
Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Radka Krause na téma „ Limity reorganizace 
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Práce byla odevzdána v červnu 2013 a má 120 stran vlastního textu, takže splňuje základní 
formální požadavek na rigorózní práci. 

 

Autor, jak vyplývá již z názvu práce, se nespokojil jen obecnějším popisem řešení úpadku 
dlužníka reorganizací, ale snaží se zamyslet nad stavem, kdy je reorganizace nejen soudem 
povolena, ale po skončení řízení má pro dlužníka předpokládaný ekonomický efekt. 

Je chvályhodné, že autor využil i svých studijních zkušeností z Německa a v úvodu se zabýval 
i právní úpravou reorganizace v její „pravlasti“, tj. v USA. 

Je potěšitelné, že práce nezůstala na úrovni teoreticky popisné, ale autor využívá svých 
praktických zkušeností.  

Práce je členěna do osmi částí. V první části autor definuje reorganizaci, v části druhé je 
zařazen stručný historický vývoj, v části třetí a čtvrté jsou obsaženy již zmíněné zahraniční 
právní úpravy. Část  pátá je nazvána „Insolvenční zákon“ a charakterizuje základní pojmy a 
způsoby řešení úpadku. Vlastní téma začíná v části šesté a pokračuje v části sedmé, věnované 
reorganizačnímu plánu. Osmé části obsahuje analýzu současné právní úpravy a úvahy de lege 
ferenda. 

Striktně řečeno- autor v podstatě odpovídá na téma práce až v části osmé, ale takto podle 
mého soudu nelze práci „odbýt“, protože bez předcházejících části by práce nemohla do osmé 
části vyústit. 

K textu mám jen několik drobných poznámek: 

Na straně 69 se autor zamýšlí nad vhodností zákonného limitu v počtu zaměstnanců. Není mi 
zcela jasné, zda autor přijímá závěr, že reorganizace by nezávisela na jakémkoli zákonném 
minimálním limitu a postačil by pouze princip založený na dohodě jakéhokoli dlužníka- 
podnikatele s věřiteli, což ale dnes zákon umožňuje ? 



Na straně 70 příliš nerozumím dělení na reorganizaci dlužníka a reorganizaci jeho podniku. 
Prosím autora o bližší vysvětlení. 

Přes tyto poznámky pokládám práci za zdařilou s tím, že autor dosáhl cíle vytčeného v názvu i 
v úvodu práce. Práce je psána dobrým právním jazykem s využitím zdrojů obsažených 
v poznámkách. 

 

Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 

V Praze dne 10.10. 2013 


