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Posudek vedoucího diplomové práce Martina Kulíře- na téma „ Vybrané problémy 
aplikace insolvenčního zákona“.

Práce obsahuje 97 stran vlastního textu, takže bohatě splňuje formální náležitost kladenou na 
diplomovou práci.

Kandidát v závěru práce správně konstatuje, že v práci nemohl postihnout podle jeho názoru 
největší problémy aplikace insolvenčního zákona. Ovšem problémy aplikace zákona, jímž se
v práci podrobně věnoval, zaslouží pozornosti.

Zejména bych chtěl vyzdvihnout metodu zpracování práce. Na rozdíl od většiny diplomových 
prací, které v podstatě pracují s kompilací odborné literatury, kandidát řešil i problémy 
z vlastní, byť zatím „pouze“ studentské praxe a některé problémy konzultoval i s přední 
odbornicí na insolvenční právo, zejména na oblast sanačních způsobů řešení insolvence.

Kandidát v jednotlivých částech práce za sebou řadí jednotlivé problémy, mezi nimiž není 
dána věcná návaznost. Byť se jedná o nestandardní  způsob zpracování práce, nemohu 
z tohoto hlediska práci nic vytknout, protože, jak je řečeno v úvodu i v závěru práce, autor 
vybírá ty aplikační problémy, které nejsou v praxi řešeny jednotně či jsou řešeny zatím pouze 
nepatrně.

Prakticky každá kapitola obsahuje vazbu na evropské insolvenční právo včetně evropské 
judikatury a dále i úvahy u budoucí právní úpravě, přičemž tomuto hlediska je plně věnována 
část devátá s odůvodněnými a zajímavými návrhy věcné příslušnost soudu v insolventním 
řízení.

Nechci v posudku podrobně rozebírat jednotlivé části práce, ale na první pohled mě zaujala 
část druhá, obsáhle věnovaná odměně insolvenčního správce, zejména z hlediska ústavního 
principu rovnosti a spojená i se stručným srovnáním s odměním s obdobnými právními 
profesemi, jejichž odměňování je právně regulováno.

Na uvedenou část logicky navazuje část třetí, věnovaná zdánlivě okrajovému problému 
pojištění insolvenčního správce, kde kandidát na velmi dobře zvoleném rozhodnutím ESLP 
demonstruje, že se vůbec o marginální téma nejedná.

V dalších částech práce se kandidát zabývá postavením zajištěného věřitele, a to ne tradičně 
citacemi zákona, ale poukazem na dosud neřešené problémy, nejen v judikatuře, ale 
v rozhodovací činnosti soudu vůbec.

Stejně netradičním tématem je analýza informační povinnosti vůči známým věřitelům 
dlužníka .

Ohledně problematiky oddlužení poukazuje kandidát správně zejména na dosud 
nesjednocenou rozhodovací praxi prvostupňových soudů a v části osmé se zabývá rovněž 
výslovně nepravenou možností oddlužení osoby, která již nepodniká.
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K práci nemám detailní připomínky. Je psána velmi dobrým jazykem s podrobnou citací 
použitých zdrojů a pramenů.

V návaznosti na vpravdě „revoluční“ návrh změny věcné příslušnosti soudu bych uvítal 
v rámci obhajoby práce kandidátův názor na způsob řešení incidenčních sporů v rámci 
rozvrhu práce příslušného soudu.

Práci hodnotím stupněm : Výborně

V Praze dne 6.5. 2012

JUDr. Tomáš Pohl




