Příloha č. 5
Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení
2008 – 1. pol. 2012
1. Pro účely revizní novely byla zpracována statistická analýza počtu událostí v insolvenčním
řízení. Data, která jsou využita v tomto materiálu, vychází z údajů, které poskytuje informační
systém insolvenčního rejstříku (ISIR). Veškerá zde použitá data jsou veřejně přístupná na
webových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.insolvencnizakon.cz.
Na rozdíl od statistických listů pro insolvenční řízení, které poskytují data o skončených
insolvenčních řízeních, jde v tomto případě o statistické údaje o počtu sledovaných událostí
v probíhajících insolvenčních řízeních. Zjednodušeně řečeno jde o statistický přehled nápadu
na insolvenčních soudech.
Přehled základních statistických událostí
A. Insolvenční návrhy
2. Statistika počtu základních událostí v insolvenčním řízení za období let 2008 až 1. pololetí
2012 ukazuje již při prvním pohledu znační nárůst sledovaných událostí v roce 2011. Tento
trend přetrvává i v prvních šesti měsících roku 2012 (viz Graf č. 1). Zatímco podaných
insolvenčních návrhů v roce 2008 bylo pouze 5 236, v průběhu následujících let došlo
k rapidnímu nárůstu podávaných insolvenčních návrhů. V roce 2009 bylo podaných celkem
9 396 insolvenčních návrhů, v roce 2010 celkem 16 101 a v roce 2011 celkem 24 466
insolvenčních návrhů. V roce 2012 bylo podáno celkem 15 839 insolvenčních návrhů, což
představuje již 64 % nápadu v roce 2011. Jak o tom bude pojednáno níže, prudká akcelerace
počtu podaných insolvenčních návrhů souvisí především s institutem oddlužení, který, jak
dokazují data, našel své stabilní místo v procesu řešení nepříznivých ekonomicko-sociálních
situací spotřebitelů.
Graf č. 1
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3. V roce 2009 tedy došlo k téměř 80% nárůstu podaných insolvenčních návrhů oproti
předchozímu roku. V roce 2010 dosáhl nárůst 207 %, a konečně v roce 2011 se jedná o nárůst
o téměř 367 % oproti roku 2008. Jinými slovy počet podaných insolvenčních návrhů v roce
2011 se zvýšil o téměř 367 % oproti roku 2008. První pololetí roku 2012 vykazuje stejnou
stoupající tendenci a lze předpokládat, že v celém roce 2012 dosáhne nápad úrovně 30 000.
4. Meziroční nárůst počtu podaných insolvenčních návrhů se průměrně pohybuje na úrovni
67 %. Ze statistických dat, která jsou k dispozici lze vypozorovat mírný pokles meziročního
nárůstu podaných insolvenčních návrhů, když meziroční nárůst v roce 2009 představoval 79,4
%, v roce 2010 71, 7 % a v posledním sledovaném období za rok 2011 představoval
meziroční nárůst „pouze“ 51 %. První pololetí roku 2012 vykazuje oproti stejnému období
roku 2011 „pouze“ 37% nárůst podaných insolvenčních návrhů.
5. Při bližším rozboru podaných insolvenčních návrhů z hlediska toho, zda insolvenční
navrhovatel spojil či nespojil insolvenční návrh s návrhem na způsob řešení úpadku, lze
vysledovat zásadní odchylku pouze v souvislosti se zvláštní povahou institutu oddlužení. Ze
zkoumaných dat vyplývá (viz Graf č. 2), že zatímco v roce 2008 představoval podíl
insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení na celkovém počtu
podaných insolvenčních návrhů pouze 32 %, v roce 2011 byl tento podíl již 73%. V roce 2012
je tento podíl již 77 %. Radikální nárůst insolvenčních návrhů spojených s návrhem na
povolení oddlužení zkresluje podíl, v jakém jsou podávány insolvenční návrhy bez návrhu na
způsob řešení úpadku nebo insolvenční návrhy spojené s návrhem na prohlášení konkursu
nebo na povolení reorganizace.
6. Pokud bychom ponechali stranou insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení
oddlužení, zjistili bychom, že podíl insolvenčních návrhů nespojených s návrhem na způsob
řešení úpadku se za sledované období pohybuje v rozmezí 67 až 56% a insolvenčních návrhů
spojených s návrhem na prohlášení konkursu v rozmezí 32 až 43 %. Lze tedy konstatovat, že
úroveň takto podávaných insolvenčních návrhů je za sledované období stabilní s mírně
klesající tendencí podávaní insolvenčních návrhů nespojených s návrhem na způsob řešení
úpadku ve prospěch zvýšeného podílu návrhů spojených s návrhem na povolení konkursu.
Graf č. 2
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7. Stranou předchozího odstavce byly ponechány insolvenční návrhy spojené s návrhem na
povolení reorganizace, jelikož jejich podíl se při použití obou výše uvedených metod
pohybuje hluboce pod hranicí 1 procenta (2008 – 6, 2009 – 10, 2010 – 5, 2011 – 23, 1. 2012 –
6).
Insolvenční návrhy podané dlužníkem a věřitelem
8. Dostupné údaje nám umožňují diferencovat podané insolvenční návrhy i z pohledu osob,
které předmětná podání na zahájení insolvenčního řízení učinili. Za posuzované období
vyplývá, že počet dlužnických insolvenčních návrhů se pohybuje v průměru na 85 %
podaných insolvenčních návrhů a počet věřitelských insolvenčních návrhů na průměrné
úrovni 12 %. I zde však nutno konstatovat, že uvedená obecná data ovlivňuje značný nárůst
dlužnických insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení, zatímco počet
insolvenčních návrhů podaných věřiteli obecně se pohybuje v průměru na počtu 1 941 návrhů
(min. v roce 2009 – 959; max. v roce 2011 – 2822, 1. pol. 2012 – 1 539).
9. Ze sledovaných údajů lze vypozorovat, že v případě spotřebitelských úpadků jsou
iniciátorem zahájení insolvenčního řízení právě spotřebitelé. Dostupná data tato tvrzení
dokládají údaji o počtu návrhů podaných po zahájení insolvenčního řízení. Za celé sledované
období bylo po zahájení insolvenčního řízení podáno pouze 171 návrhů na povolení
oddlužení, z čehož lze dovodit, že pouze v těchto případech směřovaly věřitelské insolvenční
návrhy vůči spotřebitelům. Oprostíme-li se tedy od insolvenčních návrhů spojených
s návrhem na povolení oddlužení, pak podíl dlužnických insolvenčních návrhů se pohybuje na
průměrné úrovni 58 %. Podíl věřitelských insolvenčních návrhů se pohybuje na průměrné na
úrovni 40 % z celkového počtu podaných insolvenčních návrhů.
Insolvenční návrhy podané dlužníkem
10. Při bližším rozboru insolvenčních návrhů podaných dlužníkem je již na první pohled
zřejmé, že každoročně dochází k zásadní změně pouze ve vztahu k institutu oddlužení
(viz Graf č. 3). Zatímco počet insolvenčních návrhů podaných dlužníkem bez návrhů na
způsob řešení úpadku či s návrhem na prohlášení konkursu vykazuje, s výjimkou roku 2008,
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více méně konstantní úroveň, počet dlužnických insolvenčních návrhů spojených s návrhem
na povolení oddlužení vykazuje značný nárůst.
Graf č. 3

11. V roce 2008 bylo dlužníky podáno pouze 1 687 insolvenčních návrhů spojených
s návrhem na povolení oddlužení, v roce 2009 to už bylo 3 722, v roce 2010 9 976. V roce
2011 převýšil počet těchto návrhů součet návrhů, které byly podány v předchozích letech,
když až 17 933 dlužníků podalo insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.
Za první pololetí roku 2012 bylo podáno celkem 12 341 insolvenčních návrhů spojených
s návrhem na povolení oddlužení. Nárůst počtu takto podávaných insolvenčních návrhů se
v roce 2012 zvýšil o 50 % oproti stejnému období roku 2011 a zhruba o 30 % převyšuje
nápad v roce 2010.
12. Pokud jde o návrhy spojené s návrhem na povolení reorganizace, pak v roce 2008 jich
dlužníci podali 5, v roce 2009 8, v roce 2010 opět 5. V roce 2011 bylo podáno celkem 20
návrhů na povolení reorganizace a v posledním roce sledovaného období bylo podáno celkem
8 návrhů na povolení reorganizace.
Insolvenční návrhy podané věřitelem
13. Počet insolvenčních návrhů podaných věřiteli má podle sledovaných dat obecně stoupající
tendenci. Lze usuzovat, že stoupající trend koreluje s obecným trendem nárůstu nápadu na
insolvenční soudy (vyjma institutu oddlužení). Následující Graf č. 4 ukazuje, že zatímco
v roce 2008 bylo podáno 654 insolvenčních návrhů bez návrhu na způsob řešení úpadku,
v roce 2009 již 1281. V následujících letech se počet takto podaných insolvenčních návrhů
navyšoval o necelých 200 návrhů ročně. Za první pololetí roku 2012 bylo takto podaných
insolvenčních návrhů celkem 946 což potvrzuje mírně stoupající trend z předchozích let.
14. V případě návrhů spojených s návrhem na prohlášení konkursu je situace obdobná.
V roce 2008 bylo podáno 305 návrhů, v roce 2009 685, v roce 2010 1 003 a v roce 2011
celkem 1186 věřitelských insolvenčních návrhů s návrhem na prohlášení konkursu. Rok 2012
je zatím na úrovni 593 návrhů.
Graf č. 4
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15. I když statistický přehled neposkytuje informaci, kolik insolvenčních návrhů s návrhem na
povolení reorganizace bylo podáno věřiteli, lze toto číslo dovodit z dat o celkovém počtu
takto podaných insolvenčních návrhů a z dat o dlužnických insolvenčních návrhů. Následující
Tabulka č. 1 uvádí tento převod.
Tabulka č. 1 – Insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení reorganizace podané
dlužníkem a věřitelem

Dlužníkem
Věřitelem
Celkem

2008
5
1
6

2009
8
2
10

2010
5
0
5

2011
20
3
23

2012
8
1
9

Rozhodnutí o insolvenčních návrzích
16. Dostupná data nám umožňují znázornit, jakým způsobem je insolvenčními soudy
o podaných insolvenčních návrzích rozhodováno. Počet podaných insolvenčních návrhů však
nemusí odpovídat počtu zahájených insolvenčních řízení nebo počtu rozhodnutí
o insolvenčních návrzích v daném roce.1 Budou-li tedy údaje vztahující se k rozhodnutím
o insolvenčních návrzích interpretovány ve vztahu k údajům o počtu zahájených řízení,
učiněné závěry třeba považovat za orientační, ve smyslu pravděpodobné, avšak minimální
odchylky.

1 Informace o počtu podaných insolvenčních návrhů se nemusí shodovat s informací o počtu insolvenčních
návrhů, o kterých bylo insolvenčními soudy v daném roce rozhodnuto. Statistické údaje, ze kterých vychází
tento materiál, představují statistické údaje o počtu událostí. Byl-li tedy insolvenční návrh podán v závěru roku
2008, ale rozhodnutí o něm bylo přijato až v roce 2009, podaný insolvenční návrh bude evidován v kolonce
podané insolvenční návrhy za rok 2008, ale rozhodnutí o úpadku bude jako událost evidována za rok 2009, ve
kterém se však informace o podání návrhu neprojeví.
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17. Pro orientační vyjádření vztahu mezi počtem zahájených insolvenčních řízení a počtem
rozhodnutí o úpadku nám nicméně postačí dostupná data. Podle těchto dat bylo v roce 2008
z celkem 5 215 zahájených insolvenčních řízeních rozhodnuto o úpadku v 1 368 případech.
To znamená, že v 26 % případů bylo rozhodnuto o úpadku. Jak ukazuje následující Tabulka
č. 2, procento případů, ve kterých bylo rozhodnuto o úpadku, se v následujících letech
zvyšuje. V roce 2009 je to téměř 42 % a 49 % v roce 2010. Rok 2011 však v tomto směru
vykazuje nárůst až na 57 %. V roce 2012 bylo zahájeno celkem 15 832 insolvenčních řízení
z nichž v 62 % bylo rozhodnuto o úpadku. Zde je na místě připomenout, že tento nárůst je
přímo spojen s nárůstem spotřebitelských úpadků.
Tabulka č. 2 – Rozhodnutí o úpadku
Roz. o úpadku k insolvenčnímu návrhu dlužníka
Rozhodnutí o úpadku k insolvenčnímu návrhu
věřitele
Počet zahájených insolvenčních řízení celkem

2008
1 111

2009
3 147

2010
6 883

2011
12 712

2012
9 041

257

767

1 121

1 406

808

5 215

9 383

16 094

24 448

9 844

18. Podíváme-li se na rozhodnutí o úpadku podrobněji z hlediska osoby, která insolvenční
návrh podala, pak z dostupných dat vyplývá, že v roce 2008 bylo v případě dlužnických
insolvenčních návrhů rozhodnuto o úpadku ve 28, 5 %, v roce 2009 ve 42 %, v roce 2010
v 50 % a v roce 2011 bylo rozhodnuto o úpadku v 58 %. V první polovině roku 2012 se
procento pohybuje na úrovni 63. Zvyšující se počet rozhodnutí o úpadku vydaných
k insolvenčnímu návrhu dlužníka bezpochyby souvisí s institutem oddlužení. Jednak je to
způsobeno celkovým nárůstem spotřebitelských insolvenčních návrhů, ale také rostoucí
znalostí tohoto institutu a postupným odstraňováním chyb při podávání návrhů spojených
s návrhem na povolení oddlužení. Tento závěr podporuje i klesající trend počtu zamítnutých
či odmítnutých insolvenčních návrhů ve vztahu k počtu podávaných insolvenčních návrhů.
19. Pokud jde o procentní vyjádření vztahu mezi počtem věřiteli podaných insolvenčních
návrhů a rozhodnutích o úpadku vydaných v návaznosti na věřitelský insolvenční návrh, pak
v roce 2008 činil tento poměr 26,7 %, v roce 2009 39 %, v roce 2010 45 %, v roce 2011 téměř
50 %. Rovněž v roce 2012 je tento poměr na úrovni 50 %. Pokud jde o zvyšující se procento
rozhodnutí o úpadku v návaznosti na insolvenční návrhy věřitelů, mohl by být vzrůstající
trend spojen s projevy finanční krize a jejím dopadem na podnikatelské prostředí.
Jiná rozhodnutí o insolvenčních návrzích
20. Jinými rozhodnutími o insolvenčních návrzích máme zde na mysli rozhodnutí o zamítnutí
insolvenčního návrhu včetně rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku dlužníka (§ 144 IZ) a rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. V roce 2008 bylo
z celkového počtu insolvenčních návrhů zmítnuto (včetně zamítnutí pro nedostatek majetku)
nebo odmítnuto celkem 34,5 % insolvenčních návrhů, v roce 2009 37,3 %, v roce 2010
33,4 % a v roce 2011 25,3 % insolvenčních návrhů. Za prvních 6 měsíců roku 2012 tomu tak
bylo v 27 % případů.
Tabulka č. 3 – Jiná rozhodnutí o úpadku
2008

6

2009

2010

2011

2012

Odmítnutí insolvenčního návrhu

1220

3566

1783

4544

2 632

589

1826

1722

1668

893

Rozhodnutí o zamítnutí pouze pro nedostatek majetku

668

1571

1568

1441

753

Počet podaných insolvenčních návrhů

5232

9396

Rozhodnutí o zamítnutí ins. návrhu včetně rozhodnutí
o zamítnutí pro nedostatek majetku

16 101 24 466 15 839

21. Zaměříme-li se pouze na ta rozhodnutí, kterýma byl insolvenční návrh zamítnut,
s dostupných dat vyplývá, že ve více než 90% jsou zamítány insolvenční návrhy podané
dlužníky. Z celkového počtu zamítnutých insolvenčních návrhů vydaných k insolvenčnímu
návrhu dlužníka jde téměř v 95 % o zamítnutí z důvodu nedostatku majetku.2
22. Pojednáme-li samostatně o rozhodnutích, kterými se insolvenční návrhy odmítají,
z dostupných údajů zjistíme, že v roce 2008 bylo z celkového počtu insolvenčních návrhů
odmítnuto 23,3 %, z toho v 77,7 % ve vztahu k insolvenčnímu návrhu dlužníka. V roce 2009
bylo celkově odmítnuto téměř 19 % insolvenčních návrhů, z toho v 73 % ve vztahu
k insolvenčnímu návrhu dlužníka. V roce 2010 bylo odmítnuto celkem 22 % insolvenčních
návrhů, z toho v 82 % k insolvenčnímu návrhu dlužníka. V roce 2011 pokračuje mírně
klesající tendence na úroveň 18 %, přičemž téměř v 82 % se jedná dlužnický insolvenční
návrh. Rok 2012 vykazuje obdobné data jako rok 2011, s tím, že podíl odmítnutých
insolvenčních návrhů činí 16 %. V 82 % se jedná o dlužnický insolvenční návrh.
Rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení
23. Porovnáme-li údaje o zahájených insolvenčních řízeních s údaji o počtu rozhodnutí,
kterými bylo řízení zastaveno, zjistíme, že průměrně v 10 % případů dochází k zastavení
zahájeného insolvenčního řízení. V roce 2008 bylo zastaveno 439 zahájených řízení, přičemž
v 76 % tomu tak bylo v případě, že insolvenční návrh podal dlužník, v roce 2009 bylo
zastaveno 1 188 řízení, z toho v 66 % v návaznosti na insolvenční návrh dlužníka. V roce
2010 šlo o 1 724 zastavených řízení, z toho v 72 % v návaznosti na insolvenční návrh
dlužníka, a v roce 2011 bylo zastaveno 2 690 insolvenčních řízení, přičemž v 76 % tak soud
učinil v návaznosti na insolvenční návrh dlužníka. V roce 2012 bylo řízení zastaveno v 1 863
případech, přičemž v 82 % případů bylo insolvenční řízení zahájeno na návrh dlužníka.

Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
Oddlužení
24. Z následující tabulky vyplývá, že z celkového počtu insolvenčních návrhů podaných
s návrhem na povolení oddlužení v roce 2008 bylo oddlužení povoleno v 38 %. V roce 2009
a 2010 se procento povolených oddlužení vyšplhalo na úroveň 58 % a v roce 2011 bylo
oddlužení povoleno v celkem 64 % případů. Za první pololetí roku 2012 bylo k insolvenčním
návrhům spojeným s návrhem na povolení oddlužení povoleno oddlužení v 68 %.
2

Zde není zahrnut rok 2008, který v tomto směru vykazuje zjevnou nepřesnost.
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25. Podíl povolených oddlužení ve vztahu k rozhodnutím o úpadku za rok 2008 se pohyboval
na hranici 47 %, v roce 2009 na úrovni 55 %. V následujících letech dochází k značnému
nárůstu, když až 73 % úpadku je v roce 2010 řešeno oddlužením. Konečně v roce 2011 je více
než 82 % úpadků řešeno oddlužením a v roce 2012 již 85 %.
26. Z takto povolených oddlužení je oddlužení schváleno průměrně v 81 % případů. Pokud
jde o schválená oddlužení, v naprosté většině případů je oddlužení schváleno plněním
splátkového kalendáře, pouze v ojedinělých případech je schváleno oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty.
Tabulka č. 4 - Oddlužení
2008

2009

2010

2011

2012

1 678

3 722

9 976

17 933

12 323

Povolená oddlužení

646

2 164

5 902

11 614

8 458

Schválená oddlužení

477

1 622

4 666

9 421

6 784

Zrušení schváleného oddlužení

8

30

56

109

100

Návrhy spojené s návrhem na
povolení oddlužení

Reorganizace
27. Jak již bylo uvedeno výše (viz Tabulka č. 1), počet insolvenčních návrhů dlužníků
spojených s návrhem na povolení reorganizace se v jednotlivých letech pohyboval od 5 do 20
návrhů. Celkový počet povolených reorganizací je v důsledku podávání návrhů na povolení
reorganizace po zahájení insolvenčního řízení3 vyšší. I tak jde o velmi malá čísla v porovnání
s prohlášenými konkursy. Lze usuzovat, že nízká míra využívání institutu reorganizace při
řešení úpadku dlužníka může být způsobená nedostatečnou znalostí o možnosti konsenzuální
reorganizace anebo na druhé straně příliš přísnými kritérii nastavenými v insolvenčním
zákoně podle ustanovení § 316 odst. 4.
Tabulka č. 5 - Reorganizace
Povolení reorganizace

2008

2009

2010

2011

2012

6

19

16

17

7

13

9

11

6

Schválení reorganizačního plánu

Konkursy
28. Dostupná data statistických událostí nám umožňují blíže rozebrat způsob řešení úpadku
konkursem. Celkem bylo od roku 2008 prohlášeno 8 968 konkursů. V roce 2008 bylo
prohlášeno 769 konkursů. V roce 2009 bylo prohlášeno 2 204 konkursů, což představuje
3

V roce 2008 bylo po zahájení insolvenčního řízení podaných 6 návrhů na povolení reorganizace, v roce 2009
24, v roce 2010 26 a konečně v roce 2011 17. Za první pololetí roku 2012 tomu tak bylo v 10 případech.
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meziroční nárůst o 186 %. V roce 2010 došlo k meziročnímu poklesu počtu prohlášených
konkursů o 18 % na 1 808 konkursů. V roce 2011 bylo prohlášeno celkem 2 649 konkursů.
Meziročně tak došlo k nárůstu o 46 %, ale ve vztahu k roku 2009 pouze o 20% nárůst.
V prvním pololetní roku 2012 dochází k nárůstu prohlášených konkursů, když za stejné
období roku 2011 se jedná o 10 % nárůst. Celkem za sledované období roku 2012 bylo
prohlášeno 1 535 konkursů.
29. Z pohledu toho, jakým způsobem byl řešen úpadek, vyplývá, že v roce 2008 byl v 56 %
úpadek řešen konkursem. Tohle číslo je však nezatíženo oddlužením jako jedním ze způsobu
řešení úpadku, který zaznamenal rapidní nárůst až v následujících letech (viz odstavec 25
a násl.). V roce 2009 byl rovněž v 56 % případech úpadek řešen konkursem. V roce 2010 je
tomu tak pouze v 22 % případů a v roce 2011 pouze v 19 % případů. Za sledované období
roku 2012 je způsobem řešení úpadku konkurs pouze v 15 % řízení v nichž byl osvědčen
úpadek.
30. Z celkového počtu prohlášených konkursů v jednotlivých letech vyplývá, že v roce 2008
došlo v 56 % případů k prohlášení konkursu na základě insolvenčního návrhu dlužníka bez
ohledu na to, zda svůj insolvenční návrh spojil s návrhem na prohlášení konkursu anebo bez
něj. Ve 28 % byl prohlášen konkurs na základě insolvenčního návrhu věřitele. Ve zbývajících
16 % došlo k prohlášení konkursu k návrhu na povolení oddlužení nebo v souvislosti
s návrhem spojeným s návrhem na povolení reorganizace.
31. Rok 2009 znamenal posun ve vztahu k věřitelským insolvenčním návrhům, ať už
spojených s návrhem na prohlášení konkursu anebo bez něj (47 %), zatímco ve 40 % došlo
k prohlášení konkursu na základě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem. Ve zbývajících
13 % byl prohlášen konkurs v návaznosti na návrh na povolení oddlužení nebo v souvislosti
s návrhem spojeným s návrhem na povolení reorganizace.
32. V roce 2010 došlo k částečnému návratu hodnot z roku 2008, když v 52 % případů byl
prohlášen konkurs na základě insolvenčního návrhu dlužníka a v 39,5 % k insolvenčnímu
návrhu věřitele. Pouze v 8,5 % případů došlo k rozhodnutí o prohlášení konkursu v souvislosti
s insolvenčními návrhy spojenými s návrhem na povolení oddlužení nebo s návrhem na
povolení reorganizace.
33. V roce 2011 byl pouze ve 33 % prohlášen konkurs na základě insolvenčního návrhu
dlužníka. Na druhou stranu však byl prohlášen konkurs na základě věřitelských insolvenčních
návrhů až v 50 %. Ve zbylých 18 % došlo k prohlášení konkursu k návrhu na povolení
oddlužení nebo v souvislosti s návrhem spojeným s návrhem na povolení reorganizace.
34. Za sledované období roku 2012 byl prohlášen konkurs na základě insolvenčního návrhu
dlužníka ve 30 % případů. Na základě věřitelského insolvenčního návrhu byl prohlášen
konkurs v 45 % případů. Ve zbylých případech byl konkurs prohlášen k insolvenčním
návrhům spojeným s návrhem na povolení oddlužení anebo k návrhům na povolení
reorganizace.
Závěr
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35. Z výše uvedených dat vyplývá, že nejzásadnější změny byly zaznamenány v souvislosti
s institutem oddlužení, zatímco ve vztahu ke konkursům nevykazují dostupná data až tak
zásadní změny. I když při porovnání údajů o počtu prohlášených konkursů za posledních 5 let
účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání s údaji za období účinnosti insolvenčního zákona
došlo k značnému nárůstu prohlášených konkursů, je tomu tak až v posledních třech letech, ve
kterých lze brát do úvahy projevy globální ekonomické krize, přičemž nelze opomenout ani
předpoklad, že nový insolvenční zákon zvýšil, oproti zákonu o konkursu a vyrovnání, důvěru
podnikatelského prostředí ve prospěch řešení úpadkové situace prostřednictvím insolvenčního
zákona. Statisticky sledované události dovolují, ve vztahu k oddlužení, vyslovit závěr, že
institut oddlužení se stává stále častěji využívaným nástrojem pro řešení nepříznivých
socioekonomických potíží nepodnikatelských subjektů.
Mgr. Peter Klein
legislativní odbor
Ministerstvo spravedlnosti
tel.:
+420 221 997 838
e- mail: pklein@ms.justice.cz
www.insolvencnizakon.cz
www.justice.cz
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