
  

Posudek rigorosní práce

Mgr. Táňy Šůsové

na téma

„Práva a povinnosti fyzické osoby v řízení o oddlužení“

Autorka předkládá diplomovou práci s žádostí o uznání za práci rigorozní. Jde přitom 

o  práci  na  dané  téma  v celkovém  rozsahu  150  stran  (včetně  seznamu  pramenů,  shrnutí, 

abstraktu a příloh - samotná stať má pak cca 120 stran), čímž z hlediska formálního naplnila 

požadavky kladené na práce tohoto druhu.

Práce je co do systematiky členěna do 8 stěžejních kapitol (vedle úvodu a závěru), 

v nichž se autorka zabývá jak obecnými,  tak zvláštními  otázkami.  Po stručných úvodních 

pasážích  (historie  a  prameny,  vymezení  pojmů)  se  autorka  zabývá  specifickými  fázemi 

insolvenčního  řízení  při  řešení  úpadku  dlužníka  oddlužením.  Po  kapitole  4.  Věnované 

zahájení  řízení  následuje  kapitola  5.  Zaměřená  na  přehled  práv  a  povinností  dlužníka  po 

zahájení řízení, v kapitole 6. Je popsáno řízení do rozhodnutí o úpadku, následuje (kap. 7.) 

popis rozhodnutí soudu o povolení oddlužení a (kap. 8.) rozhodnutí o schválení oddlužení. 

Práci systematicky uzavírá kap. 9. Věnovaná splnění oddlužení a skončení řízení. Následuje 

stručný závěr, za práci autorka řadí přílohy,  a to vzor návrhu na povolení oddlužení, smlouvu 

o  důchodu  jako  přílohu  návrhu  a  žádost  o  osvobození  od  placení  dluhů.  Z hlediska 

systematiky i zařazení příloh v daném pojetí i rozsahu nemám vůči práci zásadních námitek.

Autorka zvolila vysoce aktuální téma, stávající hospodářská situace klade na aplikaci 

sanačních forem řešení úpadku stále nové výzvy, a i když lze po několika letech zkušeností 

s oddlužením říci, že základní otázky máme vyřešeny, platí i to stále jen v hrubých obrysech a 



aplikační  praxe  přináší  každým  dnem  nové  a  nové  problémy.  Autorka  usiluje  o  podání 

komplexního obrazu zpracovaného tématu, zabývá se jak obecnými teoretickými otázkami, 

konfrontuje aplikační praxi s těmito obecnými pravidly, ale zabývá se i určitými specifickými 

problémy, které teprve na svou odezvu v rovině teoretické i aplikační teprve čekají.

Přístup autorky, který je velmi metodický a pečlivý, se projevuje mj. i v podrobném 

členění práce, kdy se zabývá velmi detailně i problematikou hmotněprávní a jejím dopadem 

na obecnou procesní problematiku (např. ručení, společné jmění manželů a jejich dopady na 

řízení).

Autorka prokazuje, že pracuje s relevantními prameny velmi komplexně, postihuje jak 

odbornou literaturu, tak judikaturu, snaží se i o pohled komparatistický, byť zde již s ohledem 

na  priority,  jež  si  zvolila,  nemá  k tomuto  prostor.  Velmi  pozitivně  hodnotím  pozornost 

věnovanou  problematice  právě  společného  jmění  –  např.  str.  90,  kde  si  všímá  i  zásadní 

teoretické či spíše filosofické otázky – existence a mezí soudcovského práva.

Mám-li  v posudku vyjádřit  i  určité  výtky,  učiním tak  – v poslední  době se v dané 

otázce aplikace oddlužení objevuje nový fenomén – forum shopping v rámci Evropské unie – 

je tento jev autorce znám a jaký má na něj  názor? Rovněž s ohledem na péči věnovanou 

související hmotněprávní problematice poněkud postrádám výhled směrem k dopadu nového 

občanskému zákoníku, kde je magické datum 1. 1. 2014 příliš blízko na to, aby tyto dopady 

nebyly alespoň v určitých souvislostech zmíněny.

Jinak  hodnotím  práci  pozitivně  jako  plně  způsobilou  k ústní  obhajobě,  při  níž 

doporučuji soustředit  se vedle výše uvedených výtek ještě na problematiku kogentnosti či 

dispozitivnosti způsobů oddlužení de lege lata i de lege ferenda.

Práce pak splňuje podmínky pro uznání za práci rigorozní.

JUDr. Petr Smolík, Ph.D.

V Praze dne 15. listopadu  2012


