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Posudek vedoucího diplomové práce na téma: 

 
„Problematika oddlužení fyzických osob. 

Historie a cesta k současné podobě insolvenčního zákona“ 
 

 

Autor/autorka diplomové práce:  Barbora Žáková 

Vedoucí diplomové práce:   JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová 

 

 

Autorka předkládá k obhajobě diplomovou práci, ve které se snaží podat ucelený pohled na 

problematiku vývoje legislativní úpravy oddlužení fyzických osob na našem území. Diplomová práce 

je velmi dobře koncepčně stavěna a až na drobné opomenutí, týkající se oddlužení tzv. dětských 

dlužníků, reflektuje současný stav. Volbu tohoto tématu hodnotím pozitivně, neb může být přínosem 

jak pro laickou, tak i pro odbornou veřejnost, když právní úprava insolvenčního řízení a všech jeho 

souvislostí je značně komplikovaná a její výklad prochází neustálým vývojem.    

 

Diplomová práce je tematicky členěna do sedmi základních kapitol, a to včetně Úvodu a 

Závěru. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na příslušné podkapitoly, jež na sebe systematicky a 

logicky navazují. Úvodní kapitoly jsou věnovány terminologickému a historickému exkurzu do dané 

problematiky, následující kapitoly pak počínaje kapitolou č. 4., jsou již zaměřeny na jednu 

z nejzásadnějších novelizací, jež zavedla pro oddlužení zásadní systematické a koncepční změny a 

podstatným způsobem tak novelizovala zákon č. 182/200 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 

v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“), a to na tzv. oddlužovací novelu provedenou 

s účinností od 01.06.2019 zákonem č. 31/2019 Sb. (dále jen „oddlužovací novela“). 

 

Kapitoly č. 3.3 až 5.4 lze považovat za stěžejní části předložené diplomové práce. Autorka se 

zde podrobně zabývá legislativním vývojem insolvenčního zákona, nedostatkům právní úpravy ve 

způsobu řešení úpadku oddlužením, a to zejména před přijetím oddlužovací novely; svoji pozornost 

dále zaměřuje i na samotný legislativní proces přijímání této oddlužovací novely. Autorka podrobně 

analyzuje právní stav institutu oddlužení a oblastí, které byly považovány za problematické a 

vyvolávaly potřebu jejich další legislativní úpravy – jako např. zpřístupnění řešení úpadku oddlužení 

širšímu okruhu osob díky stále narůstajícímu nadměrnému zadlužování fyzických osob, s tím 

související míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů apod. Autorka v této fázích své 

diplomové práce podrobně analyzuje a srovnává právní stav před přijetím oddlužovací novely a po 
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jejím přijetí, zejména se podrobně věnuje podmínkám pro vstup do oddlužení, způsobům řešení 

úpadku oddlužením, míře uspokojení pohledávek a následnému osvobození od jejich placení apod.  

Z pohledu věcného postrádám snad jen analýzu vývoje oddlužení u osob vykonávající 

samostatně výdělečnou činnost a u tzv. dětských dlužníků.  

  

Výklad je jasný, srozumitelný, výstižný a věcně provázaný. Kladně též hodnotím snahu 

autorky průběžně obohatit výklad vhodně zvolenými tabulkami, grafy a neméně zajímavým průběhem 

hlasování o přijetí oddlužovací novely v Poslanecké sněmovně ČR. Autorka ve své diplomové práci 

využívá především metody popisné, komparační a analytické. Diplomová práce je vybavena 

dostatečným poznámkovým aparátem; též práce s prameny je v pořádku. Původnost práce byla 

ověřena v systému THESES. Nebyla nalezena žádná podezřelá shoda, pouze shoda na úrovni 6%.  

 

Nutno konstatovat, že se autorce zdařilo předložit diplomovou práci, jež by mohla být 

přínosná jak odborné, tak i široké laické veřejnosti. Autorka při zpracování své práce prokázala 

hlubší orientaci v dané problematice. Předložená diplomová práce splňuje po věcné i po 

formální stránce požadavky kladené na její úroveň, a proto ji doporučuji k její následné ústní 

obhajobě s tím, že za písemnou část diplomové práce navrhuji klasifikaci výborně.  

 

Doporučené oblasti pro ústní obhajobu: 

- Jak je nastavena účinnost tzv. oddlužovací novely a na jaká oddlužení dopadá? 

- Jsou oddlužovací novelou nastavené limity pro osvobození od placení pohledávek dostatečně 

motivující pro aktivní snahu dlužníka splatit co nejvíce svých závazků, či se dle Vašeho názoru 

spíše jedná o jakousi „dluhovou amnestii“? 

- Jakým způsobem je v současné době řešeno oddlužení tzv. dětských dlužníků a osob pobírajících 

starobní a invalidní důchod II. a III. stupně? 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 30. května 2020     JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová 

 


