jsou ovlivňovány stabilitou měn zemí, se 

kterými obchodují. Majetek těchto firem nabývá velkého rozsahu. Díky specifičnosti jejich 

výroby je často na trhu jen těţce prodejný. Navíc je mnohdy neefektivní jej prodávat po 
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částech, neboť svou hodnotu má díky komplexnímu vyuţívání všech jeho částí. Díky tomu 

mají průmyslové podniky problémy s likviditou svého majetku. 

Vzhledem k výše zmíněným faktorům významu průmyslových podniků je zřejmé, ţe by 

bylo pro společnost neefektivní, pokud by tyto podniky měly i při větších finančních 

problémech vystoupit z trhu. Proto by tedy v ideálním případě činnost podniku měla být 

nadále udrţena. Mezi jednotlivými postupy řešení insolvence průmyslových podniků je to 

právě reorganizace, která jako jediná zachovává, obnovuje činnost podniku a dovoluje 

firmě také pokračovat v plnění všech souvisejících funkcí. Aktivně subjekt zbavuje 

zadluţení, zároveň usiluje o udrţení činnosti a funkčnosti podniku a usiluje o jeho 

produktivitu. Je to právě reorganizace, které minimalizuje následky pro regionální 

nezaměstnanost, související dodavatelsko-odběratelské vztahy a v neposlední řadě 

umoţňuje zachování tradice výroby, která v případě průmyslových podniků je často 

jedinečná a unikátní. Reorganizace dává také šanci menším věřitelům, ţe jejich 

pohledávky budou alespoň z části splaceny díky zachování hodnoty podniku. Dává jim 

také moţnost udrţet si obchodní vztahy s odběratelem do budoucna a tím jim zajistit i 

jejich vlastní existenci na trhu. 

Snahou bylo zařadit do vzorku pro výzkum této disertační práce co nejvyšší počet podniků, 

k nimţ by bylo k dispozici dostatek relevantních informačních zdrojů. Z výsledků je 

zřejmé, ţe většinu těchto firem lze zařadit mezi průmyslové podniky, viz tab. Nejvíce je 

zde zastoupen těţký průmysl např. slévárny a strojírny. Tento fakt nasvědčuje tvrzení, ţe 

reorganizace má i v budoucnu bude mít důleţitou roli v ţivotním cyklu průmyslových 

podniků.   
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Tabulka 1: Zkoumané společnosti a obor jejich podnikání 

Název společnosti Obor podnikáni 

FEREX - ţso SPOL. s.r.o. slévárenství a strojírenství 

Teplická strojírna s.r.o. slévárenství a strojírenství 

Technistone, a.s. výroba tvrzeného kamene 

ČKD Kutná Hora, a.s. slévárenství a strojírenství 

MSV Metal Studénka, a.s. strojírenství 

AuTec Group a.s. obchodování s automobily 

DAGRO Plzeň, s.r.o. dodavatel automobilového průmyslu 

GITAL, s.r.o. IT 

ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ 

DRUŢSTVO MIROTICE zemědělský průmysl 

Elitex Slévárna, a.s. slévárenství 

FRANZ EDER Tachov a.s. strojírenství 

UNIPLET a.s. strojírenství 

TOS, a.s. strojírenství 

FREEZART PLUS výroba oken a dveří 

NOVAK CV a.s. dodavatel automobilového průmyslu 

Papírny Vltavský mlýn, a.s. papírenský průmysl 

CENTURION GROUP, SE výroba multimediální techniky 

Masný průmysl Česká Lípa s.r.o. potravinářský průmysl 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3. Porovnání úrovně českého insolvenčního zákona s jinými zeměmi 

V předchozích kapitolách bylo vysvětleno, jak funguje insolvenční právo v České 

republice a v jiných zemích. Tabulka 1 zobrazuje ţebříček vybraných zemí a jednotlivé 

faktory, které byly při hodnocení pouţity. K zmíněným faktorům patří délka trvání 

insolvenčního řízení v letech, náklady insolvenčního řízení (podíl na majetku) a míra 

uspokojení věřitelů (měřítkem je počet centů na dolar). Data jsou zveřejněna k červnu 2013 

a jsou prezentována institucí Doing business. 



Michaela Bartošíková: Insolvenční řízení průmyslových podniků 

 

2014  24 

 

Tabulka 2: Hodnocení fungování insolvenčního práva v jednotlivých zemích 

  Země Pořadí 
Doba 

trvání 

Náklady (% 

majetku) 
Míra uspokojení 

Japonsko 1 0.6 4 92.8 

Norsko 2 0.9 1 91.3 

Finsko 3 0.9 4 90.2 

Nizozemí 5 1.1 4 89.2 

Belgie 6 0.9 4 89.0 

Velká Británie 7 1.0 6 88.6 

Irsko 8 0.4 9 87.6 

Dánsko 10 1.0 4 87.0 

Island 11 1.0 4 84.5 

Německo 13 1.2 8 82.9 

Rakousko 14 1.1 10 82.4 

USA 17 1.5 7 81.5 

Švédsko 20 2.0 9 75.5 

Španělsko 22 1.5 11 72.3 

Portugalsko 23 2.0 9 71.6 

Kypr 24 1.5 15 70.5 

Česká republika 29 2.1 17 65.0 

Itálie 33 1.8 22 62.7 

Izrael 35 2.0 23 60.6 

Polsko 37 3.0 15 54.8 

Slovensko 38 4.0 18 54.1 

Slovinsko 41 2.0 4 50.1 

Francie 46 1.9 9 48.3 

Švýcarsko 47 3.0 4 47.6 

Estonsko 66 3.0 9 38.9 

Maďarsko 70 2.0 15 38.3 

Řecko 87 3.5 9 34.0 

Bulharsko 92 3.3 9 32.6 

Chorvatsko 98 3.1 15 30.3 

Zdroj [13] 

Na prvních třech místech se umístily Japonsko, Norsko a Finsko. Je zřejmé, ţe Česká 

republika zaostává v hodnocených kritériích daleko za těmito zeměmi. Naopak ve srovnání 

se zeměmi jako je Slovensko, Polsko nebo Francie dopadla výrazně lépe.  

Zajímavější srovnání České republiky je v čase od roku 2003, viz Tabulka 3. Z tabulky je 

jasně patrné, ţe zavedení Insolvenčního zákona do praxe v roce 2008 mělo vliv na zlepšení 

měřených kritérií. Na základě těchto zdrojů lze usoudit, ţe insolvenční právo v České 
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republice prochází pozitivním vývojem, ale zároveň jsou zde rezervy a prostor pro 

zdokonalení. 

Tabulka 3: Hodnocení fungování insolvenčního práva v ČR v čase 

Rok Pořadí 
Doba 

trvání 

Náklady (% 

majetku) 
Míra uspokojení 

2003 - 9.2 18 15.4 

2004 - 9.2 18 16.8 

2005 - 9.2 15 17.8 

2006 - 9.2 15 18.5 

2007 - 6.5 15 21.3 

2008 - 6.5 15 20.9 

2009 - 6.5 15 20.9 

2010 - 3.2 17 55.9 

2011 - 3.2 17 56.0 

2012 35 3.2 17 56.3 

2013 29 2.1 17 65.0 

Zdroj [14] 

3.4. Insolvence v odborných publikacích 

Mnoho autorů se problematice insolvence věnuje zejména z pohledu práva. Autoři se 

věnují interpretaci jednotlivých ustanovení zákona, vazbám mezi paragrafy insolvenčního 

zákona a souvislostem mezi insolvenčním zákonem a dalšími platnými zákony. Mezi 

hlavní odborníky se se svými publikacemi řadí: 

Tomáš Richter v publikaci Insolvenční právo [15] charakterizuje pojmy a vazby 

insolvenčního práva. V dalších publikacích se věnuje hlavně insolvenci z právního pohledu 

např. Reorganizace podle insolvenčního zákona a empirickému pozorování vývoje situace 

okolo povolených reorganizacích, Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti 

insolvenčního zákona - základní empirická pozorování - DATA SET (Obchodněprávní 

revue, 2010) 

Autoři Jiřina Kotoučová a kol v publikaci Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení [7], 

Jaroslav Zelenka [8] a Jan Kozák a kol. v publikaci Insolvenční zákon a předpisy 

související [4] komentují jednotlivá ustanovení zákona. 
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Autorka Hana Březinová ve své publikaci Ekonomické aspekty insolvenčního [1] 

objasňuje pojmy a souvislosti z oblasti účetnictví a insolvenčního práva. Z daňového 

hlediska vyjmenovává ustanovení daňových zákonů, které svým charakterem 

s insolvenčním řízením souvisí. 

Martin Landa se svou publikací Ekonomika insolvenčního řízení [9] jako jeden z mála 

z autorů dává insolvenci a ekonomiku do uţších souvislostí. Vykládá základní pojmy 

z oblasti insolvenčního práva, ekonomiky i účetnictví.  Jeho publikace dává i praktické 

pokyny jak si v insolvenčním řízení počínat. V publikaci ukazuje, jak pouţívat účetní 

výkazy a ukazatele finančního zdraví k identifikaci úpadku.   

Vědecký tým katedry podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze zaloţil 

projekt „Výzkum insolvence“, který prezentuje výzkumný projekt "Vývoj transakčních 

nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, moţnosti jejich sniţování 

na úroveň běţnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, moţnosti zlepšení statistiky 

insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin" registrovaného 

u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093. 

Na svých internetových stránkách zveřejňuje aktuality ve výzkumu, články, odborné 

publikace a prezentace z konferencí zabývající se insolvenční tématikou [6]. 

3.5. Reorganizace z pohledů věřitelů, dluţníka a státu 

Reorganizace z pohledu věřitelů 

Tento způsob řešení, je-li úspěšný, přináší věřitelům větší prospěch neţ řešení dluţníkova 

úpadku konkursem. Dluţník, který nadále provozuje své podnikání, má šanci na ozdravení 

své firmy. Díky tomu můţe v budoucnu dále působit na trhu, coţ je výhodné pro její 

dodavatele. Pro věřitele, kteří podniku v průběhu reorganizaci poskytnout úvěry, plyne 

výhoda v tom, ţe jejich pohledávky budou uspokojeny přednostně. Tento fakt mohou 

naproti tomu stávající věřitelé vidět jako svou nevýhodu. Jejich peníze, které jim firma 

dluţí z doby před úpadkem, jsou totiţ bez ohledu na zajištění spláceny aţ po úvěrech nebo 

fakturách, které si firma vzala v průběhu reorganizace.  Významným prvkem ochrany 

těchto zajištěných věřitelů proti zneuţití reorganizace k redistribuci bohatství ve prospěch 

dluţníka a juniorních věřitelů je pravidlo, podle kterého se pohledávky zajištěných věřitelů 

(do výše hodnoty jejich zajištění) úročí i v reorganizaci a úrok musí být vyplácen měsíčně 
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od okamţiku, kdy byla hodnota zajištění znalecky stanovena (§ 171 odst. 4). Další 

nevýhodu mohou věřitelé spatřovat v skutečnosti, ţe s největší pravděpodobností v dalších 

letech dluţník splatí pouze část svých dluhů, nehledě k tomu, ţe reorganizace je pro 

všechny zúčastněné zdlouhavý proces trvající několik let. Věřitelé proto vzhledem k výše 

jmenovaným důvodům většinou raději volí méně peněz ihned (tedy konkurz) neţ vyšší 

vrácenou částku za pár let [11].  

Reorganizace z pohledu dluţníka 

Hlavní výhodou pro dluţníka je skutečnost, ţe insolvenční řízení umoţňuje udrţet jeho 

podnik v chodu a funguje nadále pod svým vedením. Můţe tak nadále vyvíjet své 

podnikatelské činnosti a aktivně pracovat na uzdravení podniku. Další nespornou výhodou 

pro dluţníka, který řeší svůj úpadek v insolvenčním řízení (bez ohledu na způsob řešení) je 

ochrana před věřiteli. Ti mohou své pohledávky přihlásit, ale zároveň se musí zdrţet 

jakéhokoliv vymáhání mimo insolvenční řízení. Pozitivní je pro dluţníka i to, ţe zůstává 

nadále osobou s dispozičními oprávněními, pokud je soud neomezí. Nevýhodu, kterou 

dluţník v insolvenčním řízení pocítí je povinnost zdrţet se takového jednání, kterým by 

podstatně zmenšil svůj majetek (např. daroval část majetku) nebo kterým by došlo 

k podstatné změně ve skladbě majetku (např. prodej nemovitosti a za utrţené peníze 

následná koupě zboţí podléhajícího zkáze) [15].  Firmy od vyuţití reorganizace odrazuje 

nedůvěra obchodních partnerů a potíţe s hledáním strategického investora, díky němuţ by 

byla reorganizace realizovatelná. Je důleţité mít stálé a velké odběratele, se kterými se dá 

snadno vyjednávat, aby produkt firmy měl odbyt a zajistil tak dostatečné příjmy, kterými 

by splácel své závazky.  

Reorganizace z pohledu státu 

Reorganizace můţe být skutečně fungujícím a pouţívaným institutem pouze tehdy, jestliţe 

budou věřitelé motivováni k tomu, aby tímto způsobem řešili úpadek jejich dluţníka, 

protoţe to budou povaţovat za ekonomicky výhodnější řešení neţ konkurz. Dále by měla 

být reorganizace schvalována jen u podniků, které jsou ţivotaschopné a vyplatí se je 

ozdravit. Reorganizace by neměla být schvalována u podniku, který je např. svým 

technologickým vývojem odsouzen k zániku [15]. Stát by měl tento způsob řešení úpadku 

podporovat, neboť je pro něj výhodné, aby byl trh sloţen z dlouhodobě zdravých, 

inovativních a odpovědných firem. Díky zachování činnosti podniku a tak dojde 
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k zachování mnoha pracovních míst, coţ je pro stát dostatečně motivujícím faktem, díky 

němuţ by tento způsob řešení úpadku měl podporovat. 

3.6. Insolvence ve statistických číslech 

Insolvenční právo je stále častějším nástrojem řešení úpadku nejen komerčních subjektů, 

ale také úpadku jednotlivců. Jakým způsobem se vyvíjí počty úpadků a vybraných způsobů 

řešení ukazuje následující Tabulka 3 Statistika. 

Tabulka 4: Statistika 

Událost 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Podané insolvenční návrhy 5 236 9 396 16 101 24 466 32 656 37 613 

Rozhodnutí o úpadku 1 368 3 941 8 004 14 118 20 700 25 044 

Povoleno oddluţení 646 2 164 5 902 11 614 17 985 22 063 

Povolena reorganizace 6 16 19 17 14 12 

Prohlášen konkurz 769 1 808 2 204 2 671 3 172 4 088 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedených údajů vyplývá několik závěrů.  

 Po pěti letech fungování insolvenčního zákona počet úpadků rok od roku významně 

narůstá. Za jednu z příčin tohoto nárůstu lze povaţovat zejména vývoj hospodářské 

situace v posledních letech 

 Podané insolvenční návrhy na subjekty převyšují skutečné podniky v úpadku. 

Nasvědčuje to naduţívání institutu insolvence a snahu řešit jiné problémy mezi 

subjekty na trhu právě insolvencí. 

 Rozdíl mezi insolvenčními návrhy a rozhodnutími o úpadku se v čase zvyšuje.  

 Zásadní podíl na subjektech v úpadu mají soukromé osoby tzv. osobní bankroty. 

V současné době bylo v České republice povoleno 84 reorganizací. Ze statistických dat 

Ministerstva spravedlnosti ČR a informací zveřejněných v insolvenčním rejstříků vyplývá: 

 15 subjektů úspěšně dokončilo reorganizaci, 

 na 26 subjektů byl po povolení reorganizace prohlášen konkurz, 

 u 43 subjektů probíhá reorganizace. 
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4. Definování problémů a cílů práce, metody řešení  

V předchozích kapitolách byly vymezeny pojmy insolvence dle zákona a nastíněn 

současný stav insolvenční problematiky u nás a v zahraničí. Po analýze výše uvedených 

poznatků vyplynuly pro řešení práce níţe uvedené problémy. 

4.1. Definování problémů 

1. Dle statistických dat Ministerstva spravedlnosti ČR počet prohlášených úpadku 

meziročně stále výrazně roste. Je se tedy otázkou, jaké příčiny způsobují nejčastěji 

úpadek subjektů. 

2. Z provedeného šetření vyplývá, ţe po schválení reorganizačního plánu více 

subjektů přemění reorganizaci v konkurz neţ, ţe ji úspěšně dokončí. Jaké jsou tedy 

příčiny úspěchu či neúspěchu při reorganizaci podniku? 

3. Insolvenční zákon nabízí subjektům v reorganizaci způsoby řešení reorganizace. 

Jak jsou tyto způsoby v praxi vyuţívány, jsou všechny pouţitelné a efektivní? 

4.2. Cíl práce 

Z uvedených problémů vyplývá, ţe po provedení analýzy podniků v reorganizaci, bude 

cílem práce stanovit příčiny úpadku subjektů, objasnit důvody úspěchu či neúspěchu 

v procesu reorganizace a zhodnotit z praktického vyuţívání zákonné způsoby řešení 

reorganizace. 

4.3. Metody řešení 

Analýza je proces faktického nebo myšlenkového rozčlenění celku (jevu, objektu) na část. 

Je to rozbor vlastností, vztahů, faktů postupující od celku k částem. Analýza umoţňuje 

odhalovat různé stránky a vlastnosti jevů a procesů, jejich stavbu, vyčleňovat etapy, 

rozporné tendence apod. Analýza umoţňuje oddělit podstatné od nepodstatného, odlišit 

trvalé vztahy od nahodilých [3]. 

Syntéza znamená postupovat od části k celku. Dovoluje poznávat objekt jako jediný celek. 

Je to spojování poznatků získaných analytickým přístupem [3].  
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U obou myšlenkových pochodů je důleţité důmyslně rozebírat jev na menší sloţky a z nich 

potom sestavit celek. Není to však pouhé skládání jednotlivých částí, ale je to činnost 

odhalování nových vztahů a zákonitostí. 

Indukce je proces vyvozování obecného závěru na základě poznatků o jednotlivostech. 

Indukce zajišťuje přechod od jednotlivých soudů k obecným. Induktivní závěr lze 

povaţovat za hypotézu, protoţe nabízí vysvětlení, i kdyţ těchto vysvětlení můţe být 

v praxi více. Závěry induktivních myšlenkových pochodů jsou vţdy ovlivněny 

subjektivními postoji (zkušenostmi, znalostmi) a mají proto omezenou platnost [3].  

Dedukce je způsob myšlení, při němţ od obecných závěrů, tvrzení a soudů přecházíme 

k méně známým, zvláštním. Vycházíme tedy ze známých, ověřených a obecně platných 

závěrů a aplikujeme je na jednotlivé dosud neprozkoumané případy. Dedukce je proces, 

ve kterém testujeme, zda vyslovená hypotéza je schopna vysvětlit zkoumaný fakt [3]. 
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5. Praktická částí 

V předcházející části autorka blíţe vysvětlila teoretická východiska týkající se 

insolvenčního řízení dle platné legislativy a popsala současný stav v této oblasti. Tato část 

je zaměřena na konkrétní případy reorganizací podniků a jejich řešení v podmínkách české 

legislativy, jak je vymezuje Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(Insolvenční zákon). 

5.1. Postup řešení 

Při provádění výzkumu byla reorganizace zkoumána na uskutečněných případech firem 

uvedených v insolvenčním rejstříku. Při rozboru se autorka zaměřila zejména na níţe 

uvedené oblasti s cílem zjistit, zda se v daných případech vyskytují společné znaky či 

shodné vývoje. 

 Celkový základ podniku: v jakém odvětví působí, jak dlouho na trhu působil a jaké 

bylo jeho postavení před úpadkem. 

 Důvody, které vedly k úpadku podniku. 

 Způsoby řešení úpadku: jaké kroky podnik zvolil ke své reorganizace. Zda se 

vyuţil jen opatření dle § 341 odst. 1 IZ nebo vyuţil reorganizaci k celkové 

přeměně i ve vnitropodnikovém uspořádání a změně ve fungování firmy. 

 Průběh reorganizačního procesu: jak se podniku dařilo v naplňování cílů 

reorganizačního plánu a s jakými problémy se v tomto procesu potýkal. 

 Ukončení reorganizačního procesu: s jakým závěrem podniky reorganizací prošly, 

zda úspěšně či neúspěšně a jaké důvody nebo kroky měly největší vliv na výsledek 

reorganizace.  

Hlavním zdrojem dat pro získávání informací o průběhu insolvenčního řízení podniků byly 

elektronické spisy uloţené v insolvenčním rejstříku na stránkách Ministerstva 

spravedlnosti (https://isir.justice.cz). Nejdůleţitějšími dokumenty, z nichţ byly čerpány 

informace, jsou: 

 Reorganizační plán, 

 Zpráva o reorganizačním plánu, 
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 Zprávy insolvenčního správce o hospodářské situaci, 

 Usnesení soudu. 

Dalšími zdroji pro získávání informací byly oficiální webové stránky zkoumaných 

podniků. 

Zkoumaným souborem byly povolené reorganizace od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2013. Tento 

základní soubor obsahující 84 poloţek (subjektů) byl rozdělen to tří základních kategorií – 

úspěšně dokončené reorganizace, neúspěšně dokončené reorganizace a probíhající 

reorganizace. 

Za úspěšně dokončenou reorganizaci je pro účely této práce povaţována taková 

reorganizace, u které soud rozhodl usnesením o vzetí na vědomí splnění reorganizačního 

plánu. 

Za neúspěšně dokončenou reorganizaci je pro účely této práce povaţována taková 

reorganizace, u které:  

a) bylo po schválení reorganizačního plánu vydáno usnesení o přeměně reorganizace 

v konkurz, 

b) nebyl schválen reorganizační plán. 

Za probíhající reorganizace jsou pro účely této práce povaţovány všechny ostatní 

povolené reorganizace, u kterých soud do stanoveného data nevyslovil konkrétní závěr. 

Zkoumání se zaměřilo na první dvě kategorie, přičemţ byly vyloučeny reorganizace, kde 

nebyl schválen reorganizační plán. Důvodem byl zejména fakt, ţe insolvenční spis 

neobsahoval dostatečné mnoţství informací pro zpracování objektivních závěrů vhodných 

pro výzkum. 

Po analýze současného stavu bylo do kategorie „úspěšných“ reorganizací zařazeno 15 

subjektů a do kategorie „neúspěšných“ reorganizací se schváleným reorganizačním plánem 

11 subjektů.  Z daného souboru vybráno z kaţdé kategorie 9 subjektů, celkem tedy bylo 

zkoumáno 18 firem. Důvodem tohoto zúţení souboru byla zejména dostupnost informací, 

které obsahoval insolvenční spis. Subjekty, u kterých nebylo moţno získat dostatek 

informací, byly z výzkumu vyloučeny. 
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5.2. Deskriptivní statistika – popis vývoje subjektů v reorganizaci 

5.2.1. Úspěšně dokončené reorganizace 

I. FEREX – ŢSO spol. s r.o. 

Základní informace  

Sídlo: Masarykova 31/427, PSČ 660 85 Brno 

IČ: 469 62 883 

Předmětem činnosti společnosti je slévárenství ţelezných kovů a strojírenská výroba. 

Společnost vyrábí odlitky z šedé slitiny, především brzdové špalíky pro kolejová vozidla. 

Podnik má úzce specializovanou produkci navázanou na ţelezniční společnosti a ţelezniční 

opravny. Výnosy společnosti plynou jak z tuzemska, tak ze zemí EU i třetích zemí. 

Historie 

Společnost funguje od 1. července 1992 a patří mezi přední výrobce brzdových špalíků ve 

střední Evropě. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Růst cen surovin: od roku 2008 byl zaznamenán aţ 100% nárůst ceny surovin. Tato 

změna nemohla být okamţitě promítnuta do prodejních cen z důvodu 

dlouhodobých smluv. 

 Vývoj kurzu české koruny k euru: zpevňování české koruny vůči euru mělo 

významný vliv na zhoršení hospodářského výsledku společnosti.  

 Prohloubení ekonomické krize a její dopad na ţelezniční dopravu: pokles 

dopravních výkonů aţ o 40 %, coţ vedlo k výraznému poklesu poptávky po 

hlavním produktu společnosti.  

Průběh insolvenčního řízení 

Srpen 2009 prohlášen úpadek společnosti 

Říjen 2009 povolena reorganizace 

Duben 2010 schválení reorganizačního plánu 
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Srpen 2012 splnění reorganizačního plánu 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů – prominutí části dluhu 

o Zajištění věřitelé: část věřitelů obdrţí 100 % své pohledávky, ostatní dle 

znaleckého ocenění zastavené věci, popř. prodejní ceny. Z celkové hodnoty 

pohledávek zajištěných věřitelů 39.966.000,- Kč uhradí dluţník 

37.967.700,- Kč v časovém horizontu do října 2014. 

o Nezajištění věřitelé – 5 % ze zjištěné hodnoty jejich pohledávek, tj. 5 % 

z 18.448.075,60 Kč do 30 dnů od účinnosti reorganizačního plánu. 

 Věcná restrukturalizace výroby – zvýšení provozní výkonnosti 

o zvýšení obchodních aktivit – získání certifikátů nutných pro dodávání 

zahraničním partnerům, 

o sniţování osobních nákladů, 

o sniţování nákladů na suroviny a sluţby, 

o technická opatření – modernizace technologických zařízení pro zvýšení 

výrobní kapacity. 

Společnost v průběhu roku 2010 nastartovala zvyšování trţeb, a ačkoliv byl růst pomalejší 

neţ předpoklad, je očekáván stoupající trend i v dalších obdobích díky mírnému oţivení 

ekonomiky. Firma získala nové zakázky ve Francii a v Německu a díky tomu zvýšila počet 

směn. Koncem roku trţby klesly díky plánované odstávce.  

V prvním čtvrtletí roku 2011 začal podnik generovat zisk, zefektivnil výrobu a zahájil 

vyjednávání s dodavateli o nastavení cen, prodlouţení splatnosti faktur a zejména se snaţil 

o obnovení důvěry. V tomto roce investoval do slévárny, díky tomu zvýšil spolehlivost a 

efektivitu. Celkové trţby za rok 2011 byly vyšší neţ předpoklad v reorganizačním plánu. 

Podnik investoval do oprav, rozšíření trhu (posílení obchodního oddělení) a sníţení 

zmetkovosti. 
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Shrnutí 

Pro úspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Dohoda se zajištěnými věřiteli o odkladu splatnosti jejich pohledávek. 

 Přesvědčení nezajištěných věřitelů o povolení reorganizace. Tím společnost získala 

moţnost zaplatit pouze malou část (5 %) svých nezajištěných závazků. 

 Získání nových zákazníků, zajištění odbytu na nových trzích ve Francii, Německu a 

Polsku. 

Díky modernizaci výroby a zvýšení kapacity produkce je společnost díky zajištění odbytu 

schopna generovat zisky. Díky povaze své produkce je velmi citlivá na globální změny 

v poptávce a cenách surovin, coţ by ji v budoucnu mohlo opět ohrozit. 
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II. Teplická strojírna s.r.o. 

Základní informace 

Sídlo: Hřbitovní 723, 415 03 Teplice 

IČ: 254 52 011 

Výroba strojů a zařízení, výroba kovových konstrukcí a jejich montáţ, výroba tlakových 

nádob, kovodělná výroba a slévání kovů. 

Historie 

Historie společnosti sahá aţ do 19. stol., původně podnik vyráběl vagóny poté těţní věţe 

pro doly, parní stroje a kotle, vodní turbíny, plynojemy a nýtované mosty. Od roku 1948 

vyráběl podnik ocelové konstrukce a náhradní díly pro odvětví energetiky. V současné 

době má podnik dvě divize strojírenskou (ocelové konstrukce a tlakové nádoby) a 

slévárenskou (odlitky pro stavební účely). 

Důvody vedoucí k úpadku 

Dopady celosvětové krize po roce 2008 měly vliv na finanční nestabilitu podniku. Projevil 

se útlum průmyslové a stavební výroby a tím sníţení poptávky po produkci společnosti. 

Pro podnik měl zásadní vliv fakt, ţe dlouholetý odběratel z Německa zrušil veškeré své 

objednávky. Objem výroby se od roku 2007 aţ 2009 sníţil o 72,51 %. Firma tím měla 

problémy hradit své fixní náklady a tato negativní skutečnost měla za následek další ztráty 

zakázek. 

Průběh insolvenčního řízení 

Březen 2010  prohlášen úpadek společnosti 

Červen 2010 povolena reorganizace  

Květen 2011 schválení reorganizačního plánu 

Březen 2013  splnění reorganizačního plánu 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace dluţníkova podniku: za účelem zajištění dlouhodobého 

efektivního provozu dluţníkova provozu. 
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 Restrukturalizace pohledávek věřitelů: prominutím části jejich hodnoty a odkladu 

jejich splatnosti do roku 2015 

o Dva zajištění věřitelé s pohledávkami 11 mil. a 1,7 mil obdrţí 100 % do 

roku 2012 

o Nezajištění věřitelé s pohledávkami v souhrnné výši 101 mil. obdrţí 22,3 % 

v 36 měsíčních splátkách od ledna 2013. 

 Prodej části nemovitého a movitého majetku podniku v hodnotě 49 mil Kč 

v průběhu let 2011 a 2012. 

Během let 2010 aţ 2012 v průběhu reorganizace se hospodaření společnosti nepodařilo 

stabilizovat, její výsledky jsou střídavě kladné a záporné v roce 2012 se nepodařilo 

zpeněţit nemovitý majetek za zamýšlenou částku 35 mil Kč, ale pouze 25 mil Kč. Proto 

společnost navrhla změnu reorganizačního plánu, místo 22,3 % uspokojení nezajištěných 

věřitelů, obdrţí nezajištění věřitelé jen 7,95 % jednou splátkou. Insolvenční správce 

doporučil věřitelům změnu schválit, tato varianta je pro ně stále lepší neţ konkurz. Věřitelé 

tuto změnu schválili. Společnost ve své výroční zprávě za rok 2012 konstatuje, ţe trţby a 

prodeje se oproti roku 2011 zvýšily, avšak podnik je schopen realizovat se svou kapacitou 

aţ dvojnásobný objem trţeb. Od ukončení insolvenčního řízení si vedení podniku slibuje 

zvýšení trţního podílu, trţeb a vlastních zdrojů financování. Riziko spatřuje v poklesu 

poptávky a v pokračující globální krizi. 

Shrnutí 

Pro úspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Dohoda se zajištěnými věřiteli o odkladu splatnosti jejich pohledávek. 

 Přesvědčení nezajištěných věřitelů o povolení reorganizace a jeho následné změně. 

Tím společnost získala moţnost zaplatit pouze malou část (7,95 %) svých 

nezajištěných závazků. 

Ačkoliv společnost splnila cíle reorganizačního plánu, vyřešila své splatné závazky a 

modernizovala provoz, je stále ohroţeno její fungování z hlediska nedostatečné poptávky 

po její produkci. Bude proto otázkou, zda v budoucnu zajistí dostatečný odbyt svých 

výrobků, nebo ukončí svou činnost. 
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III. Technistone, a.s. 

Základní informace 

Sídlo: Bratří Štefanů 1070, 500 03 Hradec Králové 3 

IČ:  259 32 080 

Výroba tvrzeného (konglomerovaného) kamene pro stavby v soukromé, veřejné i 

průmyslové sféře. Společnost má přední postavení na trhu stavebního kamene v ČR a je 

významným exportérem do EU i mimo ni. 

Historie 

Výroba byla zahájena v roce 1997 jako společný podnik dvou vlastníků: české společnosti 

Sindat s.r.o. a americké společnosti Technistone USA Inc., od roku 2000 došlo 

k transformaci na akciovou společnost Technistone a.s. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Rozsáhlá investiční výstavba s cílem zvýšení výrobní kapacity o 100 % významně 

zvýšila úvěrové zatíţení společnosti.  

 Světová krize, která začala v roce 2008, zapříčinila sníţení odbytu a pokles 

prodejů. Tím se zhoršila schopnost společnosti uspokojovat své závazky.  

Průběh insolvenčního řízení 

Při hodnocení roku 2009 si společnost plně uvědomovala váţnost své ekonomické situace 

a dávala si za cíl pro rok 2010 zavedení nových výrobků, sníţení krátkodobých závazků, 

finanční stabilizaci a postupné zvyšování objemu prodejů. V roce 2010 uhradila ztráty 

z roku 2009 sníţením vlastního kapitálu. Zavést nové výrobky se společnosti nepodařilo, 

pokračoval trend sniţování trţeb a společnost utlumila svou investiční činnost. Jako řešení 

finanční situace zvolila vstup do insovenčního řízení.  

Červen 2010 prohlášen úpadek společnosti 

Srpen 2010 povolena reorganizace 

Prosinec 2010 schválení reorganizačního plánu 

Duben 2011 splnění reorganizačního plánu 
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Věřitelé svým hlasování schválili tyto způsoby reorganizace: 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů (firemních závazků). Pohledávky věřitelů 

byly rozděleny do těchto skupin a následně uspokojeny: 

o skupina – zajištěný věřitel Raiffeisen bank s výší pohledávky 363 mil. Kč, 

pohledávka bude uspokojena ve výši 100 %. Prostředky budou získány 

refinancování úvěru. Úvěr bude zajištěn zástavou veškerých zásob, 

movitého i nemovitého majetku. 

o II. skupina  - zajištěný věřitel Ing. Ivana Holubová s výší pohledávky 24 mil 

Kč, pohledávka bude uspokojena ve výši 100 %. Prostředky budou získány 

refinancování úvěru. 

o a IV. skupina – zajištění věřitelé s výší pohledávek 1,7 mil Kč, pohledávky 

budou uhrazeny v plné výši. 

o skupina – 224 nezajištěných věřitelů s pohledávkami ve výši 361 mil Kč, 

pohledávky budou uhrazeny do výše 3,5 % jejich hodnoty. 

 Realizace opatření provozní povahy, tj. zavedení nového programu předvídání 

odbytu, tím bude zajištěna moţnost reakce na potřeby trhu. Dále společnost 

provedla analýzu zásob a dle výsledků optimalizovala hospodaření se zásobami.  

Na počátku roku 2011 společnost plnila povinnosti dle reorganizačního plánu. Díky tomu 

v dubnu 2011 ukončila svou reorganizaci. Dále společnost v tomto roce zaznamenala 

sníţení počtu velkých zákazníků, ale oproti tomu výrazně vzrostl počet malých zákazníků. 

Tímto růst marţe kompenzoval pokles hrubých trţeb. Tento trend přebudování 

zákaznického portfolia pokračoval i v roce 2012, společnost ztratila mnoho zákazníků 

z krizí postiţené jiţní Evropy, ale zato získala nové zákazníky v Rusku. Rok 2012 

znamenal pro společnost obnovení investice, rozvoj výzkumu díky financování 

z operačních programů zahájených v minulých obdobích, optimalizaci aktiv a společnost 

v tomto roce dokázala dodrţet splatnost svých závazků.   
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Shrnutí 

Pro úspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Dohoda se zajištěnými věřiteli o refinancování úvěru, díky významné hodnotě 

hmotného majetku měl podnik aktiva k zástavě. 

 Přesvědčení nezajištěných věřitelů o povolení reorganizace. Tím společnost získala 

moţnost zaplatit pouze malou část (3,5 %) svých nezajištěných závazků. 

 Přizpůsobení se trhu a změna portfolia zákazníků od velkých odběratelů k většímu 

počtu malých odběratelů. 

Firma Technistone, a.s. je významným výrobcem ve svém oboru, vyrábí produkt, který je 

na trhu ţádaný a nachází své zákazníky. Největší problémy způsobil společnosti náhlý 

výpadek odbytu způsobený celosvětovou krizí. Díky restrukturalizace závazků a 

přizpůsobení se změně na trhu má firma reálnou šanci dále pokračovat ve své činnosti. 
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IV. ČKD Kutná Hora, a.s. 

Základní informace 

Sídlo:  Karlov 197, 284 49 Kutná Hora 

IČ:  005 08 055 

Výroba odlitků z uhlíkatých a nízkolegovaných ocelí a svařenců pro kolejová vozidla, 

stavební a silniční stroje. 

Historie společnosti 

Společnost vznikla v roce 1990 rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky ČR. 

V roce 1995 byla společnost plně privatizována. V roce 2001 a 2002 byly přikoupeny 

slévárny a strojírny v Chrudimi a v Českých Budějovicích. Společnost dodává řadě 

renomovaných zákazníků (Bombardier, Deutsche Bahn, General Electric), pro které 

odlitky vyrábí a strojírensky upravuje. Většina výrobků je určena na export např. na trhy 

SR, USA, Švédska, Kanady, Německa, Dánska aj. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Důsledkem finanční krize většina klientů omezila své objednávky nebo pozastavila 

rozjednané kontrakty. 

 Ztráty z obchodování se zajišťovacími deriváty, které znamenaly celkovou ztrátu 

183 mil Kč. 

 Finanční náklady na vysoké úvěrové zatíţení. 

Průběh insolvenčního řízení 

Únor 2011 prohlášen úpadek společnosti 

Únor 2011 povolena reorganizace 

Únor 2012 schválení reorganizačního plánu 

Leden 2013 splnění reorganizačního plánu 
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Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 restrukturalizace pohledávek: odklad splatnosti a částečné prominutí:  

o zajištění věřitelé: uspokojeni v rozsahu zajištění, dle znaleckého posudku 

obdrţí 6 zajištěných věřitelů z původní hodnoty 323 mil. Kč do 40 dnů od 

účinnosti reorganizačního plánu 176 mil Kč. 

o nezajištěné pohledávky budou uspokojeny v rozsahu 14 %, tj. u původních 

1.024 mil Kč zaplatí 143 mil. Kč. Nezajištěné pohledávky věřitelů, které 

tvoří s dluţníkem koncern, budou uspokojeny v rozsahu 7 %, tj. ze 419 mil 

Kč uhradí dluţník 29 mil Kč. 

 vydáním akcií: sníţením základního kapitálu (jmenovité hodnoty původních akcií) 

a současně zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií předem určeným 

zájemcem - Investorem. Splacením emisního kurzu akcií investorem v rámci 

zvýšení základního kapitálu budou získány finanční prostředky potřebné k 

uspokojení pohledávek věřitelů. 

 změnou stanov: implementace změny základního kapitálu a operace s akciemi  

 zajištěním financování provozu dluţníka: závazky věřitelů vyplývající 

s reorganizace budou hrazeny z výnosu emise nových akcií, závazky vzniklé v 

rámci běţné činnosti budou hrazeny z oběţných prostředků 

Aţ do konce roku 2008 se společnosti dařilo získávat nové zákazníky, zvyšovat výrobní a 

dodavatelský kredit, dodávat kvalitně zpracované výrobky a hradit své závazky. 

V roce 2009 se naplno projevila celosvětová hospodářská krize. Ačkoliv se v roce 2009 

uskutečnila celá škála restrukturalizačních a úsporných opatření a přistoupilo se k prodeji 

zbytného majetku, tak díky nedostatku peněţních prostředků na krytí závazků a 

neschopnosti získat dodatečné finanční zdroje nebyla společnost schopna reagovat na 

oţivení poptávky v roce 2010 větším nárůstem výroby a dodávek. Díky dobrým vztahům 

s obchodními partnery přešla společnost na zálohové financování s cílem udrţet výrobu, 

zaměstnanost a potřebné certifikáty pro realizaci výroby.  

Růst trţeb nastal na sklonku roku 2010 a v první polovině roku 2011. Na začátku roku 

2011 se společnosti podařilo navýšit ceny svých výrobků a někteří zákazníci násobně 

navýšili své objednávky, čímţ podnik zvýšil objem výroby nad bod zvratu. Celkově rok 
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2011 znamenal pro společnost významné zlepšení v hospodaření. Během roku 2012 

uhradil investor emisní kurs nových akcií ve výši 485 mil Kč, investor obdrţel nové akcie 

a podnik tímto získal prostředky pro uspokojení věřitelů. V lednu 2013 splnila společnost 

podstatné části reorganizačního plánu. 

Shrnutí 

Pro úspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 vstup investora, 

 dohoda s věřiteli o odhlasování reorganizačního plánu, 

 kvalitní výrobky, o které byl zájem ze stran věřitelů, oţivení poptávky po 

výrobcích.  
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V. MSV Metal Studénka, a.s. 

Základní informace 

Sídlo:  R. Tomáška 859, 742 13 Studénka 

IČ:  476 75 942  

Předmětem činnosti společnosti je kovářství, výroba výkovků, výlisků a podsestav 

kolejových vozidel. Dodávky zejména pro ţelezniční, dále automobilový, zemědělský 

stavební a důlní průmysl. 

Historie 

Společnost má více neţ staletou tradici výroby, byla zaloţena v roce 1900 Adolfem 

Schustalou jako akciová společnost Staudinger Waggonfabrik. V novodobé historii byla 

součástí Vagonky Studénka jako kovárna. Po roce 1989 poznamenal společnost úplný 

rozpad trhu, kovárna začala budovat novou obchodní strategii a od roku 1995 vykazuje 

opět kladný zisk. Od roku 2000 vlastnily společnost americké firmy, které nakonec odešly 

během krize ve výrobě nákladní vagónů. Od roku 2006 se společnost stala součástí 

společnosti IRS Group, coţ znamenal pro společnost objemový růst.  

Důvody vedoucí k úpadku 

 Obchodní vztahy se sesterskými společnostmi v rámci koncernu IRS: sesterské 

společnosti vyhlásily úpadek a nezaplatily společnosti její pohledávky. Společnost 

tak musela vytvořit opravné poloţky k těmto pohledávkám, coţ významně 

ovlivnilo hospodářský výsledek roku 2010. 

 Významný pokles objednávek v roce 2009. 

 Nárůst cen oceli (vstupní surovina) o 50 – 60 %, 

 Neschopnost splácet své závazky dodavatelům zvýšilo ceny a zapříčinilo 

nepravidelnost dodávek. 

 Nezájem vedení skupiny IRS o osud společnosti: akcie společnosti jsou předmětem 

zástavního práva zřízeného ve prospěch předcházejícího akcionáře. Případný 

prospěch z výnosu je omezen tímto zástavním právem. 
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Průběh insolvenčního řízení 

Srpen 2011 prohlášen úpadek společnosti 

Říjen 2011 povolena reorganizace 

Duben 2012 schválení reorganizačního plánu 

Březen 2013 splnění reorganizačního plánu 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Sníţení základního kapitálu a zároveň jeho zvýšení kapitalizací části pohledávek 

věřitelů ve výši 77 mil Kč. 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů spočívající v odkladu splatnosti a 

v prominutí části dluhů. 

o Nezajištění věřitelé s pohledávkou nad 2 mil Kč (souhrnná hodnota závazků 

49 mil Kč): společnost splatí 60 % zjištěné hodnoty v 18 měsíčních 

splátkách a odpuštění zbývající části. 

o Nezajištění věřitelé s pohledávkou do 2 mil Kč (souhrnná hodnota závazků 

25,7 mil Kč) mají na výběr ze dvou variant: 

 Stejné podmínky jako věřitelé s pohledávkou nad 2 mil. 

 Splacení 30 % zjištěné pohledávky do konce roku 2012 a odpuštění 

zbývající části. 

 Restrukturalizace provozní povahy: sníţení nákladů na kapitálové investice, 

rozprodej nepotřebného majetku, personální restrukturalizace. 

Do roku 2009 dosahovala společnost po dlouhou dobu trvalého růstu a měla nedostatek 

výrobních kapacit. Od roku 2009 zaznamenala prudký pokles objednávek, ačkoliv byly 

zrovna uvedeny do provozu investice na zvýšení výrobních kapacit. Společnost realizovala 

několik opatření pro zlepšení hospodaření: zastavení realizace plánovaných investic, 

sniţování provozních a reţijních nákladů a sníţení zaměstnanců. V roce se 2010 naplno 

projevily důsledky světové hospodářské krize. Sesterské firmy (zároveň zákazníci 

společnosti) zahájily insolvenční řízení. Podnik zvýšil obchodní úsilí, intenzivně 

vyhledával nové zákazníky i mimo Evropu. V roce 2011 se společnosti podařilo získat 
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nové zakázky a v porovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu trţeb o 17,5 %. Diverzifikovala 

portfolio jak teritoriálně, tak skladbou výrobků.  

Rok 2012 znamenal pro společnost zlepšení ekonomické situace, dokázala si vytvořit 

rezervu pro krytí svých provozních závazků a nemusela vyuţívat úvěrového financování. 

Společnost dokázala za rok 2012 vytvořit zisk, krýt své závazky a plnit reorganizační plán, 

tím došlo k její stabilizaci. V roce 2013 splnila své závazky dané reorganizačním plánem a 

soud ukončil insolvenční řízení. Od března roku 2013 vlastní společnost nový majitel. 

Shrnutí 

Pro úspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Zajištění odbytu: kvalita výrobků, dobré jméno firmy 

 Krizový management: našel moţnosti, kde sníţit náklady 

 Díky reorganizaci se společnost dostala z vlivu akcionáře (správu zajišťoval 

insolvenční správce a věřitelský výbor), který neměl zájem na pokračování firmy.  
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VI. AuTec Group a.s. 

Základní informace 

Sídlo: Hřbitovní 723, 415 03 Teplice 

IČ: 264 31 939 

Koupě zboţí za účelem dalšího prodeje a prodej, opravy silničních vozidel, pronájem 

motorových vozidel. 

Historie 

Společnost je nástupníkem společnosti AuTec, spol. s r.o., která vznikla v roce 1993 jako 

výhradní zástupce automobilky BMW. Společnost zajišťovala dovoz nových osobních 

automobilů a motocyklů a dovoz originálních náhradních dílů. Během let 1999 – 2002 

zajišťovala import vozidel Land Rover a od roku 2002 se stala importérem vozů MINI. 

V roce 2006 vypršel importérský kontrakt na vozy BMW a MINI, který nebyl obnoven. 

Společnost se stala řadovým prodejcem těchto značek. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Ekonomická krize  

 Zrušení importérské smlouvy ze strany BMW: přestala se realizovat importérská 

marţe 10 %, ale výdaje firmy se nesníţily. Společnost nedokázala přizpůsobit 

nákladové poloţky výrazně sníţeným příjmům. 

 Nezvládnutý obchod s ojetými vozy a špatně postavené smlouvy se státními 

institucemi, které vedly k velkým finančním ztrátám. 

 Chybné rozhodnutí bývalého obchodního vedení – společnost vznesla trestní 

oznámení vůči bývalému obchodnímu vedení. 

Díky těmto faktorům přestal dluţník plnit své závazky, coţ vedlo k zastavení dodávek 

nových vozů a originálních náhradních dílů, čímţ se obchod v podstatě zastavil. 

Průběh insolvenčního řízení 

Duben 2010  prohlášen úpadek společnosti 

Červen 2010 povolena reorganizace  
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Říjen 2010 schválení reorganizačního plánu 

Prosinec 2010  splnění reorganizačního plánu 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů 

o Zajištěný věřitel s pohledávkou 123 mil Kč, rozsah zajištění (nemovitostmi) 

dle znaleckého posudku je v hodnotě 97 mil Kč. Zbylých 26 mil patří do 

skupiny nezajištěných pohledávek. Zajištěná pohledávka bude upokojena 

31. 12. 2011. 

o Nezajištění věřitelé s pohledávkami ve výši 135 mil Kč obdrţí 7,64 % 

svých zjištěných pohledávek do 30 dnů od schválení reorganizačního plánu. 

Zbylá část pohledávek po skončení reorganizace zanikne. 

 Změna vlastnické struktury spojená s peněţitým vkladem nového akcionáře mimo 

základní kapitál ve výši 17,8 mil. Kč. Investor se stane jediným akcionářem 

společnosti. Vklad investora bude pouţitý k uspokojení pohledávek. Novým 

akcionářem je společnost invelt – s.r.o., který měl od 2009 společnost  AuTec 

Group a.s. v nájmu. 

Na počátku 90. let minulého století trh s luxusními automobily rostl, v letech 1997 aţ 1999 

stagnoval. Následně trh do roku 2008 rostl. Na podzim roku 2008 zasáhla trh ekonomická 

krize, která se v roce 2009 začala projevovat v ČR, a trh se segmentem luxusních 

automobilů propadl o 10 %, trh ojetých automobilů dané značky o 40 % a trh s motocykly 

se propadl o 50 %. V roce 2008 dosáhla společnost hospodářského výsledku -58,5 mil Kč. 

V roce 2009 se hospodářský výsledek propadl na -167 mil Kč. V červnu roku 2009 

uzavřela společnost smlouvu o pronájmu části podniku se společností invelt – s.r.o. Tato 

smlouva měla snahu řešit situaci, kdy dluţníkovi hrozila ztráta licencí. Smluvní partner 

postupně převzal všechny zaměstnance dluţníka. V druhé polovině roku 2010 plnila 

společnost závazky dané reorganizačním plánem. V závěru toho roku byla ukončena 

reorganizace. Dne 1. 1. 2011 se společnost AuTec Group a.s. stala díky fúzi součástí 

společnosti invelt – s.r.o. Společnost invelt – s.r.o. nadále vyvíjí ekonomickou činnost ve 

stejné oblasti (import a prodej vozů značky BMW) a stala se tak díky fúzi největším 
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prodejcem a servisem těchto vozů v ČR. Výsledek hospodaření společnosti invelt – s.r.o. 

za rok 2011 byl 15mil Kč a za rok 2012 38,6 mil Kč. 

Shrnutí 

 Dohoda s věřiteli o povolení reorganizace 

 Vstup investora 
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VII. DAGRO Plzeň, s.r.o. 

Základní informace 

Sídlo:  K jezu č. p. 592/32, 326 00 Plzeň 

IČ:  497 89 872  

Předmětem činnosti společnosti je čalounictví, zprostředkování sluţeb, velkoobchod a 

specializovaný maloobchod.  

Historie 

Společnost vznikla dne 15. 12. 1993. Po celou dobu své existence se společnost zabývá 

výrobou dílů pro automobilový průmysl, zejména čalouněných částí (koţených) vozů vyšší 

třídy. Mezi hlavní zákazníky patří značky VW, Audi, Posche a Lamborgini. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Neefektivní hospodaření managementu: nadměrný počet zaměstnanců, výroba ve 

dvou výrobních halách vzdálených od sebe 45 km. 

 Důsledkem světové krize sníţili odběratelé (výrobci automobilů) společnosti své 

objednávky. 

Průběh insolvenčního řízení 

Duben 2009 prohlášen úpadek společnosti 

Srpen 2009 povolena reorganizace 

Květen 2010 schválení reorganizačního plánu 

Duben 2012 splnění reorganizačního plánu 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek 

o Zajištěný věřitel obdrţí 98 % své pohledávky ve výši 30 tis. Kč 

o Nezajištění věřitelé obdrţí 50 % svých pohledávek v souhrnné výši 14 mil. 

Kč do 40 dnů po schválení reorganizačního plánu 
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 Aplikace změn navrţených krizovým managementem: sníţení počtu zaměstnanců, 

prodej jednoho z areálu výroby, obnovení dodavatelsko-odběratelských vztahů díky 

zlepšení situace na trhu výrobců automobilů. 

Do roku 2005 dokázala společnost vytvářet zisk a kumulovat jej ve vlastních zdrojích. Od 

roku 2005 společnost tvořila ztrátu, kterou byla schopna krýt z vytvořených zdrojů. Díky 

úpadku sesterské společnosti se podnik ocitl na začátku roku 2009 v platební neschopnosti. 

V první polovině roku 2009 proběhlo ve společnosti sníţení počtu zaměstnanců a 

přemisťování technologií do jednoho výrobního areálu. V průběhu roku probíhala jednání 

s novými dodavateli. Těmito kroky a zásahy krizového managementu začala faktická 

reorganizace společnosti. Během let 2010 a 2011 společnost uspokojovala pohledávky 

věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení zejména z výtěţku z prodeje výrobního 

areálu. 

Shrnutí 

Pro úspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Kroky krizového managementu – přizpůsobení se sníţení poptávky (prodejem 

výrobního areálu získal peníze na vyplacení věřitelů, sníţením počtu zaměstnanců 

sníţil náklady společnosti). 

 Firma neměla problémy s kvalitou svých výrobků ani s tím, ţe by jejich výrobky 

neměly na trhu uplatnění. Potýkala se dočasným poklesem poptávky a následnou 

platební neschopností. 

 Oţivení automobilového průmyslu. 
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VIII. GITAL, s.r.o. 

Základní informace 

Sídlo: Pod Hájkem 1, 180 00 Praha 8 

IČ: 274 27 251 

Zprostředkování obchodu a sluţeb, zpracování dat, sluţba databank a správa sítí, reklamní 

činnost, provoz převzatého televizního vysílání prostřednictvím druţice. 

Historie 

Společnost byla zaloţena v únoru 2006. Původní podnikatelská činnost spočívala 

v poskytování sluţeb kódování pro Českou televizi a TV Prima. Na to navázal prodej 

zboţí: dekódovací karty, satelity, přijímače apod. Společnost se také podílela na 

provozování TV programu CS LINK TV (provoz v roce 2008 ukončen). Dále bylo 

poskytování sluţeb rozšířeno o provozování převzatého vysílání, především formou 

placené televize. Souhrn poskytovaných sluţeb si vyţádal investice do vytvoření sítě 

prodejen, externích spolupracovníků, zajištění jednotného systému a servisu. Prodej 

placené televize finančně zatěţoval ostatní poskytované sluţby. Společnost si nechala 

počátkem roku 2008 zpracovat analýzu rozvoje trhu. Navrhla dvě moţnosti řešení a) 

prodat společnost strategickému investorovi nebo b) sluţbu placené televize přenechat za 

měsíční úplatu třetí osobě. Vzhledem k tomu, ţe jednání s potenciálními investory 

neskončila úspěšně, zvolila společnost druhou variantu a uzavřela spolupráci se společností 

Media Vision, s.r.o. Společnost jí poskytla licenci k uţití databáze po sluţby provozování 

placené televize. Díky poskytnutí těchto licencí podnik ziskově vyřešil problém 

s vysokými náklady na poskytování sluţby placené televize. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Jednání bývalého vedení společnosti – následná exekuce (viz níţe). 

Průběh insolvenčního řízení 

Říjen 2008  prohlášen úpadek společnosti 

Leden 2009 povolena reorganizace  

Duben 2009 schválení reorganizačního plánu 
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Březen 2010  splnění reorganizačního plánu 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů spočívající v odkladu splatnosti  - společnost 

má v plánu splatit závazky věřitelům v plné výši. Výše zjištěných přihlášených 

pohledávek je 70. 793 tis. Kč. Jejich splatnost rozloţí v časovém horizontu od 

schválení reorganizačního plánu do 31. 12. 2012, dle jednotlivých pohledávek. 

Od poloviny roku 2008, kdy společnost prodala licence pro provoz placené televize, se 

stala stabilní společností se zajištěnými dodavatelsko-odběratelskými vztahy a dostatek 

finančních zdrojů pro krytí svých závazků. Na podzim roku 2008 byla na majetek 

společnosti nařízena exekuce pro vymoţení pohledávky (zřízena přímá vykonatelnost), 

která vznikla za dobu působení bývalého jednatele společnosti. Na základě exekuce, byly 

zablokovány finanční prostředky společnosti a ta tak nebyla schopna hradit své závazky, 

které narůstaly díky penalizacím. Vzhledem k nejistotě potenciální hrozbám dalších 

exekucí hrozících z období hospodaření bývalého jednatele, společnost ve snaze ochránit 

své věřitele začala řešit situaci insolvenčním řízením. V říjnu 2008 podala insolvenční 

návrh pro hrozící úpadek. Společnost předpokládala, ţe pro uspokojení přihlášených 

pohledávek nebude potřebovat vstup dalšího subjektu a pohledávky bude hradit z výnosů 

provozu podniku. Do ukončení reorganizace v březnu 2010 splatila všechny přihlášené 

pohledávky. Od prvního listopadu 2009 se společnost sloučila fúzí se společností Media 

Vision, s.r.o., která v roce 2012 zfúzovala s lucemburskou společností M77 Group S.A. 

Shrnutí 

Pro úspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Dohoda s věřiteli o povolení reorganizace 

 Fúze se společností Media Vision s.r.o. 
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IX. ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŢSTVO MIROTICE 

Základní informace 

Sídlo Školní 281, 398 01 Mirotice 

IČ 001 12 518 

Zemědělská výroba, zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 

za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. 

Historie 

Společnost prošla 3 etapami vývoje, začátek má v 50. letech, kdy se zakládala zemědělská 

druţstva, původně hospodařilo celkem osm druţstev. Na počátku 60. let se sloučila do 3 

druţstev a v roce 1976 se sloučila do jednoho. Při transformaci druţstev se po roce 1992 

rozdělilo na dva subjekty Zemědělské obchodní druţstvo Mirotice a CEF Cerhonice. 

Druţstvo obhospodařuje půdu ve většině pronajatou od drobných vlastníků. Rostlinná 

výroba je zaměřena na pěstování obilovin, řepky a kukuřice. Ţivočišná výroba je 

provozována pouze jako smluvní výkrm skotu. 

Důvody vedoucí k úpadku 

Zvláštní charakter pohledávek věřitelů, které vznikly na základě transformačního zákona. 

Tyto pohledávky mají dlouhodobý charakter a jsou uspokojovány dle hospodářských 

výsledků dluţníka formou peněţních prostředků nebo vydávání hmotného majetku. 

Závislost výtěţku z úrody na počasí a situaci na trhu s komoditami (vývoj cen), jejímiţ je 

producentem. 

Průběh insolvenčního řízení 

červenec 2008  prohlášen úpadek 

říjen 2008  povolena reorganizace 

březen 2009  schválení reorganizačního plánu 

červenec 2009  splnění reorganizačního plánu 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávky největšího věřitele (hodnota pohledávky 8,2 mil. Kč): 

odklad splatnosti po ukončení reorganizace.  
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 Prodejem majetku, ziskem z roku 2008 a získání státních dotací zajisti dostatek 

peněţních prostředků pro splacení zjištěných pohledávek věřitelů. Celková výše 

zjištěných pohledávek v reorganizaci 16.300 tis. Kč (suma zahrnuje i pohledávku 

největšího věřitele). Pohledávky budou věřitelům uhrazeny do 15 dnů od účinnosti 

reorganizačního plánu. Společnost předpokládá 100% uspokojení věřitelů. 

Majetek dluţníka je dle znaleckého posudku ve výši 34.086 tis Kč. Během probíhající 

reorganizace společnost postupně plnila své závazky. Dodavatelé i zákazníci s ní nadále 

obchodovali a důvěřovali ve vyřešení situace reorganizací. Hlavním rizikovým faktorem 

reorganizace společnosti byl jeden z jejich věřitelů (předkladatel insolvenčního návrhu), 

který všechny své pohledávky získal odkoupením. Vzhledem k faktům, ţe se v roce 2007 

neúspěšně pokusil získat pozemky, na nichţ hospodaří druţstvo, a během insolvenčního 

řízení 2x navrhoval změnu reorganizace v konkurz, lze vyvozovat, ţe věřitel má snahu 

získat pozemky pro své potřeby. Pohledávky vyplývající z transformace druţstva, jejichţ 

hodnota je přibliţně 2,2 mil Kč, se v insolvenčním řízení neuspokojují. Bude tedy i nadále 

záleţet na hospodaření druţstva a výši státních dotací, zda je bude schopno druţstvo plnit. 

Shrnutí 

Pro úspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Druţstvo nebylo předluţeno (hodnota majetku byla vyšší neţ hodnota pohledávek), 

bylo tedy moţno po rozloţení závazků v čase je v plné výši uspokojit. 

 Důvěra dodavatelů a odběratelů druţstva, nadále s druţstvem spolupracovali a 

obchodovali, díky čemuţ byla umoţněna existence druţstva i nadále. 
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5.2.2. Neúspěšně dokončené reorganizace 

I. Elitex Slévárna, a.s. 

Základní informace 

Sídlo:  arál Svit, 34. Budova, 762 17 Zlín 

IČ:  267 97 356 

Předmětem činnosti společnosti je výroba strojů, strojních technologií a zařízení, 

provozované průmyslovým způsobem. 

Historie 

Po znárodnění a uzavření slévárenských provozů v Týništi nad Orlicí se začala v roce 1957 

připravovat výstavba nového závodu na výrobu tkalcovských stavů včetně slévárny. První 

tavba šedé litiny byla provedena v roce 1965. V roce 1975 dochází ke změně názvu firmy 

na ELITEX Týniště nad Orlicí. Na slévárně došlo k postupnému zvyšování výroby aţ na 

9.000 t/rok v roce 1976. Jednalo se o odlitky pro textilní strojírenství, ale především pro 

automobilový průmysl. K další modernizaci dochází v letech 1977 aţ 1978 a do konce 

roku 1989 je dosaţeno produkce 12.500 t odlitků. Po privatizaci se v roce 1995 mění název 

koncernového podniku ELITEX na MONING ELITEX a.s. a od 1. 4. 2003 na ELITEX 

slévárna a.s. Hlavním oborem je výroba odlitků ze šedé litiny, z tvárné litiny a výroba 

odlitků z hliníku. Celková kapacita slévárny je 7 000 tun odlitků a podíl vývozu činil 26 % 

z celkových trţeb za vlastní výrobky. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Růst cen materiálu v první polovině roku 2008 a prodleva s promítnutím do 

odběratelských cen 

 Posilování koruny vůči euru – dopad na export 

 Dopad finanční krize na obchod na konci roku 2008 

 Interní faktory: malá produktivita práce, vysoké nároky na údrţbu výrobních linek, 

tlak na růst mezd 

 



Michaela Bartošíková: Insolvenční řízení průmyslových podniků 

 

2014  57 

Průběh insolvenčního řízení 

Květen 2009 prohlášen úpadek společnosti 

Červen 2009 povolena reorganizace 

Únor 2010 schválení reorganizačního plánu 

Říjen 2012 přeměna reorganizace v konkurz 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek: prominutí části dluhů a odklad jejich splatnosti 

o Zajištěný věřitel: 100% uspokojení pohledávek do jednoho roku od 

účinnosti reorganizačního plánu. 

o Nezajištěn věřitelé: uspokojení ve výši 5 % zjištěných pohledávek během 

třetího roku reorganizace. 

 Stabilizace obchodních vztahů: zajištění odbytu – společnost očekává postupné 

oţivení a postupný návrat do situace před ekonomickou krizí. 

 Organizační změny: prostorová dispozice (vyuţití menšího prostoru pro výrobu a 

volné plochy pronajmout), pevná organizační struktura, obsazení klíčových pozic, 

realizace efektivnějších technologii. 

 Snaha získat silného investičního partnera. 

Podnik měl dle reorganizačního plánu záměr v počátku zajistit dostatek zakázek pro 

výrobu. Pro rok 2011 a 2012 plánoval vytvoření kladného hospodářského výsledku, aby 

mohl uspokojit pohledávky věřitelů. Podnik počítal s ukončením reorganizace v roce 2012. 

Ve skutečnosti společnost v roce 2010 zavedla dvousměnný provoz a dařilo se jí plnit cíle 

reorganizačního plánu, co se týče produkce. Společnosti se vrátili zákazníci, získala 

nového akcionáře a dále obchodního partnera, který se zavázal k zadávání výrobních 

zakázek v objemu jedné pracovní směny a současně k zajišťování dodávky surovin a 

materiálu do společnosti. Na počátku roku 2011 se společnosti podařilo výšit prodejní 

cenu, zajistit dostatečný odbyt a získat nové projekty jak v tuzemsku, tak v zahraničí 

(Švýcarsko a Německo). Slévárna se stále potýkala se zásadními problémy, kterými byly 

vysoká cena vstupních surovin a sníţená kvalita výrobků. Pro začátek roku 2012 se 
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podařilo opět navýšit ceny. Od poloviny roku se slévárna potýkala s poklesem výrobních 

zakázek, desortimentací výroby a výpadky elektrické energie. Část výrobních prostor 

v suterénu byla zatopena přívalovými dešti. Nevětší odběratel (40 %) – švýcarská firma 

oznámila, ţe pro druhé pololetí roku 2012 nepotvrzuje plánovaný objem výroby, důvodem 

byl pokles prodeje na švýcarském i západoevropském trhu. Ostatní zákazníci také ohlásili 

niţší objem zakázek, neţ bylo dojednáno. V říjnu roku 2012 podala společnost návrh na 

změnu reorganizace v konkurz. Jako důvody pro podání tohoto návrhu uvedl sníţení 

objednávek od dodavatelů, výpadek zásadního odběratele, externí faktor – zatopení 

výrobních prostor a tím nutnou investici v řádech miliónů Kč. Velikost a struktura 

zbývajících zakázek neumoţňovala další ekonomický provoz slévárny. 

Shrnutí 

Pro neúspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Ztráta významného zákazníka a sníţení objednávek ostatních odběratelů. 

 Nezvládnutí problému se zmetkovostí výroby. 

 Externí faktor: zatopení části výrobních prostor, kde si opravy vyţádaly značné 

investice. 
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II. FRANZ EDER Tachov a.s. 

Základní informace 

Sídlo:  U Ctiboře 1698, 347 47 Tachov 

IČ:  453 57 161 

Předmětem činnosti společnosti je výroba velkoformátových ocelových stavebních dílů a 

dalších komponent pro strojírenství, stavebnictví aj. průmysl.  

Historie 

Společnost byla zaloţena 1. 5. 1992 a ve své obchodní činnosti navázala na aktivity 

společnosti TEROZ a.s. Společnost se zabývá strojírenskou výrobou, zejména těţkých 

svařenců např. ramena bagrů, rámy kolejových vozidel a své výrobky exportovala 

především na německý trh. Podnikání společnosti zasáhla zejména světová ekonomická 

krize, kdy podniku zásadním způsobem klesly výnosy z 286 mil Kč (rok 2008) na 176 mil 

Kč (r. 2009) a 163 mil Kč (r. 2010) 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Sníţení počtu zakázek z důvodu dopadu světové ekonomické krize. 

 Prohlášení konkurzu hlavního odběratele, čímţ se společnost dostala do druhotné 

platební neschopnosti. 

Průběh insolvenčního řízení 

Prosinec 2010  prohlášen úpadek společnosti 

Březen 2011  povolena reorganizace 

Leden 2012  schválení reorganizačního plánu 

Červenec 2012  přeměna reorganizace v konkurz 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizací pohledávek: 

o Zajištěný věřitel se svou pohledávkou ve výši 25 mil. Kč obdrţí dle 

reorganizačního plánu 800.000,- Eur do 30 dnů od účinnosti 

reorganizačního plánu. 
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o Nezajištění věřitelé obdrţí 20 % zjištěné výše do 30 dnů od účinnosti 

reorganizačního plánu. 

 Nesporné pohledávky jsou ve výši 46 mil Kč 

 Sporné pohledávky ve výši 31 mil Kč – incidenční spor je veden o 

výši daných pohledávek.  

 Prodejem (dceřiného) podniku za částku 52 mil Kč, získané prostředky budou 

pouţity k uspokojení věřitelů. 

 Povinnost uspokojit sporné pohledávky přechází na prodávaný podnik. Ten bude 

mít za povinnost splatit 20 % jejich výše (ta bude určena soudem) do 3 měsíců od 

rozhodnutí o předmětu sporu. 

 Interní opatření pro zlepšení hospodaření podniku: 

o Sníţení počtu zaměstnanců. 

o Uzavření vzdálenějšího výrobního střediska a přeloţení výroby do hlavního 

areálu (úspora v nájmu, dopravě a údrţbě). 

o Ukončení podnikání německé sesterské společnosti, která podniku dodávala 

strojírenské polotovary. Podnik plánoval tyto polotovary dodávat do výroby 

přímo „just in time“ a tím dosáhnout také zlepšení likvidity a zefektivnění 

výroby. 

o Rozšíření podílu na trhu 

o Diverzifikaci rizika tak, aby obrat u zákazníků a v jednotlivých oborech 

nepřesahoval 20 %. 

Během reorganizace podnik pokračoval ve své činnosti bez výrazných omezení. Do 

hospodaření společnosti zasáhl fakt, ţe jeho německá sesterská společnost začala 

ukončovat svůj provoz (z důvodu insolvenčního řízení probíhajícího v Německu), podnik 

tak začal přebírat jejich zakázky. Musel se vypořádat s nákupem materiálu, převzetím 

technického zařízení a prodejem výrobků zákazníkům, do té doby probíhala v podniku jen 

výroba. Tyto změny v obchodní a výrobní činnosti se negativně projevily v cash flow 

společnosti. V průběhu reorganizace se dluţníkovi nepodařilo plnit plánovaný nárůst 

zakázek a dále se prohlubovaly problémy spojené s nezvládnutím převzetí projektů 
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sesterské společnosti. Vzhledem ke vzrůstajícím problémům společnosti bylo podniku 

zakázáno nakládat s majetkem. Posléze insolvenční správkyně navrhla přeměnu 

reorganizace v konkurz z důvodu, ţe podnik nesplnil povinnost dle reorganizačního plánu 

(nezajistil uhrazení kupní ceny za prodej podniku) a neplnil své splatné závazky. Jejímu 

návrhu insolvenční soud vyhověl. 

Shrnutí 

Pro neúspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Podnik nedokázal zajistit dostatečný odbyt svých výrobků. 

 Nezvládnutí situace s převzetím aktivit sesterské společnosti. 



Michaela Bartošíková: Insolvenční řízení průmyslových podniků 

 

2014  62 

III. UNIPLET a.s. 

Základní informace 

Sídlo:  Kloknerova 2249/9, 148 00 Praha 

IČ:  261 44 999 

Předmětem činnosti společnosti je výroba maloprůměrových pletacích strojů. 

Historie 

Společnost se řadí mezi přední světové výrobce maloprůměrových pletacích strojů. 

Společnost patří do skupiny UNIPLET, kde mateřskou společností je UNIPLET GROUP 

a.s. a sesterskou je UNIPLET Třebíč a.s. Výroba byla zahájena v březnu 2007, poté, co 

výroba těchto strojů musela být ukončena u tradičního výrobce UNIPLET Třebíč, a.s. 

z důvodu nedostatku finančních prostředků na zajištění provozu. To bylo způsobeno 

zejména nepříznivým vývojem kurzu CZK k euru a americkému dolaru (90 % produkce 

jde na export). Od roku 2004 převzal skupinu UNIPLET americký strategický investor 

MONARCH MACHINERY LLC. Trţby od tohoto roku i nadále klesaly aţ o 40 %. 

Takovýto propad v přepočtu na kus pohltil veškerý zisk a postupně přestaly trţby krýt i 

většinu výrobních nákladů. Propad trţeb byl natolik rozsáhlý, ţe vyrušil efekt rozsáhlých 

úsporných opatření, která podnik uskutečnil (sníţení fixních i personálních nákladů). Od 

poloviny roku 2008 sníţil podnik svou výrobní kapacitu z původních 50 vyrobených strojů 

za měsíc na 25.  

Důvody vedoucí k úpadku 

 Nepříznivý vývoj kurzu CZK (přílišné posilování) 

 Důsledky celosvětové hospodářské recese – odběratelé podstatně omezili nové 

investice. 

Průběh insolvenčního řízení 

Září 2008  prohlášen úpadek společnosti 

Listopad 2008  povolena reorganizace 

Červenec 2009 schválení reorganizačního plánu 

Září 2011  přeměna reorganizace v konkurz 
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Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů: 

o Zajištěný věřitel obdrţí 100 % své pohledávky (29,5 mil Kč), financována 

bude z prodeje majetku společnosti, kterým je zajištěna pohledávka. 

o Nezajištění věřitelé 7,5 % zjištěné hodnoty pohledávky. Pohledávky 

nezajištěných věřitelů jsou ve výši 255 mil Kč. Zdrojem budou peníze z 

prodeje ostatního majetku. Uspokojeny budou do 2 let po schválení 

reorganizačního plánu. 

 Přizpůsobení výroby novým ekonomickým a trţním podmínkám: podnik sníţí své 

fixní náklady a personální náklady, dle nového plánu výroby, který předpokládá, ţe 

produkce poklesne na 10 strojů za měsíc a dalším sortimentem bude výroba 

náhradních dílů pro pletací stroje. 

V počátku insolvenčního řízení společnost předpokládala, ţe svou reorganizaci bude 

realizovat díky finančním prostředkům, které jí poskytne mateřská společnost potaţmo 

vlastník mateřské společnosti. Díky těmto finančním prostředkům by uspokojila přihlášené 

věřitele. V průběhu insolvenčního řízení musela společnost své plány přehodnotit a peníze 

pro věřitele chtěla získat prodejem majetku, který by byl k dispozici díky zredukování 

objemu výroby. Původním záměrem podniku bylo vyrábět 25 strojů za měsíc. Ačkoliv 

firma neměla problémy s kvalitou či zmetkovostí svých produktů, naopak patřila ke špičce 

ve svém oboru, nedokázala zajistit dostatečný odbyt své produkce. Světová ekonomická 

krize zásadním způsobem poškodila odběratele a později se do problémů dostali také 

dodavatelé společnosti a nebyli schopni dostát svým závazkům ohledně dodávek materiálu. 

Podnik při redukování výroby zašel ve svých plánech tak daleko, ţe aby zachoval výrobu, 

předpokládal, ţe se bude orientovat zejména na výrobu náhradních dílů a produkci nových 

strojů stanovil na 10 kusů měsíčně. Ovšem při prodeji majetku, zjistil, ţe jej není schopen 

prodat za takovou cenu, aby uspokojil věřitele v takové míře, jak uváděl v reorganizačním 

plánu. Z tohoto důvodu navrhl přeměnu reorganizace v konkurz. Nutno podotknout, ţe 

mateřská společnost podniku UNIPLET GROUP a.s. je od roku 2013 také v insolvenčním 

řízení a řeší svůj úpadek také konkurzem. 
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Shrnutí 

Pro neúspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Zásadní dopad světové ekonomické krize na odvětví, ve kterém podnik působil. Při 

tak zásadním poškození dodavatelsko-odběratelských vztazích podniku nepomohla 

ani dobrá kvalita výrobků a ani odhodlání managementu přizpůsobit produkci 

změnám na trhu. 



Michaela Bartošíková: Insolvenční řízení průmyslových podniků 

 

2014  65 

IV. TOS, a.s. 

Základní informace 

Sídlo:  Stankovského 1892, 250 88 Čelákovice 

IČ:  271 89 201 

Předmětem činnosti společnosti je výzkum, vývoj a výroba obráběcích strojů. 

Historie 

Společnost byla zaloţena v roce 2004 jako dceřiná společnost CTY GROUP, a.s., 

společnost se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou obráběcích strojů (např. brusky, 

soustruhy, ozubárenské stroje apod.) pro dopravní průmysl, hutní průmysl, energetiku aj. 

Podnik navázal na tradici výroby obráběcích strojů, která byla zaloţena v roce 1856 

Karlem Jockelem. V letech 2004 a 2005 byly připravovány plány modernizace výroby a 

rozsáhlé investice do moderních technologií. Do konce roku 2007 podnik do své 

modernizace investoval cca 500 mil Kč (technologie, informační systém, infrastruktura, 

sociální zázemí pro zaměstnance, měřící technika aj.) V novém výrobním komplexu se 

počítalo s ročními trţbami ve výši 1mld. Kč. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 V důsledku ekonomické krize uţ v průběhu roku 2008 sníţily nebo úplně vypověděly 

podniku úvěrující banky své úvěrové rámce o více neţ 200 mil Kč. Tento výpadek 

finančních prostředků se nepodařilo z vlastních zdrojů nahradit a projevilo se navýšením 

závazků po splatnosti a neschopnosti včas plnit své závazky. 

Průběh insolvenčního řízení 

Listopad 2009  prohlášen úpadek společnosti 

Leden 2010  povolena reorganizace 

Červenec 2010  schválení reorganizačního plánu 

Červen 2011  přeměna reorganizace v konkurz 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizací pohledávek: 
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o Tři zajištění věřitelé s pohledávkami ve výši 116,8 mil Kč budou uspokojeni 

v plné výši z prodeje zajištěných nemovitostí (pozemků a budov). 

o Nezajištění věřitelé s pohledávkami ve výši 595,7 mil Kč obdrţí 18,22 % ze 

zjištěné výše svých pohledávek. Finanční prostředky budou získány 

z prodeje části podniku. 

 Prodej části podniku – na investora nepřejdou závazky vyplývající z reorganizace. 

 Zajištění financování podniku – prodej výrobků, poskytnutí bankovních záruk, 

krátkodobé půjčky a finanční výpomoci. 

Podnik v průběhu reorganizace zkrátil výrobu na 4 dny v týdnu, dařilo se mu plnit své 

splatné závazky a získávat potřebné zakázky. Bohuţel výše trţeb nebyla dostatečná pro to, 

aby podnik mohl plnit plán výroby a trţeb dle reorganizačního plánu. Významný dopad na 

fungování společnosti mělo odvolání jednoho z věřitelů proti usnesení o schválení 

reorganizačního plánu a následné oddalovaní rozhodnutí soudu v této věci. Prodlouţení 

nejisté situace mělo významný dopad na realizaci reorganizačního plánu zejména na 

uzavírání nových kontraktů a vyhledávání strategického partnera. Při vyhledávání nového 

strategického partnera pro koupi části podniku nebyl podnik úspěšný. Podařilo se nalézt 

pouze takové partnery, kteří nebyli ochotni zaplatit poţadovanou cenu. Při prodeji za niţší 

cenu by podnik nezaručil věřitelům vyšší uspokojení při reorganizaci neţ při řešení úpadku 

konkurzem. Proto společnost podala návrh na přeměnu reorganizace v konkurz. 

Shrnutí 

Pro neúspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Společnosti se nepodařilo získat vhodného strategického partnera.  

 Oddalovaní schválení reorganizačního plánu po odvolání se jednoho s věřitelů. 

Nutno dodat, ţe během konkurzu společnost koupil investor (řešení konkurzu - prodej 

podniku jako celku) za cenu přesahující 100 mil Kč. Díky tomuto kroku podnik dál 

pokračuje ve své činnosti pod novým majitelem. 
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V. FREEZART PLUS s.r.o./a.s. 

Základní informace 

Sídlo:  Na Zvonku 788, 460 15 Liberec 

IČ:  250 46 144 

Předmětem činnosti společnosti je výroba plastových a dřevěných oken včetně 

příslušenství. 

Historie 

Společnost byla zaloţena na počátku roku 1999 a patřila k největším výrobcům plastových 

a dřevěných oken a dveří v Libereckém regionu. Další výroba se zabývala příslušenstvím 

k oknům a dveřím např. parapety, zimní zahrady, ţaluzie, lišty, zábradlí, madla aj. Mezi 

zákazníky podniku patřila zejména bytová druţstva a vlastníci domů. Společnost byla také 

na seznamu dodavatelů Ministerstva ţivotního prostředí v rámci programu Zelená úsporám 

pro rodinné domy. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Důsledky hospodářské krize: pokles stavebních poptávek a zastavení nových 

developerských projektů. 

 Druhotná platební neschopnost: odběratelé společnosti pozastavili nebo pozdrţeli 

platby svých závazků. 

 Dlouhá zima v roce 2010 znemoţnila realizace staveb. 

Průběh insolvenčního řízení 

Červenec 2010 prohlášen úpadek společnosti 

Září 2010  povolena reorganizace 

Duben 2011  schválení reorganizačního plánu 

Prosinec 2012  přeměna reorganizace v konkurz 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů 

o Zajištění věřitelé 
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a) Čtyři zajištění věřitelé s pohledávkami v celkové výši 53,4 mil obdrţí 100 

% svých pohledávek 

b) Zajištěný věřitel s pohledávkou ve výši 2,9 mil obdrţí 13,9 % z hodnoty své 

pohledávky. Důvodem je fakt, ţe o tuto pohledávku je veden spor a je 

zajištěna jen do hodnoty 405 tis. Kč. 

o Nezajištění věřitelé v celkové výši 58,9 mil Kč svých pohledávek obdrţí 

24 % zjištěné hodnoty. 

 Prodej významné části majetkové podstaty: prodej části podniku (divize Dřevo) a 

prodej obchodního podílu v jiné společnosti. 

 Změna právní formy (z původního s.r.o. na a.s.)a zvýšení základního kapitálu  

 Opatření provozní povahy: zajištění odbytu, sníţení fixních a personálních nákladů. 

Během reorganizace se podniku dařilo získávat zakázky na úrovni 70 – 100 % své výrobní 

kapacity. V roce 2011 splnila plány ohledně hospodářského výsledku dané 

v reorganizačním plánu. V průběhu reorganizace společnost změnila svou právní formu na 

akciovou společnost a zvýšila svůj základní kapitál z 2 mil Kč na 10,5 mil Kč. Akcie se 

zavázali upsat stávající akcionáři. Společnosti se dařilo plnit závazky dané věřitelům 

v reorganizačním plánu. Bohuţel se jí nepodařilo prodat divizi Dřevo a vzhledem 

k prohlubující se krizi na trhu se dostala do druhotné platební neschopnosti. Obrat 

společnosti se nadále sniţoval a měla na tom podíl i změna zákona o veřejných zakázkách, 

kde je firma v reorganizaci z těchto zakázek vyloučena. Podnik se pokusil o prosazení 

změny v reorganizačním plánu, která spočívala ve vydání aktiv věřitelům a následný vklad 

do nové společnosti, kde by se stali věřitelé akcionáři nebo by získali dluhopisy splatné za 

pět let. Tuto změnu nepodpořil největší zajištěný věřitel, a proto společnost navrhla změnu 

reorganizace v konkurz.  

Shrnutí 

Pro neúspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Nedostatečný odbyt produkce podniku (vliv hospodářské krize) a změna Zákona o 

veřejných zakázkách. 

 Neúspěšný pokus o prodej divize podniku. 
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VI. NOVAK CV a.s. 

Základní informace 

Sídlo:  Ctiborova 1192/1, 430 01 Chomutov 

IČ:  250 29 096 

Předmětem činnosti společnosti je čalounická výroba zejména pro automobilový průmysl. 

Historie 

Společnost vznikla koncem roku 1997, původně byla jen malou firmou regionálního 

významu. Po získání certifikace CERT ACO začal její výrazný růst, kdy se obrat 

pohyboval v řádech stovek milionů korun českých. Produkce podniku spočívala zejména 

v čalounické výrobě komponentů pro automobilový průmysl. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Ztráta exportních zakázek z důvodu posilování kurzu CZK k Euru.  

 Finanční a úvěrová krize, kdy banky poskytující podniku úvěr sesplatnily všechny 

poskytnuté úvěry a přerušily finanční toky společnosti.  

Průběh insolvenčního řízení 

Květen 2009  prohlášen úpadek společnosti 

Červenec 2009 povolena reorganizace 

Březen 2010  schválení reorganizačního plánu 

Leden 2011  přeměna reorganizace v konkurz 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů: prominutí části dluhu a odklad splatnosti 

v horizontu 5 let od schválení reorganizačního plánu. 

o Zajištění věřitelé s pohledávkami ve výši 61 mil. Kč obdrţí 100 % svých 

pohledávek. 

o Nezajištění věřitelé s pohledávkami ve výši 72,7 mil. Kč obdrţí 20 % 

zjištěné hodnoty svých pohledávek. 
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 Prodej pohledávek podniku za jeho dluţníky nebo vydání pohledávek věřitelům: 

podnik měl v plánu prodat či vydat své pohledávky, které měly hodnotu 50 mil Kč.  

 Zajištění financování provozu podniku: snaha o získání bankovních i nebankovních 

(investor) zdrojů. 

Společnost byla významně zaměřena na dodávky do automobilového průmyslu, díky 

čemuţ se stala na tomto průmyslu závislou. V rámci reorganizačního plánu se podnik 

zaměřil na rozšíření portfolia svých zákazníků do oblastí zdravotnictví, kosmetiky, 

wellness, kancelářského a jiného nábytku. Oţivení své produkce navrhovala ve 3 fázích. 

Měla v plánu začít realizacemi menších zakázek, kde by nebylo třeba vyššího provozního 

financování a dále chtěla pokračovat přes zakázky středně velké a nakonec rozsáhlé. 

Podnik evidoval vůči svým dluţníkům značné mnoţství nezaplacených pohledávek. 

Dluţníci podniku vyuţili dlouhého časového úseku při schvalování reorganizace a 

oddalovali splatnost svých dluhů, tzn., čekali, aţ je začne vymáhat insolvenční správce. 

Hodnota podniku byla zejména v know-how a získaných specifických certifikátech ne 

v hmotném majetku, který by bylo moţno zpeněţit a získanými prostředky uspokojit 

věřitele. Podnik tak neměl dostatek volných prostředků k uspokojení závazků zdravotním 

pojišťovnám a ČSSZ. V návaznosti na nezaplacení svých pohledávek podala ČSSZ návrh 

na přeměnu reorganizace v konkurz. Svůj návrh obhájila tím, ţe se společnost zavázala 

splatit závazky vůči ČSSZ ihned po schválení reorganizačního plánu, ale ani po roce tak 

neučinila. Dále se společnosti nepodařilo realizovat nové zakázky, odběratelé chtěli sníţit 

ceny o 10 %, coţ by znamenalo, ţe ekonomický výsledek z produkce by byl nulový a 

společnost by neměla moţnost dostát svým závazkům. Díky těmto skutečnostem soud 

přeměnil reorganizaci v konkurz. 

Shrnutí 

Pro neúspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Druhotná platební neschopnost: dluţníci podniku neplatili jeho pohledávky. 

 Společnost nevlastnila majetek vhodný ke zpeněţení, její hodnota byla v know-how 

a získaných certifikátech. 

 Neschopnost realizovat nové zakázky. 
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VII. Papírny Vltavský mlýn, a.s. 

Základní informace 

Sídlo:  Vodičkova 791/41, 112 09 Praha 

IČ:  450 22 518 

Předmětem činnosti společnosti je papírenská výroba. 

Historie 

Společnost byla zaloţena 1. 2. 1992 a po celou dobu se věnovala papírenské výrobě. 

Papírenskou surovinu (papírenskou roli) si vyráběl podnik sám, část dodával k dalšímu 

zpracování a část zpracovával ve finální výrobky, kterými jsou v první řadě papírové 

hygienické výrobky (papírové ubrousky, utěrky, kapesníky, toaletní papír aj.) a v druhé 

řadě také balicí papír. Pro výrobu kvalitnějších výrobků podnik papírenskou surovinu 

nakupoval z externích zdrojů. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Interní příčiny: 

o Nedostatečná transparentnost účetnictví a absence manaţerského účetnictví 

(účetnictví zpracovávala externí firma) 

o Podrozvahové závazky – ručení 

o Financování podniku bylo zajišťováno převáţně z cizích zdrojů 

 Externí příčiny: 

o Společnost, která podniku zajišťovala odbyt, vyhlásila konkurz (podnik s ní 

tvořil koncern): z tohoto důvodu neměla společnost zajištěný odbyt, ale také 

řada dodavatelů omezila dodávky a zkrátila splatnosti. Výroba byla 

z důvodu nedostatku některých surovin přerušena. 

o Během roku 2007 docházelo k výraznému nárůstu cen surovin a energií na 

vstupu. 

o Posilování kurzu CZK k Euru. 

 



Michaela Bartošíková: Insolvenční řízení průmyslových podniků 

 

2014  72 

Průběh insolvenčního řízení 

Srpen 2008  prohlášen úpadek společnosti 

Září 2008  povolena reorganizace 

Březen 2009  schválení reorganizačního plánu 

Září 2010  přeměna reorganizace v konkurz 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů 

o Zajištění věřitelé s pohledávkami ve výši 109 mil budou uspokojeni ze 

zpeněţení zajištěného aktiva a na zbylou část, která nebude krytá z kupní 

ceny aktiva, si vezme podnik úvěr. 

o Nezajištění věřitelé s pohledávkami ve výši 622 mil obdrţí věřitelé 7,5 % 

hodnoty zjištěné pohledávky. Prostředky budou věřitelům vypláceny 

čtvrtletně v časovém horizontu do 60 měsíců od schválení reorganizačního 

plánu. Na druhou stranu mají věřitelé moţnost svou pohledávku 

kapitalizovat, tj. získají za ni akcie společnosti. 

 Prodej aktiv 

 Kapitalizace pohledávek 

Po zahájení insolvenčního řízení podnik pokračoval ve své činnosti. V průběhu 

reorganizace se společnost snaţila najít nové odbytové moţnosti pro svou produkci, nalézt 

majetek vhodný ke zpeněţení a učinit změny v organizační struktuře. Společnosti se 

během reorganizace nepodařilo naplnit cíle reorganizačního plánu. 

Shrnutí 

Pro neúspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Celkové nenaplnění cílů reorganizačního plánu: majetek se nepodařilo zpeněţit 

v poţadované míře a společnost nedokázala získat nové zakázky pro pokračování 

své výroby. 
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VIII. CENTURION GROUP, SE 

Základní informace 

Sídlo:  Vrbova 1367/5, 460 01 Liberec - Staré Město 

IČ:  282 31 261 

Předmětem činnosti společnosti je výroba projekční a multimediální techniky. 

Historie 

Společnost vznikla v lednu roku 2008 a její právní formou je evropská společnost. Podnik 

se zabývá zejména výrobou flipchartů, pláten, tabulí a prezentačních prostředků. Během 

roku 2008 vstoupil do společnosti nový kapitálový partner a navýšil základní kapitál 

z původních 3 mil Kč na 46 mil Kč. Díky dostatečnému kapitálu se společnosti otevřely 

moţnosti spolupráce s velkými dodavateli v zahraničí. Společnost realizovala mnoţství 

investic, jejich zúročení mělo přijít právě ve chvíli, kdy trh zasáhly dopady ekonomické 

krize. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Od poloviny roku 2009 podnik zaznamenával pokles odbytu svých výrobků. 

Zejména hlavní dva odběratelé (objem cca 60 % trţeb) pozastavili své odběry. 

Důvodem této situace byla hospodářská krize, která se zasáhla toto odvětví. 

 Posilování CZK vůči EUR – společnosti se nepodařilo kompenzovat nárůst cen 

surovin na vstupu nárůstem cen jejich výrobků. 

 Díky platební neschopnosti podniku odmítly pojišťovny pojišťovat pohledávky 

dodavatelů surovin proti nesplacení. Následně dodavatelé nechtěli dodávat 

suroviny bez zaplacení ceny v plném rozsahu předem. 

Průběh insolvenčního řízení 

Září 2009  prohlášen úpadek společnosti 

Listopad 2009  povolena reorganizace 

Květen 2010  schválení reorganizačního plánu 

Duben 2012  přeměna reorganizace v konkurz 
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Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů: pohledávky věřitelů budou uspokojeny 

v horizontu 3 – 5 let od schválení reorganizačního plánu. 

o Zajištění věřitelé s pohledávkami 35 mil Kč budou uspokojeni 100 %. 

o Nezajištění věřitelé s pohledávkami v celkové výši 70 mil Kč budou 

uspokojeni z 26,418 % zjištěné hodnoty pohledávky. Pohledávky věřitelů 

měly dle plánu být splaceny do konce května 2015. 

 Opatření provozní povahy: sníţení fixních nákladů, zavedení opatření k větší 

efektivitě provozu, optimalizace výroby tak, aby odpovídala rozsahu prodejů. 

 Zajištění financování provozu podniku: podnik byl financován ze strany odběratelů, 

kteří zálohami přímo financují nákup materiálu. 

Po vyhlášení úpadku se koncem roku 2009 obrat podniku stabilizoval. Společnost se 

snaţila zefektivnit výrobu restriktivními opatřeními, např. byl ukončen provoz vlastní 

velkokapacitní práškovací linky, ukončen provoz oddělení CETURION DE, podnik sníţil 

podíl řídících zaměstnanců a reţijních nákladů. V roce 2010 zahájil podnik uspokojování 

přihlášených pohledávek věřitelů, ve výrobě dále pokračoval, ale nedařilo se mu v plném 

rozsahu naplnit plány reorganizace ohledně výše trţeb. Společnost dále naráţela na 

problém s posilováním koruny a s vysokými osobními náklady. Plány ohledně trţeb se ani 

v roce 2011 nedařilo naplňovat, ačkoliv výroba byla pokryta v plném rozsahu. Začátkem 

roku 2012 podnik ztratil několik důleţitých odběratelů. Vzhledem k tomu, ţe do té doby se 

nedařilo společnosti naplňovat plány ohledně trţeb, by se po odchodu významných 

odběratelů situace ještě více zhoršila. Z těchto důvodů se společnost rozhodla podat návrh 

na změnu reorganizace v konkurz.  

Shrnutí 

Pro neúspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Nenaplnění reorganizačního plánu ohledně výše trţeb: reorganizační plán byl 

s největší pravděpodobností navrţen nerealisticky a jeho naplnění bylo pro 

společnost obtíţné. 

 Vysoké osobní náklady a ztráta odběratelů 
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IX. Masný průmysl Česká Lípa s.r.o. 

Základní informace 

Sídlo:  Borská 58, 471 23 Zákupy (okr. Česká Lípa) 

IČ:  252 65 750 

Předmětem činnosti společnosti je výroba masa a masných výrobků. 

Historie 

Společnost vnikla v roce 1997 od názvem SAGRA Semily s.r.o. a v roce 1998 došlo ke 

změně na Masný průmysl Česká Lípa s.r.o. Hlavním předmětem podnikání je výroba masa 

a masných výrobků, prodej vlastních výrobků i zboţí nakoupeného od jiných subjektů. 

Důvody vedoucí k úpadku 

 Nutnost realizace velkých investic v souvislosti se vstupem ČR do EU v roce 2004 

(hygienická opatření), tyto investice neměly vliv na zefektivnění výroby. 

 Orientace na vlastní síť prodejen, která nedokázala konkurovat nástupu obchodních 

řetězců. 

 V roce 2008 došlo ke skokovému nárůstu cen vstupů, které podnik nedokázal 

z důvodů silné konkurence promítnout do cen. 

Průběh insolvenčního řízení 

Říjen 2008  prohlášen úpadek společnosti 

Prosinec 2008  povolena reorganizace 

Srpen 2009  schválení reorganizačního plánu 

Červen 2010  přeměna reorganizace v konkurz 

Schválenými způsoby reorganizace jsou: 

 Restrukturalizace pohledávek věřitelů: 

o Zajištěný věřitel s pohledávkou 11 tis Kč obdrţí 100 % do 30 dnů od 

účinnosti reorganizačního plánu. 

o Nezajištění věřitelé s pohledávkami ve výši 49 mil obdrţí 20 % zjištěné 

hodnoty pohledávek do dvou let od účinnosti reorganizačního plánu. 
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 Zvýšení základního kapitálu společníky o 5,3 mil Kč. Před zvýšením základního 

kapitálu bude kapitál sníţeno o 4,5 mil Kč z podílů jednoho společníka za účelem 

úhrady ztráty předchozích let. 

 Opatření provozní povahy: 

o Ukončení provozu ztrátových maloobchodník prodejen (sníţení provozních 

a personálních nákladů s tím souvisejících). 

o Sníţení počtu zaměstnanců v administrativě a nevýrobních dělnických 

profesí. 

o Získání nových zakázek, obchodních partnerů a navázaní spolupráce 

s obchodními řetězci. 

Hospodaření společnosti bylo jiţ po řadu let (od roku 2002) ztrátové. Důvodem byla 

zejména nízká přidaná hodnota produkce, jelikoţ byl podnik konkurencí tlačen drţet 

nízkou prodejní cenu svých výrobků. Během roku 2009 společnost realizovala řadu 

restrukturalizačních opatření ke zlepšení hospodaření. Ačkoliv společnost svými 

opatřeními docílila maximálního moţného vylepšení své ekonomiky za stávajícího trţního 

prostředí a finančního vybavení, nepodařilo se jí splnit závazky dle reorganizačního plánu. 

Z těchto důvodů navrhl podnik přeměnu reorganizace v konkurz. 

Shrnutí 

Pro neúspěšné dokončení reorganizace mělo největší vliv: 

 Konkurenční situace na trhu: podnik byl vystaven zvyšujícím se cenám na vstupu 

do podniku, ale zároveň mu konkurence nedovolovala zvyšovat prodejní ceny 

svých výrobků.  
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5.3. Vyhodnocení výsledků deskriptivní statistiky 

V předcházející kapitole byly vybrané firmy popsány dle předem stanovených kritérií. 

Získané statistické údaje o zkoumaném vzorku poskytují výchozí materiál pro následnou 

analýzu. 

5.3.1. Analýza důvodů vedoucích k úpadku 

Dle provedené analýzy byly důvody úpadku společností rozděleny do následujících skupin. 

1. Růst cen vstupů 

Problémem pro zkoumané společnosti byla skutečnost, ţe během krátkého časového úseku 

vzrostly ceny jejich vstupů, přičemţ společnosti tento výkyv nebyly schopny v krátkém 

čase promítnout do prodejních cen, zejména z důvodu platnosti jiţ uzavřených smluv. 

2. Vývoj směnného kurzu (CZK/EUR) 

Pro vybrané společnosti bylo problematické posilování kurzu české koruny vzhledem 

k Euru. Tato skutečnost zasáhla zejména exportní firmy, které díky silné koruně nemohly 

konkurovat cenou na zahraničních trzích. 

3. Důsledky ekonomické krize 

Tato příčina je chápana z širšího pohledu. Jedná se o promítnutí krize do tří hlavních 

oblastí. 

 Sníţení poptávky v jednotlivých odvětvích (např. automobilový nebo stavební 

průmysl), kde působil samotný podnik nebo kde působili odběratelé zkoumaného 

podniku. 

 Druhotná platební neschopnost, jejíţ příčina byla zejména v tom, ţe odběratelé 

nebo také sesterské společnosti nebyly schopny splatit své závazky. 

 Omezený přístup k finančním zdrojům, kdy banky poţadovaly okamţité zaplacení 

poskytnutých úvěrů nebo zpřísnily podmínky pro poskytování a úvěrů a podniky 

tak neměly dostatek finančních zdrojů pro provozování podnikání. 
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4. Interní příčiny 

Příčiny, které měly svůj základ ve vnitřním uspořádání podniků. Jsou to zejména chyby 

v jednání managementu podniku: neefektivní hospodaření (např. neefektivní hospodaření 

se zásobami, vysoké personální náklady, vysoké fixní náklady), zatajování skutečností, 

nedostatečná transparentnost účetnictví nebo nevhodně zvolený způsob financování 

společnosti. 

5. Úvěrové zatíţení 

Tato příčina úpadku se objevila u silných společností, které před obdobím krize 

nastartovaly inovační a investiční procesy, které jim měly v budoucnu přinést výsledky. 

Bohuţel zejména špatné načasování mělo za následek, ţe ve chvíli, kdy se měly projevit 

výsledky investic (např. zvýšení výrobní kapacity, zavedení nového výrobku) začala se 

projevovat ekonomická krize sníţením odbytu či zhoršení spolupráce s úvěrovou bankou.  

6. Specifické příčiny vyplývající z předmětu podnikání  

Tyto příčiny vyplývají ze specifika podnikání, které společnost provozuje. Šlo např. 

o výkyvy počasí, které ovlivnily stavební a zemědělský podnik, silná konkurence 

maloobchodu ze strany obchodních řetězců, nutnost investic v souvislosti se vstupem ČR 

do EU nebo specifický druh pohledávek vzniklý z transformace zemědělského druţstva. 

Celkové četnosti udávaných důvodů úpadku ve vybraném vzorku 

Jak je jiţ výše uvedeno, analýza byla provedena na 18 společnostech. Vzhledem k faktu, ţe 

většina společností uvedla jako důvod svého úpadku více příčin, z tohoto důvodu je počet 

četností vyšší neţ počet zkoumaných subjektů. 

Níţe uvedený Graf 1: Důvody úpadku společností v reorganizaci znázorňuje, které důvody 

a jakou mírou se podílely na vzniku úpadku společností. Ze zjištěných hodnot vyplývají 

následující závěry: 
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Graf 1 Důvody úpadku společností v reorganizaci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejčastěji uváděným důvodem úpadku byly pro společnosti důsledky ekonomické krize. 

Ačkoliv podnik samotný nemůţe ovlivnit hospodářské cykly na globální úrovni, můţe 

dopady těchto jevů zmírnit některými kroky. Pro fungující podnik je zásadní nastavení 

portfolia zákazníků. Je velmi riskantní mít jednoho významného odběratele a být závislý 

na jeho poptávce tak jako tomu bylo v případě CENTURION GROUP, SE nebo FRANZ 

EDER Tachov a.s. Podnik by měl diverzifikovat toto riziko a mít portfolio odběratelů, 

pokud to je, vzhledem k jeho sortimentu, moţné. Co se objemů týče mít několik 

významných a větší spektrum malých zákazníků. Orientace na menší zákazníky pomohla 

při reorganizaci společnosti Technistone a.s., protoţe si mohla u menších zákazníků 

vyjednat vyšší marţi. V případech, kdy je to moţné (dovoluje-li to předmět podnikání) je 

bezpečné dododávat produkty na různé trhy a napříč segmenty tak jak se o to pokusila 

společnost NOVAK CV a.s., kdy se snaţila trasformovat z výhradního dodavatele pro 

automobilový průmysl na dodávky pro zdravotnictví a nábytkářství. V neposlední řadě je 

výhodné diverzifiovat své zákazníky i z geografického hlediska. Některé části světa 

postihne hospodářský výkyv později nebo menší měrou.  

V pořadí druhým důvodem úpadku, co se četnosti týče, byly interní příčiny. Jde zejména 

o chyby způsobené managementem společnosti. Tato příčina postihla např. společnosti 
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AuTec Group a.s., DAGRO Plzeň, s.r.o. a GITAL, s.r.o. Výhodou oproti předchozímu 

důvodu je hlavně fakt, ţe společnost můţe na tuto skutečnost rychle reagovat a má 

moţnost tuto příčinu odstranit. Při snaze předcházet této příčině je důleţitá značná kontrola 

managementu ze strany vlastníků společnosti. Podnik by neměl podceňovat výběr a 

obsazování zaměstnanců do řídících funkcí a také jejich kvalitní vzdělávání. Dále je 

důleţité kvalitně analyzovat data, která poskytuje finanční účetnictví a controlling. Díky 

tomu je moţné předcházet např. neefektivnímu hospodaření se zásobami, neúměrně 

vysokým fixním a personálním nákladům. 

Třetím nejčastěji zmiňovaným důvodem úpadku byl vývoj kurzu české koruny vůči 

euru. Tato příčina postihuje významně exportně zaměřené firmy např. UNIPLET a.s., 

CENTURION GROUP, SE a FEREX – ŢSO, spol. s r.o. Podnik samotný můţe na tuto 

vzniklou situací reagovat velmi omezeně a navíc se značným předstihem, např. 

vyjednáním dostatečné marţe, která by umoţnila sníţení cen, nebo smluvním opatřením 

s odběrateli, které by umoţnilo pohyb prodejních cen při významnějším výkyvu kurzu, či 

pojištěním. Na druhou stranu mají exportní firmy naději, ţe je Česká národní banka 

podpoří svými intervencemi a upraví kurz tak, aby podpořila vývoz. 

Čtvrtým nejčastějším důvodem úpadku firmy zmínily růst cen vstupních surovin. Tento 

důvod uvedly např. Papírny Vltavský mlýn, a.s., Elitex Slévárna, a.s. a MSV Metal 

Studénka, a.s. Zásadní nevýhodou uvedly hlavně nemoţnost v krátkém čase promítnout 

změny do prodejních cen. Důvodem nemoţnosti promítnout zvýšení cen surovin do 

prodejních cen byly zejména dlouhodobé odbytové smlouvy a konkurenční tlak na trhu. 

Toto riziko lze eliminovat zejména preventivně, např. mít dostatečnou marţí, která by 

kryla výkyv cen na vstupu, nebo mít smluvně domluvenu úpravu odbytových cen pro tyto 

situace. V případě, ţe podnik nemá smluvené dlouhodobé odbytové ceny nebo je prostor 

pro jednání o cenách, je třeba rychle reagovat a cenu výrobků na trhu zvýšit, tak jak se o to 

pokusila Elitex Slévárna, a.s. 

Ne příliš častým důvodem úpadku byly specifické důvody mající základ zejména 

v charakteru podnikání. Šlo zejména o vlivy počasí u stavební firmy  FREEZART PLUS 

s.r.o. a Zemědělského obchodního druţstva Mirotice. Dále se u firmy Masný průmysl 

Česká Lípa s.r.o. projevil tlak konkurence ze strany obchodních řetězců. Pro překonání 

tohoto problému je pro podniky důleţité si předem uvědomit ohroţení touto skutečností a 
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zajistit si dostatečné rezervy pro tyto případy. Při ohroţení ze strany obchodních řetězců je 

výhodné zaměřit se na specifický produkt, který by spotřebitele přitáhl i do menších 

obchodů. Důleţitou stránkou je taky vhodný marketing a prezentace svých výrobků. 

Nejméně častým důvodem u zkoumaných firem bylo nevhodně načasované úvěrové 

zatíţení např. u společností Technistone, a.s. a ČKD Kutná Hora, a.s. Vzhledem s faktu, ţe 

společnosti úvěry vyuţily zejména pro investice, nelze zatíţení úvěrem povaţovat za 

chybný krok, jelikoţ bez inovací nelze z dlouhodobého hlediska existovat. Na druhou 

stranu je důleţité velké investice dobře naplánovat, provést v několika fázích a mít 

připraven krizový plán pro nepříznivé situace. Výhodou pro podniky je mít majetek 

dostatečně likvidní, vhodný přenechat do nájmu nebo mít moţnost výrobní stroje 

přizpůsobit pro jiný produkt. 

Četnosti udávaných důvodů úpadku v závislosti na výsledku reorganizace 

Výše uvedený Graf 1: Důvody úpadku společností v reorganizaci znázorňuje, jaký byl 

rozdíl v četnosti uváděných důvodů dle toho, jestli byly společnosti v reorganizačním 

procesu úspěšné či nikoliv.  

Z grafu vyplývá, ţe výraznější rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými společnostmi 

vznikly u kategorie vývoje kurzu Kč k Euru a u interních příčin.  

Z tohoto lze dojít k závěru, ţe pokud úpadek nastal z externích příčin, podnik má menší 

šanci problémy překonat, neţ pokud příčiny problémů vycházení zevnitř společnosti.  

Závěr: 

Z výsledků deskriptivní statistiky je zřejmé, ţe i dobře fungující společnost se stabilním 

zázemím a zákazníky můţe být během krátké doby 1 – 2 let postihnout problémy váţně 

ohroţující její existenci. Proto je pro kaţdý podnik důleţité neustále analyzovat svou 

finanční situaci, efektivní hospodaření a neprodleně reagovat na změny, které působí na 

podnik zevnitř i zvnějšku. Je dobré mít k dispozici rezervy pro neočekávané situace a 

sledovat likvidnost majetku. 

Dále stojí za zmínku fakt, ţe ve zkoumaném vzorku se objevilo několik firem, které mezi 

důvody úpadku neuvedly dopady ekonomické krize (Zemědělské druţstvo Mirotice, 

Masný průmysl Česká Lípa, GITAL a.s.). Z tohoto je zřejmé, ţe Insolvenční zákon bude 

mít svůj význam i v obdobích mimo hospodářskou recesi. 
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5.3.2. Analýza způsobů provedení reorganizace 

Subjekty, kterým byla povolena reorganizace, předkládají v reorganizačním plánu návrh 

způsobů, kterými bude reorganizace provedena. Reorganizační plán je předloţen na schůzi 

věřitelů, která jej schvaluje. Způsoby reorganizace, které společnost předkládá ke 

schválení, by měly být splnitelné a měl by být brán ohled na co nejlepší cestu pro věřitele. 

Insolvenční zákon udává několik moţností jak reorganizaci provést. Výčet uvedený 

v § 341 odst. 1 je však jen demonstrativní a tudíţ umoţňuje reorganizovat také dle jiných 

opatření. Zákon samotný umoţňuje subjektům vyuţívat několik vybraných způsobů, tzn. 

kombinovat je.  

Podrobný přehled s objasněním zákonných opatření je uveden v teoretické části této práce 

viz bod 2.3.2. Mimo tyto zákonem uváděné způsoby vyuţily zkoumané společnosti také 

vnitřní restrukturalizace. Jednalo se o soubor interních opatření zejména provozní povahy 

za účelem zajištění dlouhodobého efektivního provozu podniku. Jako vnitřní opatření 

společnosti vyuţívali zejména následující kroky.   

 Zvýšení obchodních aktivit – společnosti posilovaly své obchodní týmy, které se 

pokoušely o zajištění a zvýšení odbytu. Pracovaly na obnovení dodavatelsko- 

odběratelských vztahů, kde se snaţily dodavatele přesvědčit k další spolupráci i 

přes přetrvávající problémy. Společnosti měly také snahu diverzifikovat portfolio 

odběratelů, aby tak zamezily riziku. Usilovaly o proniknutí na nové trhy 

(z geografického hlediska) a o rozptýlení svých dodávek mezi větší počet menších 

zákazníků, aby nebyly závislé na jednom nebo několika velkých odběratelích 

 Sníţení nákladů – podniky sniţovaly zejména personální a fixní náklady. U 

sniţování personálních nákladů přistupovaly k propouštění zaměstnanců, sniţování 

mezd nebo zkracování pracovního týdne. Fixní náklady sniţovaly zejména novými 

smlouvami o dodávkách energií a surovin. Měnily také prostorové uspořádání 

výrobních prostor s cílem ušetřit za nájem nebo moţnost pronajímat volné prostory. 

 Personální restrukturalizace – některé společnosti přistoupily k personálním 

změnám na manaţerských postech. Od těchto změn si slibovaly, ţe nový 

management bude schopněji reagovat v krizových dobách. 
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 Zvýšení výrobní kapacity – toto opatření se týkalo společností, které měly zajištěný 

dostatečný odbyt své produkce. Modernizovaly výrobní zařízení nebo pracovní 

postupy tak, aby minimalizovaly náklady a maximalizovali mnoţství produkce. 

 Zefektivnění výroby – společnosti např. analyzovaly své hospodaření se zásobami, 

tak aby zbytečně nevázaly volné prostředky. Dále ukončovaly provoz svých 

prodejen nebo externích výrobních závodů. Pro dosaţení zvýšeného odbytu bylo 

samozřejmostí sniţování zmetkovosti výroby. V neposlední řadě se pokoušely o 

změnu sortimentu výroby, např. z výroby celého stroje přešly k výrobě náhradních 

dílů. 

Celkové četnosti udávaných způsobů reorganizace ve vybraném vzorku 

Níţe uvedený Graf 2: Způsoby reorganizace znázorňuje, která opaření a s jakou četností 

zvolily společnosti ke své reorganizaci. Ze zjištěných hodnot vyplývají následující závěry. 

  

Graf 2: Způsoby reorganizace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z výsledků výzkumu vyplynulo, naprostá většina subjektů zvolila kombinaci několika 

opatření. Pouze jedna společnost GITAL, s.r.o. zvolila jednu metodu – restrukturalizaci 

pohledávek. Hlavním důvodem proč mohla společnost uspět v reorganizaci jen díky 

aplikaci této jedné metody je v jejím specifickém důvodu úpadku. Společnost se dostala do 

problémů díky jednání bývalého vedení společnosti (zatajování pohledávek), ale neměla 

problémy se zajištěním odbytu nebo krytím svých provozních nákladů. Ačkoliv podnik 

prošel reorganizací úspěšně, po ukončení insolvenčního řízení zfúzoval s jinou společností. 

Zákonem uváděný způsob řešení úpadku, kterého vyuţily všechny společnosti, je 

restrukturalizace pohledávek. U tohoto způsobu se dluţník snaţí přesvědčit své věřitele, 

ţe je pro ně výhodnější získat část pohledávky nebo prostředky v delším časovém 

horizontu, neţ neobdrţet vůbec nic nebo minimální částku jako výtěţek konkurzu. Věřitele 

motivuje rovněţ fakt, ţe jsou často také dodavateli dluţníka. Pokud tedy bude jejich 

odběratel dál pokračovat ve fungování, mají i oni odbyt pro svůj produkt. Při tvorbě 

reorganizačního plánu a stanovení jaké procento a v jaké době bude věřitelům vyplaceno, 

je důleţité relevantně vymezit hodnoty, aby věřitelé byli ochotní poměr uspokojení svých 

pohledávek akceptovat a zároveň, aby uváděná míra byla reálná moţnostem společnosti 

a nebylo nutné ji během reorganizace měnit. Věřitelé by na tuto změnu nemuseli přistoupit 

a reorganizace společnosti by mohla být změněna v konkurz.  

V pořadí druhým nejvyuţívanějším způsobem byla tzv. vnitřní restrukturalizace. Tuto 

moţnost zákon ve svém demonstrativním výčtu neuvádí, ale je zřejmé, ţe bude přirozeným 

krokem podniku ve snaze ozdravit se a najít cesty k lepšímu a efektivnějšímu hospodaření. 

Insolvence je pro firmy tzv. zkouškou, zda se dokáţou přizpůsobit změně na trhu, zda jsou 

ochotny hledat u sebe slabé stránky a zároveň jestli jsou dost silné, aby plánované změny 

aplikovaly. Bohuţel ne vţdy má společnost takové vedení, které je schopné a ochotné 

úspory hledat. Na druhou stranu jsou případy, tak jak tomu bylo u společnosti UNIPLET 

a.s., ţe ačkoliv se management do poslední chvíle snaţil nalézt kroky k udrţení podnikání, 

trh, na kterém působil, byl v natolik váţné krizi, ţe se managementu reorganizace 

nezdařila. 

Prodej části majetkové podstaty byl třetím nejčastějším způsobem, který zkoumané 

společnosti aplikovaly. Opět jde o přirozený krok, ke kterému společnosti přistoupí ve 
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větší či menší míře. Jde zejména o nadbytečný majetek, nebo majetek, který díky menším 

objemům výroby není dostatečně vyuţíván. Výhodou tohoto způsobu je ušetření nákladů 

za skladování a udrţování majetku a samozřejmě výtěţek zpeněţení, který je moţné pouţít 

pro krytí závazků. Nevýhodou je, ţe podnik nemusí mít dostatečně likvidní majetek, 

neprodá jej za výhodnou cenu a prodej je mnohdy časově náročný proces. Zákon také 

uvádí jako moţnost prodej celého podniku. Tento způsob se řadí spíše uţ mezi konkurzní 

řešení úpadku. Tato situace nastala u společnosti TOS, a.s., která ačkoliv prošla 

konkurzem, na trhu dále funguje. 

Vydání akcií nebo jiných cenných papírů dluţníkem je čtvrtým nejčastěji vyskytujícím se 

způsobem reorganizace. Nejčastějšími způsoby jsou kapitalizace pohledávky věřitele, 

vklad mimo základní kapitál nebo emise akcií. Pro podnik v úpadku je tato moţnost 

výhodná zejména díky tomu, ţe získané peníze nemusí nikomu posléze splácet. Často to 

pro management není lehký úkol, jelikoţ si investoři tento krok dobře zvaţují. V zájmu 

investora je vloţit prostředky do společnosti, která má potenciál dále na trhu působit. 

Nevýhodou pro stávající vlastníky je ztráta kontroly nad podnikem, jiné představy 

vstupujících vlastníků a lze těţko předvídat jejich záměr se společností. 

Zajištění financování provozu dluţníkova podniku zejména z externích zdrojů (bankovní 

či nebankovní půjčky) je relativně rychlý přístup k peněţním prostředkům. Nevýhodou je, 

ţe tímto způsobem podnik fakticky problém neřeší, jen jej odkládá v čase. Navíc podniku 

v úpadku se těţko hledá věřitel, který by byl ochoten mu ještě peníze půjčit. Tento způsob 

můţe být moţností pro krátkodobé překlenutí problémů s finanční hotovostí, např. při 

nakoupení surovin pro výrobu nově zajištěného odbytu. Jde tedy spíš o teoretickou 

moţnost, která neřeší příčiny problémů. 

Dalším vyuţívaným způsobem uvedeným v zákoně byla změna stanov. Jde spíše o 

doplňkové či formální řešení. Tento způsob sám o sobě nic neřeší, jde jen promítnutí 

jiných opatření do formálního uspořádání společnosti, např. emise akcií, vklad do 

základního kapitálu apod. 

Vydání aktiv věřitelům je způsob, jenţ je v reorganizaci jen minimálně vyuţíván. Je tomu 

tak zejména proto, ţe málokterý podnik má taková aktiva, která by byli věřitelé ochotní 

převzít. Bohuţel o nevyuţívaný majetek nebo nedobytné pohledávky nemají věřitelé 

zájem. Výhodou této metody je hlavně fakt, ţe lze předejít nákladům za zpeněţení.  
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Posledním zákonem navrhovaným způsobem je fúze. Ve zkoumaném vzorku nebyla tato 

moţnost přímo v reorganizačním plánu společností uvedena, ale po ukončení reorganizace 

dvě společnosti zfúzovaly. Lze se jen domnívat, ţe pro společnosti, které chtějí fúzovat se 

subjektem v insolvenčním řízení, počkají na ukončení insolvenčního řízení, neboť je 

pravděpodobně formálně jednodušší spojit se s firmou, která insolvenční řízení ukončila. 

Výhodou pro reorganizovanou společnost je fúze, pokud si najde silného partnera. 

Nevýhodou je formální zánik společnosti. 

Způsoby řešení úpadku v závislosti na výsledku reorganizace 

Z grafu 2: Způsoby reorganizace vyplývá, ţe výraznější rozdíly mezi úspěšnými a 

neúspěšnými společnostmi vznikly u způsobu řešení úpadku vydáním akcií a u způsobu 

zajištění financování.  

Z výsledku lze dojít k závěru, ţe úšpěšnější firmy hledaly moţnosti jak řešit svou situaci 

změnou vnitřního uspořádání. Oproti neúspěšným podnikům, které se snaţily problém 

odsuhout v čase a řešit problémy dalším zadluţováním. 

Hodnocení způsobů reorganizace 

Zákon jiţ svou podstatou zůstává nestranný a obecný. Přesto, ţe nabízí výčet moţných 

způsobů řešení, nebere v potaz jejich výhody či nevýhody. I při důsledném následování 

určitého způsobu a důkladné znalosti zákona se tak můţe stát reorganizace velmi snadno 

neúspěšnou či velmi obtíţnou. Insolvenční správce by tedy vedle znalosti teoretických 

podkladů měl své vědomosti porovnávat s praktickými studiemi. 

Konkrétním příkladem takového postupu je pak např. souběţná vnitřní restrukturalizace za 

účelem dlouhodobého zefektivnění provozu podniku v této podobě: 

 Zvýšení obchodních aktivit (práce se stávajícími odběrateli + snaha proniknout na 

nové trhy) 

 Minimalizace nákladů (zejména personální a fixní) 

 Personální restrukturalizace (většinou na manaţerských postech) 

 Zvýšení výrobní kapacity navázané na růst obchodních aktivit 

 Optimalizace a zefektivnění výroby a výrobních procesů 
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Pro většinu úspěšně reorganizovaných subjektů se jako optimální řešení jevila kombinace 

všech výše uvedených aktivit. 

Všechny zkoumané subjekty přistoupily k restrukturalizaci pohledávek. Zákon tuto 

moţnost nabízí a popisuje, na jednotlivých insolvenčních správcích je ale uţ pak konkrétní 

implementace a související opatření.  Zásadním prvkem při tomto postupu je schopnost 

úspěšného jednání s věřiteli. 

Tzv. vnitřní restrukturalizace je druhým nejčastějším, v zákoně však opomíjeným 

způsobem. Jedná se o logický a do značné míry přirozený postup vedoucí k efektivnějšímu 

hospodaření podniku, také u něj ale velmi záleţí na dovednostech a znalostech 

insolvenčního správce, jeho postupů a opatřeních. 

Prodej části majetkové podstaty je v zákonu zmíněn, jeho realizace a úspěšnost však velmi 

závisí na konkrétní situaci podniku. 

Zkoumané podniky pouţívaly dále také metody jako emise akcií, zajištění financování, 

vydání aktiv věřitelům, či fůze, pro všechny tyto uvedené způsoby je však klíčovým 

faktorem získání motivovaných stran, coţ je práce v případě problematické situace 

v podniku značně obtíţné a v praxi tedy méně realizované. 

Při porovnání úspěšných a neúspěšných reorganizací lze vyvodit, ţe hledání moţností 

změn v interním uspořádání podniku (vnitřní změny) vedly častěji k úspěšným 

reorganizacím. Oproti tomu hledání nových externích zdrojů vedlo většinou pouze 

k oddálení problémů v čase a neúspěšným reorganizacím. 
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5.3.3. Analýza finančních ukazatelů 

Cílem této kapitoly je zjistit, zda vybrané finanční ukazatele mají vliv na výsledek 

reorganizace. Za hodnocená období byly vybrány rok prohlášení úpadku společnosti (t) a 

rok před prohlášením úpadku (t-1). Bohuţel ani insolvenční a ani obchodní rejstřík 

neobsahují všechny informace potřebné pro provedení analýzy. Z tohoto důvodu nejsou 

k dispozici pro všechny zkoumané společnosti potřebná data. 

1. Celkový objem aktiv 

Jako první ukazatel byla vybrána suma aktiv. Porovnání této hodnoty má za cíl zjistit, zda 

velikost firmy ovlivní výsledek reorganizace. 

2. Ukazatel celkové zadluţenosti 

Analýzou podílu cizího kapitálu na celkových pasivech podniku je snahou zjistit, zda míra 

zadluţení má vliv na výsledek reorganizace. 

Ukazatel celkové zadluţenosti =  

3. Podíl hodnoty dlouhodobého majetku na celkových aktivech 

Vyšší hodnota dlouhodobého majetku nasvědčuje, ţe podnik pro svou výrobu potřebuje 

stroje, vybavení, software či know-how, které jsou finančně náročné. Cílem analýzy tohoto 

ukazatele je zjistit, zda podniky, které vlastní majetek velké hodnoty mají větší šanci 

v reorganizaci uspět nebo jim to v úspěchu brání. 

4. Podíl hodnoty pohledávek na celkových aktivech 

Významná hodnota aktiv potaţmo oběţného majetku nemusí znamenat, ţe podnik má 

peníze dostupné např. na bankovních účtech. Peněţní prostředky můţe mít naopak vázané 

v nesplacených pohledávkách. Je tedy otázkou, zda má podíl pohledávek na celkových 

aktivech vliv na výsledek reorganizace. 

Zjištěné hodnoty ukazatelů zobrazuje Tabulka č. 5: Hodnoty finančních ukazatelů. 
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Tabulka 5: Hodnoty finančních ukazatelů 

  
Název společnosti 

Aktiva celkem       

(tis. Kč) 

Celková 

zadluţenost 

Dlouhodobý 

majetek          

/Σ aktiv 

Pohledávky   

/Σ aktiv 

  rok t-1 t t-1 t t-1 t t-1 t 

Ú
sp

ěš
n

é 
re

o
rg

an
iz

ac
e 

FEREX - ŢSO spol. s.r.o. 659 663 640 109 0,75 0,76 0,89 0,90 0,07 0,07 

Teplická strojírna s.r.o. 81 581 96 416 1,25 1,59 0,37 0,47 0,36 0,31 

Technistone, a.s. 852 913 689 008 0,99 1,10 0,62 0,61 0,16 0,18 

ČKD Kutná Hora, a.s. 994 077 1 114 852 1,22 1,06 0,42 0,34 0,33 0,40 

MSV Metal Studénka, a.s. 399 642 405 038 0,64 1,67 0,45 0,41 0,19 0,25 

AuTec Group a.s. 192 026 146 752 1,27 0,72 0,76 0,92 0,19 0,07 

DAGRO Plzeň, s.r.o. 73 108 43 204 0,46 0,67 0,73 0,52 0,15 0,28 

GITAL, s.r.o.   135 899   0,43   0,07   0,58 

ZEMĚDĚLSKÉ 

OBCHODNÍ DRUŢSTVO 

MIROTICE 39 839 42 086 0,74 0,90 0,57 0,52 0,18 0,35 

Průměr 411 606 368 152 0,91 0,99 0,60 0,53 0,20 0,28 

Medián 295 834 146 752 0,87 0,90 0,59 0,52 0,18 0,28 

N
eú

sp
ěš

n
é 

re
o

rg
an

iz
ac

e 

Elitex Slévárna, a.s. 39 499 34 784 2,74 3,36 0,45 0,32 0,21 0,40 

FRANZ EDER Tachov 

a.s.                 

UNIPLET a.s. 293 523 109 326 0,80 2,78 0,55 0,58 0,02 0,05 

TOS, a.s. 1 121 388 626 359 1,11 1,41 0,24 0,26 0,19 0,09 

FREEZART PLUS 115 440 91 180 0,95 1,17 0,15 0,16 0,76 0,71 

NOVAK CV a.s.                 

Papírny Vltavský mlýn, 

a.s. 571 017   0,57   0,38   0,13   

CENTURION GROUP, 

SE 167 125 145 119 0,60 0,83 0,25 0,25 0,53 0,49 

Masný průmysl Česká 

Lípa s.r.o. 46 009   1,21   0,38   0,36   

Průměr 336 286 201 354 1,14 1,91 0,34 0,31 0,31 0,35 

Medián 167 125 109 326 0,95 1,41 0,38 0,26 0,21 0,40 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zhodnocení výsledků finančních ukazatelů 

Vzhledem k rozsahu vzorku nelze závěry zobecnit. Lze pouze konstatovat a usuzovat, ţe 

některé hodnoty mohou ovlivnit výsledek reorganizace. 

Z průměrných hodnot lze vysledovat, ţe podniky s vyšší hodnotou aktiv a větší hodnotou 

dlouhodobého majetku pravděpodobněji uspějí v procesu reorganizace.  
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Dále je z tabulky patrné, ţe podniky s vyšším podílem pohledávek na majetku mají v 

procesu reorganizace menší šanci na úspěch. Lze tedy vyvodit, ţe druhotná platební 

neschopnost je v reorganizaci vysoce rizikový faktor.  

Analýza ukazatele celkové zadluţenosti nasvědčuje, ţe čím vyšší podíl cizího kapitálu na 

celkových pasivech, tím má podnik menší šanci na úspěšné dokončení reorganizace. 

5.3.4. Analýza faktorů, které měly vliv na úspěšnost reorganizace 

U firem, které úspěšně prošly reorganizací, lze vysledovat některé postupy, které mají 

společné. Jedná se o soubor opatření, které lze v rámci tohoto výzkumu povaţovat za 

hlavní kroky, napomáhající úspěchu reorganizace. Na základě výsledků analýzy lze tvrdit, 

ţe přijetí těchto kroků managementem společnosti tedy zvyšuje reálnou šanci na úspěch 

reorganizace.  

i. Kvalitně sestavený reorganizační plán a dosaţení dohody s věřiteli  

Zásadním krokem pro úspěšnost reorganizace je sestavení kvalitního a splnitelného 

reorganizačního plánu. Management společnosti prostřednictvím tohoto plánu dosáhne 

shody s věřiteli a přesvědčí je, ţe pro ně bude výhodnější vzdát se části hodnoty svých 

pohledávek a odloţit jejich splatnost v čase, neţ přistoupit k řešení konkurzem. Díky 

nerealisticky sestavenému reorganizačnímu plánu neuspěly v reorganizaci např. TOS, a.s., 

Papírny Vltavský mlýn, a.s. a CENTURION GOUP, SE. 

ii. Aplikace opatření v oblasti odbytu výrobků 

Zásadním krokem pro obnovení výrobního procesu jsou opatření zavedená v oblasti 

odbytu produkce. Úspěšným společnostem se v první řadě podařilo získat nové odběratele 

jak na stávajících trzích, tak se uplatnit na nových trzích. Díky zisku podílu na nových 

trzích v jiných zemích budou schopni i v budoucnu čelit hospodářským výkyvům. 

Ekonomická krize se ve světě šíří různou rychlostí a regiony jsou zasaţeny s různou 

intenzitou. Zároveň se úspěšné podniky snaţily o změnu portfolia zákazníků a přecházely 

od několika velkých odběratelů k většímu počtu malým. U menších odběratelů si mohly 

uplatnit větší marţe. Tento krok napomohl v reorganizaci u společností Technistone, a.s., 

FEREX – ŢSO spol. s r.o., ČKD Kutná Hora, a.s. Naopak nezvládnutí této situace mělo za 

následek konkurzní řízení u společností Elitex Slévárna, a.s., FRANZ EDER Tachov a.s. a 

CENTURION GOUP, SE.  
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iii. Kvalitní a ţádaný produkt 

Podniky úspěšné v reorganizaci neměly problém s kvalitou svých výrobků a dokázaly tak 

svým odběratelům poskytnout spolehlivý produkt bez zmetků (např. ČKD Kutná Hora, a.s. 

a MSV Metal Studénka). Naopak společnosti, které svým zákazníkům nebyly schopny 

dodat produkt v poţadované kvalitě (Elitex Slévárna, a.s.) tyto zákazníky ztratily a 

nedokázaly naplnit reorganizační plán.  

iv. Vstup investora nebo fúze  

Pokud společnosti zhodnotily, ţe nejsou schopny samy zajistit financování výroby a 

zároveň uspokojení pohledávek věřitelů, bylo lepší volbou najít investora, který byl 

ochoten investovat své prostředky pro oţivení podnikání (ČKD Kutná Hora, a.s., AuTec 

Group a.s.), neţ zajišťovat peněţní prostředky z cizích zdrojů tj. dalšími úvěry. Tento krok 

jen odsouval problémy zadluţené společnosti do budoucna a neřešil skutečný stav věci. 

v. Kvalitní krizový management  

Zásadním faktorem při úspěšné reorganizaci společnosti je kvalitní management, který je 

schopen zajistit splnitelný reorganizační plán, nacházet prostor pro úsporu nákladů, zajistit 

kvalitu výroby, nacházet nové moţnosti odbytu, pracovat na nadstandardních obchodních 

vztazích, motivovat zaměstnance a udrţet podnik v chodu.  

Společnosti, které přeměnily svou reorganizaci v konkurz, udělaly zásadní chyby jiţ při 

sestavování reorganizačního plánu, který nebyl nastaven realisticky, a tudíţ nebyl v praxi 

splnitelný. Podniky nedokázaly zajistit dostatečný odbyt své produkce a to jak z důvodu 

kvality svých výrobků nebo neschopnosti managementu získat nové zakázky. Díky tomu 

také nedokázaly získat strategického investora pro své plány a volily zajišťování peněţních 

prostředků z cizích zdrojů, které jejich situaci ještě zhoršovaly. Některé společnosti neměly 

ani dostatečný majetek, nebo majetek dostatečně likvidní, k získání prostředků z vlastních 

zdrojů. Snad jen u společnosti UNIPLET a.s. bylo celé odvětví, ve kterém působí, v 

takovém úpadků, ţe společnost i přes veškeré své snahy svou reorganizaci přeměnila v 

konkurz.  

Nelze opomenout případy, kdy samotná ustanovení Insolvenčního zákona nepomohla 

k úspěšnému dokončení reorganizace. Bylo to v případě společnosti MSV Metal Studénka, 

a.s., kde správu podniku zajišťoval insolvenční správce a věřitelský výbor, a podnik se tak 
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dostal z vlivu akcionáře, který neměl zájem na pokračování firmy. Druhým případem bylo 

ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŢSTVO MIROTICE, kde díky ochraně 

Insolvenčního zákona dluţníka před kroky věřitelů (věřitel se snaţil o likvidaci druţstva, 

jelikoţ měl zájem získat pozemky, na nichţ druţstvo hospodařilo) podařilo reorganizaci 

úspěšně dokončit. 

5.3.4. Navrhované změny zákona  

Z provedené analýzy vyplynuly moţné návrhy změn Insolvenčního zákona:  

a) Z uváděných způsobů řešení reorganizace vypustit § 341 odst. 1 písmeno f, tedy 

zajištění financování provozu dluţníkova podniku nebo jeho části. Jak z analýzy 

vyplynulo, tento způsob je spíše teoretický a při jeho vyuţití podniky reorganizaci spíše 

neuspěly. Tento uváděný způsob fakticky problémy dluţníka z dlouhodobého hlediska 

neřeší, naopak jej navádí k většímu zadluţení a odsouvá podstatu řešení problémů do 

budoucna. Bylo by efektivnější povolit vyuţívání cizích zdrojů pouze pro překlenutí 

krátkodobého nedostatku peněţních prostředků, např. při zajištění plynulosti výroby, nebo 

nákup materiálu pro nově získanou zakázku. 

b) Naopak k navrhovaným způsobům reorganizace by měl být přidán jako další způsob 

tzv. „vnitřní restrukturalizace“. Při tomto způsobu by byl dluţník motivován aplikovat 

soubor opatření a změn, které by dopomohly k efektivnějšímu hospodaření a odvrácení 

úpadku. Jak vyplynulo z analýzy, hledání moţností změn v interním uspořádání podniku 

(vnitřní změny) vedly častěji k úspěšným reorganizacím. 

5.3.5. Rozpor mezi Insolvenčním zákonem a jinými právními ustanoveními 

a) Zákon o veřejných zakázkách 

Zákon o veřejných zakázkách zakazuje účastnic se výběrových řízení firmám 

v insolvenčním řízení. Bohuţel toto opatření má zásadní vliv na firmy z oblasti stavebního 

průmyslu, kdy často nemohou získat nové zakázky, které by jim pomohly nastartovat 

reorganizační proces. Bylo by zcela jistě riskantní toto opatření zrušit. Je však otázkou, zda 

by se nenašel prostor v zákoně např. pro firmy se schváleným reorganizačním plánem, 

eventuálně by pro účast na veřejné zakázce bylo zapotřební souhlasu věřitelů a 

insolvenčního správce popřípadě insolvenčního soudu. 
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b) Pravidla uspokojování pohledávek České správy sociálního zabezpečení 

V případě společnosti NOVAK CV a.s. podala návrh na přeměnu reorganizace v konkurz 

Česká správa sociálního zabezpečení, jelikoţ společnost nesplatila tomuto věřiteli 

v stanovené době svůj závazek. Otázkou je, zda by nebylo pro stát efektivnější vzdát se za 

určitých podmínek části své pohledávky, stejně jako ostatní nezajištění věřitelé. Výhodou 

by bylo zachování pracovních míst a nebylo by nutné posléze nést náklady plynoucí 

z nezaměstnanosti. Odpuštění části dluhu by v některých případech bylo výhodnější, neţ 

zvýšení počtu nezaměstnaných.  
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6. Závěr 

Disertační práce se zabývá problematikou úpadku společností a konkrétním průběhem 

procesu ozdravení vybraných podniků. Cílem práce bylo poskytnout přehled o současném 

řešení reorganizací a zhodnotit platnou právní úpravu této problematiky v České republice. 

Výsledkem práce jsou také dílčí hodnocení a doporučení pro uţití v praxi. 

Po teoretické části, ve které byly popsány pojmy, a legislativa s prací související, byla 

zpracována část praktická. V této části byl rozebrán proces reorganizace, důvody úpadku 

společnosti a způsoby jeho řešení. Po této analýze byly z výsledků vyvozeny konkrétní 

závěry a postupy rozšiřující teoretický základ a navrţena doporučení pro praxi 

insolvenčních správců. 

Z analýzy současného systému insolvenčního práva plynou tyto hlavní závěry: 

 Insolvenční právo v ČR je srovnatelné s obdobnou legislativou v Evropské unii. 

 Detailnímu studiu tématu reorganizace není věnováno mnoho zdrojů. 

 ČR patří v rychlosti průběhu reorganizace a ve výsledném uspokojení věřitelů ve 

srovnání s ostatními do první třicítky zemí. 

Cílem reorganizace je účinné oţivení firmy z finančního hlediska a obnovení činnosti 

firmy. 

Z analýzy zkoumaných ÚSPĚŠNĚ zreorganizovaných firem lze odvodit tyto nejdůležitější 

poznatky: 

 K úspěšné reorganizaci vedla zejména dohoda s věřiteli (o povolení reorganizace a 

v druhé řadě o odkladu splátek) 

 Dalším společným prvkem úspěšně reorganizovaných firem bylo získání nových 

zákazníků a zakázek (oţivení poptávky) a vstup nového investora či změna vlastníka. 

 Mezi dále uvedené faktory (s niţším výskytem) patřily: změna zákaznického portfolia - 

nahrazení velkých zákazníků větším počet malých a minimalizace nákladů. 

Z analýzy zkoumaných NEÚSPĚŠNĚ zreorganizovaných firem lze vyvodit následující 

poznatky: 
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 Nejčastěji uváděným faktorem neúspěšné reorganizace byla ztráta významných 

zákazníků. 

 Za další negativní faktory byly uvedeny: nezvládnutá akvizice či vstup investora a 

pokus o zajištění finančních prostředků z cizích zdrojů. 

 Dále byly uváděny tyto důvody: špatná kvalita produktu, externí faktor (ţivelné 

pohromy), druhotná platební neschopnost, neschopnost realizovat nové zakázky. 

Na základě výše uvedených dílčích závěrů a porovnání s teoretickými východisky lze 

konstatovat, ţe prvním a zásadním krokem pro úspěšnou reorganizaci je vţdy důkladně 

sestavený reorganizační plán a vzájemná dohoda s věřiteli, jejich motivace a získání jejich 

podpory pro další kroky. Paralelně s jednáním s věřiteli musí společnost své zdroje zaměřit 

na udrţení a rozvoj poptávky a trhů.  

Z výsledků analýzy způsobů řešení reorganizace vyplynuly návrhy na změnu Insolvenční 

zákona. Zákonem navrhovaný způsob zajištění financování provozu dluţníkova podniku 

nebo jeho části by měl být vypuštěn a nahrazen způsobem tzv. „vnitřní restrukturalizace“. 

Z výsledků finanční analýzy vyplynulo, ţe druhotná platební neschopnost je v reorganizaci 

vysoce rizikový faktor. Výraznější šanci na úspěšné dokončení reorganizace mají větší 

společnosti s vyšším podílem dlouhodobého majetku a společnosti s niţší celkovou 

zadluţeností.  

Insolvenční zákon ve výčtu způsobů řešení reorganizace sám o sobě poskytuje subjektům 

v úpadku zejména návod a právní rámec k tomu, jak by měla celá reorganizace probíhat 

z formálního hlediska.  Nedává však přesný návod, jak reorganizaci vést, aby proběhla 

úspěšně, a nezaručuje správnost jednotlivých kroků vzhledem ke konkrétní situaci 

podniku. Je tedy hlavně na společnostech a jejich managementu, aby našli způsoby, které 

budou pro ně a jejich věřitele vhodné a nejpřijatelnější a pro podnik nejprospěšnější.  

Správná volba klíčových faktorů a nastavení prioritních kroků můţe významným 

způsobem pomoci pozitivnímu výsledků reorganizace. Zákon ani další zdroje neurčují 

priority a konkrétní kroky insolvenčním správcům v průběhu řešení reorganizace, lze tedy 

usuzovat na přínos z vyuţití závěrů této práce oproti dostupným informačním zdrojům. 

Pro vedení firem je velmi důleţité problematiku případné reorganizace docenit a důkladně 

se jí, i preventivně, zaobírat. 
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Conclusion 

The PhD thesis deals with the bankruptcy of a particular course of the restructuring of the 

selected companies. The aim of this work was to provide an overview of current solutions 

and evaluate the reorganization of legal regulation of this issue in the Czech Republic. The 

results of the work are also partial evaluation and recommendations for use in practice. 

After the theoretical part in which were described concepts, and work-related legislation 

has been prepared the practical part. In this part was analyzed the reorganization process, 

the reasons for the decline of society and the ways of its solution. After this analysis were 

from the results drawn specific conclusions and procedures to extend the theoretical basis 

and proposed recommendations for the practice of trustees. 

An analysis of the current system of insolvency law derives the following main 

conclusions: 

 Insolvency law in the Czech Republic is comparable with similar legislation in the 

European Union. 

 There is not given a lot of resources to detailed study of the reorganization topic. 

 Czech Republic is one of the first thirty countries in speed during the 

reorganization and the resulting satisfaction of creditors compared. 

The aim of the reorganization is effective recovery of company, in financial terms and the 

restoration of the company business. 

From the analysis of SUCCESSFULLY reorganized and examined companies can derive 

the following main findings: 

 The successful reorganization resulted mainly deal with creditors (by permission of 

reorganization and the row of grace) 

 Another common element of successfully reorganized companies was gain of new 

customers and contracts (recovery of demand) and the entry of a new investor or a 

change of ownership. 

 One of the following factors (not that often) were: changing customer portfolio - 

replacing a larger customers for large number of small customers and minimizing 

costs. 
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From the analysis of UNSUCCESSFULLY reorganized and examined companies can 

derive the following findings: 

 The most frequently mentioned factor of unsuccessful reorganization was the loss 

of major customers. 

 For other negative factors were mentioned: uncontrolled acquisition or new 

investor and an attempt to secure funding from other sources. 

 Furthermore, there were given the following reasons: poor product quality, external 

factors (natural disasters), secondary insolvency, failure to realize the new 

contracts. 

Based on the above partial results and comparison with theoretical solutions can be stated 

that the first and essential step for a successful reorganization is always thorough 

reorganization plan drawn up by a mutual agreement with creditors, their motivation and 

gaining their support for the next steps. In parallel with the negotiations with creditors, the 

company must focus their resources on the maintenance and development of demand and 

markets. 

The results of the analysis methods to deal reorganization resulted in proposals to amend 

the Insolvency Act. The law proposed method of providing funding for the operation of the 

debtor's business or its part thereof should be deleted and replaced by way of "internal 

restructuring" 

Insolvency Act provides enumerated ways of solving the reorganization itself  and gives a 

guidance in bankruptcy especially and also legal framework as to how should the entire 

reorganization proceed from a formal point of view. It does not give, however, precise 

instructions on how to lead the reorganization to succeed, and does not guarantee the 

accuracy of individual steps in relation to a particular situation. It is therefore mainly on 

companies and their management to find ways that will be for them and their creditors 

appropriate and acceptable and most beneficial for the company. 

The right choice of key factors and priority setting steps can significantly help to the 

positive results of the reorganization. Act or other resources do not determine priorities and 

concrete steps to insolvency administrators in the course of the reorganization, it can be 
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assumed to benefit from the use of the conclusions of this work compared to available 

information sources. 

For the company management is very important thoroughly appreciate and preventively 

analyze the issue of a possible reorganization. 
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