Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Markéty Singerové na téma „Oddlužení
manželů“

Práce je vyhotovena v prosinci 2013 a má 111 stran vlastního textu.

Autorka zvolila v rámci sanačního způsobu řešení úpadku dlužníka jako téma oddlužení
manželů. Uvedený výběr tématu hodnotím jako vysoce aktuální. Autorka měla před
dokončením novelu insolvenčního zákona, která do jisté míry vyřešila hlavní problém, kterým
se v rámci tématu autorka zabývá, tj. společné oddlužení manželů.
Podrobný popis vzniku judikatury, často nejednotné a v rozporu se zněním zákona, doplňoval
do jisté míry nedostatky zákona. Totéž se týká i možnosti oddlužení od pohledávek vzniklých
z podnikání osobám, které v době podání návrhu na oddlužení již nepodnikaly.
Autorka se s uvedenými problémy velmi dobře vypořádala. Ve svých závěrech nešetří
kritikou, ale vždy se snaží vyslovit vlastní zdůvodněný názor.
Z práce je patrno, že autorka nečerpala jen z teoretických podkladů, ale i z vlastní praxe, což
práci po na stránce vypovídací posunuje o další stupeň ke kvalitě.
Na druhé straně je práce především procesní analýzou, byť podpořenou praktickými příklady
zásadních rozhodnutí soudů, u nichž autorka pro tuzemské pojetí uvádí i jména účastníků
řízení.
Práce tvoří logicky svázaný a harmonický celek, kdy autorka po letmém historickém exkursu
směřuje rovnou k vytýčené cíli práce. Přitom se nezatěžuje, jak to někdy u některých prací
bývá, přílišným popisem, někdy i přímo opisem zákonných norem, ale míří přímo k tématu.
Práci nemám v podstatě co vytknout. Byť si autorka NOZ dotýká, chtěl bych znát její
detailnější názor, zda se novela o.s.ř. a EŘ na výkon exekuce společného jmění manželů ( §
262a odst. 1 a 2 o.s.ř. a § 42 EŘ) může nějak dotknout rozhodovací praxe soudů při
oddlužení, konkrétně mám na mysli oddlužení prodejem majetku v SJM, popř. možnosti
vylučovacích žalob v insolvenci, podaných jedním z manželů.

Práci hodnotím jako vynikající, včetně statistických údajů vhodně užitých pro ilustraci v textu
kapitol. Práce je psána přehledně, s užitím dobrého právního jazyky s citací zdrojů
v poznámkách.
Práci proto doporučuji k obhajobě.

JUDr. Tomáš Pohl
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