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Autor na 62 stranách vlastního textu práce zpracoval poměrně úzké téma z oblasti 

insolvenčního řízení, což samo o sobě nijak nesnižuje aktuálnost tématu. 

Autor do jisté míry zvolil v celém textu práce metodu srovnání právní úpravy obsažené 

v zákoně č. 182/2006 Sb. s předchozí právní úpravou v zákoně č. 328/1991 Sb. V podstatě nic 

proti této metodě nemám, ale od účinnosti zákona č. 182/2006 Sb. uplynula relativně dlouhá 

doba a je otázkou, zda srovnání stručného a problematického právního předpisu má ještě 

své místo. Na druhé straně v důsledku  přechodných ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. 

zcela jistě ještě probíhají řízení podle zákona č. 328/1991 Sb. V žádném případě však tato 

moje připomínka nesráží pečlivě zpracovaný obsah komparace obou zákonů. 

V  první části práce autor vymezuje obsah insolvenčního řízení jako zvláštního civilního řízení.  

Zde cituje autor zásady řízení,  vtělené do textu zákona. Autor cituje včetně obsahu pod 

čarou zásadu rovnosti. Z hlediska lepšího pochopení uvedené zásady by měla být více 

srovnána  rovnost účastníků občanského soudního řízení s „dělenou“ rovností uvnitř skupiny 

věřitelů podle ins. zákona. 

V úvodu druhé části autor zmiňuje , s odkazem č. 42, že ins. zákon odstranil popírání 

pohledávek věřiteli, když takto postavený závěr již není pravdivý a autor v dalších částech 

specifikuje způsob popírání pohledávek věřiteli. 

V třetí části se autor zabývá druhy přihlašovaných pohledávek a u zajištěných pohledávek 

uvedl, že výčet těchto pohledávek je v zákoně vyčerpávající. Otázkou ovšem je, zda pouhý 

odkaz na zahraniční právní úpravu nabízející celou škálu zajištění poněkud tento striktní 

závěr neoslabuje.  Dále autor výkladem § 177 věta druhá zákona dospěl k závěru, že důkaz 

vykonatelnosti veřejnou listinou znamená, že nelze doložit kopií listiny. S tímto závěrem 

autora nesouhlasím, protože co je veřejná listina, stanoví § 134 o.s.ř., tedy takovou listinou 

je například rozsudek soudu s doložkou vykonatelnosti bez toho, že by musel být předložen 

v ověřené kopii. 



Autor se nijak nevyhýbá sporným a diskutovaným částem zákona, například otázce, za lhůta 

k podání přihlášky je procesní nebo hmotněprávní. Je s podivem, jak takovýto důležitý závěr 

je doháněn judikaturou.  Dále se autor zabývá velmi vágním ustanovením § 182 zákona, jako 

výjimky z přísného dopadu aplikace § 178 a 179 zákona, kdy podle mého soudu značná míra 

protiústavnosti má být zmírněna připravovanou novelou. 

Přes citovaný drobné výtky pokládám práci za velmi pečlivě zpracovanou se znalostí 

problematiky a s užitím dobrého právního jazyka. Práce obsahuje poznámkový aparát 

navazující na citací zdrojů pro tvorbu práce, obsažených v závěru. 

Práce jako velmi dobrou doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou : Výborně 
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