
Posudek oponentky  

na diplomovou práci Barbory Cetkovské na téma. 

Reorganizace jako finanční forma řešení úpadku obchodní korporace 

 

Předkládaná práce má nadprůměrný rozsah 85 stran vlastního textu. Její téma je originální a 

aktuální,  avšak ne zcela jasně vymezené, resp. soulad názvu a obsahu není důsledný. 

Očekávala bych, že v názvu práce autorka vyjádří, že reorganizace je sanačním a nikoli 

likvidačním způsobem řešení úpadku.   Zásadně však nenamítám proti autorčině zaměření na 

finanční dopady reorganizace (když její sanační povaha je mimo diskusi), pokud se však na ně 

důsledně zaměří.  Autorčino odlišné a osobité pojetí tématu, které naznačuje významnější 

propojení ekonomické a právní stránky reorganizace než bývá u podobného typu prací 

obvyklé,  není proto nepřijatelné.  

Hodnocená práce má celkem sedm částí, přičemž tyto se dále vnitřně člení. Při rozboru  

zvolených institutů postupuje autorka s respektem k vnitřní logice zkoumané problematiky 

když nejprve připomíná vývoj insolvenčního práva, resp. jeho milníky, a současně inspirační 

zdroje (zejm. americký Bancruptcy Act a obě nařízení EU), pak se věnuje subjektům 

insolvenčního řízení, účinkům zahájení insolvenčního řízení,  vlastní reorganizaci  ve velkých 

podrobnostech a posléze pak připomíná první konkrétní  případ povolené reorganizace v ČR. 

Již v úvodních výkladech je zřejmá autorčina výborná orientace v předmětné problematice, 

tím míním nejen reorganizaci, ale insolvenční právo v celé jeho šíři. Důsledně přitom autorka 

používá pojmy platného práva (závod, právní jednání etc.). Autorčin celkový koncept 

zpracování tématu je třeba ocenit, neboť bez znalostí širších souvislostí není možno podat 

fundovaný výklad reorganizace. Dokladem budiž mj. autorčino vysvětlení podstaty, a 

především pak vztahu, obou klíčových principů insolvenčního práva, tj. zásady maximálního 

uspokojení věřitelů a poměrného uspokojení věřitelů.  Toto hodnocení platí i pro části 

následující, které již jsou specifickou a nesnadnou procesualistickou matérií (například výklad 

účastenství v insolvenčním řízení). Jaký je autorčin názor na absentující (legální) definici 

dlužníka? Ačkoli sama dochází v této otázce k celkem přesvědčivému závěru, mohla by 

v rámci ústní obhajoby doplnit, zda by legální definice byla vůbec možná a zda by byla 

účelná, když civilní proces jinak v jiných typech řízení vystačí s dvěma definicemi účastníků 

řízení. Dále by bylo vhodné, aby autorka v rámci ústní obhajoby doplnila důsledky 



vyplývající z výkladu smyslu, podstaty a dopadů výkladu vyšetřovací zásady v citovaném 

soudním rozhodnutí (s. 21 práce).     

    

Část šestá hodnocené práce je jejím těžištěm. V ní se autorka věnuje hlavnímu předmětu 

svého zájmu. Jde o zasvěcené výklady, které se opírají o solidní okruh pramenů, který není 

v případě reorganizace nijak obsáhlý, protože není v praxi frekventována. Autorka v této 

partii prokazuje nejen schopnost práce se zvolenými prameny, ale především velmi dobrou 

znalost platného práva a jeho praktických dopadů. Pokud jde o podmínky reorganizace, staví 

se autorka jednoznačně na stranu názorů, které vidí ve velikosti závodu první a nenahraditelný 

předpoklad úspěšnosti reorganizace. Tyto názory však vychází z podmínek obtížně 

srovnatelných ekonomik. Jaké jsou další argumenty autorky proti snížení „kvantitativní brány 

reorganizace“ (sama  to konečně naznačuje v závěru práce)? Jaký je dále autorčin názor na 

závěry soudu  v citovaném rozhodnutí ohledně zdánlivě konsensuální reorganizace (viz 

str.39)? Konkrétní případ úspěšné reorganizace uvádí autorka (podle závěru své práce) proto, 

aby demonstrovala praktickou aplikaci jí zkoumaných institutů platného práva a současně i 

naplnění smyslu reorganizace a východisko z přechodné krize dlužníka. Práci pak uzavírá 

stručná rekapitulující poznámka. 

Závěr: předložená  diplomová práce splňuje, v několika směrech i převyšuje, požadavky 

kladené na tento typ prací, a to  svým rozsahem, obsahem i způsobem zpracování a je proto 

způsobilá být předmětem ústní obhajoby, ke které jí tímto  

d o p o r u č u j i. 

V rámci ústní obhajoby nechť se autorka vyjádří ke shora uvedeným otázkám. 

Navrhované hodnocení: výborně. 

V Praze dne 29.04.2017 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

oponentka 


