
Posudek vedoucího diplomové práce Tomáše Kadlece na téma „Insolvenční zákon a jeho 

zneužití“. 

 

 

 

 

Práce byla odevzdána v dubnu 2016 a má 62 strany vlastního textu. 

 

Diplomant si vybral ze široké škály problematiky insolvenčního řízení velmi praktický a 

velmi aktuální problém, tj. zneužití práva podat návrh na insolvenci, a to jak věřitelem , tak i 

dlužníkem. Uvedená oblast se logicky stala aktuální po účinnosti insolvenčního zákona, kdy 

v insolvenčním řízení jsou v podstatě veškeré procesní úkony účastníků řízení a soud  veřejně 

přístupné v insolvenčním rejstříku. Každý prvek práva má dvě strany- využitelnou i 

zneužitelnou. Té druhé, negativní se všímá diplomant a snaží se postihnout alespoň základní 

možnou obranu proti zneužití práva. Vývěr tématu je podle mého soudu velmi aktuální a na 

rozdíl od více frekventovaných témat je výběr judikatury i odborné literatury užší . V práci 

jsou viditelně promítnuty i osobní poznatky diplomanta z jeho praxe, což vítám. 

Pokud se jedná o metodu tvorby práce  a struktury práce, po nutném stručném úvodu, kdy 

diplomant definuje dále užívané procesní instituty se  věnuje vlastnímu tématu. Zvlášť a dosti 

podrobně se věnuje předběžným opatření jako nástroji proti procesní šikaně, možnosti 

odškodnění, resp. likvidaci vzniklé újmy menší část práce je věnována i vazbě na trestní 

právo. Kladně hodnotím i srovnání s britskou úpravou, kde autor zhodnotil své zkušenosti ze 

zahraničního studia. V závěru práce se diplomant stručně dotýká i legislativy de lege ferenda 

a zde bych uvítal trochu větší prostor, například zda by nemohlo být využito pro procesní 

vztahu v ČR  něco ze zahraniční úpravy ? 

K práci mám pouze několik poznámek : 

- Na straně 20 druhý odstavec shora je uvedeno, že v rámci ochrany před šikanou 

dlužníka lze použít i institut separace nákladů řízení vzniklých zaviněním účastníků. 

Podle § 147 OSŘ se uvedená separace týká i nákladů vzniklých náhodou, ale uniká 

mi, v jaké fázi řízení by bylo možné § 147 OSŘ užít ? Ve vlastním insolvenčním 

řízení náhrada nákladů nemá místo a v incidenčních sporech zákon v podstatě převzal 

dikci § 147 OŠŘ. Tuto poznámku píši s vědomím, že diplomant cituje pramen.  

- Na straně 24 u užitého příkladu z praxe dávám v úvahu, zda je třeba uvádět plné 

označení účastníků řízení ? 

- Na straně 33 připomínám, že výraz „ První republika“ je užívaným názvem a píše se 

s velkým počátečním písmenem. 

 



Práce je psána dobrým jazykem s užitím citovaných zdrojů. Práci proto doporučuji 

k obhajobě: 

V rámci obhajoby bych chtěl znát názor diplomanta, zda by ve smyslu některých 

legislativních návrhů bylo možné šikaně do jisté míry zbránit odsunem okamžiku zveřejnění 

návrhu ve insolvenčním rejstříku ? Mám ti na mysli právo soudu, nikoliv obecnou úpravu 

v zákoně. 

 

Práci hodnotím známkou „ Výborně“ 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 21.4. 2016 


