
Stručný posudek školitelky na disertační práci Mgr. Ondřeje Zezulky: 

Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení a dohlédací činnost 

soudu. 

Jako téma své disertační práce zvolil autor velmi případně tu výseč 

insolvenčního práva, kterou je postavení vybraných procesních subjektů, jejich 

vzájemný vztah a sledovaný účel jejich procesní činnosti. Vybranými procesními 

subjekty jsou insolvenční soud a insolvenční správce (dříve též správce 

podstaty, resp. konkursní správce). Jejich interakci sleduje autor jak historicky, 

tak v mezinárodním srovnání i v kritickém posouzení aktuální justiční praxe. Za 

cíl práce si autor vytýčil dobrat se optimálního řešení jak na bázi platného 

práva, v níž mnohé dílčí otázky zůstávají bez jasné odpovědi a tudíž jsou řešeny 

různě, tak i de lege ferenda. 

Jde zejména o postavení a výkon funkce insolvenčního správce (část druhá 

disertace), dále o postavení insolvenčního soudu (část třetí disertace) a 

konečně o definici a atributy dohlédací činnosti insolvenčního soudu, která se 

především, nikoli však výlučně, týká právě insolvenčního správce (část čtvrtá 

disertace). V Závěru práce pak autor dospěl k alternativám budoucího 

legislativního řešení, jehož jádrem je následující základní otázka: 

Má budoucí úprava insolvenčního řízení akcentovat veřejnoprávní pojetí 

instituce insolvenčního správce, nebo soukromoprávní pojetí této funkce jako 

podnikatelské činnosti, anebo zachovat a zdokonalovat dosavadní hybridní 

pojetí se všemi klady i zápory, jež každé z těchto pojetí přináší ? Autor se 

přiklání spíše k této poslední variantě.  

Přichází však dále i s námětem tzv. duálního modelu (který kdysi upravoval 

konkursní řád z r. 1869  a který spočíval v rozdvojení této funkce na 

konkursního komisaře, jenž pod dohledem soudu konkursní proces řídil  a na 

správce masy konkursní, jenž jako soukromá osoba majetek úpadce spravoval. 

Takový model později přebíraly i další prameny konkursního práva). To dokládá, 

že současné problémy kolísání mezi veřejnoprávním a soukromoprávním 

pojetím insolvenčního správce nejsou dnes nikterak nové a bylo lze je takto 

řešit už v předminulém století. 

Autor vidí jasná pozitiva takového řešení, ovšem přistupuje k jeho navržení pro 

současnou dobu s velkou opatrností. V podstatě připouští takovou úvahu jen 

jako možnost u velkých a hospodářsky významných úpadců. A současně dává 



tuto úvahu do souvislosti s nově v evropském právu vznikající funkcí 

restrukturalizačního odborníka (v rámci tzv. preventivní restrukturalizace). 

Podle mého názoru se disertant se zvoleným obtížným tématem vyrovnal velmi 

dobře. A to nejenom po stránce obsahové, kde prokazuje velmi dobrou 

orientaci v literatuře a judikatuře, včetně zahraniční, a zejména též znalost 

nálezů Ústavního soudu ČR, vlastní analytický přístup, uchopení podstaty 

problému a uvážlivou snahu o hledání optimálního modelu. Ocenění zaslouží 

též autorova schopnost stručně a výstižně reprodukovat různé vyslovené 

názory a vhodně argumentovat na jejich podporu či nesouhlas s nimi. Práce je 

proto přesvědčivá, čtivá a má úroveň pro takové kvalifikační práce 

požadovanou.  

Potvrzuji tímto, že její dílčí výstupy byly publikovány v právnických časopisech 

(viz seznam literatury) a zpravidla též se mnou předem konzultovány. 

Práci Mgr. Ondřeje Zezulky doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertačních prací. 
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