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Odevzdání práce : viz IS 

Rozsah práce : 189 174 znaků 

 

Aktuálnost tématu : 

 

Jak autor uvádí v úvodu práce, čerpal ze své poměrně delší praxe u insolvenčních soudů. 

Uvedená praxe prolíná celou prací, aniž by praktické pojetí bylo na úkor teoretických úvah a 

znalostí. Autor si vybral jen některé části zákona, a již skutečnost, že zákon má doposud 38 

novelizací, svědčí o tom, že kritické pojetí autora je správné a především přínosné. Insolvenční 

zákon není izolovanou právní úpravou, ale přesahuje do jiných právních oborů a vyžaduje i 

znalost ekonomických vazeb. Autor přesvědčuje, jak uvedu dále v posudku, že uvedená vztahy 

a vazby ovládá. Téma proto považuji za výsostně aktuální. 

Pokud se jedná o logickou stavbu práce, autor postupuje v analýze po jednotlivých částech 

zákona, samozřejmě s výběrem částí, které pokládá za problematické. Tomuto postupu nemám, 

co bych vytkl a pokládám jej za správný. 

 

K jednotlivých vybraným částem práce : 

Již na straně 12 a 13 autor správně poukazuje na kontradiktornost vyvratitelných právních 

domněnek úpadku při úpadku v formě platební neschopnosti a předlužení. V rámci obhajoby 

by mě zajímal názor autora na řešení této úpravy, neboť v práci se o tom nezmínil. 

 

Diskusní je názor autora na obligatornost užití kvalifikované osoby při soupisu návrhu dlužníka 

na oddlužení. Zde se autor domnívá, že uvedená úprava není v rozporu s právem na spravedlivý 

proces ( autor cituje čl. 36 LZPS) ? Jako protiváhu , zde autor uvádí dovolání, které správně 

kvalitativně odlišuje od návrhu na oddlužení a kde rozpor s ústavním pořádkem nevidí. Víme, 

že důvodem úpravy je v podstatě politické zadání a každý z obou názorů lze obhájit. Co i já 

vidím stejně jako autor je pohledávka osoby, která soupis návrhu provedla. Podle zákona je 

zařazena do pohledávek za podstatou s povinností pohledávky v případě popsaném v zákoně 

přihlásit. Zde se ztotožňuji s názorem autora opět kladu otázku, jak tuto probletiku lépe 

legislativně upravit ? Konečně je zde problém možnost sepsání návrhu samotným insolvenčním 

správcem riskujícím střet zájmů. Otázkou je, zda uvedenou možnost dlužníka ze zákona 

nevypustit ? 



Na straně 14 autor, patrně omylem , uvedl, že insolvenční řízení je zahájeno již podáním návrhu, 

což není pravda. 

Na straně 16 autor vytýká zákonu, že do jedné věty dal povinnost vést účetnictví ( t.j dříve 

podvojné) a daňovou evidenci ( tj. dříve jednoduché účetnictví). Zde ne úplně souhlasím 

s autorem, vždyť i v daňové evidenci si musí promítnout pohledávky jako majetek dlužníka, 

když poté, co jsou nedobytné, nelze k nim uplatnit opravné položky a majetek ponížit, jak je 

tomu v účetnictví. Souhlasím však s autorem, že účetnictví je pružné a dají se v něm dělat 

„kouzla“. Otázkou je, zda přísný návrh na zařazení pouze vykonatelných a uznaných 

pohledávek by pro futuro nezmenšil uspokojení věřitelů ? 

Zajímavý je problém na straně 30, kde se autor zabývá přihláškou pohledávky, která není na 

předepsaném formuláři. To ovšem není jen problém insolvenčního řízení. Autor nabízené řešení 

v podobě neformálního přípisu soudu bych i já uvítal. 

Dalším zajímavým problémem je nemožnost přerušení hlavního insolvenčního řízení i 

v případě, kdy je shledán rozpor zákona s ústavním pořádkem . Autor nabízí řešení výjimkou 

ze zákona. Otázkou je, zda uvedený problém raději neponechat až na odvolací řízení. 

 

Práce je psána dobrým právním jazykem a obsahu citace zdrojů v souladu s předpisy o tvorbě 

rigorózní práce. 

 

Práci doporučuji jako velmi dobrou k obhajobě. 

 

V Praze dne 2.3. 2020 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 

 

 

 

 


