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                         Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení 

 

Předložená diplomová práce má rozsah 55 stran vlastního textu, obsahuje 

seznam použitých pramenů, který je dostatečný, dále abstrakt a klíčová slova 

v češtině a angličtině. 

Volba tématu pro zpracování je vhodná, protože jde o problematiku velmi 

aktuální a navíc mimořádně obtížnou. Vzhledem k této obtížnosti se diplomant 

zhostil zadání uspokojivě. Práce vyčerpává celé zadané téma v rámci zák.č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění 

dalších zákonů. Neobsahuje zásadní věcné chyby, je vhodně členěna, 

poznámkový aparát je bohatý a svědomitě odkazuje k veškeré použité 

literatuře popř. judikatuře. Jako slabé místo práce však uvádím její popisnost a 

zjevnou závislost na těchto pramenech (zejména na monografické a 

komentářové literatuře), přejímání jejich závěrů bez náležitého vlastního 

kritického přístupu. Byť je třeba připustit obtížnost takového přístupu, měl se 

diplomant alespoň někde o to pokusit. 

Pro příklad uvádím, že místo celé prvé části (z celkových pěti), uvádějící na osmi 

stranách obecně pojem a zásady insolvenčního řízení, což beztak překračuje 

rámec tématu, se autor mohl kriticky sám zamyslet nad proklamovanou 

zásadou par conditio creditorum a jejím legislativním provedením (viz aktuální 

znění § 168 IZ) a nad legislativními tendencemi v tomto smyslu. Dále musím 

diplomantovi vytknout, že při uvedené závislosti na literatuře, což řeší pro účely 

diplomové práce zkrácenou reprodukcí textů, se někdy dopouští zkreslení 

významu, např. na str. 16 výklad o odkládací a rozvazovací podmínce, nebo na 

str. 24-25, kde řadí pohledávky vyloučené z uspokojení do jedné řady s těmi, 

které věřitel prostě neuplatnil, a o nichž pak nelze říci, že „ jimi zákon zasahuje 

do práv věřitelů“. Nebo v části 3.3. se mezi dispozice s přihláškou (jako projevu 

dispoziční zásady) řadí i odmítnutí vadné přihlášky soudem. Podobných případů 

je v práci celá řada. 

Práce je napsána celkem správným odborným jazykem, jen s občasnými 

chybami a neopravenými překlepy. Z formálních nedostatků ještě upozorňuji na 

nevhodnost zkratky Autor, kterou autor sám sebe označuje. To nevadí sice 

věcně, ale v češtině působí slovo Autor s velkým A uprostřed věty neústrojně. 

Práci lze doporučit k obhajobě. Při ní by se měl diplomant vyjádřit zejména 



- K názoru reprodukovanému na str. 41 ohledně účasti resp. neúčasti 

insolvenčního správce na přezkumném jednání. Jaký je názor 

diplomantův ? 

- K názoru reprodukovanému na str. 44, že důvodem popření pohledávky 

může být nedostatek aktivní legitimace. Jaký je názor diplomantův ? 

- K názoru, že přebytek zpeněžení předmětu zajištění má připadnout 

dlužníkovi (str. 48), nikoli do majetkové podstaty. Jaký je názor 

diplomantův ? 

- Konečně k názoru, který uvádí v poslední větě svého Závěru (na str. 55), 

o nepříznivých důsledcích pro věřitele, kteří svá práva v insolvenčním 

řízení opomíjejí. Co zejména má diplomant na mysli ? 
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