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Autorka předkládá k obhajobě diplomovou práci, ve které se snaží podat ucelený pohled na
aktuální legislativní stav úpravy oddlužení na našem území. Volbu tohoto tématu hodnotím pozitivně,
neb může být přínosem jak pro laickou, tak i pro odbornou veřejnost, když právní úprava
insolvenčního řízení a všech jeho souvislostí je značně komplikovaná a podléhá velmi častým
novelizacím.
Diplomová práce je tematicky členěna do tří základních kapitol, nepočítaje Úvod, Závěr a
Resumé. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na příslušné podkapitoly, jež na sebe systematicky a
logicky navazují. První kapitola je věnována terminologickému a historickému exkurzu do
problematiky insolvenčního řízení a částečně též komparaci s vybranou zahraniční úpravou. Do této
části diplomové práci autorka zahrnula i pasáže týkající legislativních změn provedených v právní
úpravě insolvenčního řízení v roce 2020, tzv. zákony Lex covid justice I. a Lex covid justice II.,
přijatými v souvislosti s šířením viru SARS CoV-12.
V kapitole č. 2 se autorka již zabývá stěžejním tématem své diplomové práce, a to
charakteristikou institutu oddlužení a jeho postavením v našem právním řádu. Autorka podává
komplexní pohled na celý cyklus procesu oddlužení od jeho povolení až do skončení oddlužení. V
úvodních částech této kapitoly autorka podrobněji poukazuje na nejčastější motivace dlužníků ke
vstupu do oddlužení, poté se věnuje náležitostem Návrhu na povolení oddlužení, podávání přihlášek
věřitelů do insolvenčního řízení a podrobněji též samotnému procesu přezkoumávání přihlášených
pohledávek ze strany insolvenčního správce. Autorka vystihuje specifika přezkoumávání přihlášených
pohledávek na osobním jednání dlužníka s jeho insolvenčním správcem, průběh tohoto jednání a
vyhodnocování ekonomické nabídky dlužníka jakožto podmínky nezbytné pro další fázi oddlužení –
schválení oddlužení. Předmětem pečlivé analýzy autorky je i výsledná právní dokumentace, jež je
předkládána insolvenčnímu soudu po realizovaném osobním jednání insolvenčního správce
s dlužníkem.
Další pasáže kapitoly č. 2 jsou pak zaměřeny na průběh již schváleného oddlužení, jeho
jednotlivé formy a výčet povinností dlužníka a insolvenčního správce, jež jsou insolvenčními předpisy
kladeny na řádný průběh oddlužení.
Závěrečná Kapitola č. 3 je věnována vybraným modelovým případům, na nichž autorka
demonstruje možné podoby oddlužení včetně různých způsobů skončení takovýchto řízení (přiznání či
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zamítnutí osvobození od placení pohledávek, oddlužení u nezletilého dlužníka před tzv. novelou
„oddlužovací“ provedenou s účinností od 01.06.2019 zákonem č. 31/2019 Sb., oddlužení právnické
osoby, aj.). Velmi kladně hodnotím výběr těchto případových studií, jež ukazují, že vstup do
oddlužení a přiznání osvobození od placení neuhrazených a dalších zákonem stanovených pohledávek,
není samozřejmostí, jak je mnohdy veřejností vnímáno, a že oddlužovací proces není rutinní a právně
nezajímavou záležitostí.
Z práce je znatelná praxe studentky na půdě insolvenčního soudu, když vychází ze svých
vlastních profesních zkušeností, což bezesporu na kvalitě diplomové práce jen přidává. Velmi
zajímavým aspektem odlišujícím tuto práci od jiných prací obdobného zaměření, je ta skutečnost, že
autorka průběžně seznamuje čtenáře i s procesními postupy insolvenčního soudu z pohledu
insolvenčních soudců a ostatní pracovníků soudů (asistent soudce, vyšší soudní úředník, aj.- např. str.
22, 24, aj.).
Výklad je jasný, srozumitelný, výstižný a věcně provázaný. Kladně též hodnotím snahu
autorky průběžně obohatit výklad statistickými údaji. Autorka ve své diplomové práci využívá
především metody popisné a analytické, místy i komparační. Diplomová práce je vybavena
dostatečným poznámkovým aparátem; též práce s právními prameny a s judikaturou je v pořádku.
Původnost práce byla ověřena v systému THESES. Nebyla nalezena žádná podezřelá shoda.
Nutno konstatovat, že se autorce zdařilo předložit takovou diplomovou práci, při jejímž
zpracování prokázala hlubší orientaci v dané právní problematice. Předložená diplomová práce
splňuje po věcné i po formální stránce všechny požadavky kladené na její úroveň, a proto ji
doporučuji k její následné ústní obhajobě s tím, že za písemnou část diplomové práce navrhuji
klasifikaci výborně.
Doporučené oblasti pro ústní obhajobu:
-

Jaké podstatné změny do právní úpravy institutu oddlužení přinese tzv. transpoziční novela
insolvenčního zákona přijatá v souvislosti se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) o
restrukturalizaci a insolvenci?

-

Bude dlužníku přiznáno osvobození od placení neuhrazených pohledávek, pokud se do
insolvenčního řízení nepřihlásí žádný věřitel, ač dlužník svůj úpadek řádně prokázal a insolvenční
soud vydal rozhodnutí o zjištění úpadku a současně povolil řešen tohoto úpadku oddlužením?

V Plzni dne 9. května 2021

JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
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