Oddlužení je jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka, přičemž o oddlužení
žádají především fyzické osoby nepodnikatelé. Není však vyloučeno řešení úpadku oddlužením
též u fyzických osob podnikatelů. Oddlužení je v dnešní době hojně využívaný a neustále
aktuální institut, který klade důraz nejen na osvobození dlužníka od dluhů a vyřešení jeho
finanční situace, ale též na ochranu dlužníkových věřitelů, jimž je zákonem garantována míra
uspokojení jejich pohledávek.
Cílem diplomové práce je poskytnout ucelenou charakteristiku oddlužení, průběhu
insolvenčního řízení vedoucího ke splnění oddlužení a též určitých specifických oblastí které
mohou působit problematicky. Práce je proložena příklady z praxe, u nichž můžeme spatřovat
specifika oddlužení.
Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol, přičemž stěžejní jsou kapitoly 2 a 4. První
kapitola stručně vymezuje pojem úpadek, který je klíčový pro možnost řešení nepříznivé
ekonomické situace v insolvenčním řízení, způsoby jeho řešení a vztah mezi oddlužením a
ostatními způsoby řešení úpadku. Druhá kapitola charakterizuje oddlužení a vymezuje způsoby,
jak může oddlužení probíhat, tedy oddlužení zpeněžením majetkové podstaty či plněním
splátkového kalendáře. Současně zde poukazuji na specifické případy při oddlužení plněním
splátkového kalendáře. Následující část se věnuje průběhu insolvenčního řízení do povolení
oddlužení, tedy zahájení insolvenčního řízení a následnému rozhodování o úpadku dlužníka.
Ve čtvrté části jsem se zaměřila na průběh insolvenčního řízení od povolení oddlužení. Je zde
specifikováno schválení oddlužení a jeho následné plnění, což je nejdůležitější část oddlužení,
jelikož po úspěšném splnění oddlužení je dlužník osvobozen od placení pohledávek a je tedy
naplněn cíl samotného oddlužení. Pátá kapitola vymezuje určitá specifika při společném
oddlužení manželů a věnuje se problematickým otázkám. Šestá část je obdobou části páté,
avšak tato se věnuje specifické úpravě oddlužení podnikatele fyzické osoby, i zde jsou uvedeny
problematické otázky. V poslední kapitole diplomové práce upozorňuji na podstatné změny
stran oddlužení, které budou zavedeny novelou insolvenčního zákona, zákonem č. 31/2019 Sb.

