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Posudek vedoucího diplomové práce Barbory Zouchové na téma „ Práva a povinnosti 
insolvenčního správce v konkurzu“. 
 
 
 
 
 
 
Práce má 53 stran vlastního textu, takže splňuje formální náležitost pro uznání práce jako 
práce diplomové. 
 
Kandidátka vybrala z rozsáhlé právní úpravy insolvenčního řízení problematiku subjektu 
řízení, který se vyskytuje ve všech druzích způsobu řešení úpadku, tj. insolvenčního správce. 
Tuto problematiku pak kandidátka zúžila, jak z názvu práce vyplývá, na práva a povinnosti 
správce v konkurzním řízení. 
 
Samotné téma však začíná až na straně 28 práce, když v předchozí části kandidátka 
charakterizuje právní úpravu správce, druhy správců včetně vazby na konkurz přesahující 
hranice České republiky a dotýká se i předběžného správce. Této části nelze prakticky nic 
vytknout, protože je spíše popisná než analyzující. Výjimkou je zařazení odpovědnosti 
správce za škodu i odpovědnosti trestní. Uvedená část by spíše organicky podle mého soudu 
měla patřit do části věnované vlastnímu tématu, protože kandidátka zde hovoří o porušení 
povinností správce, která ale klade do textu „před závorkou“, tedy před vlastním výkladem 
povinností správce. 
 
Otázkou je, zda kandidátka ve zbylé části práce vystihla problémy, které jsou v praxi nejasné 
či působí výkladové obtíže. Zde se ale podle mého názoru poukaz na uvedené problémy 
s citací odborných a často protichůdných názorů příliš nevyskytuje. 
 
Co mi zde chybí, ale aspoň stručný analýza postavení správce při zániku společného jmění 
manželů, z nichž jeden je dlužníkem, kdy se správce ze zákona dostává do postavení druhého 
manžela i v případném soudním sporu.  
 
Jsem si samozřejmě vědom toho, že se jedná o diplomovou práce, kde většinou absentují 
praktické poznatky autora. Nicméně si ale myslím, že trochu hlubší analýza by práci prospěla, 
když takto je spíše popisem.¨ 
 
Při obhajobě by se kandidátka mohla stručně zmínit o postavení správce při zrušení SJM 
dlužníka. 
 
Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě na navrhuji známku : Dobře. 
 
V Praze dne 10.5. 2012 
 

JUDr. Tomáš Pohl 


