Oponentský posudek diplomové práce Henricha Horňáka
Oddlženie– jeden zo sanačných zposobov riešenia úpadku (slovensky)
Diplomová práce má přiměřený rozsah 61 stran vlastního textu, obsahuje 3
přílohy (grafické), seznam použité literatury vč. judikatury, resumé a klíčová
slova v slovenštině/češtině a angličtině. Bohatý poznámkový aparát
dosvědčuje, že s literaturou diplomant pracoval.
K rozvržení práce: práce má 6 částí, jádrem výkladu je část třetí (Všeobecný
pohled a předpoklady oddlužení), část čtvrtá (Řízení před rozhodnutím o
úpadku) a část pátá (Řízení po rozhodnutí o úpadku). Naproti tomu část druhá,
nazvaná Průřez insolvenčním řízením, vybočuje z tématu jako taková a nadto
ani není průřezem: věnuje se totiž nahodile některým institutům insolvenčního
řízení (jako jsou subjekty, doručování atd.), avšak některé zcela pomíjí (např.
majetková podstata atd.). Některým obecným otázkám insolvenčního řízení se
autor věnuje i jinde (např. kap. 4.4., 4.5.), což lze zčásti přičíst i složité
systematice samotného zákona. Vlastním tématem se tak autor zabývá až od
str. 17, což představuje téměř třetinu práce, kterou mohl raději věnovat
hlubšímu rozboru a odůvodnění relativně nových sanačních řešení oproti
dřívějšímu konkurznímu právu.
Jinak však práce představuje solidní a důkladné, byť značně popisné, zpracování
tématu v aktuální právní úpravě, včetně některých dílčích návrhů de lege
ferenda, jak vyplývají z excerpované časopisecké literatury. Závěrečná část pak
popisuje právní úpravu řešení úpadku v USA. Práce tak odpovídá požadavkům
na diplomové práce kladeným a je způsobilá k obhajobě. K ní doporučuji, aby se
diplomant vyjádřil k následujícím otázkám:
- Jaký je rozdíl mezi konkursem jako likvidačním způsobem a konkursem jako
sanačním způsobem řešení úpadku (§ 398 odst. 2 IZ)
- Je soud vázán dlužníkovým návrhem na způsob oddlužení ?
- Ke str. 46 – jaký má autor názor na řešení společného oddlužení manželů ?
- Ke straně 50 dole – považuje výklad § 414 odst. 3 ve vztahu k ručiteli (tak jak
se podává z rozsudku NS) za správný ?

- Co by diplomant považoval z popsaného amerického právního řešení za
inspirativní pro nás ?
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