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Předložená a zpracovaná rigorózní práce si vybrala značné náročné téma. Tato část úpravy 

obsažená v insolvenčním zákoně je pozoruhodná tím, že problematiku oddlužení manželů, 

zejména možnost společného návrhu podcenila hned po účinnosti zákona a následoval do 

dnešního dne po všech stránkách uspokojivě ukončený vývoj. Autorka zvolila dosti často 

neužívanou metoda spočívající v konfrontaci zejména vlastních poznatků ze strany 

insolvenčního správce s vývojem judikatury a následně i legislativy. Je s podivem, že zůstávají 

dodnes legislativně „neošetřeny“ takové vážné problémy, jakým je například úmrtí jednoho 

z manželů v průběhu insolvenčního řízení. Uvedenou metodu konfrontace litery zákona, 

mnohdy absentující s postupně se vyvíjející judikaturou ( mnohdy protikladnou) pokládám za 

dobře vybranou. Téma pokládám za jak náročné na teoretické poznatky, tak i na schopnost 

aplikace právních norem .  

 

Autorka člení práci do šesti hlavních částí. V první části je podán stručný a věcný přehled 

insolvenčního řízení včetně základních rysů oddlužení. V dalších částech práce autorka 

analyzuje postupně všechny významné novely zákona, které si vysloužily i své názvy. To se 

týká části dvě až 5 práci a poslední části se věnuje i aplikaci obou Lex Covid a konečně se týká 

i připravované transpozice směrnice EU do naší úpravy insolvence. Text práce je „bohatě 

zásoben „ starší i novější judikaturou, což práci osvěžuje a zviditelňuje nastolené aplikační 

otázky a problémy. Struktura práce je logická a odpovídá záměru a cíli práce. 

 

K jednotlivým částem práce : 

- Na straně 6 je užit výraz „ k půjčkám“ namísto „ k zápůjčkám“.  

- Na straně 12 autorka cituje a dovozuje, že zbylá neuspokojená pohledávka v oddlužení 

nezaniká, ale má stejnou povahu jako promlčená pohledávka. Zde si myslím procesní 

předpis tak trošku „zahrál“ na hmotněprávní a je otázkou, zda by uvedený procesní 

závěr neměl mít svůj odraz v hmotném právu, tj. v OZ ? 

- Na straně 18 a 19 autorka cituje „pozoruhodný „ závěr vrchního soudu ( v době , kdy 

nebylo ještě aplikováno společné oddlužení manželů) , podle něhož měl věřitel sledovat 

i druhého manžela, vůči němuž neměl pohledávku.  



- Celí období , jehož se tato část práce týká, plasticky vyjadřuje částečnou bezradnost 

soudů vytvářejících institut , který zákon neznal. Viz například závěry o podpisu 

druhého manžela na návrhu na oddlužení atd.  

- Na straně 25 je počátek již mnou zmíněného problému spojeného s úmrtím manžela 

dlužníka. Judikatura zde s různými závěry suplovala legislativu a nechybí ani závěr, že 

s úmrtím druhého manžela končí insolvenční řízení i pro druhého manžela. Zcela 

stranou byla ponechána práva věřitelů, k nimž se při tomto závěru prakticky nedostaly 

zdroje pro uspokojení pohledávky, resp. žádné v případě zastavení řízení. 

- Přestože v civilním řízení tvoří manželé nerozlučné společenství a v exekuci se druhý 

manžel neuvedený v návrhu v rozsahu společného jmění stává účastníkem řízení, soudy 

se kupodivu dlouho bránily , aby i v insolvenci daly manželům tento charakter 

účastenství. Autorka plasticky uvádí až absurdní případy dvou jakoby na sobě 

nezávislých insolvenčních řízení, kdy na každého z manželů připadlo jedno, často i na 

jiném místně příslušném soudu. Tento problém byl vyřešen až od 1.1. 2014. když se jej 

předchozí novely v podstatě nedotkly.  

V závěru práce autorka konstatuje, že se sice novelami zákona podařilo některé dříve neřešené 

problémy vyřešit, ale není zcela spokojená. Rád bych se od ní při obhajobě dozvěděl, zda by 

měla nějaká svá legislativní řešení. 

Autorce se cíl práce podařilo dosáhnout a stejně tak hodnotím užití a citaci zdrojů při tvorbě 

práce.  
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