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Autorka si z okruhu právní úpravy insolvenčního řízení zvolila téma, které je vysoce aktuální. 
Oproti klasickému řešení úpadku dlužníka je sanační způsob řešení úpadku podnikatele 
formou reorganizace stále v soudní praxi „bílou vránou“, když naproti tomu řešení úpadku 
nepodnikatele formou oddlužení má vzrůstající tendenci. Proto již za výběr tématu, kdy 
literatura i judikatura nejsou zatím příliš bohatým zdrojem, musím autorku pochválit. 

Pro dokreslení a srovnání autorka v části práci srovnává aplikaci reorganizace s právní 
úpravou Francie, což je rovněž chválihodné. 

Autorka bohatě překročila povinný minimální počet stran a z jednotlivých částí práce je 
patrno, že autorka byla schopna ještě širšího záběru. 

Práce není psána v praxi diplomantů dosti obvyklých způsobem, tj. popisováním textu 
zákona. Líbí se mi autorčin v podstatě lakonický a věcný styl, kdy se zabývá řadou dosud 
sporných částí právní úpravy s tím, že cituje připravenou a v době odevzdání práce dosud 
neúčinnou novelu zákona, kterou logicky řadí do kontextu s dosavadní právní úpravou. 

Autorka pouze nekonstatuje aplikační problémy, ale pokouší se je sama řešit. Práci velmi 
oživují přehledné grafy a tabulky, které nejsou obvyklým opisem oficiálních zdrojů, ale 
opírají se o vlastní průzkum autorky. 

Práci lze do jisté míry vytknout absenci samostatné části obsahující názory de lege ferenda, 
ale na druhé straně řadu takových úvah obsahují jednotlivé části práce. 

 

K práci mám jen několik připomínek detailní povahy: 

Na straně 18 bod 5 autorka konstatuje, že insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy bezvadný 
insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. Na straně 19 třetí odstavec shora autorka 
uvádí, že se insolvenční řízení zahajuje vyhláškou, kterou insolvenční soud zveřejní 
v insolvenčním rejstříku. Je tedy řízení zahájeno na základě úkonu účastníka nebo až úkonem 
soudu ? 

Na straně 20 bod 5.1. autorka uvádí, že v případě nepodání insolvenčního návrhu osobami 
uvedenými v § 98 IZ mají tyto osoby objektivní odpovědnost za škodu. Autorka uvedený 
charakter odpovědnosti blíže nezdůvodnila. 

Práce obsahuje přesné citace použitých zdrojů pro její zpracování. 



V rámci obhajoby bych uvítal diskusi na téma možnost pokračovat v projednání incidenčního 
sporu po pravomocném ukončení insolvenčního řízení ( viz strana 75), kde se mi jedná o 
procesní stránku věci, např. ve srovnání s exekučním řízením. 

Práci jako velmi dobrou doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou : Výborně. 

JUDr. Tomáš Pohl 

 

V Praze dne 11. 8. 2013 

 

 


