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Insolvenční správce a jeho role v insolventním řízení 

 
 
 Autorka předložila práci v rozsahu celkem 55 stran, včetně úvodu, závěru a seznamu 
použité literatury. Z hlediska rozsahu práce tedy vyhověla požadavkům kladeným na práce 
tohoto druhu. 
   Práci autorka člení do 6 kapitol. V úvodu se zabývá i vymezením pramenů právní 
úpravy, což nepokládám za potřebné, pak následuje samotný věcný výklad členěný 
následovně: oprávnění vykonávat činnost správce, výkon funkce správce, zvláštní případy 
správců, práva a povinnosti správce, odpovědnost správce a konečně kapitola 6 se zabývá 
odměnou a náhradou hotových výdajů správce. Tato systematika je celkem vyhovující, byť 
při pečlivějším přístupu ke zpracování tématu mohla autorka zvolit propracovanější systém a 
mohla se tak zabývat i jinými otázkami, než toto základní vymezení nabízí.  
 S ohledem na novou právní úpravu insolventního práva je dané téma aktuální, 
problematika insolventních správců a jejich postavení v insolvenčním řízení s ohledem na 
jejich procesní i neprocesní význam je dá se říci zásadní. Autorka ovšem zvolila spíše pohled 
organizační, nadto v zásadě ryze popisný, samotné roli správce v řízení se dotýká v menším 
rozsahu, než by si vymezení tématu zasloužilo (str. 26 až 42), snaha o postižení všech otázek 
vede např. k zařazení oddílu zabývajícího se úpadkem finančních institucí, přičemž při jiné 
systematice by měla namísto i jiných otázek více prostoru i pro zásadnější, jak teoretické, tak 
aplikační problémy. 

Autorka se pokusila téma uchopit nejen organizačně, ale i tak, aby mohla využít 
teoretických východisek a s nimi využít recentních poznatků aplikační praxe. Nelze říci, že 
těmto se autorka nevěnuje, ale judikaturu zmiňuje v zásadě spíše pouze v závěru práce, 
izolovaně a bez širšího využití, zejména k vlastní argumentaci. 

Práce má tedy výrazněji popisný charakter, v některých místech je vlastně recepcí 
právní úpravy bez dalšího. Autorka téma v zásadě ovládá, škoda je, že se nesnaží zaměřit na 
určité dílčí, skutečně významné otázky. Práce je jinak zpracována na odpovídající úrovni, 
neobsahuje věcné nedostatky, jež by bránily její obhajobě. Úkol práce byl v zásadě naplněn. 
 

V rámci ústní obhajoby nechť se autorka zaměří na následující otázky: 
 

1) Institut předběžného správce, jeho ustanovení a činnost, 
2) Odpovědnost správce v rámci konkursu. 

 
Předběžně práci hodnotím dobře. 

 
JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 
oponent 
 
V Praze dne 13. 5. 2011   


