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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Téma z oblasti insolvenčního řízení (práva) se zabývá zásadním procesním vztahovým 

problémem, totiž postavením insolvenčního správce jako výkonného orgánu a jeho vztahem 

k insolvenčnímu soudu v rámci dohlédací činnosti tohoto soudu, jež představuje doplňující, 

resp. kontrolní korektiv tohoto vztahu. Význam jak samotné činnosti insolvenčního správce 

v insolvenčním řízení,  tak dohlédací role insolvenčního soudu představují klíčový element 

úspěšnosti, efektivity i spravedlivosti samotného řízení.  

 

Téma lze proto pokládat jednak za tradiční, s ohledem na to, že se týká základních 

procesních otázek ovládajících insolvenční řízení, jeho význam ovšem stoupá v potřebě 

zachycení a analýzy vývoje apliakční praxe, jak ze strany judikatury, tak doktrinárního 

výkladu.  

 

Zcela specifickou úlohu v poslední době sehrává dopad novelizace insolvenčního zákona 

týkající se oddlužení, kde významné posílení role a odpovědnosti insolvenčního správce při 

řešení úpadku dlužníka přináší nové otázky, na něž musí práce rovněž reagovat. 

 

Při zohlednění novosti nelze přehlédnout ani recentní zásadní vývoj v oblasti úpadkového 

práva Evropské unie, kde zejména přijetí směrnice o restrukturalizaci a druhé šanci přináší 

pro dané téma zcela nové výzvy, které nelze omezit jen na problematiku ryze právní, resp. 

procesněprávní, ale souvisí s potřebou komplexního řešení právně-ekonomického. 

 

 

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

metody 

 

Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení jako téma vyžaduje obsáhnutí 

komplexní úpravy insolvenčního řízení, neboť správce je jako subjekt daného řízení jeho 

centrem; úloha správce v řízení je sice co do formální vztahové definice podřízena soudu 

(nejen v rámci zmíněné dohlédací činnosti), ale komplexnost jeho působení, interakce se 

všemi procesními subjekty, náročnost a četnost jeho různých procesních dílčích aktivit klade 

značné nároky na obsáhnutí jak teoretických předpokladů, tak na praktickou, aplikační 

stránku zpracování tématu.  

 



  

Práce musí nutně obsáhnout nejen zákonnou úpravu jako takovou, včetně jejího vývoje, 

který je co do dopadu na činnost insolvenčního správce dosti četný a zásadní, ale rovněž 

vyžaduje komplexní znalost poměrně rozsáhlé aplikační praxe, judikatury a přehled 

v odborné literatuře. 

 

Veškeré uvedené podklady představují pro práci pouze základní stavební kámen, který je 

třeba pečlivě, komplexně a strukturovaně zpracovat, tak aby výsledek nebyl jen prostým 

popisem či povrchní analýzou, ale propracovaným, vhled a určitý prvek inovace přinášející 

analýzou tématu včetně jeho vnitřních i vnějších souvislostí. 

 

Základem práce je uvědomění si systematiky, souvztažností, priorit a dopadu základních 

otázek a jejich řešení. 

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je po stránce formální uspořádána do 4 částí, kde část první lze označit za část 

obecnou či teoretickou, resp. historicko-komparativní. V dalších částech se autor postupně 

věnuje vlastnímu postavení správce v insolvenčním řízení (a výkonu jeho funkce), postavení 

insolvenčního soudu a konečně „definicím a atributům dohlédací činnosti insolvenčního 

soudu“. Práce je tradičně opatřena stručným úvodem a závěrem, seznamem zkratek, zdrojů, 

abstraktem v českém i cizím jazyce a seznamem klíčových slov. Z hlediska formálního lze 

práci pokládat za plně vyhovující, což platí i o jejím rozsahu. 

 

Systematika práce odpovídá tématu co do řešení základního okruhu otázek – vymezení role 

(postavení) insolvenčního správce v daném řízení jako celku, jeho podřízenosti 

insolvenčnímu soudu, jež je primárně vyjádřena vztahem samostatné dohlédací činnosti (jíž 

je v insolvenčním řízení takto vystaven právě a jen insolvenční správce), a vlastnímu okruhu 

otázek souvisejících jka s teoretickým základem, tak především s praktickou stránkou 

procesního uplatňování vztahu těchto dvou základních procesních subjektů. 

  

Zmíněná první část práce se krom úvodu historického, který je spíše schematický, soustředí 

na postižení zahraničních zkušeností s postavením insolvenčního práce, a to co do dvou 

významných otázek – vymezení správce jako relativně samostatného svého druhu 

profesního zaměření, a řešení sílícího postavení správce v řízení přeshraničního charakteru. 

Zde lze postrádat snad jen širší zužitkování poznatků pro další části práce, případně výše 

zmíněnou novou směrnici o restrukturalizaci, která bude mít na činnost správce zcela jistě 

zásadní dopad. 

  

Ve druhé části se autor soustředí na vlastní jádro práce – jaké je postavení či role správce 

v insolvenčním řízení, všímá si prvku profesní povahy činnosti správce, přináší určitý 

omezený vhled do zahraničních úprav (s ohledem na vývoj mimo právo EU, resp. úpravu 

polskou, kterou nelze pokládat za jakýsi široce akceptovaný vzor), popisuje vztahové otázky 

správce a dalších subjektů řízení, zabývá se standardy činnosti, výkonem funkce (včetně 



  

užití třetích osob) a právy a povinnostmi správce v jeho rámci. Závěr části je logicky 

věnován specifikám jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka, stejně jako odpovědnosti 

správce za škodu či újmu jím způsobenou při výkonu své činnosti. 

 

Samostatnému významu insolvenčního soudu se věnuje část třetí práce, která tvoří jistý 

výběr dílčích témat (některé zásady insolvenčního řízení, ekonomický exkurz týkající se mj. 

testu likvidity, práce si především všímá mezí procesních „aktivit“ soudu – včetně dohledové 

agendy). Zde lze daný výběr autora akceptovat, byť nelze nekonstatovat, že v některých 

bodech je vhodnější a některá témata spíše odvádějí pozornost od hlavního tématu či cíle 

práce. 

 

Vlastnímu vztahu správce a soudu v insolvenčním řízení se věnuje část čtvrtá. Autor 

správně dohled soudu nejprve popisuje a vymezuje, neboť jde o zásadní, nicméně nikoli 

hlavní agendu insolvenčního soudu. Vymezení tohoto rozsahu přitom autor předkládá jak 

pozitivně, tak negativně, a ukazuje, že otázka nesprávného vnímání dohledu vede 

k excesům, jež nejsou jistě žádoucí. Samostatně si autor všímá fenoménu, který nazývá 

„intervencí“ soudu do činnosti správce, což je téma, které by si zasloužilo větší prostor. 

Závěr této částí je věnován sankčnímu působení soudu na správce, včetně možností obrany 

správce i vyvození odpovědnosti za škodu při nesprávném vedení dohledu ze strany státu 

(soudu). 

 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Práce si všímá specifické povahy insolvenčního správce v insolvenčním řízení, kde se snaží 

(úspěšně) o komplexní zachycení jak jeho vlastní podstaty, tak řešení vztahových otázek, 

primárně vůči insolvenčnímu soudu, ale i vůči ostatním relevantním procesním subjektům. 

 

Autor zvýrazňuje potřebu odbornosti, obrany zájmu všech věřitelů, všímá sí role správce 

jako jakési „pravé ruky“ insolvenčního soudu (byť pojem „vykonavatele jeho vůle“ – viz str. 

2 - pokládám za ne zcela vhodný). Vedlo toho si je vědom, že agenda správce je rovněž 

vysoce praktická, až někdy ryze technická, když jej – nikoli v rozporu s jeho názvem – 

pokládá za administrátora řízení, osobu řídící finační toky a distributora peněz směrem 

k věřitelům.  

 

Práce podrobuje stávající teoretické uchopení i jeho legislativní podobu v otázce postavení 

insolvenčního správce oprávněné kritice. Doktrinární výklad se moihdy omezuje na 

judikatorní potřebu, která je spíše prakticistní než čistě teoretická a omezuje se ne vybrané 

praktické problémy a potřebu jejich někdy pragmatického či až utilitárního řešení. V tomto 

směru práci hodnotím kladně jako kritický pohled snažící se o zaplnění mezer, ať co do 

roviny teoretické, tak nutně i do roviny primárně praktické a aplikační. 

 

Autor si je rovněž vědom jakéhosi – nutně a pojmově – hybridního až schizofrenního 

postavení – správce v insolvenčním řízení a snaží se jej jako procesní subjekt ukotvit tak, 



  

aby jeho jednotlivé role v insolvenčním řízení byly od sebe odděleny a především byly po 

procesní stránce s ohledem na vztahové procesní relace řešeny odpovídajícím a vyhovujícím 

způsobem. 

 

Práce správně zdůrazňuje, že postavení správce v insolvenčním řízení je tak specifické, že 

nemá v jiných řízeních obdobu . O to větší nároky pak tato skutečnost klade na úlohu soudu 

a s tím související podobu procesní právní úpravy, jež řeší vzájemné procesní vztahy těchto 

základních subjektů insolvenčního řízení. 

 

Autor přináší komplexní pohled autora na danou problematiku a je úspěšným zpracováním 

tématu; na druhé straně je nutno přiznat, že v některých bodech by si zasloužily dílčí otázky 

další zpracování, a že by bylo rovněž vhodné zapojit do předmětnýc úvah i recentní vývoj 

evropského úpadkového práva. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl, který si autor vytýčil v úvodu práce, úspěšně 

dosahuje, práce je komplexním zpracováním daného 

tématu. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce představuje autorem jedinečně zpracované 

téma, s ohledem na dosavadní stav odborné literatury 

pokrývající toto téma lze konstatovat, že práce je 

původním výsledkem práce autora. V tomto směru i 

analýza textu příslušným softwarem podporuje tento 

závěr. 

Logická stavba práce Systematika práce odpovídá tématu, jednotlivé části 

práce jsou logicky a návazně strukturovány, 

představují komplexní zpracování dílčích témat a 

nelze mít vůči nim zásadních výhrad. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor využil jak dostupného penza literatury, tak 

judikatury, se zdroji pracuje aktivně a lze uzavřít, že 

jeho výběr je dostačující i reprezentativní. 

Poznámkový aparát lze rovněž pokládat za 

dostatečný (321 poznámek pod čarou). Vytknout lze 

snad jen menší záběr co do posledního vývoje 

v rámci úpadkvého práva EU. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autor se postupně zabývá dílčími otázkami, provádí 

jejích analýzu, vychází z relevantních podkladů, 

zkoumá teoretické i aplikační aspekty, předkládá 

čtenáři vlastní argumentaci, jež je přehledná a vede 

k dílčím závěrům, je jsou následně řádně zpracovány 

a tvoří komplexní celek. 



  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Z hlediska formální úpravy textu nelze vůči práci mít 

zásadní námitky. 

Jazyková a stylistická úroveň Po této stránce práce zcela vyhovuje. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

i) Autor v rámci jisté mikrokomprarace zvolil anglickou, resp. polskou právní úpravu. 

Mé kritické hodnocení volby je spíše formální (s ohledem na odchod UK z EU, který 

autor mohl do jisté míry předvídat), nicméně předložený pohled mohl autor více 

rozpracovat, protože postavení správce v daném modelu je značně specifické, ale 

mohlo by vést k jisté inspiraci pro českou právní úpravu. Témat k diskusi se v tomto 

směru jistě nabízí více, ale autor by se mohl zaměřit na teoretickou rovinu – mj. zda je 

vůbec možné nalézt pro dané téma práce v tomto směru styčné plochy, v rovině 

praktické pak na řešení toho, co sám v jiné části nazývá „intervencí“ soudu do činnosti 

správce – kde já bych v tomto směru použil termínu „střetu, konfliktu“ mezi soudem a 

správcem a zajímá mne, jak v tomto bodě řešit otázky, jimiž se autor zabývá v bodech 

2.9, 4.4 až 4.6. 

 

ii) Jak jsem výš uvedl, práce nezachycuje poslední vývoj evropské legislativy – zde bych 

uvítal, s ohledem na některé dílčí otázky řešení jinak v práci, aby autor zhodnotil dopad 

dané směrnice – myslím především s ohledem na ekonomická témata – viz opět 

vybrané části práce – body 1.3, 2.4.2, 2.8.2 a 3 a 3.2. 

 

 

 

 

V Praze dne 25. března 2020 

 

Doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.  

oponent 


