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Zuzany Praskové 
na téma 

Návrh úpravy insolvenčního zákona s cílem zrovnoprávnění postavení věřitele při řešení 
úpadku oddlužením 

 
 Autorka předložila práci v rozsahu celkem 76 stran, včetně úvodu, závěru a seznamu 
použité literatury. Z hlediska rozsahu práce tedy vyhověla požadavkům kladeným na práce 
tohoto druhu. 
    

Práci autorka člení do 11 kapitol. V úvodu se zabývá i historií úpadkového práva v ČR, 
následně se již blíže věnuje problematice oddlužení a to z úhlu pohledu věřitele. 

 
Zvláštní pozornost autorka věnuje srovnání postavení věřitele při oddlužení ve vztahu 

k dalším způsobům oddlužení, a to zejména v rámci přezkumného řízení, schvalování 
oddlužení, dále se zabývá i vztahem insolvenčního správce k řešení úpadku oddlužením. 

 
Dané téma je velmi aktuální, autorka se zabývá nikoli jen obecným popisem sanačního 

řešení úpadku dlužníka- nepodnikatele, ale zaměřuje svoji pozornost na jak teoretické, tak 
aplikační nedostatky platné právní úpravy a usiluje o to, v rámci návrhů na legislativní úpravy 
insolvenčního zákona, o jejich nápravu. V tomto úsilí se autorka v rámci velmi podrobné 
systematiky věnuje komplexně obecným otázkám, jde přitom ale i do hloubky a užívá metod, 
jež jí k dosažení cíle zásadně vedou. 

 
Autorka využívá jak dostupné literatury a judikatury, ale v rámci daných dílčích 

otázek jde i nad jejich rámec, což nutně vede k  tomu, že její práce výrazně překračuje 
standard u daného typu práce očekávaný. Ve všech směrech přitom autorka prokazuje, že 
ovládá jak téma, tak metodu, práce je rovněž přehledná, úplná, srozumitelná a pro čtenáře 
především přínosná. 

 
Práci hodnotím zásadně pozitivně jako plně způsobilou k ústní obhajobě, v jejímž 

rámci nechť se autorka zaměří na následující problémy: 
1) Jak řešit případy opožděnosti přihlášek způsobených vadami insolvenčního 

rejstříku (str. 63)? 
2) Autorka se kloní k názoru Vrchního soudu – str. 68 – o pořádkové povaze lhůty 

k přihlášení zajištěné pohledávky? Jak argumentuje? 
 
 
 
Předběžně práci hodnotím výborně. 
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