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Kandidát předložil k uznání za práci rigorózní práci diplomovou, a to o celkovém rozsahu 126 stran (z 

toho 104 stran vlastního textu), k němuž připojil seznam zkratek, seznam pramenů, jakož i shrnutí (abstrakt) – 

summary (abstract) v češtině a angličtině. Z tohoto hlediska práce vyhovuje požadavkům kladeným na práce 

daného druhu. 

 

Využité prameny jsou dostatečné a poznámkový aparát je přiměřený.  

 

 

Zvolené téma je aktuální, problematika majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení je významná 

v rámci celkového procesního řešení úpadku dlužníka; jde o téma obecné, které je do značné míry stabilní co do 

právní úpravy i aplikační praxe, ale v rámci novelizací i vývoje judikatury prochází určitým vývojem. Z těchto 

důvodů si zasluhuje patřičnou pozornost, ať jde o drobnější změny či změny zásadní.  

 

Cíl práce, který si autor v úvodu práce uložil  (klást důraz na principy, které vedou k odpovědi 

co je majetková podstata a čím je tvořena, věnovat zvýšenou pozornost nakládání s 

majetkovou podstatou, neplatnosti a neúčinnosti právních jednání a incidenčním sporům 

bezprostředně souvisejícím s majetkovou podstatou bezprostředně souvisí; především pak 

zjistit, do jaké míry se osvědčila právní úprava majetkové podstaty a instituty na ni 

v insolvenčním řízení navazující), zvládá a naplňuje, včetně kritické analýzy a snahy podat 

v případě výskytu aplikačních nedostatků i návrhy jejich řešení de lege ferenda. 

 

Autor práci systematicky člení (vedle obvyklých úvodu a závěru) – do 5kapitol, ve kterých se postupně 

zabývá definicí a vlastní povahou institutu – pojmem a vznikem, rozsahem a obsahem majetkové podstaty – a 

to jak pozitivně, tak negativně), následují kapitoly věnované zjišťování a soupisu podstaty (zde lze postrádat 

zařazení problematiky zajištění majetkové podstaty v této souvislosti), konečně se práce věnuje otázkám 

nakládání a správy podstaty (zde mohl být pojem správy ve více rovinách využit k systematice trochu vhodněji, i 



pořadí těchto bodů mohlo být propracovanější) a zcela na závěr autor práci uzavírá výkladem zpeněžování 

majetkové podstaty s tím, že preferuje obecné dělení variant pro konkurs a nezabývá se specifiky jiných 

zpsůobů řešení úpadku (i takové řešení lze ale pokládat za vyhovující). Závěr je věnován snaze autora o 

poznámky a návrhy ne lege ferenda. 

Systematika práce v této podobě je výsledkem snahy autora zpracovat téma způsobem vycházejícím 

z insolvenčního zákona a přinést v tomto rámci vlastní náhled, metodu či analýzu. V tomto směru kladně 

hodnotím autorovu snahu jako úspěšnou, byť mám jisté výhrady – viz výše, místy je autor popisnější či přejímá 

zejm. relevantní komentář, případné názorové rozdíly pak neřeší důsledně – viz např. pojem nepatrnosti na str. 

41. Drobnější výtky nejsou ovšem zásadního charakteru. 

Pokud jde o věcné nedostatky, autor prokazuje vysokou úroveň co do porozumění danému tématu a 

úspěšně jej zpracovává. 

Práce si v odpovídajícím rozsahu všímá odborné literatury i judikatury, a co je podstatné, v tomto 

směru zůstává nadále aktuální. 

Práce je zpracována přehledně, autor se vyjadřuje na očekávané úrovni. Práce rovněž neobsahuje 

věcné chyby, které by bránily její obhajobě.  

 Práce tedy vyhovuje požadavkům kladeným na práce daného druhu a lze ji připustit k obhajobě s tím, 

že ji lze jako práci rigorózní uznat. 

 

V rámci obhajoby nechť se autor vyjádří k těmto otázkám: 

1) Co pokládá autor za nepatrnou hodnotu majetku-  str. 41? 

2) Je skutečně insolvenční správce při výkonu správy podstaty osobou soukromou – str. 71? 
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