
Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Veroniky Srnkové na téma „ Oddlužení jako 
sanační způsob řešení úpadku. 

 

 

 

 

 

 

Práce je dokončena v červenci 2013 a obsahuje 161 stran vlastního textu, takže splňuje 
základní formální předpoklad pro rigorózní práci. 

 

Práce je členěna do osmi části a vlastnímu tématu jsou věnovány kapitoly 4.4 až 5.9., což 
vyjádřeno počtem stran znamená 84 stran. Práci však nelze měřit a hodnotit jen počtem stran. 
Autorka rovněž využila svých praktických zkušeností z insolvenčního soudu a práci pro větší 
názornost vybavila i přehlednými statickými tabulkami. Ze zahraniční úpravy připojila 
autorka srovnání české a slovenské právní úpravy v šesté kapitole. 

Vynechám-li spíše popisné úvodní kapitoly věnované v únosné míře základním pojmům 
insolvenčního řízení a průběhu insolvenčního řízení, autorka se v již zmíněné zásadní části 
práce velmi detailně věnovala nejen konstataci právní úpravy, ale poukazuje na sporná místa 
zákona řešená v době odevzdání práce pouze judikaturou, občas nejednotnou. To se týká 
zejména aplikace řešení úpadku drobných či bývalých podnikatelů se závazky z podnikání 
formou oddlužení či otázky postavení manželů v procesu oddlužení. Autorka cituje prameny a 
vždy se snaží zaujmout zdůvodněný vlastní názor. 

 

K práci mám několik detailnějších poznámek : Na konci strany 66 a na začátku strany 67 
autorka zvažuje možnost soudu pokračovat v řízení přes neodstranění vad návrhu dlužníka, 
když lze v řízení pokračovat. Uvedená zákonná zásada platí podle o.s.ř. i nalézacím řízení při 
odstranění vad žaloby. Autorka však jde ještě dále a nabádá soud, aby při částečném 
odstranění vad podání by měl soud přihlédnout ke „snaze“ dlužníka nedostatek napravit. 
Myslím, že je otázkou úvahy soudu, zda neodstraněný nedostatek podání, nota bene podání 
v podobě formuláře s návodem, zavdává důvod, aby soud „ocenil“ snahu dlužníka formulář 
vyplnit. Jde o velmi vágní návod, jak by měl soud postupovat. 

Poukaz na přidělování spisů na krajském soudu(strana 79 a 50) beru jako názornou ukázku, 
jak autonomní postup jednotlivého soudu se snaží překonat mezeru v zákonné úpravě, tedy 
z hlediska kvality práce jako klad. 



Přes uvedenou poznámku pokládám práci za velmi pečlivě, poctivě a dobře zpracovanou. Je 
logicky členěna a obsahuje řadu zajímavých výstupů svědčících i o užitečnosti právní praxe 
autorky. Práce je psána dobrým právním jazykem s využitím zdrojů citovaných v poznámkách 
a v seznamu literatury a judikatury. 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 10.10. 2013 

 

 


