
Posudek oponenta 

na diplomovou práci Ondřeje Syllaby na téma: 

Postavení manželů v insolvenčním řízení 

Autor předkládá k hodnocení diplomovou práci na shora uvedené téma o rozsahu 70 stran 

vlastního textu. Volbu tématu je třeba ocenit, neboť vzhledem k počtu dlužníků (a tedy i 

insolvenčních řízení – jak sám autor uvádí) v České republice je tato problematika vysoce 

aktuální. 

Diplomová práce má vcelku vhodně zvolenou systematiku. Nejprve se autor  věnuje 

(v relativně značném rozsahu) hmotněprávní úpravě společného jmění manželů (která je 

logickým základem dalších výkladů), dále se věnuje insolvenčnímu řízení (připomíná jeho 

základní pojmy – úpadek, majetková podstata, průběh a způsoby řešení úpadku), následují 

pak dvě části práce, které se separátně věnují vztahu společného jmění manželů a oddlužení a 

posléze pak vztahu společného jmění a  konkurzu. Takto zvolená systematika je sice 

přehledná, ale nevyjadřuje přesně vnitřní souvislosti a vzájemné vztahy popisovaných 

institutů. Značná disproporce - co do rozsahu - je patrná mezi částmi 3. a 4. hodnocené práce. 

Autor tedy zaměřuje své zkoumání na problematiku oddlužení, resp. společného oddlužení 

manželů, ačkoli téma jeho diplomové práce je nepochybně širší (důvody tohoto přístupu 

autora vyplývají z úvodu práce a lze je akceptovat). Mezi jinými argumenty uvádí autor i jistý 

časový odstup od zavedení institutu společného oddlužení manželů do českého insolvenčního 

práva a nutnost jeho zkoumání. 

K práci samé: systematika autorova pojetí již byla popsána shora. Úvodní výklady o 

společném jmění manželů, resp. o jeho zakotvení v platném právu hodnotím jako věcně 

správné, přehledné a logicky posloupně uspořádané. V rámci ústní obhajoby nechť autor 

doplní  výklad k otázce naznačené v souvislosti s komentováním rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR (na str.9)  - tj. režim uspokojování pohledávek manželů ve vykonávacím řízení a 

význam modifikačních dohod v tomto řízení. Celkově hodnotím autorovy výklady jako 

fundované a vycházející ze solidního okruhu pramenů. 

Totéž hodnocení zásadně platí i o části, která se věnuje insolvenčnímu řízení obecně. I zde 

autor prokazuje dobrou znalost jím zvolených institutů  a jejich právní úpravy (viz např. 

výklady ohledně duplicitní přihlášky pohledávek na str. 27). Jaké zásady insolvenčního řízení  

mají - podle názoru autora - přímý vztah k postavení manželů v insolvenčním řízení? 



Další část hodnocené práce se zabývá oddlužením (společným) manželů (i když autor 

připomíná paralelně existující možnost samostatného oddlužení jednoho z manželů). Autor 

podrobně komentuje průběh insolvenčního řízení vyvolaného společným návrhem manželů. 

Zpracoval a do textu zařadil přehlednou tabulku aktuální výše postižitelných příjmů v různých 

pásmech příjmů (viz str. 41 práce). I v této partii jsou výklady autora zasvěcené a vycházejí ze 

solidního okruhu pramenů. Oceňuji například výklady ohledně dispozičních oprávnění 

manželů ohledně mimořádných příjmů a povahy hyperochy   v této souvislosti (včetně 

rozboru relevantní judikatury), stejně jako výklady ohledně nakládání insolvenčního správce 

s mimořádnými příjmy, k čemuž je judikatura nejednotná. Autor argumentuje přesvědčivě a 

na základě dobré znalosti pramenů. Ztotožňuji se i se závěrem autora vyjádřeným  na str. 47 

diplomové práce. 

Na str. 53 rozebírá autor dopady event. nerovného plnění dluhů oběma manžely  a důsledky 

pro vypořádání společného jmění manželů. Za nejzajímavější partii hodnocené práce považuji 

část, která se věnuje okolnostem, k nimž může v probíhajícím oddlužení dojít (úpadek 

druhého manžela, rozvod manželství a úmrtí manžela). Autor je důsledně a kvalifikovaně 

promítá do průběhu oddlužení a i zde prokazuje své velmi dobré znalosti. 

Následuje partie věnovaná postavení manželů v konkurzu, včetně situace předluženého 

společného jmění manželů a absence nutnosti takové jmění vypořádávat. 

Závěr práce je shrnutím autorových postřehů soustředěných především na úpravu oddlužení a 

její nedostatky. 

Závěr: celkově hodnotím práci Ondřeje Syllaby jako práci, která svým rozsahem, obsahem i 

způsobem zpracování splňuje požadavky kladené na tento druh prací a proto ji  

d o p o r u č u j i 

k ústní obhajobě. 

Navrhovaná klasifikace: výborně. 

Praha 29.4.2017 

Doc.JUDr.Alena Macková, Ph.D. 

oponentka  



       

 

  


