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Diplomantka Lucie Šebestová se ve své diplomové práci zaměřila na problematiku oddlužení
fyzických osob, a to z jak pohledu bývalé právní úpravy, tak i současné.
Autorka si dala za cíl provést rozbor vývoje oddlužení fyzických osob, provedla pomocí
komparace analýzu změn, které byly provedeny od vydání zákona č. 182/2006 Sb., Zákon o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a jak se oddlužení fyzických osob za dobu
od roku 2006 rapidně změnilo.

Tato diplomová práce se zařadila mezi skupinu diplomových prací, které jsou na Katedře
obchodního práva věnovány jednomu z právních institutů, v tomto případě se jedná o téma,
které sice v rámci kvalifikačních prací již bylo zpracováno, ale nutno konstatovat, že se autorka
diplomové práce zhostila svého úkolu výborně a posuzovaná práce strukturou obsahu
respektuje pokyny stanovené v zadání. Již od samého úvodu této práce se autorka snažila
poukázat na význam institutu oddlužení a zejména s tím související otázku zhodnocení
současné právní úpravy v oblasti úpadkového práva se zaměřením na proces oddlužení
fyzických osob, a to zejména z pohledu přijímání dalších, nových novel původního zákona
z roku 2006.

Kapitola první je zaměřena na teoretické vymezení pojmů, které čtenáře této diplomové práce
uvádějí do zkoumané problematiky. Autorka zde mimo základních pojmů týkajících se
problematiky úpadkového práva, vysvětluje i teorii související s legislativní politikou, uvádí
právní prameny a jen v krátkosti zmiňuje historický exkurz do úpadkového práva. Zde trochu
předčasně autorka zaměřila svoji pozornost na komparaci právní úpravy řešení úpadku
fyzických osob v České republice se zahraniční právní úpravou, a to Spojeným Královstvím na

území Velké Británie a Severního Irska a SRN. Tato část měla být dle oponentky zařazena až
na závěr diplomové práce.

V kapitole druhé se autorka zaměřila na samotný proces oddlužení, a to od jeho počátku, tj.
podání návrhu na povolení oddlužení až do úspěšného či neúspěšného zakončení oddlužení.
Třetí kapitola předložené diplomové práce uvádí velmi vhodně modelové příklady oddlužení,
kdy popisuje proces oddlužení, které je zcela bez problémů nebo proces odmítnutí návrhu na
povolení oddlužení. Zajímavá je část, která řeší méně obvyklé oddlužení právnické osoby nebo
oddlužení nezletilé osoby, kdy autorka hojně využívá svých zkušeností v souvislosti s jejím
působením na Krajském soudě v Českých Budějovicích na úseku insolvenčním, jak sama
uvádí.

Ve své práci diplomantka dokázala, že umí velice dobře pracovat jak s literaturou, a to zejména
domácí provenience, tak i s prameny, o čemž svědčí bohatý poznámkový aparát. Práce obsahuje
anglické resumé. Diplomová práce je psaná přehlednou formou, diplomantka dodržela všechny
normou předepsané náležitosti.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji
známku výborně.
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