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„Oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku“

Kandidátka odevzdala práci na uvedené téma, jejíž celkový rozsah 170 stran (včetně 
úvodu  a  závěru,  seznamu  literatury  a  resumé)  zcela  vyhovuje  příslušným  kvalifikačním 
požadavkům.

Z hlediska systematického je práce podrobně členěna; z tohoto členění  i  po věcné 
stránce vyplývá zájem autorky o dané téma, snaha o jeho komplexní zpracování, stejně jako 
o podrobnější strukturu, jež by jí umožnila se dané látky chopit co nejdůsledněji. 

Autorka  se  v rámci  úvodních  kapitol  věnuje  základním  pojmům  a  prvé  fázi 
insolvenčního  řízení,  následuje  hlavní  jádro  práce,  v němž  se  postupně  zabývá  dílčími 
otázkami, a to velmi podrobně. Z hlediska systematiky zvolené členění práce plně akceptuji, 
je východiskem pro zdařilé zpracování tématu.

Vlastní  téma  práce  je  velmi  aktuální,  moderní  obligační  právo  přináší  jako  jednu 
z hlavních disciplín právě řešení úpadku nepodnikatelů v rámci sanačních metod. Insolvenční 
řízení  v rámci  moderní  konzumní  společnosti  přestává  být  právem  obchodníků,  ale 
koncentruje  se  zcela rovnocenně,  ne-li  so hledem na konkrétní  legislativní  i  ekonomické 
parametry  dokonce  převážně,  na  řešení  úpadku  nepodnikatelů.  Nabízí  se  otázka,  zda  je 
takovýto  vývoj  (pouze)  pozitivní,  avšak  v tomto  směru  se  již  dostáváme  mimo  prostor 
civilního procesu, resp. soukromého práva či práva vůbec, a filosofické úvahy v tomto směru 
jsou ve vztahu k ekonomickým a právním direktivám pragmaticky podřízené.

Z celkového  zpracování  tématu,  ze  způsobu  vyjadřování,  práce  s literaturou  i  s 
judikaturou,  vyplývá, že autorka má o dané tématu přehled, nikoli pouze zájem, seznámila 
se s ním jak v rovině teoretické, tak praktické, plně jej ovládá a je schopna podat přehledný, 
zajímavý  a  pro  čtenáře  přínosný  výklad.  Práce  se  vyznačuje  nejen  obvyklým  popisem 



základních otázek,  ale převládá v ní  aktivní  přístup autorky a  snaha řešit  a  vyjadřovat  se 
k sporným otázkám a zaujímat vlastní postoje a stanoviska.

Autorka prokazuje, že téma v rámci jeho vymezení plně zvládla. 

Z hlediska drobnějších výtek pokládám za stručný komparatistický exkurz směrem na 
východ, když se nabízí jiné možnosti v úpravách řekněme tradičnějších a více inspirujících. Za 
úvahu možná ze strany autorky rovněž stálo více zohlednit dopad NOZ a doprovodné novely 
insolvenčního zákona,  byť  povaha  legislativního procesu se  v době  finalizace  práce jevila 
spíše jako avanturistická než jako spolehlivý pramen k diskusi. 

Práce je způsobilá k ústní obhajobě. V jejím rámci nechť se autorka zaměří na tyto 
otázky:

1)  Na str. 71 - ve vztahu k NOZ – autorka hovoří o benevolenci?
2) Str. 86 – nepoctivý záměr – jak se autorka staví k judikatuře?
3) Duplicitní přihláška – str. 113-4;
4) Problematika zákazu recidivy – ne zcela dostatečně pojednáno;
5) Str. 155 – hranice 30% - jak s tímto číslem pracovat s ohledem na základní zásady 

insolvenčního řízení?
6) Společné oddlužení  manželů – rovněž ve světle dopadu NOZ,  konkretizovat  (§ 

394a).
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