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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Neúčinnost právních úkonů (právních jednání) dlužníka je tradičním tématem soukromého 

práva. Téma tak není nové, ale navzdory tomuto je téma aktuální. Aktuálnost daného tématu 

je dána zejména nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k 1. 1. 2014 a 

zejména stávající pandemickou situací ve světě, kdy je možné očekávat celkový pokles české 

i světové ekonomiky a s tím spojený vyšší počet úpadků fyzických i právnických osob. Autor 

českou právní úpravu srovnává s britským právem, které je ze zcela odlišné právní rodiny. 

Toto srovnání přidává tématu na aktuálnosti, když britské právo je známé ochranou smluvní 

svobody, stabilitou a vysokou úctou k soukromému vlastnictví a důvěrou v soudní moc. Na 

druhou stranu se však autor musí při inspiraci britským právem vyvarovat přehnanému 

přebírání konceptů typických pro common law, které v podmínkách středoevropské právní 

(ale i ekonomické) kultury a reality, by byly obtížně realizovatelné a přenositelné.  

Téma lze s ohledem na tyto okolnosti hodnotit jako aktuální. 

 

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

metody 

 Téma je náročné z hlediska znalostí příslušných ustanovení občanského zákoníku a 

insolvenčního zákona. Autorem zvolené téma se týká jak otázek hmotného práva (rozlišení 

jednotlivých typů smluv a náležitostí těchto smluv, když znalost této problematiky je klíčová 

i pro možnost odporovatelnosti v režimu insolvenčního zákona), tak i právní úpravy 

insolvenčního zákona. Autor se musí samozřejmě podrobně seznámit i s právní úpravou 

britskou, a to jak legislativou, tak zejména i judikaturou soudů, s ohledem na povahu soudních 

rozhodnutí jako pramenů práva v britském (resp. anglickém) právu. Jak v českém jazyce, tak 

zejména v angličtině ohledně britského práva, je k tomuto tématu dostupná široká paleta 

zdrojů. Autor musí současně i v případě britského práva brát v úvahu, že byť je Insolvency 

Act zákonem Parlamentu Spojeného království, přesto je Skotsko zvláštní jurisdikcí 

s částečně zvláštními a odlišnými pravidly (byť obdobnými anglickým), a to nejen 

v insolvenčním právu. 

 Autor se současně musí vyhnout jen prostého popisu české a britské právní úpravy, ale 

provést i funkční komparaci, tj. analyzovat výhody a nevýhody té které právní úpravy a 

vyvodit z obou právních úprav, res. judikatury, odpovídající závěry zejména pak pro český 

právní řád.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna standardním způsobem pro komparační práce. Po úvodu následuje kapitola 

o teoretických východiscích odpůrčího práva, následující kapitolu autor věnuje české právní 

úpravě, v další kapitole se zabývá britskou právní úpravou, ve čtvrté kapitole poté autor 

analyzuje možnosti inspirace pro českou právní úpravu v britské právní úpravě.  

Uvedená struktura sleduje obvyklý způsob uchopení tématu od základního a teoretického 

vymezení tématu, popisu historie právní úpravy a následné analýzy vedené od obecných ke 



zvláštním otázkám a rovněž i popis a následná komparace obou právních úprav. Danou 

strukturu považuji za naplňující účelem práce. 

Mám však za to, že z hlediska požadavků kladených na rigorózní práci mohla být čtvrtá 

kapitola obsáhlejší a analytičtější. Autor tak mohl rozvést a na konkrétních příkladech 

podrobněji analyzovat a uvést, proč britská právní úprava není pro české právní prostředí 

vhodným inspiračním zdrojem pro zlepšení stávající právní úpravy či mohl analyzovat, jak 

by byl skutkově totožný případ posuzován v České republice a ve Spojeném království, tj. 

v čem by spočívaly odlišnosti. Rovněž v práci absentuje závěr, který je obvyklou součástí 

závěrečných prací. 

Formální a systematické členění však považuji za vhodné a správné a splňující požadavky 

kladené na rigorózní práce. 

 

4. Vyjádření k práci 

Jde o kvalitní práci, ze které je zřejmý autorův osobní zájem o dané téma a rovněž i zkušenosti 

s aplikací institutů insolvenčního práva. Z práce je nepochybné, že autor věnoval velkou 

pozornost prostudování britské právní úpravy a originálních anglicky psaných zdrojů a 

literatury a rovněž i českým zdrojům k české právní úpravě.  Autor rovněž čerpal i z německy 

psané literatury při odkazech na českému právu blízké německé právo. V rámci práce je 

nezbytné vyzdvihnout, že autor se v žádném případě neomezil jen na parafrázi zákonného 

textu, ale skutečně nadnesl řadu sporných či výkladově nejasných otázek, tyto otázky 

analyzoval a následně zaujal vlastní odůvodněné stanovisko. Autor se v práci na několika 

místech provádí korektní analýzu právního problému, který si vytkl. Je možné pozitivně 

ocenit zejména analýzu jednotlivých skutkových podstat neúčinných právních úkonů dle 

insolvenčního zákona, a to na pozadí české judikatury (která v řadě problematických otázek 

dosud není ustálena) a i britské právní úpravy. 

Za velkou přednost práce považuji práci se zahraniční judikaturou a odbornou literaturou,  

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Mám za to, že autor vytčený cíl práce splnila, když 

řádně provedla analýzu zkoumaných otázek a 

komparaci české a britské právní úpravy. Současně 

poukázala na aktuální judikaturu českých a britských 

soudů k dané problematice.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce 

z hlediska plagiátorství 

Autor pracoval samostatně. Nemám pochyby, že jde o 

autorovo dílo. 

Logická stavba práce Práce je vystavěna logicky – práce sleduje standardní a 

běžnou strukturu pro práce komparativního typu. 

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací 

Za velkou přednost práce považuji práci se 

zahraničními zdroji a literaturou. Autor rovněž 

korektně pracuje s českými zdroji a cizí myšlenky 

řádně cituje. Práce obsahuje bohatý poznámkový 

aparát.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Kladně hodnotím analýzu autora k jednotlivým 

skutkovým podstatám neúčinných právních úkonů. 

Rovněž závěrečná kapitola představuje funkční 

srovnávací analýzu obou právních řádů, kdy však autor 



dochází k závěru, že britská právní úprava je příliš 

odlišná od české, aby mohla sloužit jako legislativní 

vzor pro případnou úpravu českých právních předpisů. 

Rovněž autor českému čtenáři přiblížil britskou právní 

úpravu. Srovnávací kapitola však mohla být obsáhlejší 

co do konkrétních rozdílů v konkrétním případě, tj. jak 

by se lišil český a britský přístup v řešení téhož 

skutkového případu. 

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Text je řádně členěn, nadpisy a podnadpisy jsou 

logicky a strukturovaně číslovány. Velikost textu je 

rovněž obvyklá. Práce neobsahuje grafy a tabulky. 

Autor však neprovedl řádné zarovnání textu do bloku, 

tj. na pravé straně stránek není text zarovnán. Autor 

rovněž neprovedl číslování stránek, což výrazně 

zhoršuje orientace v textu a celé práci. Nejde však o 

natolik závažné nedostatky, které by odůvodňovaly 

nedoporučení práce k uznání. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na dobré úrovni. 

V práci se prakticky nevyskytují překlepy či 

pravopisné chyby.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení 

 K práci mám několik málo připomínek formálního charakteru: 

 

Autor však ne vždy cituje typ rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozsudek, usnesení). Rovněž při 

citaci jiných soudních rozhodnutí soudů České republiky, než Nejvyššího soudu, neuvádí 

autor místo publikace či zdroj, ze kterého uvedené rozhodnutí čerpal. 

Autor na str. 47 uvádí, že „smluvní závazek, který bude utvrzen podstatným množstvím 

smluvních pokut“. Smluvní pokutou není z hlediska terminologického zajišťován závazek, 

ale smluvní povinnost (dluh). 

Na str. 51 autor cituje závěry Nejvyššího soudu, aniž by však citoval příslušné rozhodnutí. 

Dále na též straně práce dále cituje Pulkrábka (ve vztahu k rozhodnutí rakouského Nejvyššího 

soudního dvora), když autor rovněž necituje ani publikaci a ani uvedené rozhodnutí 

rakouského Nejvyššího soudního dvora. Na stejné straně cituje autor názor Sprinze, aniž by 

však citoval publikaci.  

Rovněž na str. 100 není citována publikace, ze které autor cituje názor Kozáka. 

Autor na str. 121 uvádí, že „Zatímco skotská právní úprava tak počítá se souběžnou existencí 

zákonných a common law pravidel, kdy je možné za určitých situací uplatnit své nároky jak 

statutární, tak i common law cestou, britská právní úprava se vydala směrem úplného 

nahrazení common law pravidel zákonnými pravidly, která mohou být pouze za pomocí 

common law upřesňována a vykládána.“ Autor zde dle mého mínění nesprávně odlišuje 

„skotskou“ právní úpravu na jedné straně a „britskou“ právní úpravu na straně druhé. Autor 

měl zřejmě na mysli „skotskou“ a „anglickou“ právní úpravu, když výraz „britský“ v sobě 

zahrnuje jak Anglii (Wales), tak a i Skotsko.  

 

Mám za to, že zejména u úpadku menších společností je v případě incidenčních žalob 

podaných insolvenčním správcem či věřiteli rozporována ta skutečnost, že v okamžiku 

učinění předmětného právního jednání, které insolvenční správce považuje za neúčinné 

právní jednání, je existoval úpadek. Tato skutečnost souvisí s rozdílem mezi formálním a 



materiálním úpadkem. Autor se mohl dle mého mínění v práci více zaměřit, a to i s ohledem 

na britskou právní úpravu, na otázku prokazování existence úpadku v případě sporů o 

neúčinností právního úkonu, a to zejména ve vztahu k tomu, že část odborné literatury odmítá 

aplikovat v případě incidenčních sporů domněnky existence úpadku dle § 3 odst. 2 

insolvenčního zákona.  

 

Otázka:  

Ve vztahu ke kapitole 2.3.8. autor uvádí, že insolvenční správce disponuje rozsáhlými 

podklady a kompletními účetními doklady ohledně dlužníkova ekonomického stavu. Tak 

tomu často ale není. Osoba, která fakticky úpadek dlužníka – právnické osoby způsobila 

(často jediný společník a jednatel společnosti), ještě před vlastním zahájením insolvenčního 

řízení převede podíl na nekontaktní osobu, která se stane i jediným členem statutárního 

orgánu, typicky jednatelem („bílý kůň“). Tato osoba je nekontaktní, zcela nemajetná (s řadou 

exekučních řízení) a často bydlí v zahraničí v nečlenském státu EU, kde je právní pomoc 

velmi obtížná. V případném soudním sporu s původním jednatelem a jediným společníkem 

se žalovaný brání často tvrzením, že společnost byla funkční, solventní a veškeré účetní a 

další doklady a dokumenty byly předány novému jednateli. V soudním sporu se brání i 

tvrzením, že byla novému jednateli předána vysoká hotovost na pokladně společnosti (např. 

převyšující dluhy společnosti), když těmito argumenty vyvrací žalovaný existenci úpadku ke 

dni převodu podílu na nekontaktní třetí osobu (nového společníka a jednatele). V daném 

případě insolvenční správce nemá k dispozici žádnou dokumentaci a ani účetnictví.  

Jak je možné z hlediska odporovatelnosti v této ne až tam zřídka se vyskytující situaci vyřešit 

otázku, zda k datu převodu podílu byla společnost v úpadku, pokud by nebylo možné 

aplikovat vyvratitelné domněnky stanovené v § 3 odst. 2 insolvenčního zákona? Jinými slovy 

řečeno, jaké možnosti má insolvenční správce k prokázání, že úpadek existoval v době 

učinění předmětného právního úkonu (právního jednání), když nemá k dispozici žádnou 

dokumentaci ze strany společnosti (úpadce)? 

 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

 

Doporučuji práci k uznání 

 

V Praze dne 17. 03. 2021 

 

                                                                                                    JUDr. Michael Zvára, Ph.D., LL.M. 

 oponent 


