Posudek vedoucího
rigorózní práce

Mgr. Markéty Singerové

na téma
„Oddlužení manželů“

Kandidátka předkládá práci na uvedené téma v rozsahu celkem 132 stran textu včetně
resumé, seznamu použité literatury a příloh. Z hlediska formálního naplňuje předložená práce
kritéria vyžadovaná pro práce tohoto druhu.
Systematicky autorka práci člení – vedle úvodu a závěru – do 6 kapitol, v jejichž rámci
se zabývá podrobným členěním a výkladem jednotlivých dílčích otázek vymezených
zadáním. V úvodu práce se autorka zaměřuje na historický vývoj a vymezení základních
pojmů – úpadku a způsobů jeho řešení. Vlastnímu tématu práce se výklad věnuje v kapitolách
4. a 5. – oddlužení a oddlužení manželů. Právě kapitola 5. je základem práce, autorka se zde
postupně zabývá vznikem společného oddlužení (zde mám jisté pochybnosti o zvoleném
termínu), insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení a dalším průběhem
insolvenčního řízení (spojení návrhů, řízení proti jedinému z manželů, přihlašování
pohledávek věřiteli, schvalování společného oddlužení, jeho průběh, zánik manželství během
oddlužení, splnění oddlužení včetně osvobození dlužníka, konečně odměna správce).
V samostatné kapitole se autorka podrobně věnuje dopadu tzv. revizní novely insolvenčního
zákona.

Uvedená systematika plně koresponduje s metodikou vytyčenou autorkou v úvodu a
vede k přehlednému a komplexní zpracování tématu. Tuto systematiku je možno plně
akceptovat.
Autorka zvolila téma aktuální, jde v zásadě již o tradiční otázku moderního
insolvenčního práva, kde ovšem s ohledem specifickou problematiku manželského
majetkového společenství trpěla nová insolvenční úprava značnými mezerami. Autorka
vychází jednak z již poměrně četných negativních aplikačních zkušeností, jednak sleduje
dopad nového hmotněprávní úpravy a oba pohledy spojuje v rámci analýzy stávajícího stavu i
nově účinné úpravy. Autorka se snaží vysledovat konkrétní závěry, jež jistě nelze s ohledem
na čerstvost citované novely přeceňovat, ale pohled autorky v tomto směru přináší zajímavé
podněty.
Téma je zpracováno komplexně, autorka se snaží postihnout všechny otázky,
soustřeďuje se přirozeně na určitá témata, která pokládá za klíčová. Autorka téma zpracovala
na úrovni.
Pozitivně hodnotím reakce na recentní judikaturu soudů, stejně jako na odbornou
diskusi v rámci zpracované literatury. Autorka pracuje s relevantními prameny, a to velmi
aktivně, předkládá vlastní názory.
Práce neobsahuje zásadní věcné nedostatky, je způsobilá k ústní obhajobě, v jejímž
rámci by se měla autorka věnovat těmto otázkám:

1) Jaký dopad má na danou problematiku podnikání jednoho z manželů – viz vazba
na osobní působnost oddlužení?
2) Jaké jsou limity postupu věřitelů při nesporném rozvodu – viz str. 88?
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