
Posudek oponentky 

na diplomovou práci Veroniky Trčkové na téma: 

Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka 

 

 

   Autorka předkládá k posouzení diplomovou práci na shora uvedené téma o rozsahu 61 stran 

vlastního textu. Práce obsahuje všechny vyžadované formální náležitosti a navíc autorkou 

zpracované grafy. 

  Téma je aktuální, ale současně relativně široké, navíc dotčené  novou právní úpravou. Do 

jaké míry se autorka s nástrahami svého zadání vypořádala bude předmětem dále uvedeného 

hodnocení. 

    Systematiku práce hodnotím jako věcně správnou a vhodnou. Autorka postupuje v tématu 

logicky od obecných otázek k detailům  a činí tak v přiměřených proporcích, které odrážejí 

význam zkoumaných institutů. Nejprve jsou vymezeny obecné pojmy zkoumané 

problematiky – tj. úpadek a způsoby jeho řešení. Autorka tak činí zasvěceně na základě 

relevantních dobře zvolených pramenů (včetně judikatorních). V další kapitole vykládá 

autorka průběh insolvenčního řízení, a to v podobě, která vede k povolení oddlužení. Použitou 

metodou je zde opět popis platného práva, avšak popis fundovaný, opřený o jeho velmi 

dobrou znalost. Oceňuji autorčino zpracování statistických údajů o počtu povolených 

oddlužení, resp. vypovídající o vzájemném poměru oddlužení plněním splátkového kalendáře 

a zpeněžením majetkové podstaty (viz str. 22 práce). Grafy zpracovávající autorkou získané 

statistické údaje jsou zařazeny i v dalších kapitolách diplomové práce.   Autorka  dále mj. 

zevrubně rozebírá oba zákonem předvídané způsoby oddlužení, resp. jejich přípustnou 

kombinaci. V rámci ústní obhajoby nechť se autorka vyjádří k  (event.) poučovací povinnosti 

soudu ohledně možné kombinace obou forem oddlužení nebo nahrazení souhlasu dlužníka 

rozhodnutím soudu. 

Následuje kapitola, v níž si autorka zvolila za předmět svého zájmu vybrané otázky zkoumané 

problematiky oddlužení a věnuje se jim zvláště. Především je třeba ocenit již sám okruh 

vybraných otázek – jsou jimi prakticky všechny instituty a interpretační problémy s nimi 

spojené, které právní praxe opakovaně řeší. Jde o nepoctivý záměr dlužníka při návrhu na 

zahájení insolvenčního řízení, (společné) oddlužení manželů (místní příslušnost soudu k 



němu, smrt manžela nebo rozvod manželství v průběhu  insolvenčního řízení atd.)., oddlužení 

podnikatele, stanovení nižších, než zákonem stanovených srážek, mimořádné příjmy  dlužníka 

během oddlužení, plnění třetí osobou a postavení zajištěných věřitelů během oddlužení. 

Autorka v této části diplomové práce opět prokazuje výbornou znalost všech analyzovaných 

institutů stejně jako schopnost přesvědčivé argumentace na základě výborné znalosti 

zvolených pramenů, včetně judikatury (viz např. autorčin závěr ohledně problému tzv. 

parcelace pohledávky na str.45 an. práce). Dále se autorka zabývá všemi způsoby skončení 

oddlužení a jejich důsledky. Pátá část práce se věnuje poslední novelizaci účinné od 1.7.2017 

a autorka stručně a věcně představuje podstatu změn v oblasti oddlužení. V závěrečné 

poznámce autorka vyslovuje mj. názor, s nímž nelze než souhlasit: že adekvátní míra ochrany 

dlužníků náleží jen dlužníkům poctivým. 

Závěr: předložená diplomová práce Veroniky Trčkové je zdařilé zpracování diplomového 

zadání a svým rozsahem i způsobem zpracování splňuje podmínky kladené na tento druh  

prací a proto ji k ústní obhajobě 

d o p o r u č u ji. 

 

Navržená klasifikace: výborně. 

V Praze dne 13.8.2017 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

 


