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1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma oddlužení je tématem značně frekventovaným, ale na tomto konstatování nelze stavět 

závěr, že již vše bylo napsáno. Naopak, zejména v důsledku podstatných novelizací 

insolvenčního zákona včetně „covidových novel“ je téma stále aktuální , kdy dosavadní byť 

poměrně bohatá judikatura, logicky neodráží všechny uvedené změny. Autorka se na uvedený 

právní stav pokusila reagovat a nemohu jinak, než označit vybrané téma jako aktuální. 

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

Téma je náročné z několika faktorů. První je stav a úroveň právní úpravy, kterou v podstatě 

jako každou novelizovanou úpravu nelze označit jako dokonalou. Druhým faktorem je 

aplikační praxe, které samozřejmě vždy nemůže akceptovat poměrně významné novely zákona. 

Třetím faktorem jsou navrhované změny právní úpravy na úrovni Poslanecké sněmovny, v níž 

často převažuje politikum nad legislativní úrovní. Autorka uvádí, že čerpala i ze své legislativní 

praxe, což je v práci vidno a zkvalitňuje ji. Autorka volí metodu analýzy a syntézy. 

3. Formální a systematické členění práce: 

Autorka člení práci do 4 hlavních částí. V první části se zabývá základními procesními pojmy 

a instituty, a to v míře nezbytně nutné. Ve druhé části autorka píše o průběhu insolvenčního 

řízení v obecné míře, kdy v poslední podkapitole hovoří a způsobech oddlužení. Ve třetí části 

je pojednáno podrobněji o průběhu procesu oddlužení a poslední části se týká posledních 

novelizací zákona a připravované novelizace zákona. Celkově lze říci, že stavba práce je celkem 

logická, byť se nabízí věnovat tématu samostatnou kapitolu, bez „úvodu“ v části druhé. 

Nicméně to nijak nenarušuje pochopení a logickou vazbu výkladu hlavního tématu. 

4. Vyjádření k práci: 

Práci hodnotím jako solidně zpracované téma na úrovni diplomové práce. Autorka se snažila 

postihnout hlavní rysy řízení o oddlužení a jeho procesní fáze. Bližší uvádím v šesté části 

posudku. 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: dosažen 

- logická stavba práce: s výhradou dle části 3 je stavba logická 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: odpovídá normě 



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

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

- jazyková a stylistická úroveň: dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

K práci mám tyto připomínky : 

- Na straně 23 je uveden výraz „údaje o dlužníkových zahraničních informacích. Autorka 

patrně měla na mysli výraz „dlužních a věřitelích „ 

- Na straně 27 je uvedeno, že po rozhodnutí o úpadku právo disponovat s majetkovou 

podstatou plně přechází na insolvenčního správce. Tento striktní výraz bych nahradil 

raději výrazem zásadně s tím, že například při reorganizaci tomu tak úplně není 

- V části 2.5. 1 bych doporučil zdůraznit specifičnost přezkumu pohledávek u oddlužení 

s absencí přezkumného jednání. 

- Co mi v práci chybí je větší rozbor společného oddlužení manželů. 

U obhajoby se bych chtěl zeptat, jaký má autorka názor na navrženou koncepci splnění 

oddlužení, kdy by dlužníku nebylo po dobu 3 let zrušeno oddlužení a dlužník by vynaložil úsilí 

k uspokojení pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Zatím platí lhůta 3 roky jen pro 

uspokojení 60 % pohledávek. Mam na mysli, že by uvedená velmi laxně definovaná právní 

úprava mohla být i zneužita a nebere nadále v potaz věřitelův zájem na uspokojení pohledávek. 

Bylo by s tím například spojeno hlasování věřitelů ? 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň:  

Velmi dobře 
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