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Jako oponent rigorózní práce uchazeče Mgr. Vojtěcha Švába tímto v souladu s čl. 8 Pravidel pro 

organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy předkládám tento 

posudek k rigorózní práci pod názvem Problémy insolvenčního zákona v praxi insolvenčního 

soudu. 

 

I. 

Výsledky práce 

 

Uchazeč v úvodu své práce vytyčil zkoumanou problematiku v oblasti insolvenčního řízení a 

stanovil cíl práce, tj. poukázat na nedostatky způsobující problémy v praxi insolvenčních soudů 

(str. 1). Jako asistent soudce na insolvenčním úseku nejprve Krajského soudu v Plzni a od roku 

2017 pak ve stejné pozici u Vrchního soudu v Praze uchazeč postupně na základě svých zkušeností 

při práci s insolvenčním zákonem a souvisejícími předpisy v praxi zdařile vymezil přetrvávající 

nedostatky, se kterými se soudy (stejně jako i další subjekty insolvenčního řízení) opakovaně 

setkávají. Přitom si uchazeč byl vědom náročnosti a rozsahu úpadkového práva (viz odstavec třetí 

úvodu práce na str. 1.), s čímž lze souhlasit. Co se týče zvolené metodologie, práce vznikla 

především na základě analyticko-syntetické metody, uchazeč však dále vhodně tuto metodu 

kombinuje s dalšími základními metodami, např. s metodou deduktivní. Co do použité literatury 

lze oprávněně vznést pochybnosti k některým použitým starším zdrojům autorů, kteří se oblastí 

insolvenčního práva kontinuálně dostatečně, ať už profesně nebo akademicky, nevěnují viz např. 



dr. Schelleová. Naopak by bylo lze očekávat práci s aktuální komentářovou literaturou, např. za 

všechny komentář k insolvenčnímu zákonu autorského kolektivu Petr Sprinz a kol., C. H. Beck, 

2019. Na druhou stranu je třeba ocenit rozsáhlou práci uchazeče s judikaturou, která tvoří hlavní 

zdroj poznání zadaného tématu práce. Závěry, ke kterým uchazeč dospívá na str. 78 až 80 jsou 

v podstatě shrnutím k jednotlivým dílčím kapitolám práce. Na základě shora uvedeného lze 

konstatovat, že rigorózní práce obsahuje ucelené poznatky k problematickým aspektům aplikace 

insolvenčního zákona především z pohledu soudní praxe. 

 

II. 

Aktuálnost (novost) a náročnost tématu práce 

 

Téma z insolvenční problematiky je aktuální. Zároveň jej lze z pohledu teoretických znalostí, 

vstupních údajů, tak jeho zpracování, hodnotit jako náročné. U uchazeče se předpokládá detailní 

znalost insolvenčního řízení a jeho právní úpravy, a to nejen jeho obecné části, ale rovněž tak 

jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka (konkursu, oddlužení a reorganizace, i když se 

uchazeč posledně uvedenému způsobu ve své práci nevěnoval) tak, aby na odborné úrovni 

pracoval s nedostatky, které se v něm vyskytují. Výběr tématu proto hodnotím pozitivně, neboť 

hledání slabých míst insolvenční praxe přináší nové či staronové diskusní otázky a náměty de lege 

ferenda, což může rigorózní práce dobře reflektovat a k řešení těchto otázek (např. v souvislosti 

s otázkou schválení oddlužení fyzické osoby podnikatele, společného návrhu manželů na povolení 

oddlužení, otázkou úhrady výživného v případě, kdy je podán společný návrh a manželství je 

rozvedeno, poctivého záměru dlužníka, nebo v souvislosti s otázkou zahrnutí majetku do 

majetkové podstaty dlužníka aj.) tak přispět. Náročnost zpracování tématu je pak také podtržena 

neustálými změnami právní úpravy (zejména po provedené novelizaci insolvenčního zákona, ke 

které naposledy došlo zákonem č. 31/2019 Sb., s účinností od 1.6.2019). 

 

III. 

Systematické členění práce, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

 

Práce je systematicky strukturována celkem do pěti (5) kapitol, nepočítaje v to Úvod (str. 1 až 2), 

Závěr (str. 78 až 80), Seznam zkratek (bez číselného označení), Seznam použitých zdrojů (bez 

číselného označení) a oba jazykové Abstrakty včetně klíčových slov (bez číselného označení). 

Práce je tedy členěna na pět (5) obsáhlejších částí. První část (na str. 3 až 7) tvoří historický exkurz 

do zvoleného tématu; druhá část (na str. 8 až 34) se věnuje obecné části insolvenčního zákona a 

jeho společným ustanovením a je svým rozsahem nejobsáhlejší partií práce; třetí část (na str.35 

až 43) analyzuje základní likvidační způsob řešení úpadku dlužníka ve formě konkursu, přičemž 

se soustředí na majetkovou podstatu a odměnu insolvenčního správce; čtvrtá část (na str. 44 až 

61) rozpracovává oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku dlužníka (pozn. oponenta – 

uchazeč vynechává reorganizaci, aniž by to v úvodu práce jakkoliv zdůvodnil), a konečně ve své 

páté části (na str. 62 až 77) uchazeč pojednává o výhledech pro futuro. Struktura práce je takto 

přiměřená, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, v celku práce tvoří kompaktní celek. 



Precizování obsahu přes zvolenou strukturu a za použití základních metod práce (ty uchazeč 

přitom výslovně neuvádí) umožnilo uchazeči postupně dospět k žádoucímu účelu a naplnění 

stanoveného cíle práce (jak je takto vymezen v Úvodu práce na str. 1 – pozn. oponenta). Práce je 

po této stránce zdařilá. 

 

IV. 

Vyjádření oponenta k práci 

 

Rigorózní práce je vyjma Úvodu a Závěru (bez číselného značení kap. práce) složena z (5) kapitol, 

které jsou vnitřně dále strukturované do podkapitol a dalšího členění textu práce. Cíl práce byl 

uchazečem naplněn (ten je vymezen na str. 1. cit.: „poukázat na nedostatky způsobující problémy 

v praxi insolvenčních soudů“). Na problematické nedostatky soudní praxe bylo uchazečem 

upozorněno, tyto byly analyzovány a vyvozeny závěry de lege ferenda (viz kap. 5. práce, str. 62 a 

násl.). 

V kap. 1. (str. 3 a násl.) uchazeč popisuje, byť stručně historii úpadkového práva u nás. Vychází 

přitom z tam uvedené literatury a dalších zdrojů. Výčet všech dosavadních novel insolvenčního 

zákona tak, jak je uchazeč rozepisuje na str. 5 až 7 je však nadbytečná a textu práce to nijak 

neprospívá. Praktické shrnutí k tomu uchazeč uvádí na str. 7 v posledním odstavci textu, když 

patrně nejen na insolvenční zákon lze pohlížet tak, že soudobá právní úprava po četných 

novelizacích není zpravidla úpravou konečnou.   

Další kapitoly práce je možno označit za stěžejní její části. Tak obecná část (zřejmě uchazečem 

myšleno insolvenčního zákona – pozn. oponenta) je zpracována pod kap. 2. (viz str. 8 a násl.). 

Uchazeč postupně definuje úpadek dlužníka, přičemž již tady jsou nabízeny problematické otázce 

právní úpravy viz důvody předlužení na str. 9. Dále je analyzováno zahájení insolvenčního řízení 

(str. 10), předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem (str. 13), příslušnost 

insolvenčních soudů (str. 15), náležitosti insolvenčního návrhu (str. 15), záloha na náklady 

insolvenčního řízení (str. 17), rozhodnutí o úpadku dlužníka (str. 19), ustanovení insolvenčního 

správce (str. 20), ustanovení věřitelského orgánu (str. 21), pohledávky věřitelů včetně těch, kteří 

se postupem dle § 170 InsZ neuspokojují (str. 23 a násl.), přezkum pohledávek (str. 32), přerušení 

insolvenčního řízení (str. 33) nebo úhrada odměny ins. správce ze státních prostředků (str. 34). 

Např. u zahájení ins. řízení podáním šikanózního insolvenčního návrhu vyvstává v právní praxi 

další otázka, která se týká počátku běhu lhůty pro uplatnění práva na náhradu škody nebo jiné 

újmy dle § 147 InsZ. K tomu by se uchazeč mohl v rámci obhajoby práce blíže vyjádřit. Stejně tak 

k adekvátnosti odměny za sepsání návrhu na povolení oddlužení, jak uchazeč naznačuje na str. 12 

práce. Dále se uchazeč věnoval v kap. 3. (viz str. 35 a násl.) konkursu jako likvidačnímu způsobu 

řešení úpadku dlužníka. Nutno podotknout, že konkurs není zpracován komplexně, ale je zacíleno 

na problematiku zpeněžení majetkové podstaty (podkap. 3.1., str. 35) včetně předmětu zajištění 

(podkap. 3.2., str. 36 a násl.), rovněž na odměnu insolvenčního správce (podkap. 3.3., str. 41 a 

násl.). Zde by měl uchazeč blíže rozvést svůj negativní postoj k prodeji mimo dražbu, protože tento 

způsob je z hlediska praxe nejefektivnější. Zpeněžení veřejnou dražbou požadavek efektivity 

bohužel nenaplňuje. Je třeba si uvědomit, že tvrzení uchazeče k předjednanému kupujícímu je 



poněkud mylné, neboť bez souhlasu věřitelského výboru (včetně souhlasu insolvenčního soudu) 

a za nesplnění dalších podmínek dle konkrétního usnesení insolvenčního soudu (nejvyšší nabídce, 

zveřejněná nabídka atd.) k prodeji mimo dražbu dojít nemůže. Tedy, že jsou to věřitelé, kteří mají 

tento způsob vlastně pod kontrolou. Kap. 4. práce (str. 44 a násl.) je zpracována precizně a po 

obsahové stránce ji není co vytknout. Vlastně jen jediné, a to, že byla zpracována ve znění 

insolvenčního zákona účinného do 31.5.2019, přičemž od 1.6.2019 je v účinnosti novela zákona č. 

31/2019 Sb. Tu uchazeč rozpracovává v poslední kap. 5. (str. 62 a násl.). I když to uchazeč 

výslovně neuvádí, vychází zde z důvodové zprávy k novele zákona a tuto aplikuje na soudní praxi, 

nicméně v nejmenší míře podpořenou zkušenostmi získanými právě praxí (viz konstatování na 

str. 2). Jak však uchazeč např. sám vnímá výši minimální částky pro oddlužení? Je tato podle jeho 

názoru adekvátní? 

Se závěry na str. 78 až 80 lze souhlasit, tyto navazují na stav soudní praxe a dostupné zdroje. 

 

V. 

Jazyková a grafická úroveň práce 

 

Po formální stránce práce splňuje požadavky, které jsou na tento druh prací kladeny. Stylistická 

stránka je na odpovídající úrovni. V práci se nevyskytují gramatické nebo pravopisné chyby. Jazyk 

je právně odborný, projev uchazeče je srozumitelný a jasný. 

 

VI. 

Otázky k obhajobě 

 

Otázky uvedené oponentem viz čl. IV. tohoto posudku. 

Nechť se uchazeč vyjádří k podmínkám účinnosti smlouvy o prodeji mimo dražbu. 

Blíže dále k obligatornímu sepisování a podávání insolvenčních návrhů spojených s návrhem na 

povolení oddlužení tzv. kvalifikovanými subjekty. 

 

VII. 

Formulace závěrů oponenta rigorózní práce / Doporučení k obhajobě 

 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na rigorózní práce v daném oboru. 

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu rigorózní práce. 

 

 

V Praze dne 27. února 2020 

 

 

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M. 

oponent rigorózní práce 


