Název

diplomové

práce:

Návrh

úpravy

insolvenčního

zákona

s cílem

zrovnoprávnění postavení věřitele při řešení úpadku oddlužením
Shrnutí:
Cílem diplomové práce je popsat proces nové sanační formy řešení úpadku
oddlužení a poukázat na určité slabiny stávající právní úpravy, včetně navržení
případných změn, kterými by bylo možno je vyřešit. Důvody, pro které jsem
si toto téma vybrala, jsou i) poměrně nová právní úprava insolvenčního zákona, jež
je účinný od 1. ledna 2008 a ii) praktické zkušenosti s insolvenčním řízením.
Diplomová práce se skládá z jedenácti kapitol, z nichž se každá věnuje určité
fázi oddlužení. Na začátku je Úvod, jež popisuje základní cíle práce, důvody, pro které
bylo zvoleno právě toto téma a shrnutí základní právní úpravy.
První kapitola je zaměřena na historický vývoj úpadkového práva na území
stávající České republiky a je rozdělena do tří podkapitol. První z nich popisuje situaci
úpadkového práva před vznikem Československé republiky, druhá konkurzní právo
po roce 1918 a třetí podkapitola shrnuje úpadkové právo upravené zákonem o konkurzu
a vyrovnání.
Druhá kapitola popisuje základní změny, které přinesl nový insolvenční zákon
a také změny, resp. novely, kterými od počátku jeho účinnosti prošel.
Třetí kapitola obsahuje čtyři podkapitoly a je zaměřena na obecné otázky
procesu oddlužení, zejm. pokud jde o podmínky pro povolení oddlužení (podkap.
první), návrh na povolení oddlužení a způsoby rozhodnutí o něm (podkap. druhá a třetí)
a námitkami proti oddlužení (podkap. čtvrtá).
Čtvrtá kapitola popisuje proces přihlašování pohledávek věřiteli a skládá
se z celkem šesti podkapitol, přičemž podkapitola čtvrtá týkající se přezkumu
přihlášených pohledávek a jeho důsledky pro věřitele, je rozdělena do dalších
tří odstavců. Podkapitoly se dále věnují postupu přihlášení různých druhů pohledávek,
odpovědnosti věřitele za jím uplatněnou pohledávku a postupu zpětvzetí nebo odmítnutí
přihlášky pohledávky.
Pátá kapitola je rozdělena na čtyři podkapitoly, z nichž první je věnována
schválení oddlužení, druhá se dělí dále na dva odstavce a dva pododstavce a popisuje

jednotlivé způsoby řešení oddlužení. Poslední dvě podkapitoly obsahují vysvětlení
pojmu majetková podstata a přiblížení společného řízení o oddlužení u manželů.
Šestá kapitola popisuje postavení věřitelů při jednotlivých způsobech oddlužení
a skládá se ze tří podkapitol.
Sedmá kapitola je rozdělena do pěti podkapitol, které rozebírají roli
insolvenčního správce v procesu oddlužení, zejména s ohledem na jeho povinnosti
a odpovědnost. Dále jsou ve čtvrté podkapitole popsány způsoby, kterými lze správce
odvolat, případně jej zprostit funkce a v páté podkapitole je rozebrána jeho odměna
a náhrada hotových výdajů.
Osmá kapitola analyzuje jednotlivé možnosti skončení oddlužení a je rozdělena
do pěti podkapitol. První tři podkapitoly obsahují popis jednotlivých možností,
jak může oddlužení skončit, od zrušení oddlužení a prohlášení konkurzu na majetek
dlužníka až po splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení pohledávek. Čtvrtá
podkapitola se věnuje postavení dlužníka po přiznání osvobození od placení zbytku
pohledávek a poslední zmiňuje důvody, pro něž lze dlužníkovi osvobození odejmout.
Devátá kapitola se dělí na dvě podkapitoly a zaměřuje se na účinky
insolvenčního řízení, zejm. oddlužení, na jiná řízení, jimiž jsou řízení exekuční a řízení
dědické.
Desátá kapitola přináší varování týkající se rizik, jež mohou v souvislosti
s insolvenčním řízením věřiteli hrozit.
Poslední, jedenáctá kapitola, je zaměřena na hlavní účel diplomové práce,
kdy se ve čtyřech podkapitolách věnuje návrhu případných úprav či zpřesnění
insolvenčního zákona s ohledem na postavení zajištěného věřitlele v procesu oddlužení.
Závěr diplomové práce shrnuje nejen přínos, jež insolvenční zákon do českého
právního řádu přinesl, ale obsahuje také zamyšlení nad tím, proč počet oddlužení,
zejména v posledních dvou letech, stále narůstá. V diplomové práci jsem zmínila čtyři
konkrétní nedokonalosti insolvenčního zákona, které výrazným způsobem zasahují
do práv zajištěného věřitele, pokud jde o právní jistotu jeho postavení. Proto bych
je doporučila řešit úpravami zákona ve smyslu navrhovaném v jedenácté kapitole.
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