
1 

 

Posudek vedoucí diplomové práce 

  

Jméno diplomanta:  Jan Volín 

Téma diplomové práce: Hmotněprávní důsledky úpadku dlužníka pro jeho obchodní 

partnery 

Rozsah práce:        74 stran vlastního textu (počet znaků vlastního textu dle 

diplomanta 194 247, dle mého zjištění 195 206) 

Datum odevzdání práce: 29. 6. 2020 elektronická verze 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Diplomant si zvolil téma nadmíru aktuální, kterému není věnována v odborné literatuře přílišná 

pozornost, a jehož aktuálnost zvyšuje současná koronavirová pandemie, jež má a bude mít dopady na 

finanční zdraví podnikatelů. 

2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody). 

Téma považuji za spíše obtížnější. Téma v sobě totiž propojuje otázky hmotněprávní a procesní. 

Diplomant se rovněž musel vypořádat s pojmoslovím insolvenčního zákona, které nekoresponduje 

s terminologií občanského zákoníku z roku 2012. Konečně téma je dosti široké, takže před 

diplomantem stála i obtíž ve vymezení základní výzkumné otázky, která by byla dostatečně nosná. 

S těmito obtížemi se diplomant vcelku zdárně vypořádal. 

3. Formální a systematické členění práce  

Pokud jde o systematické členění práce, diplomant postupuje od obecných otázek (úvodní 

charakteristiky insolvenčního řízení a jeho etap v první kapitole) ke konkrétní otázce vlivu úpadku na 

existenci, zánik a vymahatelnost pohledávek (druhá kapitola) po dílčí otázku specifik započtení 

v průběhu insolvenčního řízení. Strukturu práce považuji za vhodně zvolenou, jednotlivé kapitoly na 

sebe logicky navazují a celkově směřují k naplnění cíle diplomové práce, který si diplomant v úvodu 

vytkl.  Chválím způsob zpracování úvodu a závěru, které plní beze zbytku své funkce.  

Co se týče formální stránky práce, nelze diplomantovi ničeho zásadního vytknout. Z drobných 

formálních výtek bych uvedla, že odkaz na poznámku pod čarou má následovat po interpunkčním 

znaménku, nikoli před ním (např. str. 23 a 26). 

4. Vyjádření k práci  

Předloženou práci považuji za velmi dobře zpracovanou. Diplomant prokazuje velmi dobrou orientaci 

v problematice, dokáže srozumitelně formulovat dílčí otázky, čtenáři předložit možná řešení a 

přesvědčivě argumentovat pro jím prosazované závěry, místy by si však argumentace zasloužila více 

prostoru. I když je k problematice insolvence omezené množství pramenů, diplomant mohl ve větší 

míře čerpat ze zdrojů obecně se zabývajícími závazky a zvláště započtením.  

Dále si dovolím připojit několik poznámek k obsahu práce, které však nemají vyčerpávající charakter.  

K tvrzení diplomanta na str. 22, že úprava o trvání ručení v případě zániku právnické osoby je 

v insolvenčním zákoně a občanském zákoníku zdvojená: Je tomu opravdu tak? Neexistují případy, na 
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něž bude aplikovatelná jen úprava občanského zákoníku a nikoli insolvenčního zákona? Platilo toto 

pravidlo pro všechny případy za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964? 

K textu na str. 26: Týká se reorganizace jen (obchodních) společností? 

K textu na str. 28: Závěr o zániku podílů v návaznosti na dikci § 335 odst. 1 InsZ by měl být 

podrobněji rozveden a vyargumentován. Obstojí předložený závěr s ohledem na skutečnost, že podíl je 

věcí v právním smyslu podle občanského zákoníku z roku 2012? Jaký následek tedy nastane, pokud 

reorganizační plán nebude obsahovat žádnou zmínku o podílech? Je možný jiný výklad citovaného 

ustanovení, než který diplomant v práci zmiňuje? 

Ke str. 29 a násl.: Prosím diplomanta o vysvětlení, proč se odlišuje věřitel a třetí osoba a zda se třetí 

osoba může stát věřitelem, případně za jakých podmínek. 

Na str. 66 se diplomant zabývá započtením v případě oddlužení. Z textu však není zcela zřejmé, zda si 

uvědomuje rozdíl mezi aktivní a pasivní nezapočítatelností, a jak se tyto rozdíly projeví ve zkoumané 

problematice na straně dlužníka a na straně jeho obchodního partnera. Dokdy může obchodní partner 

bez rizika svou pohledávku započítat proti pohledávce dlužníka? 

K textu na str. 69 zabývající se neplatností započtení: Jak se do diplomantových závěrů promítnou 

čerstvé závěry Nejvyššího soudu obsažené v rozsudku ze dne 10. 6. 2020, sp. zn. 31 ICdo 36/2020-

103? 

5. Kritéria hodnocení práce 

a) splnění cíle práce  

Diplomant si vytkl za cíl odpovědět na otázky, jaké jsou přímé následky úpadku dlužníka ve vztahu 

k existenci, možnostem zániku a vymahatelnosti pohledávek obchodních partnerů, zda se lze těchto 

následků případně předem vyvarovat a jak úpadek ovlivňuje možnost započtení. Cíl práce byl 

diplomantem nastaven vhodně a podařilo se mu jej v zásadě naplnit. 

b) samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant se mnou průběžně práci konzultoval, proto nemám pochybnosti o tom, že práce je jeho 

vlastním tvůrčím počinem. Konstatuji, že diplomová práce byla vypracována diplomantem zcela 

samostatně a nevykazuje žádné prvky plagiátorství. 

 c) logická stavba práce 

Práce je vyjma úvodu a závěru rozdělena do tří kapitol. První kapitolu diplomant věnuje zásadám 

insolvenčního řízení a charakteristice jednotlivých etap insolvenčního řízení. Tato kapitola zcela plní 

funkcí úvodní kapitoly. Druhá kapitola je zaměřena na otázku existence a vymahatelnosti pohledávky 

obchodních partnerů dlužníka v úpadku v jednotlivých etapách insolvenčního řízení. Třetí kapitolu 

diplomant věnuje problematice započtení v průběhu insolvenčního řízení. Jak jsem již uvedla výše, 

takto zvolenou strukturu považuji za vhodnou. Velmi chválím, že každá kapitola je ukončena 

shrnutím. Rovněž úvod a závěr jsou zpracovány tak, že beze zbytku plní své funkce. 

d) Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací 

Použité zdroje považuji za celkem reprezentativní, v části týkající se započtení měl diplomant více 

pracovat i s prameny obecně zabývajícími se započtením, nikoli jen s těmi zabývající se započtením 

v insolvenčním řízení. Jde-li o dodržení zásad odborné práce se zdroji, práce nevykazuje v zásadě 

žádných pochybení.   
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Poznámkový aparát je rozsáhlý (180 poznámek) a funkční. Chválím, že diplomant nezapleveluje 

poznámkový aparát prostými odkazy na zákonná ustanovení.  

e) hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Předloženou práci považuji po obsahové stránce za slušně zpracovanou. Práce není zásadně popisná, 

diplomant dokáže formulovat sporné otázky a hledat na ně odpovědi, které přiměřeným způsobem 

odůvodňuje (místy méně, než by bylo třeba).  

f) jazyková a stylistická úroveň  

Jazyková a stylistická úroveň textu je velmi dobrá. Vyjadřování diplomanta je až na výjimky 

srozumitelné a přesné, místy je neobratné (např. obrat „narazit“ na str. 1, „Tyto jsou zásady“ na str. 5 

nebo název kapitoly 2.1.2).  

Co se týče nepřesnosti, lze uvést např. první větu v kap. 2.1.1.3, v níž má být správně uvedeno 

„určuje“, nikoli „určí“. 

g) úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Úprava práce je standardní.  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Otázky k obhajobě byly položeny výše. 

7. Závěrečné hodnocení 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Práci považuji za velmi dobře 

zpracovanou, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň 

Předběžně navrhuji ohodnotit diplomovou práci známkou výborně až velmi dobře. Konečné 

hodnocení závisí na rozhodnutí komise v návaznosti na průběhu obhajoby. 

 

 V Praze dne 2. srpna 2020 

 

 

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


