
Posudek 

oponenta

rigorosní práce

Mgr. Ondřeje Chovance

na téma

„Insolvenční řízení z pohledu zajištěného věřitele“

Kandidát  předložil  práci  na  uvedené téma o  celkovém rozsahu  141  stran  (včetně

úvodu a závěru, jakož i seznamu literatury a použitých zkratek). Svým rozsahem tak práce

vyhovuje příslušným kvalifikačním požadavkům.

Z hlediska systematického je  práce podrobně členěna; z tohoto členění i  po věcné

stránce vyplývá zájem autora o dané téma, snaha o jeho komplexní zpracování, stejně jako o

podrobnější strukturu, jež by mu umožnila se dané látky chopit co nejdůsledněji. 

Autor se v úvodu věnuje historii, následuje obecný náhled na insolvenční řízení jako

takové a přehled jeho zásad; vlastnímu tématu se autor začíná věnovat v kapitole 5, kde se

zabývá  pojmem  zajištěného  věřitele.  Vlastnímu  průběhu  insolvenčního  řízení  z pohledu

tohoto typu věřitele se věnuje od zahájení  řízení kapitola 6. – insolvenční návrh, v níž se

autor zabývá podrobněji zvláštností návrhu věřitele zajištěného (kap. 6.7). Jakousi popisnější

vloženou kapitolu tvoří kap. 7. věnovaná úpadku, kde se autor vrací k obecnému náhledu,

přičemž své téma na dosti delší dobu v podstatě opouští. To samé platí i pro následující kap.

8.  (jiná  rozhodnutí  o  návrhu).  Až  na  straně  80  se  autor  začíná  zase  zabývat  vlastním

tématem,  a  to  v rámci  přihlášky  (kap.  9.).  Následující  kapitola  10.  je  opět  jak  obecným

názvem,  tak  obecným  zaměřením,  spíše  popisem,  než  vhledem  do  zvláštností  daných

zvoleným tématem. Samostatný prostor v rámci dílčího členění by si jistě zasloužilo klasické

téma – předmět zajištění  v rámci majetkové podstaty,  jakož i  pokyn zajištěného  věřitele

v rámci  jeho zpeněžování.  Obě tato  témata  jsou  však  „utopena“  v obecnostech,  a  to jak

systematicky, tak v rámci vlastního pojednání, jež jim autor samozřejmě věnuje.  Na závěr

práce autor  uvádí  dílčí  náměty z pohledu budoucích úprav zákona,  před samotný  vlastní



závěr nesystematicky řadí resumé, což ale je spíše formální, než věcné pochybení. Z hlediska

systematiky lze zvolené členění práce akceptovat, byť s výše uvedenými výhradami, které se

pak následně promítají do obsahové roviny.

Téma práce  je  aktuální,  postavení  zajištěného věřitele  v procesu a  v insolvenčním

řízení  zvlášť,  je  mj.  i  s ohledem na recentní  hmotněprávní  i  procesní  úpravu  stále  velmi

aktuální. Z tohoto pohledu hodnotím autorovu volbu tématu velmi pozitivně.

V rámci  obsahu  práce  se  negativně  projevuje  již  výše  naznačené  příliš  obecné

zpracování tématu. Pro čtenáře je to zápor především proto, že autor mohl svou energii více

zaměřit na specifická mikrotémata. Zcela např. postrádám zvláštnosti postavení zajištěného

věřitele  podle  způsobu  řešení  úpadku  a  rovněž  jako  jistý  nedostatek  pociťuji  absenci

komparačního  ohledu  do  některé  zásadní  zahraniční  úpravy.  V zásadě  se  však  dá

konstatovat, že autor svůj cíl splnil.

Z celkového  zpracování  tématu,  ze  způsobu  vyjadřování,  práce  s literaturou  i  s

judikaturou, je zřejmé, že autor má o dané téma zájem, seznámil se s ním, ovládá jej a je

schopen podat i vcelku zajímavý a čtivý výklad. Škoda, že se čas od času nevyhne popisnějším

partiím, ale z práce jako celku převládá snaha řešit a vyjadřovat se k sporným otázkám a

zaujímat vlastní postoje a stanoviska.

Autor  prokazuje,  že  téma  v rámci  jeho  vymezení  v zásadě  zvládl.  Z hlediska

obecnějšího  hodnocení  postrádám  určité  systematicky  hodnotící  pasáže,  takové  autor

předkládá  spíše  izolovaně.  Rovněž  bych  uvítal  jisté  komparativní  ohlédnutí,  alespoň

v některých bodech. 

Práce je způsobilá k ústní obhajobě. V jejím rámci nechť se autor zaměří zejména na

tyto otázky:

1) Jaké je postavení zajištěného věřitele v rámci přezkumného řízení?

2) Jak  se  liší  postavení  zajištěného  věřitele  v rámci  jednotlivých  způsobů  řešení

úpadku?
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