Podrobná anotace kurzu
Osobní bankrot a oddlužení fyzické osoby
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysocany

Lektor JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

zastávka Vysocanská, Nádraží Vysocany
parkování v NC Fénix

Termín 17. ledna 2020, 9.00 - 15.00

Cena 1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Česká právní úprava vedle individuálního vymáhání pohledávek v oblasti soukromého práva
a soudního řízení nalézacího a exekučního reguluje rovněž uspokojování pohledávek generálním
způsobem, a to formou vedení insolvenčního řízení. V současné době se tato otázka bohužel
vztahuje na desítky tisíc občanů, přičemž negativní dopady nepociťuje pouze dlužník sám, nýbrž
i jeho blízké okolí, zejména manželé a děti, s nimiž dlužník žije, resp. je má v péči. Tyto osoby se
poměrně často obracejí nejen na akreditované subjekty zastupující v insolvenčním řízení, ale rovněž
na sociální odbory obecních úřadů s dotazy, jak nelehkou situaci řešit. Je proto velmi nutné, aby tito
zástupce, jež mohou jménem dlužníků podávat příslušné návrhy a činit následné procesní úkony.
Samo insolvenční řízení však nepředstavuje pouze proces, nýbrž i faktický zásah do právní
a majetkové oblasti každodenního života dlužníka, ať již jde o prodej majetkové podstaty či alespoň
plnění splátkového kalendáře. Je proto velmi nutné být rovněž schopen vyvolat v dlužnících
motivaci k plnění nastaveného režimu, neboť pouze to je jedinou cestou, jak insolvenční režim
opustit bez zatížení dluhy. Stranou pozornosti nesmí zůstat ani společné oddlužení manželů jako
speciální druh řešení úpadku dlužníků.
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Na konci bude absolvent schopen
- vymezit základní instituty insolvenčního práva
- popsat náležitosti insolvenčního návrhu
řízení
- popsat rozdíly exekučního a insolvenčního řízení, zejména pak výhody vedení
insolvenčního řízení
- vymezit hmotněprávní a procesní omezení dlužníka po dobu vedení
insolvenčního řízení
- rozlišit řádně podaný insolvenční návrh od návrhu představujícího zneužití práva
či dokonce šikanu
- popsat rozdíly mezi konkurzem a oddlužením
- popsat rozdíly mezi oddlužením formou prodeje majetkové podstaty a formou
plnění splátkového kalendáře
- vymezit následky úspěšného oddlužení včetně následného omezení bývalého
dlužníka
- popsat předpoklady společného oddlužení manželů.
Naplnění těchto cílů by mělo obecně posílit dovednostní kompetence cílové
skupiny, zejména jde-li o právní argumentaci.

Obsah kurzu
1. Úpadek, způsoby řešení úpadku
- Úvod do problematiky
-Právní úprava, zejména zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších
předpisů, se subsidiární aplikací zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve
znění pozdějších
předpisů
- Pojem úpadek - úpadek ve formě platební neschopnosti, úpadek ve formě předlužení
- Úvod do způsobů řešení úpadku - základy konkurzu, reorganizace a oddlužení
2. Oddlužení
- Charakteristika oddlužení jako sanačního způsobu řešení úpadku dlužníka
- Konkurz jako méně preferovaný likvidační způsob řešení úpadku dlužníka v případě
neúspěšnosti oddlužení
- Podstata společného oddlužení manželů
- Oddlužení formou prodeje majetkové podstaty
- součásti majetkové podstaty
- věci vyloučené z insolvence
- ochrana třetích osob
- Oddlužení formou plnění splátkového kalendáře
- procentní podíly povinného uspokojení věřitelů
- doba trvání plnění splátkového kalendáře
- Řešení komplikací - jak postupovat v případě zjištění, že dlužník v průběhu splátkového
kalendáře není schopen plnit zadané podmínky
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Obsah kurzu
3. Návrh na povolení oddlužení
- Dispoziční zásada v insolvenčním řízení, řízení lze zahájit pouze na návrh
- Náležitosti návrhu, formulářové podání
- Dlužnický návrh na povolení oddlužení
- obligatorní popis majetku a všech dluhů
- následky nesplnění náležitostí
- Věřitelský návrh na povolení oddlužení
- obligatorní připojení přihlášky pohledávky
- pohledávky vyloučené z insolvenčního uspokojení
- Povinné zastoupení při podání návrhu na povolení oddlužení
4. Zvláštnosti insolvenčního řízení při řešení úpadku oddlužením
- Omezení vyplývající ze zahájení insolvenčního řízení
- procesní omezení - pohledávky lze uplatnit pouze v insolvenčním řízení,
nikoliv žalobou nebo v exekučním řízení
- hmotněprávní omezení - zákaz dispozice s majetkem v omezeném rozsahu
- Omezení vyplývající z povolení a schválení oddlužení
- hmotněprávní omezení - obnova dispozičních oprávnění dlužníka nakládat se svým
majetkem, povinnost plnit stanovené podmínky
- Postavení zapodstatových pohledávek a pohledávek jim postavených naroveň,
zejména výživného
5. Skončení oddlužení
- Neúspěšné oddlužení
- změna oddlužení v konkurs
- Úspěšné oddlužení
- osvobození od dosud nesplacených pohledávek
- Částečně úspěšné oddlužení
- rozhodování soudů podle vůle věřitelů
- Zpětné zjištění nedostatků
- možnost zpětného zrušení provedeného oddlužení
- trestné činy
- zjištění zneužití práva

Lektor kurzu
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
Odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity,
advokát, garant předmětu Exekuční a insolvenční právo, autor mnoha
publikací zaměřených na insolvenční právo a civilní proces, bohaté
zkušenosti v oblasti vzdělávání
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