Resumé
Dne 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), který tvoří současnou právní úpravu úpadku v České
republice. Tento zákon zavedl do českého právního řádu nový institut oddlužení, tedy jediný
ze sanačních způsobů řešení úpadku.
Tato práce se zaměřila na detailnější rozbor institutu oddlužení a převážně pak institut
společného oddlužení manželů, který do českého právního řádu nebyl zaveden zákonem, ale
judikaturou českých soudů. Práce si tedy dala za cíl detailněji popsat institut společného
oddlužení manželů po obecném úvodu zaměřeném na zákonnou úpravu oddlužení.
Tato práce se skládá ze šesti kapitol. V úvodní kapitole je v nejdůležitějších
historických bodech popsán vývoj konkursního práva se zaměřením především na území
České republiky, a to až do přijetí výše zmiňovaného insolvenčního zákona, který je stále
platný a účinný.
V další kapitole autor analyzoval z jeho pohledu nejdůležitější podmínku pro
insolvenční řízení, kterou je úpadek dlužníka a jeho zjištění insolvenčním soudem. Na to
navazuje třetí kapitola, ve které stručně a přehledně shrnuje všechny možnosti řešení úpadku
dle platného českého práva a jejich možnosti využití pro jednotlivé dlužníky.
Ve čtvrté kapitole je již podrobněji rozebírána hlava pátá insolvenčního zákona, která
se věnuje oddlužení dlužníka, především pak aktivní legitimaci k podání návrhu na povolení
oddlužení, náležitosti návrhu a možnosti rozhodnutí o něm insolvenčním soudem.
V páté stěžejní kapitole této práce pak popisuje autor vznik společného oddlužení
manželů, jeho klady a nevýhody, které do českého právního řádu tento judikaturou vytvořený
institut přinesl, jeho postupný vývoj u jednotlivých insolvenčních soudů s ohledem na
jednotlivé životní situace a možnosti řešení u insolvenčních soudů, jeho vztah k hmotnému
právu včetně následného rozhodnutí o splnění oddlužení a osvobození od placení pohledávek.
V poslední kapitole pak reaguje autor na významnou novelu insolvenčního zákona,
která byla přijata během psaní této práce a nabývá účinnosti 1. ledna 2014. Její hlavní stěžejní

body významné pro tuto práci se snažil autor podrobněji rozebrat a zhodnotit, jaký budou mít
dopad na současné insolvenční řízení, resp. na oddlužení a společné oddlužení manželů.
Cíle, které si autor v úvodu této práce stanovil, naplnil, a vytvořil tak práci, která by
měla podat detailní obraz o institutu společného oddlužení manželů a jeho vývoji v českém
právu.

