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IV. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Podle části I bodu 3.8 písm. i) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
schválených usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. ledna 
2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 není hodnocení dopadů regulace 
k návrhu uvedeného nařízení vlády zpracováno, neboť předsedou Legislativní rady vlády byla 
udělena výjimka podle čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády (dopis č. j. 8980/2019-UVCR 
ze dne 8. března 2019). 

 

Obecná část 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Novela insolvenčního zákona provedená zákonem č. 31/2019 Sb. nabourává dosavadní 
přísnou dualitu způsobů oddlužení – buď zpeněžením majetkové podstaty (bez postihnutí 
pravidelného budoucího příjmu), nebo plněním splátkového kalendáře (bez postihnutí 
současného majetku). V zájmu maximalizace uspokojení pohledávek věřitelů (při současném 
zmírnění podmínek pro oddlužení) dochází k obligatornímu spojení plnění splátkového 
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Zájem věřitelů na co možná nejvyšším 
uspokojení pohledávek je zde vyvážen zájmem dlužníka i společnosti na navrácení dlužníka do 
běžných socioekonomických vztahů. Důsledek takové úvahy ústí v záměr zachovat dlužníkovi 
během oddlužení určité materiální zázemí. Dispozice vlastní nemovitostí (obydlím) snižuje 
fixní měsíční náklady na udržení minimální životní úrovně, přičemž příjmy dlužníka nad tyto 
náklady mohou být distribuovány mezi nezajištěné věřitele. 

Výjimku z výše uvedeného pravidla představuje případ, v němž hodnota obydlí dlužníka 
přesahuje hodnotu určenou podle prováděcího právního předpisu násobkem částky na 
zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti. Ani v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře 
se zpeněžením majetkové podstaty tak není ochrana obydlí dlužníka absolutní. 

Úmyslem zákonodárce bylo z důležitých sociálních důvodů a v zájmu stabilizace 
dlužníka chránit pouze jeho přiměřené obydlí. S ohledem na významné změny v cenách 
nemovitostí a s ohledem na výrazné regionální odlišnosti v jejich cenách nelze funkčního 
vymezení hodnoty přiměřeného obydlí dosáhnout v zákoně. Navrhovaná úprava je nezbytná 
proto, aby při ochraně obydlí dlužníka bylo možné zachovat právě kritérium přiměřenosti a 
zároveň stanovit jednoznačný postup stanovení hodnoty chráněného obydlí, v níž budou 
zohledněny i regionální odlišnosti a vliv času na cenu. 

S ohledem na indikované možné budoucí problémy a výkladové nejasnosti v aplikační 
praxi navrhovaná úprava výslovně pamatuje i na další otázky se zákonnou ochranou obydlí 
dlužníka související. V opačném případě by převažující trend při aplikaci vznikal až postupně 
rozhodovací praxí insolvenčních soudů všech stupňů, a to s riziky poškození věřitelů či 
dlužníků v dílčích případech v insolvenčních řízeních, v nichž by se rozhodnutí odchylovalo od 
následně převáživší rozhodovací praxe. Indikované nedostatky se nepodařilo odstranit v rámci 
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projednávání novely insolvenčního zákona cestou pozměňovacích návrhů, které by vyjasnily 
samotný zákonný text. Navrhované nařízení je v této chvíli nezbytné rovněž pro předcházení 
výrazné různosti v rozhodovací praxi a tím i předcházení poškození zájmů věřitelů nebo 
dlužníků a pro zvýšení právní jistoty všech relevantních subjektů insolvenčního řízení. 

Stanovení jednoznačných parametrů pro určení hodnoty obydlí, které dlužník není 
povinen vydat ke zpeněžení při plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty, je nezbytné k tomu, aby zákonný institut ochrany přiměřeného obydlí dlužníka mohl 
fakticky fungovat v aplikační praxi a aby byl předvídatelný a bezrozporně využitelný již 
sepisovateli návrhů na povolení oddlužení, insolvenčními správci při sestavování zprávy pro 
oddlužení a věřiteli při rozhodování o způsobu oddlužení. 

Navrhovaná úprava je rovněž nezbytná ke splnění prováděcí povinnosti, která byla 
uložena v ust. § 398 odst. 6 insolvenčního zákona (ve znění zákona č. 31/2019 Sb.). 

Zákonné zmocnění k určení hodnoty přiměřeného (tedy chráněného) obydlí dlužníka 
předvídá stanovení násobku částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti. Navrhovaná 
úprava předně určuje tento násobek, u něhož bylo zřejmým úmyslem zákonodárcem podle 
okolností modifikovat jinak určenou částku na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti (tedy tak, 
aby výsledná částka byla přiměřená). 

Prováděné ustanovení se týká ochrany dlužníkova obydlí před zpeněžením – dopadá 
tedy logicky toliko na věc, která může sloužit jako dlužníkovo obydlí a která je součástí 
majetkové podstaty dlužníka. Zpravidla se tak vztahuje k domu nebo bytu. Pokud se hodnota 
takové věci má porovnávat s částkou na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti, ona částka musí 
být rovněž vztažena k hodnotě věci srovnatelné – nemůže se tedy především jednat o částku na 
zajištění nájemního bydlení (u něhož by rovněž absentovalo časové hledisko, jehož meze by 
zákonné zmocnění mělo předvídat). 

Navrhovaná úprava tedy vychází z toho, že částka na zajištění obydlí v dlužníkově 
bydlišti odpovídá kupní ceně věci srovnatelné s obydlím dlužníka – bytu nebo domu. 

Pro určení této částky se potom vychází ze statistických údajů shromažďovaných 
Českým statistickým úřadem při výkonu státní statistické služby. Český statistický úřad 
každoročně zveřejňuje statistický soubor popisující ceny domů, bytů a pozemků v České 
republice, a to při zohledňování regionálního hlediska a velikosti obce. Zdrojová data jsou 
reálné kupní ceny z uskutečněných převodů vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, 
opřené o znalecké posudky o hodnotě věci. Takto zjišťovaná cena přiměřeně vyhovuje kritériu 
předvídanému zákonem, tedy že se jedná o částku na zajištění obydlí v bydlišti dlužníka, neboť 
za takové částky (při jejich průměrování) bylo obydlí skutečně pořizováno, a to v lokalitě 
dlužníkova bydliště (v témže okresu) ve srovnatelně velké obci (v rámci několika kategorií). 
Průměrování na dostatečně velkém vzorku zároveň vyhlazuje extrémy, byť větší množství 
(třebas i nahodilých) převodů za výrazně neprůměrné částky může určitým způsobem ovlivnit 
prezentovanou cenovou hladinu. Obydlí po všech stránkách průměrné pak lze v obecnosti 
považovat za obydlí přiměřené. 

Zvolená metoda tedy vychází ze skutečných nákladů (částek) na pořízení obydlí a 
umožňuje přiměřenou aproximaci k dlužníkovu bydlišti, neboť zohledňuje regionální 
odlišnosti i odlišnosti dané velikostí obcí, třebaže neumožňuje určení individualizované částky 
pro každou obec zvlášť. 
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b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Insolvenční zákon po novele provedené zákonem č. 31/2019 Sb. zakotvuje ochranu obydlí 
dlužníka v případě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. 
Z projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně a z důvodové zprávy vyplývá, že je 
úmyslem zákonodárce chránit přiměřené obydlí dlužníka a zachovat mu tak jisté materiální 
zázemí, které by mělo mít pozitivní dopady na průběh oddlužení konkrétního dlužníka. Při 
akcentování podmínky přiměřenosti je navrhované nařízení v souladu s insolvenčním 
zákonem. 

Zákonné zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, podle kterého se určí 
hodnota obydlí, které není dlužník povinen vydat ke zpeněžení při oddlužení plněním 
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, je stanoveno v § 398 odst. 6 
insolvenčního zákona (ve znění zákona č. 31/2019 Sb.). Podle tohoto zmocnění má prováděcí 
právní předpis stanovit (postup) určení hodnoty (obydlí, které by dlužník nebyl povinen vydat 
ke zpeněžení), a to násobkem částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti. Tam, kde 
navrhovaná úprava stanovuje tento postup při využití statistického souboru zveřejňovaného 
Českým statistickým úřadem, je s tímto zmocněním v souladu. Při stanovení toho, co je třeba 
považovat za obydlí dlužníka, a při určení, jakým způsobem má být dosaženo zjištění částky, 
kterou lze považovat za částku na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti, je navrhovaná právní 
úprava v souladu s obecným zmocněním k vydání nařízení vlády podle čl. 78 Ústavy.  

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Materie obsažená v návrhu nařízení v současnosti není upravena právními předpisy 
Evropské unie, nýbrž je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní úpravy 
proto nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury soudních 
orgánů Evropské unie a s obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Insolvenční zákon vylučuje v § 398 odst. 6 možnost nezajištěných věřitelů uspokojovat se 
v některých případech ze zpeněžení obydlí dlužníka. Způsob určení hodnoty obydlí dlužníka, 
které zákon v těchto případech chrání před zpeněžením, má stanovit prováděcí právní předpis. 
Tato úprava byla do insolvenčního zákona doplněna zákonem č. 31/2019 Sb. s účinností 
k 1. červnu 2019. 

Prováděcí právní předpis, který zákonné zmocňovací ustanovení předvídá, nebyl dosud 
přijat ani navrhován. V platném právu tak v současné době absentuje prováděcí právní předpis, 
který by umožnil v praxi fakticky aplikovat platnou právní úpravu po nabytí účinnosti novely 
insolvenčního zákona, kterou byla přijata. Tento právní stav je nezbytné změnit (je tedy třeba 
přijmout prováděcí právní předpis s předvídaným obsahem), v opačném případě nebude lze 
ochranu přiměřeného obydlí dlužníka v insolvenčním řízení relevantně aplikovat, čímž by byl 
popřen smysl konkrétní změny v insolvenčním zákoně vyjadřující vůli zákonodárce ochránit 
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dlužníka před negativními socioekonomickými důsledky ztráty vlastního obydlí v průběhu 
oddlužení. 

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

Významnější dopady navrhované právní úpravy na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty nebyly identifikovány. Rovněž nebyly identifikovány relevantní dopady na 
podnikatelské prostředí a na životní prostředí. 

Částečnou ochranu obydlí dlužníka v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře 
se zpeněžením majetkové podstaty zakotvuje přijatá novela insolvenčního zákona. Veškeré 
principiální dopady tohoto opatření na dlužníky a věřitele jsou dopadem novely insolvenčního 
zákona. Lze shrnout, že z hlediska dlužníka byly předpokládány pozitivní stabilizační dopady, 
neboť mu během oddlužení bude zachováno určité materiální zázemí. Dispozice vlastní 
nemovitostí (obydlím) snižuje fixní měsíční náklady na udržení minimální životní úrovně. 
Ponechání stávajícího obydlí dlužníku má rovněž pozitivní dopady v podobě zachování 
stávajícího sociálního prostředí a místních sociálních vazeb dlužníka (ty lze tam, kde dlužník 
doposud disponuje vlastním obydlím, považovat za neutrální či prospěšné). Z hlediska 
nezajištěných věřitelů může úprava znamenat snížení jejich uspokojení ze zpeněžení 
majetkové podstaty (i jim však zůstává zachováno právo hlasovat a zvolit oddlužení 
zpeněžením majetkové podstaty, v němž obydlí dlužníka chráněno není) a zvýšení uspokojení 
ze srážek z dlužníkových příjmů. Na zajištěné věřitele úprava chráněného obydlí nedopadá, 
neboť je jim v plném rozsahu zachováno právo požádat insolvenčního správce o zpeněžení 
majetku sloužícího k zajištění (bez zřetele k tomu, jedná-li se snad o chráněné obydlí). 

Konkrétní intenzita naznačených dopadů je dána stanovením konkrétní částky 
představující hranici, nad niž se obydlí zpeněžuje, zatímco pod touto hranicí zpeněžení 
zpravidla možné není. Pouze v tomto ohledu lze hovořit o dopadech navrhované právní 
úpravy. Jelikož se navrhovaná úprava při zachování zásady ochrany přiměřeného obydlí váže 
na statistická data ohledně reálných průměrných cen průměrných obydlí, dopadá podle ní 
ochrana toliko na dlužníky s nanejvýš průměrnými majetkovými poměry co do obydlí. Odpírá 
tedy vyšší míru ochrany dlužníkům s rozsáhlejším majetkem, u nichž by takovou ochranu 
nebylo možno považovat za legitimní (zpeněžením hodnotného obydlí těchto dlužníků nadto 
zpravidla dojde k významnému, ne-li úplnému, uspokojení pohledávek věřitelů, což jim může 
umožnit splnit oddlužení do 3 let). Z hlediska věřitelů potom navrhovaná úprava zajišťuje, že 
jejich pohledávky budou vždy uspokojovány ve vyšší míře i ze zpeněžení celé majetkové 
podstaty, jestliže to odůvodňují dlužníkovy nadprůměrné majetkové poměry promítající se do 
dlužníkovy majetkové podstaty. 

 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace, 
nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 
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politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 
nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní úprava není 
rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 
ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminačním zákonem). 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů 
a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje 
jedno z pohlaví a nestanovuje pro ně odlišné podmínky. 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná úprava nezakládá žádné nové zpracování osobních údajů a ani nemění již 
existující zpracování osobních údajů. Žádným způsobem nezasahuje do současného stavu 
ochrany soukromí a osobních údajů a je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny žádné identifikované dopady na zvýšení 
korupčních rizik nebo vznik nových. Korupční rizika ve vztahu k prováděné úpravě naopak 
významně limituje, neboť stanoví přesný postup pro stanovení částky odpovídající hodnotě 
chráněného obydlí dlužníka. Od tohoto postupu se není možné odchýlit, je přezkoumatelný, 
neumožňuje žádnou formu diskrece nebo subjektivního posouzení. Návrh nemění rozsah ani 
podmínky odpovědnosti procesních subjektů v insolvenčním řízení, kontrolní mechanismy 
nejsou návrhem dotčeny.  

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost ani na obranu státu. 
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Zvláštní část 

K § 1 

Nařízení upravuje způsob určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat 
ke zpeněžení při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty. 

Zákonodárce v insolvenčním zákoně vyjádřil přesvědčení o prospěšnosti stavu, v němž 
dlužníkovi i po dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty zůstane zachováno určité materiální zázemí v podobě (přiměřeného) 
obydlí, jestliže jej ke dni zahájení insolvenčního řízení vlastnil. Významným aspektem v tomto 
ohledu je, jak už bylo uvedeno výše, stabilizace dlužníka, snížení jeho běžných finančních 
nákladů a udržení prospěšných sociálních vazeb. Zřejmým úmyslem zákonodárce tedy bylo 
vykládat obydlí poměrně široce, neboť z hlediska účelu přijaté úpravy – tedy stabilizace 
dlužníka s nižšími běžnými výdaji na bydlení při zachování materiálního zázemí – není rozdílu 
mezi tím, jedná-li se v konkrétním případě o byt, dům či družstevní podíl, je-li dodržena 
podmínka přiměřenosti. 

Normativní text však bližší vymezení pojmu obydlí neobsahuje a ani zákonné zmocnění 
k vydání prováděcího právního předpisu (podle kompetenčního ustanovení ve formě vyhlášky 
Ministerstva spravedlnosti) neobsahuje zmocnění k bližšímu vymezení obsahu pojmu. 
Předvídaná úprava se tudíž navrhuje v podobě nařízení vlády, v němž se v souladu se 
zmocněním daným čl. 78 Ústavy staví najisto, že za obydlí je pro účely jeho ochrany před 
zpeněžením třeba považovat každou věc, která slouží k zajištění bytových potřeb dlužníka, 
zejména dům, byt, jednotku nebo družstevní podíl v bytovém družstvu jako nejtypičtější 
reprezentanty takové věci. 

Pro úplnost lze ještě uvést, že ochrana obydlí dlužníka není absolutní. Je konstruována 
pouze pro případ oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty. V případě, že by věřitelé preferovali uspokojování svých pohledávek ze zpeněžení 
celé majetkové podstaty dlužníka – tedy včetně jakéhokoliv jeho obydlí –, je možné toho 
dosáhnout zvolením zpeněžení majetkové podstaty jako způsobu oddlužení. Při něm obydlí 
dlužníka chráněno není (a naopak, ze samé podstaty tohoto způsobu oddlužení jsou chráněny 
dlužníkovy budoucí příjmy). Ani při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty není ochrana obydlí úplná. Jednak se chrání jen přiměřené obydlí dlužníka 
(určení hodnoty odpovídající této přiměřenosti je obsahem tohoto nařízení), jednak ochrana 
nedopadá na obydlí, které je majetkem sloužícím k zajištění zajištěné pohledávky některého 
věřitele – zajištěným věřitelům zůstává v úplnosti zachováno jejich právo požádat 
insolvenčního správce o zpeněžení předmětu zajištění, ať už je obydlím o jakékoliv hodnotě, 
nebo není. 

Přijetím nového občanského zákoníku se do českého právního řádu vrátila stará římská 
zásada superficies solo cedit (srov. § 505 a 506 občanského zákoníku), podle které se stavba 
stává součástí pozemku, na kterém stojí, (za předpokladu totožnosti v osobě vlastníka stavby a 
pozemku). Součást věci (stavba) přitom není věcí v právním slova smyslu. Jestliže nařízení 
vychází z předpokladu, že obydlím je věc sloužící k zajištění bytových potřeb dlužníka, je třeba 
zároveň postavit najisto, že obydlím může být i stavba, která jako součást věci není 
samostatnou věcí. Nařízení tedy na obydlí nahlíží materiálně a pro zachování účelu ochrany 
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obydlí nečiní rozdílu mezi stavbou, která je samostatnou věcí v právním slova smyslu, a 
stavbou, která je součástí pozemku, na kterém stojí. 

Zákonodárce (podle důvodové zprávy k novelizačnímu zákonu č. 31/2019 Sb.) chápe 
obydlí jako materiální zázemí dlužníka. Je tedy logické, že se jedná o zázemí jako celek, pokud 
nadále splňuje podmínku přiměřenosti. Je-li dlužníkovým obydlím (tedy věcí, která slouží 
k zajištění bytových potřeb dlužníka) dům, nejeví se odůvodněným ani účelným od této věci 
separovat pozemek, na kterém dům stojí, stejně jako pozemek, který s ním tvoří funkční celek 
(typicky zahrada), třebaže se podle situace může jednat o dvě věci. I takový pozemek se tedy 
považuje za součást obydlí. 

Bydlištěm podle § 80 občanského zákoníku se rozumí místo, kde se člověk zdržuje 
s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale. Obdobná definice se dlouhodobě 
uplatňuje v procesním právu (ve vztahu k určení místní příslušnosti soudu). Prostým výkladem 
nelze dovodit, že by člověk nemohl mít úmysl žít trvale na několika místech zároveň, 
k takovému výkladu se nepřiklonila ani aplikační praxe. Naopak, záměr trvalého žití na 
určitém místě je vykládán z hlediska dlouhodobosti (tedy jako doba bez zřejmého konce 
k určitému okamžiku v budoucnosti), nikoliv z hlediska souběžnosti (tedy že by takové místo 
v každém okamžiku mohlo existovat jenom jedno. Ani jedna z definicí tedy nevylučuje, aby 
měl dlužník více bydlišť, například při cestování za prací, v době vysokoškolského studia nebo 
v případě dvou rodin. Obydlí je sice odlišným pojmem, jeho povaha je však obdobná bydlišti. 
Bez další úpravy by mohlo být lze uzavřít, že i obydlí, stejně jako bydlišť, může mít dlužník 
více. Ochrana obydlí dlužníka představuje odůvodněný (legitimní) zásah do výše uspokojení 
věřitelů v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty. Jeho podstatou je však zachování materiálního zázemí pro dlužníka, nikoliv prostá 
ochrana části dlužníkova majetku. Z toho důvodu se staví najisto, že je vyloučena mnohost 
obydlí, neboť dlužníkovým obydlím (tedy věcí, jejímž prostřednictvím je zachováno 
dlužníkovo materiální zázemí) je pro účely ochrany pouze to z teoreticky uvažovatelných 
obydlí, které se nachází v místě bydliště dlužníka, kde se zdržuje převážně. 

Zákonodárce v § 398 odst. 6 insolvenčního zákona používá obydlí ve dvou významech. 
Jednak jako obydlí konkrétního dlužníka – tedy věc náležející do majetkové podstaty tohoto 
dlužníka –, jednak jako obydlí v obecném slova smyslu, jako přiměřené obydlí, které by 
posloužilo účelu ochrany obydlí – tedy věc, která může sloužit k zajištění bytových potřeb 
dlužníka, a poskytne mu tak potřebné materiální zázemí. 

Z této duality vyplývá, že ustanovení mluví o dvou různých hodnotách dvou různých 
obydlí. Jednak jde o hodnotu konkrétní věci v majetkové podstatě dlužníka, kterou insolvenční 
správce nechá ocenit znalcem obvyklou cenou a u níž následně určí reálnou hodnotu (tedy 
výtěžek jejího zpeněžení, z něhož budou věřitelé fakticky uspokojováni) s přihlédnutím 
k očekávané výtěžnosti zpeněžení – formou nuceného prodeje, který zpravidla snižuje stržený 
výtěžek oproti běžné ceně – za konkrétních podmínek na místním realitním trhu. Na druhém 
místě se jedná o hodnotu přiměřeného obydlí určenou podle tohoto nařízení. Právě tyto dvě 
hodnoty potom insolvenční správce a insolvenční soud budou porovnávat za účelem 
stanovení, zda dlužník má povinnost vydat své obydlí (tedy věc v majetkové podstatě) ke 
zpeněžení. 
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K § 2  

Podle § 398 odst. 6 insolvenčního zákona se hodnota obydlí, které není dlužník povinen 
vydat ke zpeněžení, určuje jako (blíže neurčený) násobek částky na zajištění obydlí 
v dlužníkově bydlišti. Vzhledem k tomu, že se porovnává výtěžek zpeněžení (tedy částka 
odpovídající prodejní ceně dlužníkova obydlí) s násobkem částky určené podle nařízení, je 
nezbytné, aby obě čísla byla srovnatelná. Toho lze dosáhnout v zásadě dvěma způsoby: 
využitím částky odpovídající kupní ceně přiměřeného obydlí (která podle okolností nemusí být 
násobena, mohlo by se tedy jednat o jednonásobek takové částky) nebo využitím částky 
odpovídající nájmu (i na nájem lze v obecnosti hledět jako na zajištění obydlí; zde by však pro 
porovnatelnost bylo třeba využívat vysokých čísel přibližně na úrovni tisícinásobku, mělo-li by 
se jednat o jednoměsíční nájem, otázkou by zároveň bylo, jak dlouhá doba zajišťování 
bytových potřeb by měla být nájmem překlenována). 

Navrhovaná úprava se přiklonila k první možnosti, neboť vylučuje polemiky o tom, zda 
lze adekvátně srovnávat kupní (respektive prodejní) cenu dlužníkova obydlí (věci v jeho 
majetkové podstatě) s x-násobkem nájmu v jeho bydlišti. Zajištěním obydlí se tedy pro účely 
tohoto nařízení rozumí jeho koupě. 

Údaje o částce potřebné na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti se podle tohoto 
ustanovení přebírají z údajů zpracovávaných a zveřejňovaných Českým statistickým úřadem 
při výkonu státní statistické službě. Český statistický úřad každoročně zveřejňuje statistický 
soubor popisující ceny domů, bytů a pozemků v České republice, a to při zohledňování 
regionálního hlediska a velikosti obce. Zdrojová data jsou reálné kupní ceny z uskutečněných 
převodů vlastnického práva k těmto nemovitým věcem, opřené o znalecké posudky o hodnotě 
věci. Takto zjišťovaná cena přiměřeně vyhovuje kritériu předvídanému zákonem, tedy že se 
jedná o částku na zajištění obydlí v bydlišti dlužníka, neboť za takové částky (při jejich 
průměrování) bylo obydlí skutečně pořizováno, a to v lokalitě dlužníkova bydliště (v témže 
okresu) ve srovnatelně velké obci (v rámci několika kategorií). Průměrování na dostatečně 
velkém vzorku zároveň vyhlazuje extrémy, byť větší množství (třebas i nahodilých) převodů za 
výrazně neprůměrné částky může určitým způsobem ovlivnit prezentovanou cenovou hladinu. 
Obydlí po všech stránkách průměrné pak lze v obecnosti považovat za obydlí přiměřené. 

Zvolená metoda tedy vychází ze skutečných nákladů (částek) na pořízení obydlí a 
umožňuje přiměřenou aproximaci k dlužníkovu bydlišti, neboť zohledňuje regionální 
odlišnosti i odlišnosti dané velikostí obcí, třebaže neumožňuje určení individualizované částky 
pro každou obec zvlášť. 

Údaje potřebné pro stanovení částky na zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti, která se 
pro účely nařízení označuje jako statistická hodnota, obsahuje jediný statistický soubor 
Českého statistického úřadu s názvem „ceny sledovaných druhů nemovitostí“. Tyto statistické 
soubory zpracovává Český statistický úřad za období 3 let (například za období let 2015–2017) a 
zveřejňuje je na svých internetových stránkách. Posledními zveřejňovanými údaji jsou vždy 
data za předchozí rok (v závěru roku 2018 byla zveřejněna data za období let 2015–2017). 
Veškeré potřebné údaje je nutné užívat z jednoho (zpravidla nejaktuálnějšího) statistického 
souboru, neboť údaje za jeden rok se objevují celkem ve třech různých statistických souborech, 
a to v různé podobě v závislosti na tom, jak se postupem času rozšiřuje datová základna, z níž 
Český statistický úřad statistický soubor připravuje. 
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Pro konkrétní případ určitého dlužníka je vždy třeba vycházet ze zveřejněných dat, která 
jsou k jeho obydlí relevantní. Znamená to, že se statistická hodnota určuje pro přiměřené 
obydlí, které se nachází ve stejném kraji, případně okrese a v obci o stejné velikosti (v rámci 
příslušných kategorií) jako dlužníkovo skutečné obydlí (věc v jeho majetkové podstatě). Jedná-
li se o Prahu, použije se namísto kraje údajů zveřejňovaných pro hlavní město Prahu (má 
rovněž postavení vyššího územního samosprávného celku), namísto okresů pak oblastí Prahy 
stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhlášce). 

V totožné logice, aby bylo porovnáváno srovnatelné a relevantní, se rozlišuje, z jakých 
tabulek statistického souboru potřebná data získávat. V případě, že dlužníkovým obydlím (věcí 
v majetkové podstatě) je dům, použijí se pro určení statistické hodnoty údaje evidované pro 
rodinné domy; pro byt se obdobně použijí údaje evidované pro byty. Údaje evidované pro byty 
se použijí rovněž v dalších případech, v nichž je obydlím věc s bytem z hlediska ceny a své 
povahy srovnatelná – jednotka nebo družstevní podíl v bytovém družstvu. 

Podle § 1 odst. 3 návrhu nařízení je možné, že součástí obydlí dlužníka (věci v jeho 
majetkové podstatě) je rovněž pozemek tvořící s obydlím funkční celek, například zahrada 
okolo domu. Takový pozemek se samozřejmě částečně podílí na celkové ceně obydlí, kterou by 
bylo možné stržit v případě jeho zpeněžení. Aby nedocházelo k nedůvodnému neproporčnímu 
nárůstu počtu případů, v nichž by dlužníkovo obydlí nebylo chráněno z důvodu, že jeho 
součástí je rovněž přiměřený pozemek, je třeba statistickou hodnotu zahrnující pouze hodnotu 
obydlí (domu nebo bytu bez zřetele k pozemku) navýšit o hodnotu průměrného pozemku. 
Hodnota pozemku se přitom určí z téhož statistického souboru obdobně jako v případě domu 
nebo bytu na základě průměrné velikosti a průměrné ceny v závislosti na místě bydliště 
dlužníka. 

Insolvenční zákon dále předvídá, že se statistická hodnota bude zvyšovat určitým 
násobkem. Statistická hodnota se podle nařízení zároveň určuje ze statistického souboru 
obsahujícího data za období zpravidla dva až čtyři roky vzdálené v minulosti. Ceny bytů 
i domů přitom dlouhodobě rostou takřka napříč republikou, v některých místech i tempem 
přesahujícím 10 % ročně. Jeví se proto vhodným, aby oním předvídaným násobkem byl 
násobek vyplývající právě z růstu cen, který není postižen v datech používaného statistického 
souboru (nebo je v nich postižen jen částečně). 

Vstupní data pro určení tohoto násobku, označovaného jako koeficient růstu cen, lze 
opět nalézt ve statistickém souboru zveřejňovaném Českým statistickým úřadem na jeho 
internetových stránkách. Tentokrát se ovšem jedná o odlišný soubor s názvem „indexy 
realizovaných cen bytů“, který je zveřejňován každé čtvrtletí a obsahuje údaje po jednotlivých 
čtvrtletích (vždy přidávaných k již dostupným datům od roku 2008 nebo 2010). V tomto 
případě se užije souboru zveřejněného za 3. čtvrtletí roku předcházejícího rozhodnutí o 
úpadku (zveřejňuje se v průběhu prosince, proto je dostupný již pro insolvenční řízení, v nichž 
bylo rozhodnuto o úpadku na počátku ledna následujícího roku). 
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K § 3 

Ustanovení konkretizuje, z jaké části statistického souboru „indexy realizovaných cen 
bytů“ se získají údaje potřebné pro výpočet koeficientu růstu cen. Převody bytů představují ve 
srovnání s převody domů většinu realizovaných transakcí (jde přibližně o dvojnásobné 
množství případů). Indexy realizovaných cen domů Český statistický úřad nezveřejňuje. Podle 
údajů realitních kanceláří však ceny domů sledují obdobné tendence jako v případě bytů a 
tempo jejich růstu je srovnatelné. S ohledem na to lze daný statistický soubor považovat za 
přiměřeně použitelný pro stanovení koeficientu, kterým se bude zvyšovat statistická hodnota 
jak bytů, tak rovněž i domů. 

Při výpočtu koeficientu se vychází z tabulky shromažďující údaje o růstu cen starších 
bytů. To odpovídá závěru, že za přiměřené obydlí insolvenčního dlužníka zjevně nelze 
považovat novostavbu, respektive nově dokončený byt. 

Využívaný statistický soubor „ceny sledovaných druhů nemovitostí“ obsahuje údaje za 
období dva až čtyři roky do minulosti, jak už bylo uvedeno výše. Obsaženy v něm jsou tedy 
údaje o převodech, u nichž je meziroční růst cen od počátku do konce tohoto období různou 
měrou zohledněn, celý statistický soubor však není dotčen růstem cen v roce předcházejícím 
roku rozhodnutí o úpadku. Vzhledem k tomu, že se souborem je třeba pracovat jako s celkem, 
jeví se jako vhodné při stanovení koeficientu růstu cen vyjít z rozdělení na ideální podíly 
odpovídající poměru vstupních dat v souboru za konkrétní rok k celku za celé období. V těchto 
poměrech se potom na data souboru použije rozdílná délka období, za něž se bude meziroční 
(resp. mezikvartální) nárůst cen zohledňovat. 

 

K § 4 

První z ustanovení konkretizujících postup určení statistické hodnoty, popsaný obecně 
v § 2 návrhu nařízení, se týká určení statistické hodnoty bytu. Ze statistického souboru „ceny 
sledovaných druhů nemovitostí“ se použijí dvě konkrétní tabulky „2-1. Průměrné ceny bytů 
v ČR v  letech (…) v závislosti na velikosti obcí“ a „2-4. Průměrné ceny bytů v ČR v  období (…) 
podle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení“. Pro obě tabulky přitom platí, 
že namísto výpustky v jejich názvu je třeba doplnit příslušné období, ke kterému se vztahují a 
které vyplývá již z § 2 odst. 2 nařízení – tedy období 3 let, jehož konec předchází rozhodnutí 
o úpadku o 2 roky. Pro insolvenční řízení, v němž bude o úpadku rozhodnuto v roce 2019, to 
znamená, že se použije statistický soubor za období let 2015–2017. 

Z obou tabulek je postupně získána průměrná velikost bytu v m2 pro obec dané velikosti 
v konkrétním kraji podle dlužníkova bydliště a průměrná kupní cena za m2 podlahové plochy 
bytu pro obec dané velikosti v konkrétním okresu podle dlužníkova bydliště. Prostým 
součinem těchto číselných údajů je získána statistická hodnota relevantní pro dlužníkovo 
obydlí. 

Jedná-li se o Prahu, namísto velikosti obce (v prvé tabulce) nebo namísto okresu (v druhé 
tabulce) se použije lokalita dlužníkova bydliště při zařazení do jedné z oblastí hl. m. Prahy 
podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 
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Ustanovení zároveň obsahuje postup pro zjištění nejvyšší možné statistické hodnoty 
určované obdobným postupem z údajů platných pro celou Českou republiku (tedy 
z republikově průměrných hodnot bez zohlednění velikosti obce), tentokrát pouze z jedné 
tabulky. Pokud by v případě konkrétního dlužníka statistická hodnota vypočtená podle 
odstavce 1 ve vztahu k dlužníkovu bydlišti přesáhla průměrnou hodnotu pro celou Českou 
republiku podle odstavce 2 zvýšenou na dvojnásobek, lze při výpočtu hodnoty obydlí, které 
dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, započíst pouze takto omezenou část. 

 

K § 5 

Toto ustanovení opět konkretizuje obecně určený postup pro zjištění statistické hodnoty 
podle § 2 návrhu nařízení, tentokrát pro domy. Ze statistického souboru „ceny sledovaných 
druhů nemovitostí“ se použijí čtyři konkrétní tabulky „(1-1-1. až 1-1-3.) Průměrné ceny 
rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti obcí v roce (…)“ a „1-4. Průměrné ceny rodinných 
domů v ČR v  letech (…) v závislosti na velikosti obcí a stupni opotřebení“. Pro všechny tabulky 
opět platí, že namísto výpustky v jejich názvu je třeba doplnit příslušné období, ke kterému se 
vztahují, stejně jak bylo popsáno již výše u § 4. 

U tabulek vztahujících se k průměrné velikosti domu podle odstavce 1 písm. a) je ovšem 
situace složitější. Českým statistickým úřadem není zveřejňována jedna tabulka pro celé 
období, jako je tomu u bytů, ale tři dílčí tabulky pro každý jednotlivý rok období. Z toho 
důvodu je třeba průměrnou hodnotu průměrné velikosti domu za celé období nejprve zjistit. 
Toho se dosáhne tak, že se zprůměrují hodnoty průměrných velikostí domů uvedené ve 
3 tabulkách – zvlášť pro každý rok 3letého období. Vzhledem k tomu, že datový základ, 
z něhož byla průměrná hodnota pro každý rok zjištěna, nemusí být (a zpravidla nebude) 
shodně rozsáhlý, je třeba proporčně zohledňovat podíl jednotlivých let na průměrné hodnotě 
za celé období. Toho se dosáhne využitím váženého průměru namísto prostého aritmetického 
průměru hodnot průměrné velikosti. Váhou přitom je počet převodů v daném roce, který 
vypovídá o proporčním podílu daného roku na celém období. 

Z prvních tří tabulek je tedy nakonec získána pouze jedna hodnota – průměrná velikost 
domu v m3 pro obec dané velikosti v konkrétním kraji podle dlužníkova bydliště za celé 
období. Ze zbývající tabulky se získá průměrná kupní cena za m3 obestavěného (vnitřního) 
prostoru domu pro obec dané velikosti v konkrétním okresu podle dlužníkova bydliště. 
Prostým součinem těchto číselných údajů je opět získána statistická hodnota relevantní pro 
dlužníkovo obydlí. 

Jedná-li se o Prahu, velikost obce (v prvních 3 tabulkách) nebo okres (ve čtvrté tabulce) 
se nepoužije a vyjde se z hodnot pro celé hl. m. Prahu. 

Rovněž toto ustanovení obsahuje postup pro zjištění nejvyšší možné statistické hodnoty 
určované obdobným postupem z údajů platných pro celou Českou republiku (tedy 
z republikově průměrných hodnot bez zohlednění velikosti obce). Také pro republikové 
průměrné hodnoty průměrné velikosti rodinného domu je třeba využít vážený průměr 
z hodnot za jednotlivé roky celého období. Rovněž zde platí, že jako statistickou hodnotu 
rodinného domu lze použít nejvýše dvojnásobek průměrné hodnoty zjištěné pro celou Českou 
republiku. 
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K § 6 

Toto ustanovení upravuje postup určení hodnoty pozemku, o kterou je podle § 2 odst. 4 
třeba navýšit statistickou hodnotu obydlí, jestliže je podle § 1 odst. 3 pozemek jeho součástí. 

Postup je obdobný jako v případě určování statistické hodnoty bytu; opět se vychází 
z totožného statistického souboru „ceny sledovaných druhů nemovitostí“, z něhož se využije 
tentokrát jediná tabulka „5-1a. Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a 
velikosti obcí v  letech (…)“. Znovu platí, že namísto výpustky v názvu tabulky je třeba doplnit 
příslušné období, ke kterému se vztahuje, stejně jak bylo popsáno již výše u § 4. 

Z tabulky je získána průměrná velikost pozemku v m2 pro obec dané velikosti 
v konkrétním okresu podle dlužníkova bydliště a průměrná kupní cena za m2 pozemku pro 
obec dané velikosti v konkrétním okresu podle dlužníkova bydliště. Prostým součinem těchto 
číselných údajů je získána hodnota relevantní pro navýšení statistické hodnoty dlužníkova 
obydlí. 

Rovněž nejvyšší hodnota pozemku, která může být použita pro zvýšení statistické ceny 
obydlí, je omezena, a to ve stejné logice jako v předchozích případech na dvojnásobek 
průměrných hodnot pro celou Českou republiku. 

 

K § 7 

Navrhovaná účinnost odpovídá účinnosti novely insolvenčního zákona vyhlášené 
pod č. 31/2019 Sb., jíž byla v insolvenčním zákoně zakotvena možnost ochrany přiměřeného 
obydlí dlužníka před zpeněžením v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty. 
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