Problémy insolvenčního zákona v praxi insolvenčního soudu
Abstrakt
Tato rigorózní práce se věnuje insolvenčnímu zákonu a problémům
a nejasnostem, které jsou v něm obsaženy, se kterými se osoby, které s ním pracují
(zejména insolvenční soudy), ve své praxi setkávají.
Rigorózní práce je členěna na pět hlavních částí, ze kterých čtyři se dále dělí na
kapitoly.
První část slouží jako vykreslení dlouhodobého historického vývoje úpadkového
práva, jehož počátky nalezneme již v římském právu. Důraz je kladen zejména na zákon
o konkursu a vyrovnání a insolvenční zákon a především na počet jejich novelizací.
Druhá část se týká problematickým ustanovením obecné části insolvenčního
zákona a zabývá se jednak ustanoveními popisujícími insolvenční řízení před
rozhodnutím o úpadku a jednak ustanoveními, která se uplatní v průběhu celého
insolvenčního řízení. Tato část je proto nejrozsáhlejší.
Následující dvě části jsou věnovány zvláštní části insolvenčního zákona. Třetí
část popisuje nedokonalosti úpravy způsobu řešení úpadku konkursem, kterých však
není tolik, kolik v ostatních částech insolvenčního zákona, což je autorem přičítáno
historickému vývoji konkursního práva u nás, zejména návaznosti insolvenčního zákona
na zákon o konkursu a vyrovnání.
Čtvrtá část se zabývá oddlužením, které je nejčastějším způsobem řešení úpadku
dlužníků v praxi. Zásadním nedostatkem, který je zdůrazňován, je doba trvání oddlužení
plněním splátkového kalendáře, která je zákonem stanovena na pět let, a která však
v praxi neodpovídá šedesáti měsícům, zamýšleným zákonodárcem.
Závěrečná část nahlíží na insolvenční zákon po účinnosti tzv. Oddlužovací
novely, která přinesla zásadní změny zejména ohledně způsobu řešení úpadku
oddlužením. Jsou zde naznačeny problémy, které autor očekává, že vyvstanou, a je
poukázáno na nedostatky, které se již stačily projevit.
Rigorózní práce se snaží popisovat insolvenční zákon z pohledu asistenta soudce
insolvenčního soudu se zkušenostmi z prvního i druhého stupně insolvenční soudní
soustavy. Poukazuje na nejčastější potíže a otázky, které při aplikaci insolvenčního
zákona vyvstávají.
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