
Vstup do oddlužení  

Abstrakt  

Ústředním tématem rigorózní práce je počátek oddlužení, institut, který představuje jeden ze 

způsobu řešení úpadku dlužníka. Institut oddlužení a celé insolvenční právo prochází 

v posledních letech velkými změnami a stále častěji je poukazováno na potřebu možnosti 

využití tohoto institutu a jeho dostupnosti co nejširšímu okruhu osob.  

Cílem práce je pojednání o institutu oddlužení jako takovém se zaměřením na jeho počátek, 

tedy vstup do oddlužení. Práce je zaměřena na fázi povolení oddlužení a vše, co tomu ze strany 

dlužníků, insolvenčního soudu a dalších osob předchází. Práce krátce pojednává o historii 

oddlužení, přínosech a úskalích oddlužení a v neposlední řadě o subjektech, které institut 

oddlužení mohou využít.  

Stěžejnímu tématu, tedy vstupu do oddlužení, se práce věnuje od čtvrté kapitoly. Cílem této 

části práce je provést komparaci právní úpravy insolvenčního zákona účinného do 31. května 

2019 a po nabytí účinnosti tzv. Oddlužovací novely, a to současně v kontextu dalších novel, 

které byly přijaty po nabytí účinnosti Oddlužovací novely. Tato část práce odpovídá na otázky, 

jaké jsou podmínky pro vstup do oddlužení, které kroky musí dlužník učinit, aby mu vstup do 

oddlužení byl umožněn, které překážky dlužníku vstupu do oddlužení brání a jaký je postup 

insolvenčního soudu na počátku insolvenčního řízení.  

Pátá kapitola rigorózní práce se věnuje komparaci české úpravy vstupu do oddlužení s úpravou 

slovenskou a německou. Cílem této kapitoly je porovnat českou úpravu s úpravou této oblasti 

v zahraničí a najít možnou inspiraci pro českou právní úpravu. Inspirací může být zejména 

právní úprava německá, a to především pro její kladení důrazu na dlužníkovu snahu po dobu 

trvání insolvenčního řízení.  

V poslední kapitole se práce věnuje budoucímu (již připravovanému)  vývoji insolvenčního 

práva a v této souvislosti se věnuje především připravované tzv. Transpoziční novele.  

 
V závěru jsou pak shrnuty cíle práce a jejich vyhodnocení.  
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