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                Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení 

 

 

Posuzovaná práce má rozsah 80 stran vlastního textu, dále obsahuje seznam 

použitých zdrojů v členění na monografie a učebnice, odborné články, 

internetové zdroje, právní předpisy a judikaturu, seznam zkratek, abstrakt a 

klíčová slova v češtině a angličtině.  

Téma práce je aktuální a jeho zpracování potřebné, zejména s ohledem na 

četné výkladové problémy a na časté novelizační změny zákona. 

Diplomant zvolil vhodnou systematiku, když rozdělil práci – vedle Úvodu a 

Závěru – do čtyř částí, a to: 1. Pohledávky v insolvenčním řízení, 2. Uplatnění 

pohledávek věřiteli a zvláštní postavení zahraničních věřitelů, 3. Přezkoumání 

přihlášených pohledávek, 4. Uspokojování pohledávek a princip pari passu (ve 

stejné míře, shodně). 

Výklad je věcný, podrobný, soustředěný na vlastní téma, jde do hloubky 

problémů. Bohatý poznámkový aparát nasvědčuje tomu, že s prameny autor 

důkladně pracoval, což platí zejména pro použití judikatorních závěrů. 

 

V Úvodu autor vymezil cíle své práce, jimiž jsou na prvém místě (podle mého 

názoru ve správném pořadí) analýza přínosu posledních novel, a to zák.č. 

64/2017 Sb., a zák.č. 291/2017 Sb. (které autor označuje vlastními zkratkami 

jako Akreditační novela a Novela SVJ).  Dalším cílem je analýza vybraných 

pohledávek, a za poslední cíl označuje autor přehled procesu uplatňování 

pohledávek v insolvenčním řízení. Tyto vytýčené cíle práce splňuje a přináší i 

některé závěry de lege ferenda. 

Práce je napsána přesným právnický jazykem, bez zásadních věcných i 

jazykových chyb (až na některé drobnosti, kam řadím i užívání nesprávně 

vytvořeného novotvaru „zapodstatové“ pohledávky, který autor převzal 

z komentářové literatury). 

 



Práci doporučuji k obhajobě. Diplomant by se při ní měl blíže vyjádřit 

- K pojmu „vykonatelné pohledávky“ v insolvenčním řízení 

- K uplatnění – či omezení – principu pari passu v platné právní úpravě (str. 

65 an. práce). 

 

Návrh klasifikace: výborně 

 

 

 

Praha, 1.5.2018                          Prof. JUDr Alena Winterová, CSc 

                                                      oponentka 

 

 


