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• J. Lada, český malíř, V. Hrubín, básník  1)

Vořech loudí po Káče:  „Dej mi kousnout koláče!“
„Nedám nedá, sním ho sama, co by tomu řekla 

máma!“…
“Já jsem vousáč, bubu bu, dej mi koláč do zubů!“
Káča koláč pustí strachy. Nemá věřit na rarachy!

• Gene Zelazny,  McKinsey 2),  americký  
konsultant českého původu

„Pie charts are most misused and abused chart 
form“.

• Konsultační praxe
Doporučuje max. 10 % koláčových grafů 

v prezentaci.
• Tato presentace
Obsahuje 100 % koláčových grafů.

Zdroj: 1) Veselý přírodopis, 1950 ; 2) Say It with Charts, 2001

Nátlaková negociační technika v insolvenční praxi a použití koláčových 
grafů v konsultační praxi

Soutěž o aktiva úpadce,zero-sum game. Věřitel už chtěl realizovat 
zástavu, dlužníkovi se ale úskokem podařilo aktiva zmocnit. 
Předseda předst. Ing. Ořech? Turnaround manager O´Rech, MBA?



Základní rozdíly mezi pro-dlužnickými a pro-věřitelskými systémy

Dlužnické systémy Věřitelské systémy

• Civil law, občanské (kodifikované) 
právo, soudci rozhoduje dle psaného 
zákona , vliv zákonodárců a regulace

• Latinský vliv, kontinentální Evropa, 
španělské a portugalské impérium; 
USA (!)

• Vyšší stupeň umožnění managementu  
a předkonkursním vlastníkům zůstat 
ve vlastnictví aktiv při vyjednávání  o 
reorganizaci a po jejím skončení

• Cílem zachování podniku v činnosti a 
pracovních míst

• Předpoklad vyšší hodnoty  při 
uchování aktiv běžícího podniku v 
celku 

• Tendence k optimistickému pohledu a 
nadhodnocení aktiv, aby se omezil 
dopad zajištěných dlužníků z inkasa 
zajištění

• Common law, obyčejové 
(precedentní nekodifikované) právo , 
porota, soudce moderuje méně 
státní intervence, více pro-tržní 
přístup

• Anglie a  bývalé britské impérium
• Chrání investory a hodnotu 

věřitelských práv  a omezuje vliv 
dlužníka při insolvenci

• Vypuzení vlastníků/managementu z 
firmy  (pro zamezení rizika 
„odklánění aktiv“)

• Orientace na likvidaci/rozprodej
dlužníkových aktiv (ale i  možnost 
prodeje běžícího podniku v celku) 

• V konkursní legislativě soud brání 
živelnému závodům věřitelů o inkaso 
a neproduktivnímu vytrhávání  a 
prodeji jednotlivých aktiv  mimo 
kontext podniku  

Protichůdné 
(?) cíle

Kulturní 
tradice

Beneficient

Zaměření



Zdroj: Davydenko, 2008, s. 570; poslední řádek dle LaPorta et.al, 1998,  s. 1136

Základní rysy hlavních insolvenčních systémů a věřitelské skóre



Pro-věřitelský index měří stupeň ochrany věřitelů v insolvenci

Základní znaky PCI (pro-creditor index)

1. právo na bezodkladné splacení úvěru po vyhlášení insolvence, kdy insolvenční 
systém neustanovuje automatické moratorium efektivně zakazující věřiteli 
vymáhání pohledávek

2. právo na prioritní splacení úvěru před akcionáři dlužnické firmy a juniorními 
nezajištěnými věřiteli

3. výměna managementu dlužníka při podání reorganizačního návrhu 
4. existence omezujících podmínek pro vstup do reorganizace
5. věřitelé se aktivně účastní reorganizačního procesu a mají hlasovací práva schválit 

reorganizační plán; reorganizace nemůže být schválena, pokud není v zájmu 
věřitelů

6. soud explicitně stanovuje časový limit, po kterém soud přemění insolvenční řízení 
z reorganizačního módu (v případě USA kapitoly 11 do likvidačního módu kapitoly 
7) nebo jednoduše zruší automatické moratorium a umožní věřiteli dluh vymáhat 
individuálně

Max  BI = (Max PCI; Max PDI)
Indexy: Bankruptcy …  Pro-creditor … Pro-debtor, přičemž

vysoký PCI většinou implikuje nízký PDI (a naopak)

Zdroj: Z. R.Azar, Bankruptcy Policy, An Empirical Investigation of 50 Jurisdictions Worldwide,  2008

Metodika: konkrétní 
případové studie 
v dotazníku 



Zdroj: Azar, 2008, s. 462

Výsledky pro-věřitelského indexu
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Insolvenční legislativa a praxe ČR - pokračování
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Je česká legislativa pro-věřitelská nebo  pro-dlužnická? Nejednoznačné 
výsledky 1/4

bankéři pravnici

Ano

Ne

Category

Ne

35,3%

Ano

64,7%

Ne

38,5%

Ano

53,8%

7,7%

Legislativa pro-věřitelská vs pro-dlužnická

Panel variable: BvsP

ANO-legislativa vnímána jako pro-věřitelská

1 V



bankéři pravnici
Ano

Ne

Category

Ne

64,7%

Ano

35,3%

Ne

61,5%

Ano

38,5%

Administrativní překážky pro vstup do reorganizace

Panel variable: BvsP

ANO - existují zásadní překážky pro vstup do reorganizace

Je česká legislativa pro-věřitelská nebo  pro-dlužnická? Nejednoznačné 
výsledky 2/4

bankéři pravnici
Ano

Ne

Category

Ne

29,4%

Ano

70,6%

Ne

38,5%

Ano

61,5%

Legislativa pro-věřitelská vs pro-dlužnická

Panel variable: BvsP

ANO-zákonodárce chrání pracovní místa
2

bankéři pravnici

Ano

Ne

Category

Ne

76,5%

Ano

23,5%

Ne

76,9%

Ano

15,4%

7,7%

Pokračování fungování stávajícího managementu

Panel variable: BvsP

ANO- management je při vstupu do reorganizace automaticky odstraněn
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bankéři pravnici

Ano

Ne

Category

Ne

47,1%

Ano

17,6%

35,3%

Ne

53,8%

Ano

15,4%

30,8%

Automatické moratorium

Panel variable: BvsP

ANO - neexistuje automatické moratorium
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bankéři pravnici
Ano

Ne

Category

Ne

47,1%
Ano

52,9%

Ne

69,2%

Ano

30,8%

Vhodnost legislativy pro reorganizaci

Panel variable: BvsP

ANO-legislativa je vhodná pro reorganizaci

bankéři pravnici
Ano

Ne

Category

Ne

5,9%

Ano

94,1%

Ne

7,7%

Ano

92,3%

Účast zajištěných věřitelů na rozhodování 

Panel variable: BvsP

ANO - zajištění věřitelé mají prioritu rozhodovat o vyplácení zpeněžení

bankéři pravnici

Ano

Ne

Category

Ne

17,6%

Ano

70,6%

11,8%
Ne

15,4%

Ano

61,5%

23,1%

Test nejlepšího zájmu

Panel variable: BvsP

ANO-soud nepotvrdí reorganizační plán při nižší výtěžnosti zajištěných věřitelů

Je česká legislativa pro-věřitelská nebo  pro-dlužnická? Nejednoznačné 
výsledky 3/4

bankéři pravnici
Ano

Ne

Category

Ne

82,4%

Ano

17,6%

Ne

76,9%

Ano

23,1%

Míra nejistoty

Panel variable: BvsP

ANO - existují lhůty snižující nejistotu v důsledku zdržování  procesu
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bankéři pravnici

Ano

Ne

Category

Ne

41,2%

Ano

47,1%

11,8%

Ne

7,7%

Ano

92,3%

Konkurz vs reorganizace:riziko odklánění aktiv

Panel variable: BvsP

ANO-riziko odklánění aktiv při reorganizaci je vysoké

bankéři pravnici
Ano

Ne

Category

Ne

41,2%

Ano

58,8%

Ne

7,7%

Ano

92,3%

Trestně-právní postih manipulujících stran

Panel variable: BvsP

ANO-výnos pro věřitele by zvýšil důraznější trestně-právní postih manipulujícíh

Resumé I

• Dotazníkové šetření  proběhlo v  07-
08/9/2015 a zúčastnilo se ho 17 seniorních 
bankéřů a 13 seniorních právníků

• Názory skupin právníků a bankéřů  se ve 
většině případů shodovaly

• V obecné rovině je česká legislativa vnímána 
spíše jako pro-věřitelská

• Otázky dle prof. Azara však vyzněly  pro-
dlužnicky v poměru        4 :2

• Jednoznačně pro-dlužnicky vyznívá vnímání 
zákonodárce, který legislativou chce chránit 
pracovní místa

• Šetření mj. zjišťovalo,  proč je pro-dlužnicky 
pojatá reorganizace v praxi málo využívaná 
(riziko odklánění majetku)

• Respondenti poměrně  jednoznačně věří, že 
mnoho insolvenčních případů je nezákonně 
manipulováno 

• Trestní postih manipulujících stran by zvýšil 
výnos pro věřitele

VD

Je česká legislativa pro-věřitelská nebo  pro-dlužnická? Nejednoznačné 
výsledky 4/4



Rok Řešení insolvence 

Doing 

Business 

Pořadí 

mezi 

státy 

Doba 

řízení 

(roky) 

Náklady 

(% 

zpeněžení) 

0-Rozprodej 

po částech;  

1 prodej v 

celku going 

concern 

Výnos pro 

věřitele 

(% 

z pohledávky) 

DB2004  9,2 18 0 15,4 
DB2005  9,2 18 0 16,8 
DB2006  9,2 15 0 178 
DB2007  9,2 15 0 17,8 
DB2008  6,5 15 0 18,5 
DB2009  6,5 15 0 21,3 
DB2010  6,5 15 0 20,9 
DB2011  3,2 17 1 55,9 
DB2012  3,2 17 1 56,0 
DB2013 35 3,2 17 1 56,3 
DB2014 29 2 17 1 65,0 
DB2015 20 2,1 17 1 77,5 
DB2016 22 2,1 17 1 77,73 

 

Zdroj: Doing Business, 2016

Vývoj ukazatelů insolvence v českém prostředí



Stát Pořa-

dí  

Doba 

řízení 

roky 

Náklady 

% zpe-

něžení 

0 Rozprodej po 

částech;  

1 prodej v celku 

going concern 

Výnos pro 

věřitele % 

z pohledávky 

Finsko 1 0,9 3,5 1 90,1 

Japonsko 2 0,6 3,5 1 92,9 

Německo 3 1,2 8 1 83,7 

USA 5 1,5 7 1 80,4 

Velká Británie 13 1,0 6 1 88,6 

Česká republika 22 2,1 17 1 66,0 

Francie 24 1,9 9 1 77,5 

Rusko 51 2,0 9 0 41,3 

Mongolsko 89 4,0 15 0 17,4 

Ukrajina 141 2,9 42 0          8,3 

 

Zdroj: Doing Business, 2015

Mezinárodní srovnání některých zemí

Metodika: Skupina odborníků každoročně posuzuje stále stejný modelový případ
a hodnotí země na 9- položkové škále, mimo  údaje v tabulce na předchozí straně. 

Studie pracuje s fikcí „typického úpadce“, který však nemůže být ve všech zemích stejný. 
Pozitivní je však stabilní metodologie, která je ve všech zemích stejná. 
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Resumé II

• Je obtížné přesně a komplexně popsat efektivitu 
insolvenčního systému i v rámci jedné země  
(např. kvantifikovat  výnosy z insolvenčních 
případů v rámci jedné ekonomiky)

• Mezinárodní insolvenční systémy lze napříč 
zeměmi srovnat  (Davydenko-Franks, Azar) při 
omezení (jazykové bariéry, přístupy k výkaznictví)

• Při použití různých metodik se výsledky liší, ale 
užitečná je relativní srovnání a dynamika vývoje 
(Doing Business)

• Neexistují shodné definice proměnných, srov-
návací standardy a jejich pravidelné aktualizace

• V  některých (rozvojových) zemích není 
konsekventní zájem o koordinaci insolvenční 
problematiky (přerozdělování, politika)

• Konkurzní systémy  nejsou statické, ale 
„kyvadlovitě“ se periodicky vychylují mezi pro-
dlužnickým a pro-věřitelskými systémy v rámci 
kulturních tradic zemí a jejich hospodářského 
a politického cyklu

„Kyvadlová“ dynamika“ vývoje

Mezinárodní srovnání některých zemí a jeho ošidnost


