
Oponentský posudek diplomové práce Víta Havrdy 

                                   Správa podstaty při řešení úpadku konkursem 

Předložená diplomová práce má rozsah 65 stran vlastního textu, obsahuje 

seznam literatury v členění na monografie včetně Komentářů, odborné články, 

internetové zdroje, judikaturu, dále předepsané resumé a klíčová slova 

v češtině a angličtině. Poznámkový aparát je dostatečný a dosvědčuje, že 

diplomant s literaturou a zejména judikaturou skutečně pracoval. 

Volbu tématu lze jen aprobovat. Relativně nová právní úprava insolvenčního 

řízení i samotného konkursu není bezproblémová a akademické zpracování 

tématu nebo jen některé jeho části je potřebné. Autor zvolil jako téma otázku 

správy majetkové podstaty/majetku dlužníka během probíhajícího konkursu. 

Výklad uspořádal do devíti částí a nečíslovaného Úvodu (bohužel část třetí 

chybí, uvedeny jsou pouze kapitoly 3.2. a 3.3.). To může být jen přehlédnutí, 

k němuž by ovšem nemělo dojít.   

Za závažnější vadu však považuji to, že výklad vlastního tématu je podán značně 

nepřehledně (stejně jako je nepřehledná jeho právní úprava) a zahrnuje i 

otázky, které sem nepatří  (např. problémy s ustanovováním insolvenčního 

správce, otázky jeho odměny, nebo zrušení konkursu). Naopak opomenuty jsou 

některé otázky, které by sem patřily (např. součinnost insolvenčního správce při 

správě podstaty s věřitelským orgánem, se soudem, s dlužníkem samotným). 

Mám zato, že jsou-li ustanovení o tom umístěna v zákonu porůznu, bylo 

diplomantovým úkolem tato ustanovení vyhledat a uspořádat výklad tak, aby o 

správě majetku v konkursu, což je jeho téma, pojednal souvisle a přehledně. To 

se bohužel stalo jen zčásti. Jako oponent konstatuji, že dílčí otázky 

v posuzované práci vesměs zpracovány jsou, ale celek neposkytuje o tématu 

„správy podstaty“ jasný přehled. Zároveň však uznávám, že to je úkol nadmíru 

obtížný , jak pro náročnost tématu samotného, tak pro značnou 

komplikovanost právní úpravy. Proto lze podle mého názoru i tak doporučit 

práci k obhajobě. 

Při obhajobě by měl diplomant rozvést podrobněji, v čem správa podstaty 

spočívá a zejména, jaké úkony správy může správce činit sám a ke kterým 

potřebuje přivolení či rozhodnutí. 

Návrh klasifikace: dobře 

V Praze, dne 24.8.2015                 Prof. JUDr Alena Winterová, oponentka 



 

 


