
Analytická společnost InsolCentrum představila předběžná data o insolvenčních řízeních v České republice za 
rok 2022. Počty insolvenčních návrhů jsou nízké, stejně jako počty povolených oddlužení. Dokonce i u prohláše-
ných konkurzů firem můžeme zaznamenat drobné meziroční snížení. Celkové hodnocení roku 2022 se zřejmě 
nebude příliš lišit od hodnocení roku 2021. „Letošní rok lze nazvat rokem klidu před bouří. Válečný konflikt na Ukra-
jině přinesl nejenom české, ale i evropské ekonomice problémy, které si vyžádaly masivní státní podpory směřující jak 
do podnikatelských oblastí, tak i přímo občanům jednotlivých zemí. S velkou mírou pravděpodobnosti lze očekávat 
nárůst počtů insolvencí občanů i firem v následujících letech. Zkušenosti z minulé finanční krize nám ukázaly, že 
počty insolvenčních řízení stoupají postupně, a vrchol počtů insolvencí firem byl dosažen teprve čtvrtý rok od začátku 
krize v roce 2008.“, uvedla jednatelka společnosti Jarmila Veselá.   

INSOLVENČNÍ DATA ČR – ZA ROK 2022
Data za rok 2022 jsou předběžná a dojde k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních 
mocí.

INSOLVENČNÍ NÁVRHY 

2021   24.919  21 375   2022

 -14%

Za rok 2022 bylo podáno 21 375 insolvenčních návrhů, což je nejmenší počet návrhů od roku 2011.   
K nárůstu počtu insolvencí s velkou mírou pravděpodobnosti dojde. Kdy se tak stane závisí  
na eskalaci válečného konfliktu a jeho dopadech na tuzemskou i světovou ekonomiku.

POVOLENÁ ODDLUŽENÍ 
 

2021   23.447  19 650   2022

 -16%

Počet povolených oddlužení se oproti minulému roku významně snížil, a to o 16 %. Jedná se o nejnižší 
počet povolených oddlužení od roku 2013. Nárůst počtu oddlužení pravděpodobně závisí na podobě 
novely insolvenčního zákona a na vývoji očekáváné recese české ekonomiky.

STAV INSOLVENCÍ V ROCE 2022 V ČR  
PŘETRVÁVÁ KLID PŘED BOUŘÍ
TISKOVÁ ZPRÁVA, 3. 1. 2023
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PROHLÁŠENÉ KONKURZY OBČANŮ 
 

2021   248  176   2022

 -29%

Nízké absolutní počty konkurzů občanů ovlivňuje skutečnost, že jejich insolvence je řešena převážně v 
oddlužení. Počet prohlášených konkurzů občanů se meziročně snížil o 29 %.

PROHLÁŠENÉ KONKURZY ŽIVNOSTNÍKŮ 
 

2021   198  152   2022

 -23%

Konkurzy živnostníků se v roce 2022 snížily o 23 %. Jedná se o minoritní proceduru, jelikož insolvence 
živnostníků probíhají také jako u občanů zejména v rámci oddlužení.

PROHLÁŠENÉ KONKURZY FIREM 
 

2021   727  696   2022

 -4%

Počet prohlášených konkurzů firem se nepatrně snížil oproti roku 2021. Konkurzy firem se pohybují v 
obdobné výši jako před krizí způsobenou Covidem-19. Při paralele s minulou finanční krizí by došlo k 
nárůstu insolvencí v časovém odstupu 4 let od nástupu krize.

POVOLENÉ REORGANIZACE 
 

2021   11  23   2022

Počet povolených reorganizací se zvýšil oproti roku 2021 o 12 případů. Jedná se o třetí nejvyšší počet 
od roku 2008, tj. 31 v roce 2014, 27 v roce 2016 a 23 reorganizací v roce 2022. Jde o signál, že firmy se 
snaží řešit své ekonomické problémy způsobené covidovou krizí.

VYHLÁŠENÁ MORATORIA 
    

2021   64  7   2022 

Počet moratorií se v předcovidovém období pohyboval mezi 2 – 18 ročně, tudíž 7 moratorií za rok 2022 
je standardní situací nenaznačující přicházející krizi. V letech 2020 a 2021 byly vyšší počty způsobené 
možností podávat mimořádná moratoria.
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PROHLÁŠENÉ INSOLVENCE V KRAJÍCH 

KRAJE

POČET OBČANŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ 
A FIREM, KTERÝM BYLA  

PROHLÁŠENA INSOLVENCE  
V ROCE 2021

POČET OBČANŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ 
A FIREM, KTERÝM BYLA  

PROHLÁŠENA INSOLVENCE  
V ROCE 2022

% PODÍL Z CELKOVÉHO 
POČTU PROHLÁŠENÝCH 

INSOLVENCÍ V ČR

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 2503 2087 -16,6

JIHOČESKÝ KRAJ 1339 1085 -19,0

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 2403 1970 -18,0

KARLOVARSKÝ KRAJ 1054 849 -19,4

KRAJ VYSOČINA 830 650 -21,7

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 1158 1101 -4,9

LIBERECKÝ KRAJ 1386 1094 -21,1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 3527 3085 -12,5

OLOMOUCKÝ KRAJ 1406 1123 -20,1

PARDUBICKÝ KRAJ 1009 862 -14,6

PLZEŇSKÝ KRAJ 1333 1116 -16,3

STŘEDOČESKÝ KRAJ 2625 2227 -15,2

ÚSTECKÝ KRAJ 2996 2522 -15,8

ZLÍNSKÝ KRAJ 958 824 -14,0

CIZINCI  (OSOBY S TRVALÝM  
POBYTEM V ZAHRANIČÍ) 104 102 -1,9

CELKOVÝ SOUČET 24631 20 697 -16,0

Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Tabulka zobrazuje absolutní čísla a nevyjadřuje míru zasaženosti krajů insolvencemi. Jednotlivé kraje 
mají různý počet obyvatel, a proto lidnatější kraje mají větší počet případů.
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INSOLCENTRUM 
InsolCentrum se věnuje aktivitě v oblasti insolvenčních řízení – výzkumu a vzdělávání. Společnost byla založena v roce 
2009. Zkušenosti s řízením podniků v krizovém a insolvenčním řízení přivedly zakladatelku společnosti k závěru o nut-
nosti propojování ekonomických a právních výstupů a také nalézání souvislostí se společensko-politickým kontextem. 

Výsledkem činnosti jsou unikátní analýzy ekonomických dat insolvenčních řízení u podnikatelských subjektů i u oddlu-
žení fyzických osob.

PROCENTUÁLNÍ ZMĚNA PROHLÁŠENÝCH INSOLVENCÍ  
MEZI LETY 2021 A 2022 V KRAJÍCH ČR - MIMOŘÁDNÉ SNÍŽENÍ
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Zdroj: InsolCentrum, ISIR

Mapa ukazuje meziroční změnu prohlášených insolvencí v jednotlivých krajích. Ve všech krajích je  
vidět zřetelný pokles prohlášených insolvencí. Je potřeba zdůraznit, že celkové počty insolvencí  
ovlivňují povolená oddlužení, která tvoří zhruba 95 procent všech případů. 

*data za rok 2022 jsou předběžná, může dojít k drobným změnám z důvodu odvolání či doplnění právních mocí


