
Posudek vedoucího diplomové práce 
Lenky Brídové 

na téma 
Postavení věřitele v insolvenčním řízení 

 
 Kandidátka předkládá práci v rozsahu celkem 51 stran, včetně úvodu, závěru, seznamu 
zkratek a použité literatury. Z hlediska rozsahu páce tak naplnila požadavky kladené na práce 
tohoto druhu. 
   Práce je rozdělena do 5 kapitol, jež jsou dále podrobněji vnitřně členěny. Po obecném 
úvodu do insolvenčního práva se autorka zabývá samotným procesním postavení věřitele jako 
účastníka insolvenčního řízení v jeho různých podobách (návrh, přihláška a jiné způsoby 
uplatnění pohledávky, přezkum a popření, incidenční spory a žaloby), dále podává výklad 
věřitelských orgánů (schůze, výbor), stěžejní pozornost je pak věnována řešení úpadku 
v rámci jednotlivých zákonných způsobů. Zcela na závěr je zařazena – kapitola 5. – stručná 
„upoutávka“ na slovenskou právní úpravu. Uvedená systematika odpovídá zadání a metodě 
zpracování, z hlediska systematického nemám vůči práci zásadních námitek. 

 
Autorka zpracovává téma, jeho aktuálnost je dána jak relativní novostí komplexní 

procesní úpravy, tak zvýšenými nároky na její aplikaci a související problémy vyvolané stále 
ještě doznívající finanční krizí. Postavení věřitele je v rámci insolvenčního práva jednou ze 
zásadních oblastí, která rozhoduje o účinnosti právní úpravy závazkového práva jako 
takového, a zde procesní úprava stojí před nelehkou úlohou – napřít všechny síly k tomu, aby 
nástroje sloužící k zajištění efektivní hospodářské dynamiky majetkoprávních vztahů 
jednoduše fungovaly, jiná varianta totiž v zásadě není možná, máme-li hovořit o 
vymahatelnosti práva. 

V uvedeném prostoru autorka využívá všech metod k tomu, aby se s uvedeným 
zadáním úspěšně vypořádala, zabývá se jednotlivými postupy, jimiž může věřitel uplatnit své 
nároky, neopomíjí ani možnosti věřitele ovlivnit efektivitu insolvenčního řízení v rámci 
věřitelských orgánů. Uvedené téma je velmi široké, takže autorka nutně musí některé otázky 
popisovat pouze stručně, stejně tak v rámci možností dospívá spíše k dílčím než globálním 
závěrům. Autorka prokazuje znalost literatury i pomalu se vynořující relevantní judikatury, 
pokouší se o vlastní stanoviska, ale nutně se nevyjadřuje k některým zásadním otázkám, což 
lze na některých místech práci vytknout. Na úvod např. – novou podobu reakce na postoupení 
pohledávky v souvislosti s řešením plurality věřitelů, dále např. pouhý popis závěrů – či sep. 
vot k nálezu ÚS k přezkumu pohledávek – str. 15n. bez vlastního závěru, obecnou otázku 
vymezení incidenčních sporů a jiných žalob. 

Práce neobsahuje zásadní věcné nedostatky bránící její obhajobě. 
V rámci ústní obhajoby nechť se autorka blíže vyjádří k výše uvedeným věcným 

výtkám. 
 
 

Předběžně práci hodnotím velmi dobře. 
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