
Oponentský posudek doktorské dizertační práce Terezy Vodičkové 

        

         Role jednotlivých subjektů při reorganizaci dlužníkova podniku 

                                                   (komparativní studie) 

 

Předložená dizertační práce má rozsah 189 stran vlastního textu, 10 stran 

použitých pramenů, tj. literatury, právních předpisů a judikatury v češtině, 

angličtině a francouzštině, dále seznam použitých zkratek, dále abstrakt a 

klíčová slova v češtině a angličtině. 

Poznámkový aparát je dostatečný a prokazuje nepochybně, že dizertantka 

s prameny pracovala (zároveň však odhaluje, že seznam pramenů není úplný 

nebo není řádný – viz např. poznámky č. 6, 111, 126, 150, 194, 197, 204, 283 aj, 

nebo obsahuje odkazy na literaturu bez odkazu na pramen – viz str. 87, 151, 

nebo naopak poznámky bez čísla – viz str. 89, 90. Spolu s výskytem mnohých 

jazykově vadných vět to svědčí o nedostatku závěrečné redakce textu). 

Volba tématu práce je velmi vhodná, téma je mimořádně aktuální. Nové 

způsoby řešení úpadku dlužníka, mezi něž reorganizace patří, nejsou zcela 

propracovány, takže je přínosné věnovat se dílčím otázkám, jak dizertantka 

správně činí, nadto výrazně komparativním způsobem. Její přístup 

k zahraničním řešením (americkému, anglickému, francouzskému, ojediněle i 

španělskému, slovenskému, australskému) je zasvěcený, prokazuje důkladné 

porozumění tématu. Potud lze práci jen pochválit. Zároveň však konstatuji, že 

jde často jen o vršení podrobností, bez hodnotícího výstupu. Několik výjimek, 

např. na str. 158/159, pokud jde o hodnocení protichůdných názorů na 

omezení dlužníka ve prospěch věřitelů, kde autorka nakonec jasně vyjadřuje 

svůj názor, je proto vítáno a kvalitě práce prospívá. 

Rovněž kladně hodnotím vhodně zvolenou, netradiční systematiku práce. Práce 

je – vedle Úvodu a Závěru – rozvržena do čtyř částí, které se postupně věnují 

roli dlužníka, roli insolvenčního správce, roli soudu a roli věřitelů i jejich orgánů 

v reorganizaci podniku. Tato struktura vytváří předpoklad pro vskutku zevrubné 

zhodnocení vzájemných vztahů jednotlivých subjektů a jejich oprávnění v rámci 

tak komplexního řízení. Daný předpoklad dizertantka naplnila, avšak jen zčásti. 

V Úvodu práce vytýčila cíle, kterých chce dosáhnout a otázky, které chce 

zodpovědět. Z nich nepochybně v celé práci i v Závěru splnila cíl analyzovat 



postavení jednotlivých subjektů, a to ve více právních řádech (str. 6). Další 

otázky resp. cíle jen vymezuje, ale neodpovídá na ně. /Jde o reorganizaci jako 

druh civilního řízení (str. 8), o otázku zda jde o „autonomní řízení“, což označuje 

za výzkumný úkol práce (str. 10), dále o otázku, zda zásah soudní moci je 

v tomto případu zásahem autoritativního orgánu (str. 11), nebo „zda ingerence 

soudu v reorganizaci je limitem autonomie ostatních subjektů“ (str. 13) /. 

Naopak se v Závěru práce věnuje otázkám jiným, a to víceméně shrnutí 

dřívějšího pohledu na postavení jednotlivých subjektů v insolvenčním řízení. 

Takový závěr hodnotím jako věcně dostatečný a uvedená absence odpovědí 

v Závěru je tak spíše pochybením metodologickým, než věcným. 

Vlastní zpracování tématu je podrobné a důkladné, avšak spíše popisné. Lze na 

něm ocenit solidní orientaci dizertantky ve srovnávaných právních úpravách, 

práci s literaturou a zejména judikaturou, srozumitelný a celkem přesný 

právnický jazyk. Místy je výklad až zahlcen příklady a podrobnostmi zcela 

nesourodých přístupů, což ve svém celku ztěžuje čtenářovu orientaci, protože 

v souladu se současným demokratickým diskursem je všem diametrálně 

odlišným názorům popřávána stejná míra vážnosti a prezentace, aniž by je 

dizertantka hodnotila (výjimky jsou vzácné, viz výše zmínka odkazující ke 

stranám 158/159, nebo závěr na str. 188 o bezpodmínečné potřebě shody mezi 

dlužníkem a věřiteli ohledně toho, zda vůbec je reorganizace podniku řešením 

situace).  

Pro jiné pojetí by ovšem bylo třeba od dizertantky žádat, aby napřed vytýčila 

sama  celkovou ekonomicko- politicko - právní koncepci insolvenčního řízení a jí 

se při svém hodnocení řídila. Podstatou té koncepce by měla být úvaha a 

odpověď na otázku, zda vůbec mají sanační způsoby řešení úpadku své 

opodstatnění a pokud ano, čemu mají sloužit ? Ochraně dlužníka v úpadku, 

anebo ochraně věřitelů (viz zmínka o tom na str. 25), anebo dokonce ochraně 

celospolečenských zájmů ?  To však by přesahovalo rámec tématu, z něhož  by 

dizertantka sice mohla vybočit, avšak nelze jí klást za vinu, jestliže tak neučinila. 

Přes uvedené kritické poznámky hodnotím práci jako velmi dobrou, zejména 

pro soustředění velkého množství poznatků, s nimiž bude možné dále pracovat.  

Při obhajobě by měla dizertantka vyjádřit své stanovisko k otázce, do jaké míry 

považuje českou právní úpravu řešení úpadku „reorganizací podniku“ za 

zdařilou a rozdělení rolí jednotlivých subjektů v ní za správné. Zejména nechť se 

zaměří na úpravu postavení soudu, jemuž v Závěru práce přisuzuje roli 

koordinátora (a zmiňuje též roli poradní či mediační – viz str. 189, jinde se žádá 



od soudu „manažerský přístup“ apod.). To je třeba zhodnotit v kontextu 

ústavního postavení a role soudů v systému orgánů státu. 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu dizertační 

práce. 
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