
RESUMÉ 

Tato práce pojednává o insolvenčním řízení, ve kterém se řeší úpadek jednoho nebo 

obou manželů. Autor si klade za cíl pohovořit o problematických situacích, které mohou 

v průběhu takového insolvenčního řízení nastat. Práce se neomezuje na popis těchto 

procesních zvláštností, ale pojednává rovněž o jejich vlivu na manželskou majetkovou 

situaci, tedy zejména o vlivu na společné jmění manželů. 

Autor se v práci zabývá zejména řešením úpadku oddlužením a konkursem, 

jelikož se jedná o nejfrekventovanější způsoby řešení úpadku. Z opačného důvodu se 

pak nezabývá reorganizací, se kterou se v praxi příliš nesetkáváme. Autor se rovněž 

s ohledem na zvolené téma práce nezaobírá postavením právnických osob 

v insolvenčním řízení. 

Autor se v práci zabývá převážně současnou právní úpravou a podrobněji se tak 

nezabývá právním stavem před účinností revizní novely z roku 2013, která měla na 

postavení manželů v insolvenčním řízení velký vliv. Autor se pak rovněž nevyjadřuje 

k chystané novelizaci insolvenčního práva, ke které bude docházet v průběhu roku 2017. 

Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V první kapitole se autor stručně věnuje 

manželskému majetkovému právu a vymezuje jeho instituty, zejména pak společné 

jmění manželů, o kterém se hovoří ve třetí a čtvrté kapitole této práce. Obdobně pak 

autor ve druhé kapitole stručně představuje insolvenční řízení, vymezuje jeho nezbytné 

pojmy a rovněž jejich vztah k manželskému majetkovému právu a manželům jako 

takovým. 

Ve třetí a čtvrté kapitole pak práce pojednává o průběhu oddlužení a konkursu, 

přičemž pozornost věnuje případům, které jsou ve vztahu k manželům specifické. Autor 

v těchto případech rozlišuje situace, kdy je v insolvenčním řízení řešen úpadek jednoho 

z manželů od situací kdy je řešen úpadek manželů obou. Autor pak rovněž ve vztahu ke 

každému konkrétnímu případu pojednává o jeho dopadu na majetkovou situaci manželů, 

zejména pak na společné jmění manželů. 

V závěru této práce autor hodnotí současnou právní úpravu insolvenčního řízení 

ve vztahu k manželům a jejich majetkové situaci a nabízí svůj pohled na to, jakým 

směrem by se právní úprava mohla dále ubírat. 


