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Tato rigorózní práce se zabývá v současnosti velice aktuální problematikou oddlužení 

manželů. Po dobu účinnosti právní úpravy oddlužení v českém právním řádu neustále probíhá 

společenský vývoj doprovázený prohlubováním zadluženosti fyzických osob – nepodnikatelů, 

respektive domácnosti v České republice. Přestože problematická úprava oddlužení manželů 

byla v minulosti předmětem novelizací, výsledek nebyl vždy uspokojivý. Cílem rigorózní 

práce je představit institut oddlužení manželů, poukázat na nedostatky právní úpravy, 

poskytnout srovnání se zahraničními právními úpravami a na základě komparace formulovat 

i možné novelizace příslušných zákonných ustanovení. 

Rigorózní práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola se zabývá 

teoretickým základem úpravy oddlužení obecně v širším rámci insolvenčního práva 

a představením aktuální situace zadlužení českých domácností ospravedlňující potřebu právní 

úpravy oddlužení. Rovněž poskytuje přehled hmotněprávní úpravy společného jmění 

manželů, která v praxi při oddlužení respektive formulaci pravidel oddlužení manželů může 

činit potíže. První kapitola tak poskytuje základ pro následující kapitoly práce, které z této 

čerpají. 

Druhá kapitola obsahuje představení současné české právní úpravy oddlužení 

manželů. V úvodu se zabývá genezí právní úpravy a shrnuje závěry soudních rozhodnutí, 

která dala základ právní úpravě, včetně nastínění potíží, které nedostatečná úprava v minulosti 

způsobovala. Kapitola rozebírá její jednotlivé prvky normy a poukazuje na problematické 

záležitosti, které je dle názoru autorky rigorózní nutno řešit novelizací. 

Ve třetí kapitole se autorka zabývá výkladem právní úpravy oddlužení manželů 

obsažené v právních řádech Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. 

Z pochopitelných důvodů je v kapitole rovněž obsažen výklad úpravy manželského 

majetkového práva v obou zahraničních jurisdikcích v komparaci s normami české práva. 

 

Čtvrtá kapitola čerpá poznatky autorky z předchozích tří kapitol a formuluje možnosti 

řešení nedostatků české právní úpravy jednak s ohledem na možnosti inspirace zahraniční 

právní úpravou a také v době sepisu rigorózní práce dostupných návrhů zákonů. Rovněž 

vysvětluje úskalí možných novelizačních snah. 

Závěr shrnuje poznatky autorky této rigorózní práce a hodnotní naplnění v úvodu vytyčených 

cílů. 


