Abstrakt
Tématem této rigorózní práce jsou Praktická specifika oddlužení.
Rigorózní práce se zabývá specifickými situacemi a případy v rámci oddlužení,
jenž je relativně stále novým fenoménem insolvenčního práva. Právní institut
oddlužení spadá do insolvenčního práva, jež je samo jednou z mnoha větví
občanského práva. Smyslem insolvenčního práva je řešení úpadku nebo hrozícího
úpadku dlužníka tak, aby byly vyřešeny majetkové vztahy k dotčeným osobám.
Za základní princip insolvenčního řízení lze považovat co nejvyšší poměrně
uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční zákon nabízí tři možnosti řešení
dlužníkova úpadku. Prvním je konkurs reprezentující situaci, kdy dlužník aktivně
nevyvíjí žádnou svou podnikatelskou činnost a jeho věřitelé jsou uspokojováni
z celého postižitelného dlužníkova majetku. Druhou možností je reorganizace,
která je určena pro i nadále podnikající společnosti, přičemž pohledávky věřitelů
jsou uspokojovány postupně podle reorganizačního plánu. Poslední možností je
oddlužení, v rámci kterého je dlužník oprávněn splatit pouze určitou část svých
dluhů. V případě, že dlužník splní všechny podmínky oddlužení, je osvobozen od
zbytku dluhů. Oddlužení je možno provést dvěma způsoby, a to plněním
splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetku, toho času za určitých
podmínek, které stanoví insolvenční zákon, i kombinací obou způsobů. Proces
oddlužení přináší mnoho okrajových situací, které podléhají náročnějšímu řešení a
analýze. Rigorózní práce se právě na takové případy zaměřuje, když nabízí hned
několik takových situací, a to možnost přihlašování pohledávek v průběhu již
schváleného oddlužení; smrt jednoho z manželů, jimž bylo schváleno společné
oddlužení manželů; charakteristiku společného oddlužení manželů jako takového
včetně jejich postavení coby nerozlučných společníků; způsob prováděná srážek
z příjmů dlužníka, který je podnikatelem; podmínky pro schválení nižších než
zákonem stanovených splátek; podmínky pro osvobození dlužníka od zbytku
dluhů; zaměření se na dluhy, na něž osvobození od zbytku dluhů dopadá; řešení
problematiky hrazení nákladů spojených se správou a prodejem majetku
v průběhu oddlužení; možnost zneužívání institutu oddlužení. Práce je
koncipována jak úvahy de lege lata, tak i formou de lege ferenda, když řešení
převážné části touto prací dotčených záležitostí je založeno na základě zde
vybrané a ucelené judikatury.

Klíčová slova:

insolvenční řízení; oddlužení; srážky z příjmů dlužníka;
úmrtí dlužníka; nižší splátky; osvobození od placení zbytku
dluhů; zneužívání oddlužení

