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Posudek vedoucího diplomové práce Zdeňka Vernera s názvem „Sanační způsoby řešení 
insolvence dlužníka“. 
 
 
 
 
 
 
Práce ma 53 stran, takže splňuje formální požadavek pro uznání práce jako diplomové. 
 
Diplomant zvolil jeden okruh právní problematiky úpravy řešení úpadku, a to sanační 
způsoby. Přestože, jak správně diplomant uvádí, i předchozí právní úpravä obsažená v zákoně 
č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání umožnil, byť spíše teoreticky řešit úpadek sanací 
dlužníka (vyrovnání či nucené vyrovnání či přeměnou společnosti dlužníka), uvedený způsob 
se prakticky neuplatnil. 
 
Insolvenční zákon je rovněž jednoznačným důkazem, do jaké míry ¨lze či nelze poměrně 
podrobnou právní úpravu sanace majetku dlužníka aplikovat. Uvedená zkušenost s projevuje i 
na možnosti zpracovat práci s ohledem na nevyváženou míru a úroveň zdrojů praktického 
poznání. Sanační forma reorganizace se v praxi projevuje spíše ojedinělé, když mám na mysli 
povolení reorganizace, ale oddlužení zejména fyzických nepodnikajících osob s sebou nese 
nárůst judikatury. 
 
Přes tento „dvojí svět“ právní úpravy chci diplomanta pochválit, když se v podstatě bez 
praktických zkušeností pustil do tématu. Z tohoto hlediska hodnotím část věnovanou 
reorganizaci spíše jako část popisnou vycházející ze struktury zákona, byť – abych nebyl 
nespravedlivý, s občasnými kritickými poznámky i s nástinem názorů diplomanta na budoucí 
možné změny právní úpravy. 
 
Část věnovaná oddlužení je živější a projevuje se v ní čerpání z narůstající judikatury, byť 
někde nejednotné. I zde zařadil diplomant své stručné úvahy o budoucích možných změnách 
právní úpravy. 
 
V závěru se diplomant omlouvá, že se některými otázkami, které zde jmenuje zabýval málo či 
vůbec ne. Zde bych jako odpověď na uvedenou omluvu poznamenal, že by v takovém případě 
jen u jediné části práce došlo k podstatné rozšíření práce s tím, že kandidát, pokud bude chtít, 
se může vybranému tématu věnovat minimálně na úrovni rigorózní práce. 
 
Práce je psána poměrně dobrým právním jazykem, je přehledně strukturováno a obsahuje 
poznámkový aparát s citacemi zdrojů, z nichž bylo čerpáno, včetně internetových pramenů, 
naštěstí oficiálních stránek ústředních orgánů či dalších oficiálních zdrojů. Pro doplnění 
zařadil diplomant stručné statistické údaje, dokreslující závěry práce. 
 
K práci mám jen několik drobných poznámek : Na straně 7 druhý odstavec zdola je uvedeno, 
že poté, co je usnesením soudu  rozhodnuto, že dlužník je v úpadku, nastane stav, že dlužník 
již v úpadku není, soudu vydá rozhodnutí, že dlužník není v úpadku. Nevím, z čeho diplomant 
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vycházel, ale v případě, že úpadek není, návrh je zamítnut, popřípadě prohlášení konkursu je  
konkurs usnesením zrušen. Dále na straně 24 druhý odstavec zdola je uvedeno, že zánik 
věcného břemene v důsledku účinnosti reorganizačního plánu by došlo k vyvlastnění bez 
náhrady. Věcné břemeno je právo věcné, ale nikoliv právo vlastnické, Zde by spíše došlo 
k nezákonnému zásahu do výkonu věcného práva. 
 
Přes drobné výhrady hodnotím práci jako poměrně zdařilou a hodnotím ji známkou : Velmi 
dobře. 

JUDr. Tomáš Pohl 
 
V Praze dne 6.9. 2012 


