
Abstrakt 

 
 

Tato práce je věnována institutu majetkové podstaty. Majetková podstata 

představuje jeden z nejzákladnějších a nejvýznamnějších institutů insolvenčního práva. 

Majetkovou podstatou dle insolvenčního zákona představuje majetek určený 

k uspokojení dlužníkových věřitelů. Její správné zjištění a další fáze insolvenčního řízení, 

které se k majetkové podstatě pojí, tak mají klíčový dopad na výši uspokojení, které se 

dostane dlužníkovým věřitelům. 

Diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s právní úpravou nejdůležitějších 

právních institutů vázajících se k majetkové podstatě. Nejprve postupuje od vymezení 

pojmu majetkové podstaty k fázi zjišťování, který majetek do majetkové podstaty spadá. 

V souvislosti s touto fází vymezuje povinnost součinnosti jednotlivých subjektů 

insolvenčního řízení. Následně se věnuje soupisu majetkové podstaty, a to včetně 

oceňování majetku. Nechybí ani popis možností, jak se bránit proti nesprávnému 

zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty. Další kapitola v pořadí se pak zabývá 

nakládáním a správou majetkové podstaty. Závěrečný tematický okruh se věnuje 

jednotlivým způsobům zpeněžení majetkové podstaty. Postupně je hodnotí, porovnává 

jejich vzájemné výhody a nevýhody. Poměrně široký prostor je věnován i problémům, 

které jsou se zpeněžováním v rámci insolvenčního řízení spojeny. 

Obsahem této práce není detailní popis a rozbor právní úpravy institutu 

majetkové podstaty. Hlavním vymezeným cílem práce je zjistit, do jaké míry se v praxi 

osvědčila právní úprava obsažená v insolvenčním zákoně. Důraz je pak kladen především 

na problémy, které se v souvislosti s právní úpravou objevují. Jejich analýzou se práce 

snaží předložit možná řešení do budoucna. Největší pozornost je v tomto směru 

věnována problému zpeněžování majetku, který slouží jako předmět zajištění 

zajištěnému věřiteli. Insolvenční zákon v podobě, ve které nabyl účinnosti v roce 2008, 

totiž nabízel dvě proti sobě jdoucí možnosti výkladu. Rozdílné vnímání právní úpravy se 

týkalo jak odborné veřejnosti, tak bohužel i soudů. Byli jsme tak svědky celé řady 

vzájemně si odporujících soudních rozhodnutí. Celou situaci vyřešil až zákonodárce 
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novelou insolvenčního zákona. Novela situaci vyřešila, nicméně jsem přesvědčen o tom, 

že několikaletým táhnoucím se problémům mělo být ze strany zákonodárce u tak 

významného institutu zabráněno mnohem dříve. 

 V závěru samotné práce vyhodnocuji výše předestřený cíl. Právní úprava 

majetkové podstaty v insolvenčním zákoně je pojata moderně a jako celek se osvědčila. 

Nelze ovšem prohlásit, že se jedná o úpravu prostou chyb a nedokonalostí. Zákonodárce 

by se měl v budoucnu především zasadit o zvýšení míry uspokojení pohledávek 

přihlášených věřitelů. 

 


