
Abstrakt v českém jazyce  

 

Tato diplomová práce je věnována institutu majetkové podstaty v insolvenčním řízení. 

Majetková podstata je klíčovým institutem insolvenčního práva, protože na jeho obsahu závisí 

dosažení samotného cíle insolvenčního řízení. Tímto cílem je poměrné a současně co nejvyšší 

uspokojení dlužníkových věřitelů. Práce se nezabývá institutem majetkové podstaty v celém 

svém rozsahu ve vztahu k jednotlivým způsobům řešení dlužníkova úpadku, ale pouze 

obecným vymezením majetkové podstaty a dále některými specifickými aspekty vztahujícími  

se k oddlužení. V práci je pojednáno též o některých posledních legislativních změnách 

zavedených zejména tzv. oddlužovací novelou účinnou od 1.6.2019, která zcela zásadním 

způsobem proměnila dosavadní právní úpravu oddlužení a měla nezanedbatelný vliv i na 

podobu právní úpravy majetkové podstaty. 

Hlavním cílem této práce je posouzení stávající právní úpravy majetkové podstaty 

včetně institutů, které na majetkovou podstatu navazují z hlediska jejich fungování v právní 

praxi. Cílem je též poukázat na určité nedostatky stávající právní úpravy, v odborné literatuře 

analyzovat protichůdné názory na výklad určitých ustanovení insolvenčního zákona týkajících  

se majetkové podstaty ze strany odborné veřejnosti a případně předložit návrhy na změnu 

stávající právní úpravy. Pro dosažení těchto cílů je v práci používána zejména deskriptivní 

metoda a na ni navazující analýza právní úpravy, odborné literatury a rozhodovací praxe 

vrchních soudů a judikatury nejvyššího soudu. 

Tato práce je strukturována do pěti částí. První část je věnována vymezení majetkové 

podstaty z hlediska jejího obsahu a rozsahu, a dále institutům neplatnosti a neúčinnosti právních 

jednání. Část druhá se zabývá činností insolvenčního správce spočívající ve zjišťování majetku 

tvořícího majetkovou podstatu a jeho soupis. V části třetí je pojednáváno o jednotlivých 

způsobech, jakými může majetek zahrnutý do soupisu majetkové podstaty tento soupis opustit. 

Část čtvrtá je věnována problematice nakládání s majetkovou podstatou a její správou. Poslední 

část je věnována některým institutům vztahující se k majetkové podstatě zavedených 

posledními legislativními změnami týkajících se oddlužení. V závěru práce jsou shrnuty 

poznatky, kterých bylo dosaženo v předešlých částech práce a je poukázáno na problematické 

aspekty v právní praxi ve stávající právní úpravě majetkové podstaty a jsou zde nastíněny 

návrhy možných budoucích legislativních změn. 
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