
1 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO  DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Jméno diplomanta: Barbora Cetkovská 

 

Téma práce: Reorganizace jako finanční forma řešení úpadku obchodní korporace 

 

Rozsah práce: 85 stran vlastního textu 

 

Datum odevzdání práce: viz IS 

1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Autorka zvolila značně náročné téma, protože reorganizace jako forma řešení úpadku 

dlužníka patří k nejobtížnější právní úpravě v insolvenčním zákoně a dále přetrvává nízká 

četnost tohoto řešení úpadku v praxi soudů. Tím je do jisté míry zúžen i výběr judikatury a 

odborné literatury. Proto i před relativně delší účinnost zákona lze výběr téma stále označit 

jako téma nové. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody: 

 

Navazuji na bod 1) a dodávám, že východiskem pro zpracování práce jsou nejen poznatky 

z tuzemska, ale i ze zahraničí a v práci jsem v úvodních částech nalez věcný rozbor vzniku 

zákona navazujícího na úpravu v USA a následnou v SRN. Teoretické znalosti se u tohoto 

řešení úpadku nesoustřeďují pouze na znalosti právní , ale do jisté míry je třeba znát zejména 

ekonomické souvislosti. Autorka do názvu práce dala výra „ finanční řešení“, ale spíše bych 

byl pro obecnější pojem sanační řešení. Dále do názvu vtělila řešení u obchodních korporací, 

což spíše odpovídá soudní praxi, kdy řešení úpadku podnikajících fyzických osob zůstává 

pouze jen teoretickou vizí. Metodicky je práce zpracována přehledně, když nutné obecné 

poznatky a závěry jsou soustředěny jen na nutnou míru a převážná část práce se věnuje 

tématu. 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je členěna do šesti částí plus závěr. Jednotlivé části na sebe logicky navazují a pouze jen 

nekopírují „řazení zákona“, ale často odbočují a vracejí se k předchozím poznatkům, aniž by 
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to bylo na úkor přehlednosti a srozumitelnosti práce. Závěrečná část se zamýšlí i nad 

možnými legislativními změnami. 

4. Vyjádření k práci: 

Práci pokládám za zdařilý projekt analýzy jednoho z možných řešení úpadku dlužníka. Práci 

oživuje i včlenění konkrétní soudní reorganizačního řízení, s nímž se autorka nepochybně 

v praxi setkala. Praktické poznatky autorky jsou obsaženy i v jiných částech práce, práce 

proto není jen „suchou teoretickou literou“, což ji oživuje. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: autorka svůj cíl splnila 

- logická stavba práce: viz bod 3) 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací:  

Práce pracuje s bohatou judikaturou a odbornou literaturou , které jsou v práci citovány 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu):  

Práce je velmi dobrou analýzou tématu ( viz předchozí body) 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

-strana 22 první odstave shora: Ne každý věřitel se stane účastníkem až přihláškou ( viz. např. 

věřitel fin. instituce) 

- stran 24 druhý odstavec shora : jsou pohledávky na roveň postavené, které by vznikly i bez 

insolvence- např. mzda nebo výživné 

- strana 28 první odstavec- s citované věci není jasné, o co šlo ? 

- strana 31 první odstavec : nerozumí větě, že jde o zachování závodu a ne nutně existence 

dlužníka ?  

- na straně 33 první odstavec jsem poněkud zmaten názorem VS Olomouc, zdá se mi 

v rozporu se zákonem 

Při obhajobě by se mohla autorka, i v návaznosti na své názory v závěru práce zamyslet nad 

tím, zda počet úspěšných reorganizací lze rozšířit změnou právní úpravy, tj. jejím určitým 

„změkčením“ podmínek, podobně, jak je uvažováno při oddlužení.  

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  
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Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň:  

Navrhuji známku : Výborně 

 

V Praze dne 22.4. 2017 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 


