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Posudek pověřeného akademického pracovníka na rigorózní práci Mgr. Jakuba Backy 

na téma „ Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení „.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor zvolil zdánlivě úzké téma z oblasti insolvenčního práva, nicméně opak je pravdou. Na 

první pohled by se zdálo, že téma bylo již mnohokrát opakováno a tedy již není tolik aktuální, 

ale způsob, jakým autor téma zpracoval,  z tohoto omylu vyvádí.  

Z obsahu práce jsou zřejmé a viditelné autorovy zkušenosti z praxe. Autor neváhá užít velmi 

kritický přístup k textu zákona, který je i přes četné novelizace stále nedokonalý, neúplný a je 

odkázán na judikaturu, bohužel velmi často se radikálně měnící. Výběr tématu proto 

pokládám za velmi aktuální. 

Autor člení práci do dvanácti  hlavních částí. Po nezbytných úvodních a vysvětlujících 

částech týkajících se základních pojmů a rozdělení insolvenčních věřitelů se autor začíná 

zabývat tématem již ve druhá části, kde analyzuje samotný pojem majetkové podstaty, její 

proměny a v podstatě všechny vlivy na zmenšení či zvětšení této stěžejní insolvenční veličiny. 

Na ty se soustřeďuje v další části a v části čtvrté se zabývá správou majetkové podstaty. Poté 

přistupuje autor již k samotnému prodeji podstaty a postupně se zabývá jednotlivými druhy 

zpeněžení. Konečně se logicky autor zabývá i náklady na zpeněení, odměnou a rozdělením 

výtěžku. Stručně a věcně se autor zabývá i specifiky zpeněžení podstaty v oddlužení a 

v reorganizaci.  

Tolik ve stručnosti ke struktuře a skladbě práce. Nyní se chci zabývat jednotlivými částmi 

práce, které mě obzvlášť zaujaly : 

- Na straně 10 autor konstatuje, že v IZ chybí obecná úprava postavení a činnosti 

správce. S tím souhlasím, ale otázkou je, zda o tuto absenci zákon doplnit či nikoliv ? 

K tomu se autor nevyjadřuje. 

- Na straně 13 autor konstatuje, že IZ neobsahuje ani příkladmý výčet pohledávek, které 

se do insolvence přihlašují. Je pravdou, že na jiných místech zákon obsahuje řadu 

demonstrativních výčtů, ale zde je opět otázkou, zda tak učinit i zde, když u  jiných 
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druhů pohledávek zákon výslovně uvádí, že se nepřihlašují. Otázkou vůbec je, jak 

takový demonstrativní výčet pojmout. Podle mého soudu tato otázka by neměla být 

výčtem v zákoně řešena. 

- Velmi zajímavé stanovisko má autor na straně 16 k fiduciárnímu převodu práva, který 

nepokládá za zajištění pohledávky. Autor to logicky zdůvodňuje, nicméně výklad zde 

chybí. 

- Naprosto souhlasím s kritikou judikatury na straně 17 týkající se příjmů zajištěného 

věřitele. Zde je jedno z četných míst zákona, která umožňují „judikatorní zvraty“, což 

právní jistotě škodí. 

- Na straně 18 sice souhlasím s tím, že výčet pohledávek v § 168 není taxativní, ale 

z celkového kontextu zákona plyne, že pokud pohledávka za podstatou není v zákoně 

takto označena, takovou pohledávkou není. 

- Velmi zajímavý je názor autora na charakter podřízené pohledávky na straně 23 a 24. 

Otázkou je, zda tento problém, ryze hmotněprávní, upravit v IZ, nicméně IZ je směsicí 

práva procesního i hmotného.  

- Na straně 27 se autor zabývá otázkou aplikace § 111 IZ. Zajímal by mě názor autora, 

jaký charakter mají pohledávky uvedené v příkladu „pod čarou“. Zde myslím nejsou 

soudy vůbec jednotné. 

- Na straně 35 se autor kladně vyslovuje k § 43 odst. 3 IZ týkající se užití staršího 

posudku pro ocenění majetku získaného v exekuci a dodává, že by bylo vhodné nějak 

upravit „stáří „ posudku. Podobný problém je řešen při prodeji nemovité věci podle 

OSŘ, otázkou jen je, jak to prakticky upravit, protože časový údaj v zákoně se mi jeví 

jako ne příliš vhodný. 

- Zcela souhlasím s názorem autora na straně 47, že úprava úhrada pohledávek 

poddlužníky v konkursu byla do 1.1. 2014 vhodnější. Uniká mi důvod této změny 

zákona. 

- Problém s pohledávkami pozastávek u smluv o dílo ( jsou to pohledávky u staveb) , na 

nějž autor upozornil na straně 48 je dost značný. Otázka ale je, zda je to legislativně 

řešitelné. Podle mého soudu velmi obtížně. 

- Na straně 54 se autor zabývá relativní neplatností nabytím majetku dlužníka ve smyslu 

§ 295 IZ. Autor dovozuje, jaké osoby by se mohly takové neplatnosti dovolat. 

Otázkou je, zda vystačíme s výkladem nebo by problém zasluhoval úpravu, jak je 

tomu například v případě generálního inhibitoria v exekuci ? Přikláněl bych se spíše 

k právní úpravě.  

Uvedené poznámky nejsou výtkami, jsou spíše otázkami k diskusi, která by ovšem časově 

převážila možnosti obhajoby a při obhajobě bych se zaměřil jen na některé nastolené otázky. 

Autor v závěru uvádí, že neprováděl komparaci se zahraniční úpravou, protože ji pokládal za 

nadbytečnou. S tímto závěrem souhlasím. Stejně tak se autor v menší míře dotýká i 

incidenčních sporů, ale tato problematika by zasloužila samostatnou studii a do jisté míry by 

odváděla od hlavního tématu. 

Práce je psána dobrým právním jazykem s využitím citovaných zdrojů a pramenů použitých 

pro tvorbu práce. 
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Práci jako velmi dobře zpracovanou doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 3.3. 2018 

 

JUDr. Tomáš Pohl 


