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POSUDEK VEDOUCÍHO  DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

 

Jméno diplomanta: Jan Fuksa 

Téma práce: Majetková podstata v insolvenčním řízení 

Rozsah práce: 214 302 znaky, menší než 5 % shoda 

Datum odevzdání práce: 23.6. 2020  

 

1 Aktuálnost (novost) tématu: Pojem majetková podstata je základním kamenem pro možnost 

uspokojení pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení. Od objektivního zjištění majetkové 

podstaty insolvenčním správce i od výsledku sporů vyvolaných insolvenčním řízení závisí 

efektivita řešení úpadku dlužníka. Proto je výběr tématu více než aktuální. Autor pracuje 

nejen s teoretickými znalostmi, ale jak z práce i z konzultací vyplývá, využil svých 

praktických zkušeností u insolvenčního správce. Práce proto v tomto směru převyšuje běžný 

průměr takových prací na dané téma a autora již v této části chválím za výběr tématu. 

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

metody: 

Jak již jsem uvedl, cením si nejen prací s textem zákona a prameny užitými k jeho výkladu, 

ale i praxe studenta, který si u jednotlivých fází „skládaní obsahu“ majetkové  podstaty umí 

představit i „život „ v justici. Analýza majetkové podstaty není jen prostým řazením pojmů 

užitých v zákoně, ale i analýza a syntéza těchto pojmů pod úhlem praktických zkušeností 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna do pěti částí. V první části autor vymezil užitý pojem včetně vlivu 

neúčinnosti a neplatnosti úkonů dlužníka na rozsah  a obsah majetkové podstaty. Ve druhé 

části se autor soustředil na činnost správce, který má při zjišťování majetkové podstaty hlavní 

úlohu. Ve třetí části se  autor zabývá možnostmi redukovat rozsah a obsah majetkové 

podstaty. V další části se autor zabývá nakládaní s podstatou a její správou. V závěru práce se 

autor věnuje aktuálně novelizaci oddlužení jako dnes nejčastějšímu způsobu řešení úpadku 

dlužníka s důraz na analýzu některých nově zavedených pojmů. 

4. Vyjádření k práci: 

Práce je kvalitní analýzou vybraného tématu, kdy netrpí přemírou stránek, které by pouze 

vyplnili normu pro tvorbu diplomové práce. Práce má logickou strukturu respektující 

návaznost institutů a pojmů. Zejména si cením poslední části, v níž je autor odkázán na svůj 

úsudek a své dosavadní zkušenosti. Zde se například zabývá pojmem „chráněné obydlí“, 

zkoumá režim hyperochy. Autor se zabývá i souběhem řízení mezi insolvenčním soudem a 
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obecným soudem či předluženým SJM v oddlužení. Autor rozpory jen nekonstatuje, ale snaží 

se nalézt řešení. 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: bylo dosaženo 

- logická stavba práce: viz shora 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: autor pracuje se zdroji 

užitými při tvorbě práce v souladu s normami pro tvorbu diplomové práce 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): odpovídající 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Připomínky k práci byly předmětem konzultací s autorem a další nemám. V rámci obhajoby 

by se mohl autor ještě podrobněji vrátit ke zmíněnému řešení konkurence rozhodovací 

činnosti insolvenčního soudu a obecných soudů ( otázky řízení o pohledávkách)  

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň:  

Výborně 

V Praze dne 24.8. 2020 

 

JUDr. Tomáš Pohl 


