
Posudek vedoucího diplomové práce Petry Ďurovičové na téma „ Právní vztahy 
k majetkové podstatě v insolvenčním řízení“. 

 

 

 

 

 

 

Autorka si vybrala z procesu insolvence téma, které prolíná prakticky všemi způsoby řešení 
úpadku dlužníka podle insolvenčního zákona. Výsledkem je logicky a dá se říci úplný přehled 
vztahů k majetkové podstatě, tedy téma hodnotím jako dobře vybrané a aktuální. 

Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují a jsou psány přehledně a věcně bez 
zbytečných detailů. Na první a nezasvěcenný pohled se téma jeví jako relativně 
bezproblémové, ve srovnání s jinými fázemi insolvenčního řízení, ale autorka přesvědčuje o 
opaku. Právě zjišťování majetkové podstaty dlužníka, které tvoří páteř a základ pro další 
postup správce a soudu, zakládá další procesní problémy, zejména v podobě vzniku 
incidenčních sporů. Těm se autorka rovněž věnuje a do přílohy zařadila vzor vylučovací 
žaloby, vedle vzory odpůrčí žaloby a soupisu majetkové podstaty. 

Autorka se nevyhýbá aplikačním problémům, které v práci cituje a kdy v konečné fázi 
vyslovuje samostatný a zdůvodněný názor na jejich řešení. 

K práci mám několik drobných poznámek a připomínek: 

 

Na straně 3 je uvedeno, patrně omylem při psaní, že insolvenční řízení je zahájeno dnem 
podání insolvenčního návrhu. S ohledem na erudovaný obsah práce tento lapsus pokládám 
spíše za písařskou chybu než za úmysl autorky. 

 

Podobně na straně 16 je uvedeno, že při zjišťování majetkové podstaty může osoba 
předvolána ke svědeckému výslechu. Z kontextu není patrno, zda tomuto výslechu nemá být 
podroben i dlužník, což s ohledem na jeho postavení účastníka řízení není možné a je 
sankcionován, jak je ostatně dále v práci uvedeno, podle zvláštních ustanovení trestního 
zákona. 

Práci hodnotím jako velmi dobrou s tím, že autorka podrobně cituje zdroje použité při 
zpracování práce. 



Při obhajobě, kterou doporučuji, by se autorky mohla podrobněji zmínit k možným dopadům 
nového občanského zákoníku na proces insolvence, zejména pokud se jedná na nové pojetí 
neplatnosti právního jednání. 

Práci hodnotím stupněm : Výborně 
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V Praze dne 10.8. 2013 

 


