
Posudek oponenta 

na diplomovou práci    Jana Fuksy na téma: 

Majetková podstata 

 

 

 

Autor předkládá k posouzení diplomovou práci na shora uvedené téma o rozsahu 85 stran 

vlastního textu. Práce obsahuje všechny přílohy a náležitosti formálního rázu. 

K volbě tématu: 

Autor zvolil jako svůj diplomový úkol jeden z klíčových institutů insolvenčního řízení. Vedle 

dalších institutů má právě precizní vymezení majetkové podstaty bezprostřední vliv na naplnění 

účelu insolvenčního řízení. Proto považuji zpracování tématu za přínosné. 

 

K systematickému rozvržení textu: 

  

Práce má velmi přehledné a věcně správné vnitřní systematické uspořádání a  rozvržení. Kromě 

úvodní a závěrečné úvahy ji tvoří pět kapitol (dále vnitřně členěných). V nich se autor věnuje 

všem relevantním otázkám spojeným s institutem majetkové podstaty, tj. jejímu vymezení, 

zjišťování, eliminace některých hodnot z majetkové podstaty, nakládání s majetkovou 

podstatou, resp. její správě, oceňování  a konečně pak zpeněžení majetkové podstaty. 

 

K vlastnímu zpracování tématu: 

V úvodu práce autor zmiňuje svou motivaci ke zpracování zvoleného tématu, kterou je mj. i 

zúročení poznatků získaných během praxe v kanceláři insolvenčního správce.   

Autorova výborná orientace v matérii je zjevná jak v partiích, které se věnují doktrinálním 

souvislostem (např. vymezení majetkové podstaty), tak i v partiích věnovaných aplikaci či 

interpretaci platného práva (viz např. úvahy k otázce, zda provedení prohlídky prostor dlužníka 



nebo třetích osob   je právo nebo povinnost insolvenčního správce na s. 36).  Úroveň autorových 

znalostí je patrna již z úvodních výkladů věnovaných obecným otázkám majetkové podstaty, 

především jejímu vymezení. Autorova kritika směřující k terminologii, ale i k věcným 

duplicitám pozitivního vymezení je zasvěcená a opřená o dobrou znalost všech souvislostí, 

včetně hmotněprávních. Totéž platí i ohledně negativního vymezení majetkové podstaty, když 

autor správně připomíná odlišné důsledky vztahu insolvenčního zákona a občanského soudního 

řádu (konkrétně úpravy vykonávacího řízení) pro dlužníka fyzickou osobu nepodnikající a 

podnikající.  (Na s. 9 je citováno neaktuální vydání učebnice Civilní právo procesní.) Autor do 

svých úvah správně zahrnuje i problematiku neplatnosti, resp. neúčinnosti právních jednání 

dlužníka, která s vymezením rozsahu majetkové   podstaty rovněž souvisí. Autor zde mj. 

správně poukazuje na úskalí výkladu dvou ustanovení, a to § 239 odst. 1 a 243 insolvenčního 

zákona, resp. i výkladové konstrukce vyvozené k tomuto problému NS ČR, vytvářející dvojí 

typ přerušení řízení.  Na s. 29 pak autor v této otázce zasvěceně přisvědčuje jednomu z možných 

řešení.   Dále autor mj. správně zdůrazňuje rozdíl mezi soupisem majetkové podstaty a 

majetkovou podstatou.    Autorovi lze dále  jen přisvědčit, že zákonné vymezení neúčinnosti 

právních jednání dlužníka vyvolává řadu otázek. Stejně tak je diskusní povaha lhůty pro podání 

přihlášky nebo odpůrčí žaloby. Autor své stanovisko k této otázce opírá o přesvědčivou 

argumentaci. Stejně zasvěcený je i jeho postoj k vzájemnému vztahu neplatnosti a neúčinnosti 

právního jednání dlužníka. Podrobně je autorem rozebrána součinnost třetích osob při 

zjišťování majetkové podstaty. Autor správně zdůrazňuje, že zařazení věci do soupisu 

majetkové podstaty na základě pouhého přesvědčení insolvenčního správce o neplatnosti 

převodu práva k ní by mělo být postupem výjimečným. Detailní a zasvěcené jsou autorovy 

výklady ohledně nakládání s majetkovou podstatou a její správy a o zpeněžení majetkové 

podstaty v novém právním režimu po 1.6.2019, včetně specifik spojených s ochranou obydlí 

dlužníka. 

Závěr: 

Hodnocená diplomová práce je mimořádně zdařilým zpracováním diplomového zadání, kterým 

autor plně prokazuje potřebnou úroveň znalostí a schopnost samostatné práce s relevantními 

zdroji. Práci proto d o p o r u č u j i  k ústní obhajobě.  V rámci ústní obhajoby by měl autor 

rozvést svou představu  o vztahu insolvenčního řízení a řízení o incidenčních žalobách. 

Navržená klasifikace: výborně. 

V Praze 24.8.2020 



Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

Oponentka diplomové práce 

      


