
Resumé 

Cílem této práce bylo podat výklad o institutu oddlužení v reakci na přijetí zákona č. 

294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (revizní novelu IZ), 

provést komparaci úpravy před její účinností a po ní, a to zejména se zaměřením na oddlužení 

podnikatelů a osob, jejichž dluhy pochází z podnikání, a na společné oddlužení manželů. Celá 

práce je rozčleněna do pěti kapitol. 

V první kapitole je podán přehled vývoje insolvenčního řízení a insolvenčního práva 

od doby římské až po současnost. K tomuto bylo přistoupeno zejména z toho důvodu, aby si 

čtenář udělal přehled o tom, že insolvenční řízení a insolvenční právo není jen záležitostí 

dnešní doby, a také z toho důvodu, aby byl zmapován vývoj, který vyústil v dnešní podobu 

IZ.                                                                             

Úpadek a způsoby jeho řešení jsou pak hlavním tématem kapitoly druhé. Pokud jde o 

úpadek, vysvětleny jsou zde jeho dvě základní varianty, tedy platební neschopnost a 

předlužení. Zmíněn je i úpadek hrozící a následuje rozlišení způsobů řešení úpadku na sanační 

a likvidační a stručná specifikace každého z nich. 

Celá třetí kapitola je věnována oddlužení, tedy jednomu ze sanačních způsobů řešení 

úpadku, který je pro tuto práci stěžejní. V rámci jednotlivých podkapitol je podán výklad o 

předpokladech oddlužení, o náležitostech a vyplňování návrhu na jeho povolení, o rozhodnutí 

o tomto návrhu a o schválení oddlužení, stejně jako o rozhodnutí o splnění oddlužení a 

osvobození od dluhů. Opomenuty nejsou ani způsoby oddlužení, tedy zpeněžení majetkové 

podstaty a plnění splátkového kalendáře. 

Tématem další kapitoly je oddlužení podnikatelů a osob, jejichž dluhy pochází 

z podnikání. Je podán přehled o tendencích a praxi soudů před přijetím revizní novely IZ a o 

tom, jak revizní novela IZ tuto praxi z důvodu právní jistoty potvrdila modifikací příslušných 

ustanovení IZ. Kapitola se zabývá tím, kdo je a není podnikatelem, zda se podnikatelé mohou 

oddlužit, co je považováno za dluh z podnikání a zda ten je překážkou oddlužení. 

Posledním tématem, které je také středobodem páté kapitoly, je společné oddlužení 

manželů. Nejprve je osvětleno, co je to společné jmění manželů a majetková podstata, 

následně je přistoupeno k popisu řešení pokusů manželů o jejich společné oddlužení před 

revizní novelou IZ a následuje výklad o tom, jak lze řešit dluhy manželských párů dnes. 



Závěrem je provedeno shrnutí změn, které přinesla revizní novela IZ a jejich krátké 

zhodnocení. Nastíněny jsou i odhady a doporučení, kterými by se úprava mohla dále ubírat 

(de lege ferenda). 

 


