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Jméno diplomanta: Matěj Košťál 

Téma práce: Procesní postavení a činnost insolvenčního správce v průběhu konkursu 

 

Rozsah práce: 69 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: viz IS 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Autor zvolil téma, které skutečně není v této podobě předmětem analýz v odborné literatuře. 

Navíc autor zvolil v rámci insolvenčního řízení činnost správce pouze v likvidační formě 

insolvence, tj. v konkursním řízení. Z těchto důvodů bez rozpaků označuji téma jako nové a 

aktuální. 

 

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

metody: 

Je vždy problém zpracovávat téma procesního práva z pozice studenta bez praktických 

zkušeností. Na druhé straně u studenta předpokládám dostatečnou míru teoretických znalostí a 

schopnosti teoretické analýzy, aby práce nebyla jen reflexí znění zákona. Insolvenční řízení je 

natolik specifické, že pouhé teoretické znalosti nestačí. Autor měl podle mého názoru alespoň 

v úvodu práce charakterizovat insolvenční řízení jako samostatné řízení a měl by jej 

komparovat s občanským procesem a exekučním řízení. Navíc mi v práci chybí základní 

charakteristika procesního postavení správce – ve srovnání s účastníky řízení. Praktickou část 

autor oživil rozhovorem s vybraným správcem z kategorie zvláštních správců. Uvedenou krok 

autora schvaluji, nicméně se v práci objevuje určité obecné závěry, například o postupu soudu 

při předávání přihlášek pohledávek správci, pro což ale názor jednoho správce nestačí. 

3. Formální a systematické členění práce: 

Proti formálnímu a systematickému členění práce nemám námitky. V podstatě totiž mapuje 

text zákona až po zrušení konkursu a následné ukončené výkonu funkce správce. 
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4. Vyjádření k práci: 

Co by po jazykové správce vytkl, je občasný výskyt hovorového jazyka, která má za cíl práci 

oživit a činit ji populárnější, ale to snad obstojí u článku pro širší veřejnost, ale u diplomové 

práce to působí neorganicky. 

Příklady : výrazy „ startuje vlna exekučních řízení( str. 18)“, „ vybruslit ze závazků ( str. 52 

)“, na téže straně „ komplotu dlužníka a věřitele“, na straně 51 výraz „žalobu musí dorazit“. 

Autor opakovaně užívá výraz úpadce, což je terminologie ZKV 

Na straně 30 autor začíná dvě věta výrazem „ Odst. 2 téhož..“, což působí z hlediska české 

věty dost nepěkně 

Dále užívání zkratky NOZ pokládám již za zastaralé 

Z hlediska věcného mi v práci chybí postup při odmítání uspokojit pohledávky za podstatou a 

jim na roveň postavené a dále chybí postup při uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: cíl práce byl v podstatě splněn 

- logická stavba práce: viz předchozí hodnocení 

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

Autor cituje prameny pro zpracování práce obsažené v poznámkách 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): uspokojivá 

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

- jazyková a stylistická úroveň:  

Viz předchozí hodnocení 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě by autor mohl srovnat postavení správce a soudního exekutora 

 

 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě 
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Navržený kvalifikační stupeň:  

Navrhuji známku:  Dobře 

 

V Praze dne 10.9. 2017 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 


