
Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce s názvem „Procesní postavení a činnost insolvenčního správce 

v průběhu konkursu“ je poskytnutí uceleného a komplexního pohledu na konkursní řízení 

z pohledu insolvenčního správce. Práce popisuje běžnou činnost insolvenčního správce 

v konkursu. Sleduje proces správcova ustanovení do funkce a věnuje se popisu jeho činnosti v 

řízení až do okamžiku zproštění funkce insolvenčním soudem, které následuje po zrušení 

konkursu.  

Dalším cílem diplomové práce je upozornění na problémy, které insolvenčnímu správci 

znesnadňují jeho činnost a poukázat na jejich možná řešení. K objasnění některých 

problematických míst konkursního řízení využil autor rozhovoru s insolvenčním správcem se 

zvláštním povolením.   

Práce je rozdělena do tří částí členěných do kapitol. V první (obecné) části práce, autor 

seznamuje čtenáře se základními instituty insolvenčního práva a vysvětluje pozici a vztah 

insolvenčního správce v insolvenčním řízení, jehož způsobem řešení je konkurs. Ve druhé 

(praktické) části práce je čtenáři poskytnut vhled do samotného průběhu konkursu. Práce v této 

části zachycuje konkursní řízení v jeho obvyklých modalitách a podává informaci o tom, jakým 

způsobem probíhá řízení očima insolvenčního správce. Spolu s tím se v této části práce autor 

odkazuje na vybrané elektronické formuláře, prostřednictvím kterých uskutečňuje insolvenční 

správce některá svá podání. Tato část práce zároveň obsahuje odkaz na některá častá podání, 

které insolvenční správce v průběhu řízení využívá. Tato podání jsou pak samostatnými 

anonymizovaný přílohami práce. 

Ve třetí části autor glosuje nedostatky právní úpravy a poukazuje na společenské 

problémy insolvenčního práva, které samotná právní úprava nedokáže odstranit. V této části 

autor také nabízí vlastní postřehy či případná řešení k jednotlivým problematickým bodům. 

Hlavním smyslem práce nebylo poskytnout učebnicový výklad této problematiky, nýbrž 

čtenáři přiblížit právní vztahy, které se dotýkají insolvenčního správce v konkursu a vykreslit 

tak jeho úlohu a činnost v řízení. Spolu s tím pak poukázat na nedostatky právní úpravy a 

některé obtíže, které insolvenčního správce v konkursu provázejí. 
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