
Posudek rigorosní práce

Mgr. Lucie Čevelové

na téma

„Platná právní úprava oddlužení v České republice ve světle judikatury“

Kandidátka  předložila  práci  na uvedené téma o celkové rozsahu 153 stran (včetně

seznamu použitých pramenů, seznamu zkratek a obvyklých úvodu a závěru). Svým rozsahem

tak práce vyhovuje požadavkům kladeným na práce tohoto druhu.

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

věcné stránce vyplývá zájem autorky o dané téma, snaha o jeho komplexní zpracování, stejně

jako o podrobnější strukturu, jež by jí umožnila se dané látky chopit co nejdůsledněji. 

Autorka se zabývá zásadním a aktuálním tématem, tedy hlavní variantou sanačního

řešení úpadku dlužníka nepodnikatele. Dané téma je s ohledem na stále převládající čerstvost

právní úpravy a vstřebávání prvních praktických zkušeností s její aplikací vysoce aktuální a

přínosné.

Práce je členěna do 10 kapitol, v úvodní kapitole se autorka věnuje obecným otázkám

včetně historie,  definicím základních pojmů insolvenčního řízení jako takového, vlastnímu

zahájení  insolvenčního  řízení  a  projednání  insolvenčního  návrhu,  kapitola  5.  se  zabývá

problematikou insolvenčního správce.  Až v kapitole 6. (od strany 42) se práce začíná věnovat

vlastnímu institutu oddlužení, což pokládá za jistý defekt. Po historii v této kapitole se až 7.

kapitola  začíná  zabývat  problematikou,  kterou  autorka  čtenáři  v názvu  práce  nabízí.



Negativem je pro mne i  to,  že hned prvním otázku,  kterou autorka řeší,  je dopad revizní

novely (7.1),  v němž se následně zabývá jednotlivostmi,  ale  části  7.2,  7.3 … nenásledují.

Kapitola 8 je věnována oddlužení z pohledu dlužníka, kapitola 9. z pohledu věřitele, což by

bylo vhodné pro aplikační příručku či bedekr určený tomu či onomu procesnímu subjektu,

avšak  v rámci  daného  druhu  práce  to  nepokládám  za  nejvhodnější.  Plusem  pro  autorku

v tomto  směru  je,  že  nejde  o  primární  kritérium,  ale  jakési  sekundární  vymezení  daných

kapitol.  Na  závěr  práce  jsou  řazeny  dvě  velmi  stručné,  apendicitivní  kapitolky  10  a  11

věnované úlohám správce a soudu při oddlužení. Zde jejich ne zcela dotažená systematičnost

vynikne  zvláště.  Vhodnější  mohlo  být  zabývat  se  – i  ve světle  judikatury – jednotlivými

dílčími instituty do větší hloubky, uvedené kritizované kapitoly se poněkud cíli i druhu práce

vymykají.

Práce je ukončena stručným závěrem, kde se autorka snaží vyvodit z dílčích závěrů

určité celkové shrnutí.

Uvedené výtky nejsou bezvýznamné, avšak zároveň je nepokládám za fatální – sama

práce tím sice na kvalitě ztrácí, nikoli ovšem tak, aby nebyl cíl práce dostatečně naplněn.

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

s rozvíjející se judikaturou, je zřejmé, že autorka má o dané téma zájem, seznámila se s ním,

ovládá jej a je schopna podat i přehledný výklad. Škoda, že svou pozornost nadměrně věnuje

obecným otázkám, které mohly být pojednány v rámci širšího úvodu stručněji. Z práce jako

celku převládá snaha řešit a vyjadřovat se k sporným otázkám a zaujímat vlastní postoje a

stanoviska.

Práce vykazuje odbornou erudici autorky, v zásadě se v ní nevyskytují žádné vážnější

věcné nedostatky. 

Práce je způsobilá k ústní obhajobě, v jejímž rámci nechť se autorka zaměří na tyto

otázky:

1) Kombinace způsobů oddlužení – ve světle  judikatury i dle vlastního názoru

autorky.

2) Možnosti oddlužení právnických osob.
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