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na téma

„Společné oddlužení manželů“

Kandidát předložil práci na dané téma o celkovém rozsahu 152 stran textu včetně seznamu 
literatury a  příloh.  Z hlediska  formálního  tedy práce naplňuje  kritéria  stanovená  pro  práce  tohoto 
druhu.

Systematika práce je podrobná, autor práci člení – vedle úvodu, závěru a resumé - do 7 dále 
podrobněji členěných částí. Výklad se vedle jednotlivých fází oddlužení zaměřuje i na dopad nové 
úpravy  manželského  majetkového  společenství  v občanském  zákoníku  a  problematiku  forum 
shoppingu.  Práce je pokusem o postižení vybraných problémů aktuálního tématu, který autor úspěšně 
dovršuje. Práce je uchopena jako obecnější výklad, který si ovšem všímá i dílčích otázek. Autor se 
v rámci podrobnějšího výkladu vyvaroval kazuističnosti a svůj zájem o dané téma prokazuje i snahou 
o podložení  svých argumentů  podrobným studiem jak odborné ligatury,  tak relevantní  judikatury. 
Práce  je  intenzivním  zpracováním  daného  tématu,  ambice  autora  jsou  naplněny.  Autor  téma 
vyčerpává, aniž by tak činil směrem ke čtenáři.

Z hlediska systematiky nemám proti struktuře a vnitřnímu členění práce zásadních námitek.

Téma  práce  je  vysoce  aktuální  –  problematika  společného oddlužení  manželů  představuje 
v rámci recentní moderní insolvenční úpravy z roku 2008 jednu ze zásadnějších mezer pociťovaných 
především aplikační  praxí  (avšak nikoli  pouze jí).  Autor se tématem zabývá jak z pohledu soudní 
praxe a judikatury, která se mezery snaží v posledních letech překlenout, ale rovněž se zaměřuje na 
dopad poslední  revizní  novely insolvenčního  zákona.  Zvláštností,  kterou  s sebou uvedená  mezera 
v poslední době přinesla, je zvláštní zkušenost s forum shoppingem, která se nečekaně týkala právě 
dané problematiky – té se autor věnuje v samostatné 7. kapitole.

Autor prokazuje přehled jak ohledně základních, tak specifických otázek, prokazuje znalost 
teoretického základu i aplikační praxe; podává zdařilý podrobný rozbor problematiky, a to jak de lege  
lata, tak de lege ferenda; k tématu přistupuje se snahou o vlastní názor. Výsledkem je pak členění 
odpovídající zadání.

Z věcného  hlediska  nemám  proti  systematice  práce  zásadních  námitek,  pokládám  ji  za 
vyhovující. 

Způsob zpracování naznačuje, že autor se práci pečlivě věnoval, zabývá se všemi zásadními 
otázkami, prokazuje komplexní znalost odborné literatury, reaguje na judikaturu. 

Práce  s prameny  je  důsledná,  citace  odpovídají  pravidlům,  autor  jich  využívá  k prosazení 
vlastních názorů. Práce je přehledná, srozumitelná, čtivá, pro odbornou veřejnost – i znalou tématu – 
přínosná.

Práce je po odborné stránce kvalitní,  zpracovává dané téma na  úrovni.   Práce neobsahuje 
zásadní věcné nedostatky a je plně způsobilá k ústní obhajobě.



V jejím rámci by se měl autor zaměřit na následující problémy:

1) Jak řešit ocenění nemovitých věcí po změně § 392 odst. 2 InsZ (str. 41-2)?

2) Jaký dopad na společné oddlužení manželů má podnikání jednoho z manželů?

3) Jaké má tedy účinky neuvedení majetku dlužníka v návrhu na povleníi oddlužení – str. 
56n.?
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