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Resumé: 

Cílem této diplomové práce je zmapovat oblast problematiky společného jmění manželů 

v insolvenčním řízení, a to jak v případě řešení úpadku dlužníků formou oddlužení, tak 

v případě konkursu. Tato problematika je velmi aktuální, neboť současná právní úprava zcela 

nedostatečně reaguje na problémy, které se vyskytují v běžné praxi. Dalším důvodem je velká 

rozmanitost těchto problémů, na které nelze vyčíst ze zákona odpověď. Na některé z nich jsem 

se snažila upozornit a v druhé části práce uvést některé konkrétní případy a jejich řešení.  

Obsahově je tato práce rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. První část 

obsahuje ve svém úvodu zhodnocení stávající právní úpravy a připravovaných novel, a to 

především novely č. 64/2017 Sb., která bude účinná od 1. 7. 2017, a zavede mnoho podstatných 

změn. Dále jsem se v teoretické části soustředila na pojmy společné jmění manželů (na jeho 

vznik, zánik, předmět a případné modifikace) a majetková podstata (její zjišťování, rozsah a 

soupis majetkové podstaty). Největší pozornost je věnovaná samotnému řešení problematiky 

společného jmění manželů v insolvenčním řízení, nejprve ve společném oddlužení manželů, a 

následně také v konkursu. Zaměřila jsem se také na možné problémy vznikající v důsledku 

úmrtí jednoho z manželů či při rozvodu manželství.  

V přílohách této práce přikládám některé nově navržené formuláře, které by s sebou 

měla přinést zmiňovaná novela insolvenčního zákona. Současně jsem se pokusila navrhnout 

aktualizaci formuláře na podání insolvenčního návrhu manželi tak, aby další činnost jak 

insolvenčního správce, tak soudu byla zjednodušena a předešlo se případným problémům 

v řešení společného jmění manželů. V závěru práce přistupuji ke zhodnocení stávající právní 

úpravy, a snažím se upozornit na některé aplikační problémy, které s sebou tato úprava může 

přinášet. Předkládám  také své úvahy o tom, kudy by se mohla zákonná úprava do budoucna 

ubírat.  
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