Práva a povinnosti fyzické osoby v řízení o oddlužení
Shrnutí
Obsahem diplomové práce je popis institutu oddlužení, zavedený zákonem č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), z pohledu dlužníka fyzické osoby.
Práce pojednává o postavení dlužníka, jeho právech a povinnostech v průběhu insolvenčního
řízení, se zaměřením na řešení úpadku oddlužením. V rámci výkladu platné právní úpravy
práce poukazuje na rozhodování soudů při aplikaci insolvenčního zákona, názory odborníků a
problematiku nedokonalosti zákona ve vztahu k institutu oddlužení.
V první části diplomová práce charakterizuje historický vývoj insolvenčního práva a
řešení úpadku oddlužením na našem území od 18. století až po v současné době platný
insolvenční zákon.
Další kapitola definuje některé pojmy pro obsah diplomové práce významné. Konkrétně
je definován pojem dlužník. S ohledem na skutečnost, že je oddlužení jedním ze sanačních
způsobů řešení úpadku dlužníka nepodnikatele, je v práci věnována vymezení pojmu
nepodnikatel samostatná podkapitola. Dále jsou v kapitole definovány další osoby, ručitel,
spoludlužník, manžel dlužníka. Na konci kapitoly je vysvětlen pojem úpadek, případně
hrozící úpadek a možné sanační formy úpadku dlužníka fyzické osoby.
Možné druhy zahájení insolvenčního řízení dlužníka fyzické osoby a právo dlužníka
na řešení úpadku formou oddlužení popisuje kapitola čtvrtá. Kapitola je rozdělena do dvou
podkapitol. První podkapitola popisuje zahájení insolvenčního řízení věřitelem a druhá
analyzuje počátek insolvenčního řízení zahájeného dlužníkem.
V následující kapitole jsou popsána práva a povinnosti dlužníka po zahájení
insolvenčního řízení. Ve dvou podkapitolách jsou zmíněna práva a povinnosti dlužníka
ve vztahu k insolvenčnímu soudu a ve vztahu ke svým věřitelům.
Šestá kapitola popisuje postup v insolvenčního soudu v insolvenčním řízení do doby jeho
rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení řešení úpadku dlužníka formou oddlužení.
Další kapitola uvádí okolnosti, za kterých insolvenční soud oddlužení povolí a následný
postup v insolvenčním řízení do doby rozhodnutí o schválení či neschválení oddlužení
dlužníka. Oddlužení může být realizováno dvěma formami, v insolvenčním zákonu
specifikovanými, zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.
Volba mezi variantami však nespočívá na volbě dlužníka, ale jeho nezajištěných věřitelů,
případně insolvenčního soudu.

Osmá kapitola se zabývá schválením oddlužení, popisu oddlužení formou splátkového
kalendáře i popisu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. V kapitole jsou zdůrazněny
účinky schválení na dlužníka a z toho jemu plynoucí práva a povinnosti.
Předposlední kapitola se věnuje splnění oddlužení a skončení oddlužení. Popisuje dopady
skončení oddlužení na dlužníka, jeho případné osvobození od zbytku dluhů a definuje nový
vztah dlužníka k jeho věřitelům a nově nastoleným právům a povinnostem.
Diplomová práce shrnuje v závěru zjištěné poznatky a nahlíží na problematiku oddlužení
z pohledu složitosti, funkčnosti a výhodnosti zákona ve vztahu k dlužníkovi. Závěr nastiňuje
úpravu společného oddlužení manželů de lege ferenda.

