
Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Dany Fiedlerové na téma „ Věřitelé 

v insolvenčním řízení“. 

 

 

 

 

 

 

 

Práce má 108 stran vlastního textu, takže splňuje základní formální náležitost pro uznání 

práce jako práce rigorózní. 

 

 

Autorka zvolila jistě aktuální téma, což je  mimo jiné potvrzeno i novelami insolvenčního 

zákona včetně té, o níž se autorka zmiňuje a která není účinná ani v době zpracování tohoto 

posudku. 

Autorka logicky postupuje od obecného vymezené pojmu úpadek a stručnou charakteristiku 

řešení úpadku k vymezení subjektů řízení a účinků spojených se zahájením insolvenčního 

řízení.  

Téma samotné začíná v kapitole věnované postavení věřitele jako účastníky řízení. Poté 

autorka dělí pohledávky věřitelů podle mnoha kritérií. Dále se autorka zabývá přihlášením 

pohledávky věřitele a jejich přezkumem a zjištěním 

Poslední kapitolu tvoří problematika uspokojování pohledávek v jednotlivých řízeních o 

úpadku dlužníka. 

Lze konstatovat, že autorka se tématu zhostila prakticky v celé jeho úplnosti, když nutným 

uvozovacím částem věnoval prostor úměrný jejich funkci tak, aby nedošlo ke zkrácení 

rozboru hlavního  tématu práce. 

K práci mám jen několik poznámek : 

Na straně 27 autorka zmiňuje jako zdroj poznání o dalších věřitelích dlužníka Centralní 

evidenci exekucí, ale tato není veřejným rejstříkem.  

 

Na straně 58 bych uvítal alespoň stručné vymezení osob s dispozičním oprávněním. 



U této části bych očekával zařazení úpravy řešení stavu, kdy správce uvedené pohledávky 

odmítne uspokojit či je ignoruje a rovněž i výklad možného vědomí správce o takových 

pohledávkách, když se pohledávky nepřihlašují. 

V závěrečné části pokládá autorka úpravu pohledávek věřitelů za velmi zdařilou a krom 

zmínky o navrhované novele zákona nemá další návrhy. Chtěl bych pouze slyše, zda i přes 

toto tvrzení autorka na svém závěru setrvala. 

 

Přes uvedené drobné poznámky pokládám práci za zdařilou, dobře napsanou s citacemi 

užitých zdrojů v poznámkou, opřenou o bohatou judikaturu a bezesporu i o vlastní praxi. 

Práci  proto doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 24.11. 2015 

 

JÚDr. Tomáš Pohl 

 


