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IX. 
 
 
 
 
 
 

Základní teze prováděcího právního předpisu 
 
 
 
 
 
 

Vyhláška o stanovení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke 
zpeněžení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na základě a v mezích zákonného zmocnění daného ustanoveními § 398 odst. 6 a § 431 
písm. f) insolvenčního zákona v navrženém znění 
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Východiska stanovení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení 

 

V souvislosti s rozšířením přístupnosti institutu oddlužení i pro dlužníky, jejichž výše 

dluhů v kombinaci s výší příjmů a hodnotou majetku jim dosud neumožňuje splatit 30 % 

pohledávek nezajištěných věřitelů, která je jádrem návrhu zákona (ust. § 412a insolvenčního 

zákona v navrženém znění), se navrhuje obligatorní spojení plnění splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty dlužníky (ust. § 398 odst. 3 insolvenčního zákona 

v navrženém znění). 

Dosavadní způsoby oddlužení (tedy plnění splátkového kalendáře a zpeněžení 

majetkové podstaty) se od sebe odlišují svým charakterem: při zpeněžení majetkové podstaty 

dlužník (v zásadě) veškerým svým majetkem „vykupuje“ svoje budoucí příjmy, které mu tak 

nebudou postihovány, v případě plnění splátkového kalendáře je tomu naopak. I přes 

obligatorní spojení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je tato 

rozdílnost částečně zachována. 

Vlastní obydlí dlužníka představuje při plnění splátkového kalendáře významný 

stabilizační prvek, dlužníku zároveň umožňuje dosahovat obecně nižších nákladů na bydlení 

než v případě, že by musel uhrazovat každoměsíční nájemné. Tím dochází k poklesu 

životních nákladů dlužníka, který tak může ve zvýšené míře uhrazovat pohledávky svých 

věřitelů. 

Návrh zákona implicitně chrání obydlí dlužníka před zpeněžením při plnění splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové hodnoty (ust. § 398 odst. 6 insolvenčního zákona 

v navrženém znění), ledaže je jeho hodnota zcela nepřiměřená dlužníkovým poměrům se 

zřetelem na jeho dosavadní příjmy a výdaje. Zpeněžení obydlí, které není zcela nepřiměřené, 

mohou věřitelé dosáhnout zvolením zpeněžení majetkové podstaty za způsob oddlužení. 

Hodnota obydlí dlužníka, které má být chráněno jako nikoliv zcela nepřiměřené, je 

závislá mj. na regionálních odlišnostech, neboť ceny nemovitostí (ať už domů, nebo bytů) 

vykazují výraznou regionální divergenci. Vyhláška o stanovení hodnoty obydlí, které dlužník 

není povinen vydat ke zpeněžení, musí být způsobilá tyto regionální odlišnosti relevantně 

postihnout. 

Varianta I 

Hodnotu obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, lze určit jako násobek 

částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zákona č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře, pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v dlužníkově bydlišti. 
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Určení hodnoty chráněného obydlí tímto postupem umožňuje do jisté míry postihnout 

vliv dlužníkova bydliště, neboť normativní náklady na bydlení jsou stanovovány v pěti 

kategoriích podle velikosti obce. Postižení regionálních odlišností u obcí ve stejné velikostní 

kategorii je však obtížné. 

Varianta II 

Variantně lze hodnotu obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, určit na 

základě průměrných kupních cen bytů a domů, které jsou shromažďovány a zveřejňovány 

Českým statistickým úřadem v rámci výkonu státní statistické služby. 

Zveřejňované průměrné ceny bytů a domů zohledňují regionální odlišnosti ve velké 

míře, neboť jsou řazeny podle jednotlivých krajů a okresů a rovněž podle čtyř velikostních 

kategorií obcí. V mnoha případech tak mohou poskytovat informaci o cenách přímo 

v dlužníkově bydlišti, nikoliv pouze v obci stejné velikostní kategorie. 
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