
Posudek konzultanta rigorózní práce Mgr. Lucie Čevelové na téma „ Platná právní 
úprava oddlužení v České republice ve světle judikatury“. 

 

 

 

 

 

 

 

Práce má 133 stran vlastního textu, čímž splňuje základní formální náležitost jejího posouzení 
jako práce rigorózní. 

 

Autorka se vybrala téma, které je zdánlivě poměrně prozkoumané a frekventované, ale tento 
závěr není pravdivý. Zavedení institutu oddlužení jako způsobu řešení úpadku dlužníka 
znamenalo konec sporadického výskytu sanačního způsobu řešení úpadku, tj. pomocí 
vyrovnání upraveného v ZKV. 

Autorka zvolila velmi dobrou metodu, když  stěžejní část práce začínající již na straně 48 
doslova „nabila judikaturou“, jak ostatně vyplývá z i z názvu práce. Při pečlivém čtení velmi 
pečlivě napsané zjišťuji, že autorka v podstatě odhalila legislativní vývoj insolvenčního práva, 
kdy kazuistika opřená o judikaturu, se stává základ pro další novely, které nejsou jen 
revizními, ale zásadními. To platí zejména pro postupný vývoj aktivní legitimace dlužníka, 
který je oprávněn podat návrh na oddlužení. Zde se autorka kriticky zmiňuje o rozhodovací 
činnosti zejména odvolacích soudů, které jdou někdy ve své rozhodovací činnosti nejen „po 
hraně“, ale i „za hranu“ zákona, mám tím na mysli současnou podobu zákona. 

Druhým velkým problém, jemuž se autorka obsáhle věnuje, je společné oddlužení manželů, 
které ani po revizní novele zákona není bez problémů.  

Uvedené části práce pokládám za stěžejní, aniž bych nějak oslaboval části další. Vzhledem 
k rozsáhlému textu práce mohu konstatovat, že autorka nebyla motivována  dosažení 
minimální počtu stran vlastního textu, ale snažila se do práce zařadit v podstatě všechna 
ustanovení zákona související s oddlužení, tj pozice dlužníka jako navrhovatele, pozice 
věřitele i postavení správce a soudu. Jednotlivé části jsou sestaveny logicky a navazují na již 
mnou citované vytýčení a rozbor dvou hlavních problémů zákona, upravených v revizní 
novele.  



Shrnu-li , co jsem uvedl shora, autorce se podařilo napsat velmi zdařilou práci, která se velmi 
dobře čte. Jak z názvu vyplývá, v práci jsou i četné citace zdrojů uvedených v poznámkách. 
Práce je psána dobrým jazykem. 

K práci nemá detailní kritické poznámky, ale v podstatě bych se chtěl zmínit jen o dále 
uvedených detailech : 

- Zcela souhlasím se závěrem na straně 54, že na rozdíl od reorganizace, citelně chybí 
striktní požadavek souhlasu věřitelů, jak je tomu v případě reorganizačního plánu . 

- Na straně 71 je zmínka o odmítnutí návrhu v případě nedostatku aktivní legitimace 
namísto zamítnutí návrhu. Autorka uvedenou úpravu nazývá eufemisticky výjimkou, 
já bych ji nazval legislativním lapsem. 

- Na straně 77 je řešen rozdíl v důsledcích mezi zpětvzetím návrhu na oddlužení a 
insolvenčního návrhu. Otázka je, zda uvedený dvojí dopad obstojí z hlediska zásad 
spravedlivého procesu, když pro nepodnikatele zákon nestanoví povinnost v případě 
existence úpadku dlužníka podat na sebe insolvenční návrh ? 

 

Práci jako velmi dobrou doporučuji k obhajobě. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 1.5. 2015 


