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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Autorka si zvolila téma z oboru insolvenčního práva, které představuje zpracování jednoho ze 

sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka, a to reorganizaci. Jde přitom o obecné téma, které 

ovšem v české odborné literatuře zatím nebylo zpracováno (monograficky), a u něhož i drobná 

literární pojednání jsou spíše méně četná; to přitom není dáno významem tématu nebo nezájmem 

autorů, avšak jde o důsledek nevhodného nastavení parametrů reorganizace v novém 

insolvenčním zákoně, který, přestože nabídl tuto formu řešení úpadku během vrcholící finanční a 

hospodářské krize, neodrazil se v reálném právním životě, když přísnost úpravy (úzké vymezení 

brány do reorganizace) z něj skutečnou alternativu konkursu pro dlužníky po roce 2008 

nepřinesla. Nestalo se tomu tak ostatně ani po novele, které před několika roky uvedené 

parametry významně snížila; i nadále je reorganizace způsobem řešení úpadku „pro největších pár 

desítek (nikoli tisíc) dlužníků“ a její odboprné zpracování tak nemá pro řešení mnoha otázek 

dostatek podkladů a nelze u ní hovořit o „law on life“, na rozdíl od oddlužení. 

 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

 

Téma reorganizace samo o sobě je náročné z toho důvodu, že jde o téma nové, v českém 

úpadkovém právu dosud neznámé a proto klade na analýzu nároky spočívající v jakési průkopické 

práci. Malá zkušenost s aplikací právní úpravy navíc přináší potřebu tuto mezeru nějak překlenout. 

Je ke cti autorky, že se o to – a v zásadě úspěšně – pokusil vymezení poněkud jiného než 

obecného pohledu – zkoumá totiž daný institut z různých úhlů pohledu, diktovaných různými 

procesními subjekty. Vedle toho se autorka snaží o pohled komparační, byť zde pokládám 

závěrečnou část názvu – v závorce – totiž vymezení práce jako komparativní studie jako za příliš 



  

extenzivní pojmenování, které spíše než z realicí vychází z přání či ambic autorky, jež však ve svém 

důsledku nejsou v práci v uvedeném rozsahu naplněny. Spíše než o komparativní studii (viz 

klasické pojmy z oboru právní komparatistiky) jde o jisté srovnávací ohlédnutí, kde autorka volí tu 

mikroinstitut, tu konkrétní zahraniční úpravu. Snad lze říci, že v tomto směru autorka vychází 

primárně z francouzské právní úpravy, kterou ovšem pokládám pro problematiku reorganizace za 

ne zcela vhodnou (pozitivně naopak hodnotím, že si všímá úprav evropských průřezově, byť 

možná za účelem naplnění výše uvedené ambice by se vhodnějším jevilo vybrat si určitou cizí 

úpravu jako kruciální inspirační vzor a tu následně doplnit). Pokud jde o vstupní data, seznamy 

řazené na závěr práce pokládám za nevyvážené – s ohledem na datum odevzdání práce nelze 

pokládat za možné užití pramenů starých více než 10 let (BROC, EPSTEIN, GUYON, HOUIN – 1996 ! 

etc), články uváděné autorkou nejsou často datovány vůbec (tedy co do data publikace), o dataci 

jejich použití autorkou ani nemluvě, seznam užitých právních předpisů nevyhovuje snad ani 

pravidlům středoškolské výzkumné odborné činnosti – není uvedeno ve znění jaké poslední novely 

je užit insolvenční zákon, u „Insolvenzordung“ to samé vedle toho, že čtenář se nedozví, zda jde o 

německou (spolkovou), rakouskou či jinou variantu, i citace britské (anglické) a americké úpravy je 

po formální stránce odbyta. 

Pozitivně naopak hodnotím seznam judikatury, byť by si zasloužil pro čtenáře vhodnější vnitřní 

členění a opět ke způsobu uvedení cizích rozhodnutí mám formální výhrady. 

 Pokud jde o užitou metodu, autorka spíše popisně a výčtově než analyticky a systematicky 

postupně traktuje reorganizaci z pohledu jednotlivých insolvenčních subjektů. Proti této metodě 

v zásadě nic nemám, ale pokládal bych za vhodné doprovodit ji propojováním v rámci styčných 

bodů (vztah insolvenčního soudu a insolvenčního správce, věřitelů či dlužníka v rámci jeho 

dohledové činnosti, součinnost správce a věřitelského výboru, etc etc). V tomto směru by bylo 

vhodnější na dané ploše práce některé popisné – v tomto kontextu hluše působící partie – 

nahradit zapracováním právě vztahových otázek. 

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

4. Vyjádření k práci 

 

S ohledem na název práce a autorkou vymezený cíl práce postupně provádí čtenáře reorganizací 

dle české právní úpravy z pohledu dlužníka, správce, soudu a věřitelů. Takto jsou strukturovány 

hlavní části práce. U dlužníka si autorka postupně všímá vstupu dlužníka do úpadku (zde se nabízí 

srovnání možností řešení hrozícího úpadku dlužníka reorganizací v ČR a v jiné vhodné zahraniční 

úpravě), povahy jednání dlužníka po vstupu do insolvence (cit. franc. úprava z 80. let je sice 



  

zajímavá, ale více bych uvítal pohledy americké či anglické a podstatně novější – vnášet sociální 

rozměr do reorganizace ve fgrancouzském duchu bych pokládal za krajně nevhodné. V tomto 

směru by se dilema věřitelů, které se jim naskýtá při snaze statutárního orgánu dlužníka jít cestou 

reorganizace – a zachovat si své „prebendy“, mohlo jevit jako zásadnější překážka a klasičtější 

téma reorganizace (např. z pohledu na „hodné“ dlužníky nebo u dlužníků s „pahateli úpadku“ 

v statutárních orgánech, které je na jedné straně záhodno pokud možno ihned zbavit v zájmu 

všech – dlužníka věřitelů etc. – jejich pozic, na druhé straně operují podstatnými znalostmi o 

možnostech podniku, o „kostlivcích ve skříni“, a dalších parametrech, které mnohdy mají pro další 

– úspěšný – průběh reorganizace klíčový ne-li fatální význam). Řešení otázky „kam s ním?“ je 

v moderním insolvenčním právu právě u reorganizace (či obdobné sanace) přisuzován zásadní 

význam. Autorka je si toho vědoma, ale očekával bych v tomto směru využití i modernějších 

pramenů. V rámci české úpravy je vhodné více zmínit možnost věřitelů působit v tomto ohledu na 

dlužníka tlakem na volbu způsobu řešení úpadku, kdy v rámci schůze věřitelů mají v tomto bodě 

věřitelé zásadní slovo. 

 

 U správce si autorka všímá jak statusových, tak právních či ekonomických otázek, pozitivně 

hodnotím srovnání různého rozsahu jeho pravomocí (a v návaznosti na to by se mělo říci i vztahu 

soudu a správce v tomto směru); zde opět vidím vhodné porovnat naši úpravu s britskou 

(anglickou) a zamyslet se nad možnosti inspirace v tomto směru. Zvláštní dílčí kapitolu představuje 

bod 2. 7 – správce jako mediátor, kde v české právní úpravě lze vést debatu o právních a 

faktických mantinelech pro tuto jeho případnou roli. 

 

Na straně soudu se autorka správně zabývá značným dosahem rozhodování soudu při 

schvalování reorganizace; zde se její úvodní teze, byť převzatá, že totiž reorganizací se vlastníkem 

dlužníka stávají věřitelé, jeví poněkud méně jednoznačnou. Zde se možnost využití srovnání 

s cizími úpravami přímo nabízí, v tomto směru bych očekával jasnější závěry.  

 

Věřitele, byť je autorka pokládá, za „pány dlužníka“, řadí ve výkladu až na závěr. Postrádám 

analýzu motivace věřitelů k předjednané reorganizaci – v českých podmínkách, samozřejmě, 

pozitivně hodnotím snahu o analýzu významu schůze věřitelů (spíše schůzí věřitelů). 

 

S ohledem na různost pohledů konkrétních subjektů na reorganizaci bych uvítal rozsáhlejší a 

strukturovanější závěr práce, byť dílčích závěrů autorka průběžně v práci dosahuje. 

 

 



  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl v zásadě dosažen 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce 

z hlediska plagiátorství 

Autorka pracuje samostatně, snaží se využívat pramenů 

vyvýženým způsobem; práce je původní 

Logická stavba práce Vyhovující 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka mohla věnovat více úsilí vyhledání aktuálnějších 

zdrojů (prameny starší 10 let by měly být výjimkou) 

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu) 

Autorka se snaží zabývat dílčími otázkami, s ohledem na 

záběr práce se však nevyhne popisnosti a někdy je snaha 

o komparaci spíše formální; práce není komparativní 

studií, jen jejím náznakem 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Odpovídající druhu práce 

Jazyková a stylistická úroveň V práci se vyskytují četnější drobné nedostatky – chybí 

odkazy, neúplné poznámky, uvedení pravenů – viz výše  

 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

- Jaké řešení nabízí česká právní úprava při potřebě výměny statutárního orgánu dlužníka 

s rizikem ztráty přehledu o stavu dlužníka? 

- Česká úprava stále trpí jakousi krátkozrakostí, nezohledňuje moderní formy administrace 

společnosti známé především z angloamerického práva; francouzský model nepokládám za 

vhodný, u německého jde o volbu priorit. Jak autorka hodnotí na základě výše uvedených 

poznámek k práci limity inspirace z britské úpravy řešení insolvence obchodních korporací (o 

něž má při reorganizaci především jít)? 

 

 

 



  

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 

pro obhajobu disertační práce. 
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