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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Diplomant zvolil tradiční téma, prakticky ovšem nesmírně relevantní a aktuální, tím spíše 
v kontextu aktuálního i očekávaného ekonomického vývoje. Je proto potřebné a užitečné je 
průběžně zpracovávat.  
 
2. Náročnost tématu (teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování, použité metody) 
Téma lze hodnotit jako poměrně náročné. Okruh odborných pramenů i relevantních rozhodnutí, 
jež se k němu pojí, zdaleka zaostává za potřebami praxe a nedává vždy jednoznačné odpovědi ba 
ani na základní otázky, s nimiž se účastníci právního styku v souvislosti s ním potýkají. V řadě 
nejasností se tak diplomant musel zorientovat na vlastní pěst. Ideální nejsou ani návaznosti mezi 
insolvenčním zákonem a pozdějšími předpisy obecného práva občanského či obchodního, ať již 
jde o terminologii či věcná řešení. Zvládnutí tématu také zahrnuje potřebu proniknout hned do 
několika právních odvětví, což jeho zpracování dál ztěžuje; vedle procesního práva se neobejde 
bez potřebného přesahu do širších souvislostí obecně civilněprávních i ekonomických.  
  
3. Kritéria hodnocení práce 
 
A.  Splnění cíle práce 
Diplomant si vytkl cíl analyzovat dopady norem insolvenčního práva do hmotněprávní sféry 
obchodních partnerů dlužníka podnikatele ve dvou stěžejních oblastech, a to obecně na existenci, 
zánik a vymahatelnost jejich pohledávek za dlužníkem a specifičtěji potom na zánik těchto 
pohledávek započtením. Domnívám se, že tohoto cíle (s několika dílčími výhradami 
formulovanými níže) dosahuje. V úvodu diplomant avizuje také návrhy de lege ferenda. Zdá se 
mi, že tomuto dílčímu cíli zůstává v práci spíše dlužen. Vzhledem ke zbylému obsahu to však 
nepokládám za nijak závažný nedostatek.  
 
B.  Samostatnost při zpracování tématu 
Autenticita předloženého díla je evidentní. Nepochybuji o tom, že je výsledkem diplomantovy 
samostatné práce.  
 
C.  Logická stavba práce 
Struktura díla je vystavěna přehledně. Úvod nastiňuje cíle a metody diplomantovy práce, závěr 
rekapituluje jeho hlavní zjištění. Oceňuji dílčí rekapitulace těchto zjištění v závěru jednotlivých 
kapitol či podkapitol. V samotné práci diplomant logicky postupuje od obecného (vymezení 
základních zásad a fází insolvenčního řízení - kapitola 1) ke zvláštnímu, tj. kapitolám 2 (následky 
úpadku ve vztahu k existenci, zániku a vymahatelnosti pohledávek) a 3 (následky úpadku ve 
vztahu k institutu započtení), které tvoří těžiště jeho díla. Jednotlivé kapitoly diplomant dál 
přehledně třídí dle jednotlivých následků, fází insolvenčního řízení a dalších hledisek. Kladu si 
jen otázku, zda bylo nezbytné uvozovat práci obecnou kapitolou 1, která se zbylým dvěma 
vymyká vysokou mírou stručnosti a popisnosti a nepřináší prakticky nic nového a autentického, 
bez čeho by se práce neobešla. V obou stěžejních kapitolách sice diplomant pracuje 
s jednotlivými zásadami a fázemi insolvenčního řízení, které představuje v kapitole 1. Domnívám 
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se nicméně, že ve vztahu k nim mohl předpokládat informovaného čtenáře a odkazovat na ně i bez 
stručného úvodního připomenutí. Celkově to však nepokládám za nedostatek, natož jakkoliv 
závažný.  
 
D. Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 
Okruh použitých pramenů je slušný a věrně mapuje dostupné tuzemské zdroje z oblasti 
insolvenční. Více snad mohl diplomant zohlednit prameny (včetně judikatury) vztahující se k 
obecným institutům obecného práva občanského, resp. závazkového, jež v práci analyzuje, jako je 
například neplatnost právního jednání či zánik závazku, včetně započtení (viz konkrétněji též níže 
ad 3.E.). Příkladné je naproti tomu vnitřní členění přehledu, jakož i mimořádně precizní a 
důsledná práce s poznámkovým aparátem. Intenzivnější mohla být také diplomantova práce se 
zahraničními prameny, jež v přehledu nakonec reprezentuje jen pár děl.  
 
E.  Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 
Hloubka diplomantovy analýzy kolísá. Kapitola 1 popisně mapuje základní faktografii, ulpívá na 
povrchu a nepředkládá výkladové či aplikační nesnáze (viz též výše ad 3.C.). Kapitoly 2 a 3 tento 
deficit vyvažují. Oceňuji, že v těchto kapitolách diplomant do práce vnáší vlastní pohled na 
posuzovaná témata, i kritický, upozorňuje na úskalí stávající úpravy i její aplikace a nastiňuje 
možné cesty k jejich překonání (byť řidčeji, než avizuje v úvodu). Práce tak celkově podává 
svědectví o diplomantově odborné i argumentační vyspělosti. Hlouběji snad jen mohl diplomant 
rozpracovat obecné občanskoprávní souvislosti posuzovaných jevů a teorii i judikaturu k nim. 
Diplomantovy závěry týkající se § 2026 odst. 2 ObčZ (na str. 22) kupříkladu pomíjejí judikatorní 
extenzi dopadů tohoto pravidla na další případy, než je ručení a zánik dlužníka – právnické osoby. 
V pasážích o důsledcích zániku pohledávek vůči dlužníkovi na spoludlužníky či poskytovatele 
zajištění při reorganizaci (str. 33 a 34) postrádám obecnější úvahy nad následky jiných způsobů 
takového zániku vůči těmto osobám (jakými je například novace, prominutí, splynutí či 
započtení). Diplomantovo tvrzení, že oslabení pohledávky vůči dlužníkovi při oddlužení nemá 
vliv na postavení ručitele vůči věřiteli (na str. 41), přehlíží obecné pravidlo zakotvené v § 2023 
odst. 1 ObčZ. Ve výkladu o následcích započtení odporujícího právní úpravě (str. 69 a 70) bych 
očekával analýzu zákonných předpokladů pro relativní versus absolutní neplatnost, zvláště pokud 
jde o obsah pojmu veřejného pořádku. V přehledu omezení týkajících se zápočtu (kapitola 3) mi 
chybí zmínka o případné relativní neúčinnosti zápočtových jednání učiněných před zahájením 
insolvenčního řízení, například mezi osobami blízkými, a to i ve světle aktuální judikatury 
Nejvyššího soudu k této i obecnějším občanskoprávním souvislostem. Na str. 52 dole diplomant 
zmiňuje jediný případ compensatio ex personae tertii, třebaže zákon upravuje více výjimek ze 
zásady vzájemnosti započítávaných pohledávek. Ocením, jestliže diplomant své závěry doplní, 
resp. rozšíří alespoň v průběhu ústní obhajoby. 
 
F.  Úprava práce (text, grafy, tabulky) 
Formální úroveň práce je standardní.  
 
G.  Jazyková a stylistická úroveň 
Práce vykazuje vysokou slohovou i jazykovou úroveň. Chyby a překlepy jsem v ní (až na několik 
drobných výjimek) prakticky nezaznamenal. 
 
4.  Případná další vyjádření k práci 
Pokládám za vhodné upozornit (nikoliv vyčerpávajícím způsobem) na několik nepřesností či 
nesprávností, na něž jsem v práci narazil. Uvítám, jestliže je diplomant uvede na pravou míru 
v průběhu ústní obhajoby. Na str. 24 diplomant uvádí, že nová desetiletá promlčecí lhůta dle § 
640 ObčZ běží od okamžiku, „kdy bylo právo přiznáno orgánem veřejné moci“. Na str. 25 
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vícekrát zmiňuje promlčecí „dobu“. Na str. 52 není jasné, která omezení vztahuje na jednostranný 
zápočet a která na započtení dohodou.  
 
5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
Výše dle textu ad 3.E. a 4.  
 
6.  Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň 
Vzdor uvedeným dílčím výhradám práci celkově hodnotím jako zdařilé dílo. Její výsledné 
hodnocení ponechávám závislým na průběhu ústní obhajoby, předběžně (při odpovídajícím 
průběhu této obhajoby) bych nicméně nevyloučil ani její klasifikaci stupněm výborně.  
 
V Praze dne 25. srpna 2020      
 
 
 

 
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 


