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1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomantka se vybrala z řízení o pozůstalosti nepříliš frekventované téma, což již samo o sobě 

zakládat novost tématu. Navíc provedla v rámci rozsahu diplomové práce následnou analýzu 

rakouské právní úpravy téhož tématu. Již toto samo o sobě vyžaduje náročnost na hledání zdrojů 

a na dobré jazykové znalosti, ovšemže nejen ty. Výsledkem je poměrně ucelená práci , níž se 

vyjádřím podrobněji dále. 

 

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

metody: 

Jak již jsem stručně uvedl v části 1) posudku, téma je náročné zejména na teoretické znalosti, 

ale v práci jsem postřehl i zkušenosti praktické. Diplomantka zvolila nikoliv metodu 

souběžného srovnání obou právních úprav, ale nejprve se podrobně zabývá tuzemskou úpravou 

a poté ne tak podrobně úpravou rakouskou. Souběžná komparace však možná není, neboť 

rakouská úprava po společných rysech s naší právní úpravou, směřuje procesně jinam. 

Uvedenou metodiku vnímám jako logickou a podle mého soudu jedině reálně možnou. 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna do dvou základních částí, tj. na část věnovanou tuzemské právní úpravě a 

v druhé hlavní části věnované rakouské úpravě.. V obou částech se pak autorka věcně a 

analyticky, a zejména v první hlavní části i kriticky jednotlivými procesními instituty. 

Následuje stručné srovnání obou právních úprav. Toto členění hodnotím jako odpovídající 

tématu s tím, že jednotlivé podkapitoly na sebe logicky navazují. 

4. Vyjádření k práci: 

 

Myslím, že se jedná o zdařilou diplomovou práci, když se k jejím částem vyjadřuji v části 6) 

posudku. 



5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: byl dosažen 

- logická stavba práce: viz shora 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: diplomantka pracuje 

odpovídajícím způsobem s užitými zdroji a s ohledem na téma práci i s citovanými 

cizojazyčnými, tedy rakouskými zdroji 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): odpovídající 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

- na straně 10 se diplomantka podle mého názoru správně kriticky hodnotí vágní užití pojmu 

veřejný zájem v § 195 zákona, když vysvětlení absentuje již v důvodové zprávě.  

- rovněž se mi líbí logické závěry na straně 11 , kdy diplomantka správně a logicky vykládá 

dikci „ soud nařídí na návrh“, které je podle mého soudu nesprávně a striktně vyjádřena jako 

imperativ.  

- Na straně 19 by podle mého soudu bylo vhodné sdělit, že incidenční spor je řešen v nalézacím 

sporném řízení, odděleně od nesporného řízení o pozůstalosti 

- na straně 20 je citován zákon omezení podle § 227 zákona, mimo jiné , že výkon práv 

společníka obchodní korporace je likvidační správce vázány soudu. Je otázkou, zda se to 

například týká práva společníka svolat valnou hromadu za podmínek dle ZOK ? 

- na straně 22 je uvedeno, že v případě nemovitých věcí nepřejde vlastnické právo až vkladem 

do katastru. Podle mého názoru to neplatí zejména v případě dražby či koupě závodu, kde je 

třeba převod vlastnického práva zapsat do obchodního rejstříku 

- na praktický problém poukazuje diplomantka na straně 24 a 25 . Otázka je zda by uvedenou 

disproporci šlo řešit legislativně ?  

- Zajímavé je procesní hmnotněprávní charakter lhůty diplomantka podání přihlášky, když 

výklad u přihlášky v insolvenci se kloní k procesní lhůtě.  

- Další otázkou- strana 28 a 29 je, zda je třeba v přihlášce jistiny pohledávky uvést i 

kapitalizovanou hodnotu příslušenství, jak je tomu v exekuci a zejména v insolvenci ? 

- V případě popření pohledávky na straně 30 diplomantka v podstatě uvádí jen nesprávnou výši, 

když podle mého názoru půjde i o popření pravosti nebo zařazení do skupiny. 

 



Závěrem bych chtěl znát názor diplomantky, zda se lze i za odlišných právních úprav inspirovat 

rakouskou úpravou likvidace pozůstalosti se v některých rysech i zde blíží insolvenci, což by 

ovšem znamenalo radikální změnu koncepce.  

 

Práce je velmi dobrá a doporučuji ji k obhajobě. 

Práci hodnotím stupněm Výborně 

 

V Praze dne 2.5. 2021 

JUDr. Tomáš Pohl 
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