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Diplomantka Štěpánka Lepší se ve své diplomové práci zaměřila na problematiku oddlužení 

fyzických osob, a to z jak pohledu bývalé právní úpravy, tak i současné. 

 

Autorka si dala za cíl provést rozbor vývoje oddlužení fyzických osob, provedla pomocí 

komparace analýzu změn, které byly provedeny od vydání zákona č. 182/2006 Sb., Zákon o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a jak se oddlužení fyzických osob za dobu 

od roku 2006 rapidně změnilo, a to zejména dle novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb. 

 

Tato diplomová práce se zařadila mezi skupinu diplomových prací, které jsou na Katedře 

obchodního práva věnovány jednomu z právních institutů, v tomto případě se jedná o téma, 

které sice v rámci kvalifikačních prací již bylo zpracováno, ale nutno konstatovat, že se autorka 

diplomové práce zhostila svého úkolu velmi dobře a posuzovaná práce strukturou obsahu 

respektuje pokyny stanovené v zadání. Již od samého úvodu této práce se autorka snažila 

poukázat na význam institutu oddlužení a zejména s tím související otázku zhodnocení 

současné právní úpravy v oblasti úpadkového práva se zaměřením na proces oddlužení 

fyzických osob, a to zejména z pohledu přijímání dalších, nových novel původního zákona 

z roku 2006, se zaměřením na novelu z roku 2019. 

 

V kapitole první se autorka zaměřila na historický vývoj úpadkového práva na území České 

republiky, nejdříve do roku 1991 a poté pokračovala v kapitole, kde se věnuje období již po 

roce 1991 a v samotném závěru této kapitoly je její stať zaměřena na samotný zákon č. 

182/2006 Sb. 

 



Druhá kapitola se věnuje podmínkám, které musí dlužník splňovat pro vstup do oddlužení, aby 

jej úspěšně zakončil a byl tak osvobozen od placení zbytku dluhů.  

Třetí kapitola řeší problematiku návrhu na povolení oddlužení, věnuje se jeho obecným 

náležitostem a přílohám. Autorka nevynechala ani osobu sepisovatele návrhu a účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení. Kapitola čtvrtá srovnává nejzásadnější změny insolvenčního 

zákona provedené zákonem č. 31/2019 Sb. Zde jsou blíže specifikovány možné způsoby 

oddlužení fyzických osob před a po této novele. 

V páté až sedmé kapitole autorka představuje vybrané způsoby oddlužení. Kapitola pátá se 

věnuje fakultativnímu způsobu oddlužení, kterým bylo možné řešit oddlužení do 31. 5. 2019, a 

to plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Nové právní úpravě 

účinné od 1. 6. 2019 se věnuje kapitola šestá, jedná se o zpeněžení majetkové podstaty, a 

kapitola sedmá pojednávající o oddlužení v tzv. zákonné kombinaci. Osmá část diplomové 

práce informuje čtenáře o závěru insolvenčního řízení, kterým je nevyhnutelně skončení 

insolvenčního řízení, ať už úspěšné či neúspěšné, z vůle dlužníka i bez jeho vůle. 

Poslední část předložené diplomové práce, je velmi vhodně zaměřena na analýzu toho, jak je 

insolvenční právo nutným a rychle se měnícím právním odvětvím. Autorka také úspěšně 

provedla komparaci aktuální právní úpravy a právní úpravy bezprostředně předcházející, ale 

vzhledem k současné situaci bylo nutno také doplnit a zařadit problematiku Lex Covid a provést 

aktuální rozbor. 

Ve své práci diplomantka dokázala, že umí velice dobře pracovat jak s literaturou, a to zejména 

domácí provenience, tak i s prameny, o čemž svědčí bohatý poznámkový aparát. Práce obsahuje 

anglické resumé. Práce je psaná velice přehlednou formou, diplomantka dodržela všechny 

normou předepsané náležitosti. Práce obsahuje i přehledné tabulky k tématu. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji 

známku výborně. 

Otázka k obhajobě: 

Rozdíl mezi osobním bankrotem a exekucí 

 

V Praze 5.5.2021                                        JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA 


