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POSUDEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jméno diplomanta: Veronika Trčková 

Téma práce: Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka 

Rozsah práce: 60  stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: viz IS 

1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka je sice v soudní praxi aplikováno relativně 

dlouhou dobu a tvoří podstatnou část insolvenční agendy soudů, nicméně aktuálnost je 

ovlivněna zejména častými legislativními změnami, jichž se autorka v práci dotýká včetně 

legislativního návrhu, který nemá zákonnou podobu ani v době zpracování tohoto posudku. 

Proto mohu se vší odpovědností konstatovat, že zvolené téma je aktuální. 

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

metody: 

Zejména z části práce věnované vlastnímu tématu je patrno, že autorka má s aplikací 

oddlužení v soudní praxi praktické zkušenosti. Vývoj úpravy oddlužení, a to především v části 

týkající se možnosti oddlužení podnikatelů, z počátku nemožného, a dále i v části týkající se 

procesního postavení manželů, vede k tomu, že zpracovat takové téma není jednoduché. 

Autorka zde velmi dobře pracuje s judikaturou a počíná si přitom kriticky a snaží se zaujmout 

vlastní zdůvodnění názor.  

3. Formální a systematické členění práce: 

Na práci je mimo jiné sympatické, že se autorka omezila jen na velmi stručný vstupní výklad 

procesní úpravy insolvence a většinu práce věnovala vybranému tématu, když popsané 

procesní problémy mají počátek již na straně 24. Po stránce formálního členění práce nemám, 

co bych autorce vytknul. Součástí práce je i stručná analýze novela zákona, která byla v době 

odevzdání sice publikována, ale nenabyla ještě účinnosti. 

4. Vyjádření k práci: 

Jak již jsem uvedl, autorka k tématu přistoupila odpovědně se znalostí soudní praxe, ale 

nikoliv na úkor teoretické stránky civilního procesu. Autorka se snaží o řešení dosud ne zcela 

v soudní praxi vyřešených problémů jako je dvojí místní příslušnost při společném návrhu 

manželů, procesní řešení smrti  jednoho z manželů v průběhu oddlužení či otázky snížení 

splátek dlužníka ve splátkovém kalendáři. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: cíl práce byl naplněn 
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- logická stavba práce: jednotlivé části práce na sebe logicky navazují, v práci není ani jedna 

část nadbytečné sloužící je k dosažení potřebného počtu stran 

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

užité literatury uvedené v poznámkách 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu):  

Viz předchozí hodnocení 

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

- jazyková a stylistická úroveň: velmi dobrá 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

- na straně 28 postrádám názor autorky , zda problematiku dvojí místní příslušnosti by bylo 

možné řešit například legislativně 

- určitá nepřesnost je obsažena na straně 31 shora, kde součástí legislativního návrhu by 

v úpravě procesu bylo uvedeno, že smrtí jednoho z manželů SJM zaniká. Jde patrně o 

nepřesnost, protože SJM zaniká smrtí ex lege 

V rámci obhajoby by se měla autorka měla vyjádřit k otázce možného snížení výše 

pohledávky věřitelem, který uplatnil v insolvenci vůči podnikateli pohledávky státu, tj. daně 

či platby na sociální pojištění ? 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práci doporučuji k obhajobě 

Navržený kvalifikační stupeň:  

Navrhuji hodnotit práci známkou Výborně 

 

V Praze dne 1. srpna 2017 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 


