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V. 
 

V y p o ř á d á n í  p ř i p o m í n e k  

k materiálu s názvem: 

Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení 
 
 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 8. 4. 2019, s termínem dodání stanovisek 
do 30. 4. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných připomínek. 
 
 

Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
Ing. et Ing. Martin 
Vajčner 
 
Mgr. Lucie Koreňová 
 

1. 
K úvodní větě: 
Výraz „(insolvenčního zákona)“ doporučujeme uvést v prvním 
pádě, tedy jako „(insolvenční zákon)“. 

Neakceptováno 
 
 

2. 
K § 1 odst. 1: 
Toto ustanovení stanoví předmět úpravy nařízení, tudíž 
doporučujeme jej vyčlenit do samostatného úvodního paragrafu (§ 
1) s názvem „Předmět úpravy“. Odstavce 2 až 4 by tak tvořily 
následující paragraf (§ 2 odst. 1 až 3) s názvem „Obydlí dlužníka“. 

Neakceptováno 
 
Vzhledem k přeformulování daného ustanovení na základě 
připomínek jiných připomínkových míst pozbyla připomínka 
relevance. 

3. 
K § 1 odst. 1: 
Doporučujeme vypustit čárku za slovem „družstvu“. 

Neakceptováno 

4. 
K § 1 odst. 1: 
Pro lepší srozumitelnost textu doporučujeme doplnit slovo 
„dlužník“ za slovo „kterou“. 

Neakceptováno 
 
Vzhledem k přeformulování daného ustanovení na základě 
připomínek jiných připomínkových míst pozbyla připomínka 
relevance. 
 

5. 
K § 1 odst. 1: 
Doporučujeme vypustit opětovné uvedení ustanovení § 398 odst. 6 

Akceptováno 
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insolvenčního zákona na konci odstavce, protože je již uvedeno v 
úvodní větě nařízení. 
6. 
K § 1 odst. 3: 
Doporučujeme vypustit část věty „zpravidla pod společným 
oplocením“ pro nadbytečnost. Tato formulace se hodí spíše do 
odůvodnění nařízení. 

Neakceptováno 
 
Předkladatel považuje fakticitu společného oplocení za důležité 
kritérium pro posouzení toho, zda určitý pozemek je, nebo není 
součástí obydlí dlužníka, a to přesto, že se nejedná o kritérium, 
které by muselo být splněno ve 100 % případů. Z toho důvodu 
považuje jeho uvedení přímo v normativním textu za 
vhodnější, tím spíše, že text odůvodnění nařízení vlády nebývá 
po publikaci nařízení ve Sbírce zákonů zpravidla veřejně 
dostupný. 
 

7. 
K § 1 odst. 4: 
Pro lepší srozumitelnost textu doporučujeme doplnit slovo 
„dlužník“ před slovo „zdržuje“. 

Akceptováno jinak 
 
Aby nedošlo k zdvojení užití slova dlužník, upravuje se 
formulace na místo „dlužníkova bydliště, v němž se zdržuje 
převážně“. Předkladatel má za to, že z této formulace je 
dostatečně zřejmé, že v dlužníkově bydlišti se zdržuje dlužník. 
 

8. 
K § 2 odst. 1: 
Formulace „hodnota obydlí … se určuje jako součin částky na 
zajištění obydlí… a násobku této částky“… je chybná. „Násobkem 
této částky“ má být již výsledná částka určující hodnotu obydlí, jak 
je ostatně výslovně uvedeno v § 398 odst. 6 větě druhé 
insolvenčního zákona. Stávající formulace tudíž obsahuje jednu 
operaci násobení navíc. Požadujeme proto uvedenou formulaci 
upravit takto: „Hodnota obydlí, které není dlužník povinen vydat ke 
zpeněžení, se určuje jako součin částky na zajištění obydlí v 
dlužníkově bydlišti (dále jen „statistická hodnota“) podle odstavce 2 
a koeficientu růstu cen podle odstavce 5;…“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Předkladatel formulaci přepracoval tak, aby zároveň 
obsahovala jednu jednoznačnou operaci násobení, a zároveň 
aby v sobě výsledná částka zohledňovala velikost dlužníkovy 
domácnosti podle připomínky jiného připomínkového místa. 
Koeficient růstu cen je potom přesunut do výpočtu částky na 
zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti, kam s ohledem na 
zvolenou metodu jejího určení nejsprávněji patří. 
 
Připomínkové místo vypořádání připomínky akceptuje. 

9. 
K § 2 odst. 1: 
Ve větě za středníkem doporučujeme vypustit pro nadbytečnost 

Akceptováno 
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slovo „přitom“. 
10. 
K § 2 odst. 2: 
Doporučujeme doplnit slovo „vydání“ před slovo „rozhodnutí“, 
neboť stávající formulace není příliš určitá. 

Neakceptováno 
 
Insolvenční zákon obecně lhůty a okamžiky vztahuje k různým 
rozhodnutím formulacemi jako např. „před rozhodnutím o 
úpadku“ nebo „do (rozhodnutí o) schválení oddlužení“. 
Myšleno tím je před účinností nebo do účinnosti takového 
rozhodnutí, tedy ve smyslu § 89 insolvenčního zákona před 
nebo do zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. 
Předkladatel formulaci považuje za dostatečně určitou. Vázat 
vymezení období na dobu od vydání rozhodnutí o úpadku 
nadto nepovažuje předkladatel za vhodné, neboť k tomuto 
okamžiku rozhodnutí o úpadku ještě účinné není. 
 

11. 
K § 2 odst. 2: 
Namísto formulace „…, jehož konec předchází rozhodnutí o úpadku 
o 2 roky“ doporučujeme pro lepší srozumitelnost uvést „… 
končícího 2 roky před vydáním rozhodnutí o úpadku“. 

Akceptováno jinak 
 
Navržená formulace by při obvyklém počítání lhůty (doby) 
určené podle let znamenala, že by roční období celého 
kalendářního roku zahrnovala jen tehdy, bylo-li by rozhodnuto 
o úpadku 31. prosince; při jiných datech by pak znamenala, že 
by statistický soubor se správně vymezeným obdobím 
(například do 18. září 2017) neexistoval. 
Je třeba konstatovat, že totožný nedostatek měla i původní 
formulace. Proto bude změněna tak, že se bude jednat o období 
3 let „končící rokem předcházejícím rozhodnutí o úpadku o 2 
roky“. 
 

12. 
K § 2 odst. 2: 
Navrhujeme uvést slovní citaci vyhlášky č. 441/2013 Sb. v souladu 
s čl. 63 odst. 2 věty druhé Legislativních pravidel vlády, tedy: 
„vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 
vyhláška)“. 

Akceptováno jinak 
 
K připomínce jiného připomínkového místa je odkaz na 
vyhlášku nahrazen obecným normativním odkazem doplněným 
o odkaz na poznámku pod čarou s úplnou citací vyhlášky. 

13. 
K § 2 odst. 2: 
Vzhledem k vysokému počtu příloh oceňovací vyhlášky 
doporučujeme odkázat na konkrétní přílohu, tedy na přílohu č. 2. 

Akceptováno jinak 
 
Vzhledem k náhradě odkazu obecným normativním odkazem 
se odkaz na konkrétní přílohu nejeví vhodným, lze jej však 
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umístit do poznámky pod čarou. 
 

14. 
K § 2 odst. 5: 
Doporučujeme doplnit slovo „vydání“ před slovo „rozhodnutí“, 
neboť stávající formulace není příliš určitá. 

Neakceptováno 
 
Insolvenční zákon obecně lhůty a okamžiky vztahuje k různým 
rozhodnutím formulacemi jako např. „před rozhodnutím o 
úpadku“ nebo „do (rozhodnutí o) schválení oddlužení“. 
Myšleno tím je před účinností nebo do účinnosti takového 
rozhodnutí, tedy ve smyslu § 89 insolvenčního zákona před 
nebo do zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. 
Předkladatel formulaci považuje za dostatečně určitou. Vázat 
vymezení období na dobu od vydání rozhodnutí o úpadku 
nadto nepovažuje předkladatel za vhodné, neboť k tomuto 
okamžiku rozhodnutí o úpadku ještě účinné není. 
 

15. 
K § 2 odst. 5: 
Doporučujeme uvést řadovou číslovku „3.“ v souladu s čl. 43 odst. 
1 větou druhou Legislativních pravidel vlády slovně, tedy výrazem 
„třetí“. 

Akceptováno 

16. 
K § 2 až 6 (způsob výpočtu hodnoty bydlení): 
Aby způsob výpočtu hodnoty bydlení a pozemku byl 
srozumitelnější i snadněji přezkoumatelný, doporučujeme, aby 
přílohou nařízení vlády byl výpočtový vzorec, a to následujícího 
znění: 
 
„Příloha k nařízení vlády č. …/… Sb. 
 
Výpočet hodnoty obydlí, které není dlužník povinen vydat ke 
zpeněžení (§ 2 až 6 nařízení vlády) 
 
Vysvětlivky: 
h … hodnota obydlí, které není dlužník povinen vydat ke zpeněžení 
hp … hodnota pozemku 
s … statistická hodnota  
k … koeficient růstu cen 

Neakceptováno 
 
Předkladatel si je vědom relativní komplikovanosti navrhované 
úpravy. Ta ale odráží snahu o komplexní postihnutí 
přiměřenosti obydlí dlužníka při zohlednění reálných cen 
nemovitostí a rovněž regionálních odlišností. 
Ačkoliv předkladatel rozumí smyslu připomínky, není 
přesvědčen, že doplnění navrhovaného vzorce by – především 
s ohledem na adresáty této právní normy – zvýšilo 
srozumitelnost úpravy. Namísto toho předkladatel od samého 
počátku zamýšlí zveřejnit na svých internetových stránkách 
přehlednou tabulku uvádějící rozhodné parametry pro určení 
hodnoty podle prováděcího právního předpisu včetně uvedení 
výsledných rozhodných hodnot, které budou určující pro 
posouzení, zda je dlužník povinen obydlí vydat ke zpeněžení. 
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r … rok vydání rozhodnutí o úpadku 
ixq,r-y … index realizovaných cen bytů ve čtvrtletí x roku 
předcházejícího o y let vydání rozhodnutí o úpadku 
v … průměrná velikost bytu nebo rodinného domu 
vb … průměrná velikost bytu (m2) 
vd,r-y … průměrná velikost rodinného domu (m3) v roce 
předcházejícím o y let vydání rozhodnutí o úpadku 
vd,vČR … vážený průměr průměrných velikostí rodinných domů 
(m3) v ČR 
vp … průměrná velikost stavebního pozemku (m2) 
c … průměrná kupní cena bytu nebo rodinného domu 
cb … průměrná kupní cena bytu (Kč/m2) 
cp… průměrná kupní cena pozemku (Kč/m2) 
cd,r-y … průměrná kupní cena rodinného domu v roce 
předcházejícím o y let vydání rozhodnutí o úpadku (Kč/m3) 
pr-y … počet převodů rodinných domů v roce předcházejícím o y let 
vydání rozhodnutí o úpadku 
 
 
Hodnota obydlí (bytu nebo rodinného domu): 
 

ℎ = 𝑠𝑠. 𝑘𝑘 
 

𝑠𝑠 =  𝑣𝑣. 𝑐𝑐 
 

𝑘𝑘 =  
4𝑖𝑖3𝑞𝑞,  𝑟𝑟−1

10𝑖𝑖4𝑞𝑞,𝑟𝑟−4
+

3𝑖𝑖3𝑞𝑞,𝑟𝑟−1

10𝑖𝑖4𝑞𝑞,𝑟𝑟−3
+

3𝑖𝑖3𝑞𝑞,𝑟𝑟−1

10𝑖𝑖4𝑞𝑞,𝑟𝑟−2
 

 

𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑟𝑟 =
𝑝𝑝𝑟𝑟−2. 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑟𝑟−2 + 𝑝𝑝𝑟𝑟−3. 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑟𝑟−3 + 𝑝𝑝𝑟𝑟−4. 𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑟𝑟−4

𝑝𝑝𝑟𝑟−2 + 𝑝𝑝𝑟𝑟−3 + 𝑝𝑝𝑟𝑟−4
 

 
 
Omezující podmínky: 

𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. = 2(𝑣𝑣𝑏𝑏,Č𝑅𝑅 . 𝑐𝑐𝑏𝑏,Č𝑅𝑅) 
𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. = 2(𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑣𝑣∅Č𝑅𝑅 . 𝑐𝑐𝑑𝑑,Č𝑅𝑅) 

 
Hodnota pozemku: 
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ℎ𝑝𝑝 =  𝑣𝑣𝑝𝑝. 𝑐𝑐𝑝𝑝 
 
Omezující podmínka: 
 

ℎ𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. = 2(𝑣𝑣𝑝𝑝,Č𝑅𝑅 . 𝑐𝑐𝑝𝑝,Č𝑅𝑅)" 
17. 
K odůvodnění: 
V odůvodnění k § 2 až 6 nařízení vlády doporučujeme pro lepší 
názornost uvést následující příklad výpočtu hodnoty obydlí:  
 
Příklad – obec Strážnice (k 31. 12. 2016 měla podle údajů ČSÚ 
5 573 obyvatel)  
 
Údaje pro výpočet hodnoty bytu: 
 

− průměrná kupní cena bytu v ČR v letech 2015–2017: 
21 543 Kč/m2 

− průměrná kupní cena bytu v Jihomoravském kraji 
v okrese Hodonín v obcích s 2 000–9 999 obyvatel v letech 
2015–2017: 12 105 Kč/m2 

− průměrná velikost bytu v Jihomoravském kraji v okrese 
Hodonín v obcích s 2 000–9 999 obyvateli v letech 2015–
2017: 65 m2 

− průměrná velikost bytu v ČR v letech 2015–2017: 63 m2 
− Index realizovaných cen starších bytů pro ČR: 

• za 3. čtvrtletí/(r – 1, tj. 2018): 138,4 
• za 4. čtvrtletí/(r – 2, tj. 2017): 127,5 
• za 4. čtvrtletí/(r – 3, tj. 2016): 113,8 
• za 4. čtvrtletí/(r – 4, tj. 2015): 99,3 

 
Výpočet hodnoty bytu: 
 
𝑠𝑠𝑏𝑏,𝑟𝑟=2019,𝑆𝑆𝑏𝑏𝑟𝑟áž𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 = 65 . 12 105 = 786 825 Kč 
𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.,𝑟𝑟=2019 = 2(63 . 21 543) = 2 714 418 Kč 
𝑠𝑠𝑏𝑏,𝑟𝑟=2019,𝑆𝑆𝑏𝑏𝑟𝑟áž𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 ≤ 𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.,𝑟𝑟=2019

⇒ 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑢𝑢𝑗𝑗í𝑐𝑐í 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜í𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑗𝑗𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛ě𝑛𝑛𝑛𝑛 

Neakceptováno 
 
Vizte zdůvodnění vypořádání připomínky č. 16. Konkrétní 
příklad výpočtu hodnoty obydlí však může být zveřejněn 
společně s přehledovou tabulkou na internetových stránkách 
předkladatele. 
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𝑘𝑘𝑟𝑟=2019 =
4 . 138,4
10 . 99,3

+
3 . 138,4

10 . 113,8
+

3 . 138,4
10 . 127,5

= 1,248 

 
ℎ𝑏𝑏,𝑟𝑟=2019,𝑆𝑆𝑏𝑏𝑟𝑟áž𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 = 786 825 . 1,248 = 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗,𝟗𝟗𝟗𝟗 𝐊𝐊č 
 
 
Údaje pro výpočet hodnoty rodinného domu: 
 
Průměrná kupní cena rodinného domu v letech 2015–2017: 

− v Jihomoravském kraji v okrese Hodonín v obcích 
s 2 000–9 999 obyvateli: 1 767 Kč/m3 

− v ČR: 2 494 Kč/m3 
 
Průměrná velikost rodinného domu: 

− v roce 2015 v Jihomoravském kraji v obcích s 2 000–
9 999 obyvateli: 794 m3 

− v roce 2015 v ČR: 753 m3 
− v roce 2016 v Jihomoravském kraji v obcích s 2 000–

9 999 obyvateli: 772 m3 
− v roce 2016 v ČR: 762 m3 
− v roce 2017 v Jihomoravském kraji v obcích s 2 000–

9 999 obyvateli: 758 m3 
− v roce 2017 v ČR: 767 m3 

 
Počet převodů rodinných domů: 

− v roce 2015 v Jihomoravském kraji v obcích s 2 000–
9 999 obyvateli: 181 

− v roce 2015 v ČR: 5 655 
− v roce 2016 v Jihomoravském kraji v obcích s 2 000–

9 999 obyvateli: 134 
− v roce 2016 v ČR: 4 120 
− v roce 2017 v Jihomoravském kraji v obcích s 2 000–

9 999 obyvateli: 171 
− v roce 2017 v ČR: 3 718 
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Výpočet hodnoty rodinného domu: 
 

𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑟𝑟=2019,𝑆𝑆𝑏𝑏𝑟𝑟áž𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 =
171 . 758 + 134 . 772 +  181 . 794 

171 + 134 + 181
= 775,27 m3 

 

𝑣𝑣𝑑𝑑,𝑟𝑟=2019,𝑣𝑣∅Č𝑅𝑅 =
3 718 . 767 + 4 120 . 762 + 5 655 . 753 

3 718 + 4 120 + 5 655
= 759,61 m3 

 
𝑠𝑠𝑑𝑑,𝑟𝑟=2019,𝑆𝑆𝑏𝑏𝑟𝑟áž𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 = 775,27 .   1 767 = 1 369 897,65 Kč 
𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.,𝑟𝑟=2019 = 2(759,61 . 2 494) = 3 788 913,71 Kč 
𝑠𝑠𝑑𝑑,𝑟𝑟=2019,𝑆𝑆𝑏𝑏𝑟𝑟áž𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 ≤ 𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.,𝑟𝑟=2019

⇒ 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑢𝑢𝑗𝑗í𝑐𝑐í 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜í𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑗𝑗𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛ě𝑛𝑛𝑛𝑛 
 

𝑘𝑘𝑟𝑟=2019 =
4 . 138,4
10 . 99,3

+
3 . 138,4

10 . 113,8
+

3 . 138,4
10 . 127,5

= 1,248 

 
ℎ𝑑𝑑,𝑟𝑟=2019,𝑆𝑆𝑏𝑏𝑟𝑟áž𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 = 1 369 897,65 . 1,248 = 𝟗𝟗 𝟗𝟗𝟕𝟕𝟗𝟗 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔,𝟗𝟗𝟓𝟓 𝐊𝐊č 
 
 
Údaje pro výpočet hodnoty pozemku: 
 

− průměrná kupní cena stavebního pozemku 
v Jihomoravském kraji v okrese Hodonín v obcích 
s 2 000–9 999 obyvateli v letech 2015–2017: 500 Kč/m2 

− průměrná kupní cena stavebního pozemku v ČR v letech 
2015–2017: 851 Kč/m2 

− průměrná velikost stavebního pozemku 
v Jihomoravském kraji v okrese Hodonín v obcích 
s 2 000–9 999 obyvateli v letech 2015–2017: 444 m2 

− průměrná velikost stavebního pozemku v ČR v letech 
2015–2017: 549 m2 

 

Výpočet hodnoty pozemku: 
 
ℎ𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.,𝑟𝑟=2019 = 2(549 . 851) = 𝟗𝟗𝟔𝟔𝟓𝟓 𝟔𝟔𝟗𝟗𝟗𝟗 𝐊𝐊č 
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ℎ𝑝𝑝,𝑟𝑟=2019,𝑆𝑆𝑏𝑏𝑟𝑟áž𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 = 444 . 500 = 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕 𝐊𝐊č 
ℎ𝑝𝑝,𝑟𝑟=2019,𝑆𝑆𝑏𝑏𝑟𝑟áž𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 ≤ ℎ𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.,𝑟𝑟=2019

⇒ 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑢𝑢𝑗𝑗í𝑐𝑐í 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜í𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑗𝑗𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛ě𝑛𝑛𝑛𝑛 
18. 
K § 2 až 6 (způsob výpočtu hodnoty bydlení): 
V návaznosti na doporučované zařazení přílohy s výpočtem 
hodnoty bydlení a pozemku do nařízení vlády doporučujeme přidat 
do § 2 nový odstavec 6 následujícího znění: „Vzorec pro výpočet 
hodnoty bydlení je obsažen v příloze k tomuto nařízení.“ 

Neakceptováno 
 
Vizte zdůvodnění vypořádání připomínky č. 16. 

19. 
K § 3: 
Ve všech případech, kdy se ustanovení zmiňuje o rozhodnutí o 
úpadku, doporučujeme před slovo „rozhodnutí“ doplnit slovo 
„vydání“, neboť stávající formulace není příliš určitá. 

Neakceptováno 
 
Insolvenční zákon obecně lhůty a okamžiky vztahuje k různým 
rozhodnutím formulacemi jako např. „před rozhodnutím o 
úpadku“ nebo „do (rozhodnutí o) schválení oddlužení“. 
Myšleno tím je před účinností nebo do účinnosti takového 
rozhodnutí, tedy ve smyslu § 89 insolvenčního zákona před 
nebo do zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. 
Předkladatel formulaci považuje za dostatečně určitou. Vázat 
vymezení období na dobu od vydání rozhodnutí o úpadku 
nadto nepovažuje předkladatel za vhodné, neboť k tomuto 
okamžiku rozhodnutí o úpadku ještě účinné není. 
 

20. 
K § 3: 
Doporučujeme uvést řadovou číslovku „3.“ a „4.“ v souladu s čl. 43 
odst. 1 větou druhou Legislativních pravidel vlády slovně, tedy 
výrazem „třetí“ a „čtvrté“.  

Akceptováno 

21. 
K § 4 odst. 1 písm. a): 
Vzhledem k vysokému počtu příloh oceňovací vyhlášky 
doporučujeme odkázat na konkrétní přílohu, tedy na přílohu č. 2. 

Akceptováno jinak 
 
Vzhledem k náhradě odkazu obecným normativním odkazem 
se odkaz na konkrétní přílohu nejeví vhodným, lze jej však 
umístit do poznámky pod čarou. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 
Mgr. Marta Gregorová 

1. 
K § 2 odst. 2: 
Za text „č. 441/2013 Sb.“ doporučujeme uvést celý název této 
vyhlášky. Zkrácený název právního předpisu lze ve smyslu čl. 62 

Akceptováno jinak 
 
K připomínce jiného připomínkového místa je odkaz na 
vyhlášku nahrazen obecným normativním odkazem doplněným 
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 odst. 2 Legislativních pravidel vlády použít až následně při citaci 
v dalších ustanoveních právního předpisu. 

o odkaz na poznámku pod čarou s úplnou citací vyhlášky. 

2. 
K odůvodnění: 
Ke zvláštní části - za účelem zvýšení srozumitelnosti navrhovaného 
právního předpisu doporučujeme uvést do odůvodnění jednotlivých 
ustanovení příkladmo konkrétní případ výpočtu popisovaných 
hodnot (určení hodnoty obydlí, statistické hodnoty bytu, rodinného 
domu i pozemku). 

Vysvětleno 
 
Vzhledem k tomu, že text odůvodnění nařízení vlády nebývá 
po publikaci nařízení ve Sbírce zákonů zpravidla veřejně 
dostupný, nepovažuje předkladatel navržené doplnění pro 
futuro za příliš účelné. S obdobným záměrem však 
předkladatel od počátku zamýšlí zveřejňovat přehlednou 
tabulku obsahující všechna relevantní vstupní data a rovněž 
výsledné rozhodné hodnoty chráněného obydlí. 
 

Ministerstvo 
dopravy 
 
Mgr. Daniela 
Heppnerová 
 

1. 
K druhu vydávaného prováděcího předpisu: 
Návrh nařízení vlády má být prováděcím předpisem k ustanovení 
§ 398 odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 31/2019 Sb. (dále jen 
„zákon“), a to s účinností od 1. června 2019. Úprava způsobu určení 
hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, 
však musí být provedena v podobě vyhlášky Ministerstva 
spravedlnosti, nikoli nařízením vlády, jak vyplývá z ustanovení § 
431 písm. h) zákona.  Z odůvodnění nařízení vlády (viz strana 6) 
vyplývá, že forma prováděcího právního předpisu (nařízení vlády) 
byla zvolena z toho důvodu, že zákon neobsahuje bližší vymezení 
pojmu „obydlí“ ani zmocnění k bližšímu vymezení tohoto pojmu na 
úrovni prováděcího právního předpisu. Vzhledem k tomu, že podle 
předkladatele je potřebné daný pojem vymezit, bylo přistoupeno 
k provedení příslušných ustanovení formou nařízení vlády a nikoliv 
vyhlášky tak, jak zákon předvídá. Je nutno konstatovat, že 
prováděcí právní předpis obecně, tedy bez ohledu na to, zda se 
jedná o nařízení vlády nebo vyhlášku, by neměl vymezovat pojmy, 
které užívá zákon, neboť tím by došlo nikoliv k provedení daného 
zákona, nýbrž k jeho doplnění. Nařízení vlády sice může být 
vydáno i bez zákonného zmocnění k jeho vydání, a to v souladu 
s článkem 78 Ústavy České republiky, nicméně platí, že je-li dáno 
zákonem zmocnění pro vydání prováděcí právní úpravy, mělo by 
toto zmocnění být naplněno a prováděcí právní úprava jím 

Neakceptováno 
 
Nelze rozporovat skutečnost, že zákonné zmocnění k vydání 
prováděcího právního předpisu by mělo být respektováno a 
naplněno tím, že předvídaný prováděcí právní předpis bude 
skutečně vydán. Navržené nařízení vlády právě k tomuto 
směřuje – zákonné zmocnění obsažené v § 398 odst. 6 
insolvenčního zákona ve znění zákona č. 31/2019 Sb. je jím 
prováděno v jeho úplnosti. 
Nad rozsah existujícího výslovného zákonného zmocnění však 
navržené nařízení vlády provádí insolvenční zákon i v tom 
ohledu, že upřesňuje, jaké konkrétní druhy obydlí dlužníka 
jsou insolvenčním zákonem chráněny před zpeněžením při 
splátkovém kalendáři a jaký je rozsah ochrany obydlí ve 
specifických případech (například kdy je v rozsahu obydlí 
chráněn i pozemek). Touto úpravou insolvenční zákon podle 
názoru předkladatele doplňován není, nýbrž je skutečně 
prováděn. Relevantní zákonné zmocnění by mohlo znít např. 
„prováděcí právní předpis stanoví druhy obydlí, které dlužník 
není povinen vydat ke zpeněžení, a rozsah této ochrany“. 
Vzhledem k účelu ochrany obydlí obsažené v insolvenčním 
zákoně prováděcí právní předpis potom stanoví výslovně, že je 
chráněn každý druh obydlí a že rozhodující zůstává hodnota 
obydlí. Doplněním zákonné ochrany před zpeněžením tak není 
vymezení, kterých druhů obydlí se týká, bylo by jím například 
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předvídaná by měla respektovat jeho meze. stanovení, že podobně je chráněn také automobil dlužníka, 
jestliže jej využívá k pravidelnému dojíždění za prací a jestliže 
jeho hodnota nepřesáhne částku X. 
Vzhledem k obecnému zmocnění vlády provádět všechny 
zákony v jejich mezích, vyplývajícímu z ústavy, má 
předkladatel za to, že absence výslovného zmocnění k určení 
druhu chráněného obydlí (například v podobě shora uvedené) 
vydání navrženého nařízení vlády nebrání. 
Ustanovení však bylo na základě uplatněných připomínek 
přeformulováno tak, aby bylo jednoznačné, že upravuje rozsah 
okruhu možných obydlí, která dlužník není povinen vydat ke 
zpeněžení. 
 

2. 
K § 1 odst. 1: 
Doporučujeme, aby úprava obsažená v ustanovení § 1 návrhu 
nařízení vlády byla rozdělena do dvou ustanovení. Úprava obsažená 
v § 1 odstavci 1 návrhu nařízení vlády totiž spíše představuje 
předmět úpravy, ostatní úprava již pak spočívá spíše ve vymezení 
pojmu obydlí.  Samotné vymezení předmětu úpravy doporučujeme 
uvést v následujícím znění: 
„(1) Toto nařízení upravuje způsob určení hodnoty obydlí, které 
dlužník není povinen vydat ke zpeněžení při oddlužení plněním 
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, jde-li o 
postup dle ustanovení § 398 odst. 6 insolvenčního zákona.“ 
Domníváme se, že pro pojem „obydlí“ není žádoucí zavádět novou 
legislativní zkratku, zvláště je-li vymezena demonstrativním 
výčtem.  Rovněž považujeme za nevhodné užívání spojení 
„zajištění bytových potřeb“, neboť může dojít k nejednoznačnosti 
tohoto pojmu. Například ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, věta poslední, uvádí pod písmeny 
a) až h) výčet bytových potřeb, které svým obsahem neodpovídají 
zamýšlenému cíli navrhované regulace. 

Neakceptováno 
 
Vzhledem k přeformulování daného ustanovení na základě 
uplatněných připomínek pozbyla připomínka ve vztahu 
k rozdělení ustanovení relevance. 
Podle upravené formulace již nelze uzavřít, že ustanovení 
vymezuje pojem obydlí; stanoví totiž jednoznačně, že okruh 
možných obydlí, která dlužník není povinen vydat ke 
zpeněžení, není omezen jejich druhem. Z toho důvodu rovněž 
odpadlo užití legislativní zkratky. 
Pojem „zajištění bytových potřeb“ považuje předkladatel za 
dostatečně jasný a tradičně používaný. Obsahuje jej mj. § 2235 
občanského zákoníku, podle něhož je zajištění bytových potřeb 
účelem nájmu. K tomuto pojmu existuje rovněž judikatura, 
včetně judikatury Ústavního soudu, komentářová a jiná 
odborná literatura se vymezením pojmu taktéž zabývá. Všem 
těmto pramenům je potom společné finální vyznění vymezení 
„bytových potřeb“, které by bylo možno parafrázovat jako 
„právo poklidného bydlení, vytvoření bezpečného domova“. 

3. 
K § 2 odst. 2: 
Doporučujeme odkaz na vyhlášku č. 441/2013 Sb., k provedení 
zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 

Akceptováno 
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pozdějších předpisů, obsažený v uvedeném ustanovení návrhu 
nařízení vlády, nahradit normativním odkazem v souladu s článkem 
45 legislativních pravidel vlády. 
4. 
K § 2 odst. 3: 
Domníváme se, že navrhovaná úprava nesystematicky vyjímá jeden 
druh obydlí (dům), pro nějž má být při výpočtu použita statistická 
hodnota rodinného domu, zatímco pro zbylé druhy obydlí odkazuje 
na použití statistické hodnoty bytu, aniž tuto rozdílnost odůvodňuje. 
Český statistický úřad přitom v souboru „ceny sledovaných druhů 
nemovitostí“ uvádí vedle kategorií rodinný dům a byt také kategorii 
bytový dům a rovněž stavební pozemky. Vzhledem k účelu 
regulace (přiměřená ochrana obydlí dlužníka za současné ochrany 
práv věřitele) se jeví jako vhodnější varianta vybrat pro výpočet 
hodnoty obydlí, které není dlužník povinen vydat ke zpeněžení, tu 
z kategorií obydlí (rodinný dům, byt a bytový dům), jejíž cena je 
nejnižší. Tím bude zachována možnost dlužníka zajistit si nové 
obydlí (byť nikoli nutně stejného druhu) a současně tím budou 
podpořena práva věřitele. V případě zohlednění této připomínky 
doporučujeme patřičné přizpůsobení této regulace i v ostatních 
ustanoveních návrhu nařízení vlády. 

Vysvětleno 
 
Dlužník zpravidla bude bydlet v (rodinném) domě nebo v bytě 
(přičemž tento byt může být zahrnutý v jednotce nebo se může 
jednat o byt existující v rámci bytového domu, který není 
rozdělen na jednotky). Navrhované nařízení vlády se uplatní 
tam, kde je dlužník vlastníkem dané jednotky nebo domu, 
nikoliv nájemcem. Za předpokladu, že je dlužník vlastníkem 
bytového domu, nelze uzavřít, že by věcí sloužící 
k uspokojování jeho bytových potřeb byl celý tento dům – 
bydlí pouze v jeho části, ve svém bytě (další část domu je 
nadto zpravidla pronajímána). I v takovém případě bude 
dlužníkovým obydlím byt jako část domu (v souladu s § 2236 
občanského zákoníku). Vzhledem k tomu, že se chrání toto 
obydlí, je namístě porovnávat jeho hodnotu s hodnotou 
srovnatelnou – tedy s hodnotou bytu. Vzhledem ke své 
odlišnosti jsou vyňaty právě rodinné domy, které jediné 
představují obydlí odlišné od bytu a u nichž jsou zároveň 
statisticky sledovány jejich ceny. 
Je-li dlužníkovým obydlím rodinný dům, nejeví se vhodným 
porovnávat hodnotu takového konkrétního domu s průměrnou 
cenou průměrného bytu, neboť by se tím porovnávalo obtížně 
porovnatelné (dům bude mít z logiky věci zpravidla vyšší 
hodnotu). 
Možnost dlužníka zajistit si nové obydlí není přijatým zněním 
novely insolvenčního zákona zajištěna. Pokud hodnota jeho 
obydlí překročí rozhodnou hodnotu podle nařízení, dlužníkovo 
obydlí se zpeněží a celý výtěžek se rozdělí mezi věřitele – 
dlužník si tedy bude muset nové obydlí zajistit z části 
měsíčního příjmu, která mu zůstane ponechána, a tedy 
zpravidla cestou nájmu. Z toho důvodu je třeba při výpočtu 
zohlednit odpovídající kategorii obydlí, v případě zvolení 
nejlevnější kategorie obydlí by docházelo k nedůvodnému 
poškozování dlužníků, kteří bydlí v domech, neboť ti by o 
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obydlí zpravidla přišli a museli by se uchýlit do nájmu. 
 

5. 
K § 3 odst. 1: 
Slovní spojení „ČR celkem“ doporučujeme vložit od uvozovek, 
neboť se jedná o integrální součást tabulek, na které je odkazováno 
(obdobně je odkazováno na jiné části tabulek). 

Akceptováno 

6. 
K § 3 odst. 1 písm. c): 
Doporučujeme slovo „tří“ nahradit slovem „dvou“ tak, aby výpočet 
dostatečně reflektoval plynutí času. 

Vysvětleno 
 
Plynutí času reflektuje celý uvedený koeficient, který 
aktualizuje ceny obsažené ve statistickém souboru průměrných 
cen za jednotlivé minulé roky. Jejich vynásobením 
koeficientem růstu cen za proběhlou dobu dochází 
k aktualizaci dostupných cenových údajů. Poměry přitom 
odpovídají váze jednotlivých roků ve statistickém souboru co 
do jejich významnosti podle počtu převodů, z nichž byly 
průměrné ceny zjišťovány. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 
 
JUDr. Dominika 
Nasková, Ph.D. 

1. 
K § 1 odst. 1: 
V § 1 odst. 1 doporučujeme slova „(§ 398 odst. 6 insolvenčního 
zákona)“ vypustit. Provázanost s tímto ustanovením insolvenčního 
zákona je explicitně zmíněna již v návětí nařízení vlády. 

Akceptováno 

2. 
K § 2 odst. 1: 
Dané ustanovení není podle našeho názoru formulováno 
jednoznačně: předkladatel hodnotu obydlí určuje jako „součin 
částky … a násobku této částky“, tedy jako součin součinu částky. 
Doporučujeme ustanovení přeformulovat tak, aby bylo zjevné, jaké 
částky se násobí (např. přímým použitím spojení uvedených 
v závorce). 

Akceptováno 
 
Předkladatel formulaci přepracoval tak, aby zároveň 
obsahovala jednu jednoznačnou operaci násobení, a zároveň 
aby v sobě výsledná částka zohledňovala velikost dlužníkovy 
domácnosti podle připomínky jiného připomínkového místa. 
Koeficient růstu cen je potom přesunut do výpočtu částky na 
zajištění obydlí v dlužníkově bydlišti, kam s ohledem na 
zvolenou metodu jejího určení nejsprávněji patří. 
 

3. 
K § 2 odst. 5 a § 3: 
Vzhledem k obsahové podobnosti těchto dvou ustanovení by bylo 
vhodnější úpravu koeficientů růstu cen upravit souhrnně v § 3. 

Vysvětleno 
 
Předkladatel v § 2 konstruuje nejzákladnější způsob určení 
hodnoty obydlí a vedle toho stanoví, odkud se získají údaje pro 
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V případě stanovení koeficientů a statistické hodnoty by bylo 
rovněž možné uvažovat o vytvoření přílohy, čímž by se text 
nařízení vlády zpřehlednil a zjednodušil. 

výpočet potřebné. V následujících ustanoveních je potom 
upraven postup získání zcela konkrétních údajů, které budou 
při výpočtu použity. Takovýto způsob výstavby nařízení – tedy 
od obecného ke konkrétnímu – považuje předkladatel za 
vhodný a přehledný. 
 

Úřad vlády ČR – 
sekce pro lidská 
práva 
 
Ing. Radek Hábl 

1. 
Obecně: 
Návrh je v rozporu s původním záměrem předkladatele a 
důvodovou zprávou k insolvenčnímu zákonu, neboť jen zcela 
minimálně chrání dlužníkovo obydlí v případě kombinace 
zpeněžení majetkové podstaty a splátkového kalendáře. 
 
Předkladatel v důvodové zprávě k novele insolvenčního zákona (z. 
č. 31/2019 Sb.), kterou má navrhované nařízení provést, uvádí: 
„Další základní odlišností je skutečnost, že oddlužení plněním 
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty zásadně 
vylučuje možnost nezajištěných věřitelů uspokojovat se ze zpeněžení 
obydlí dlužníka (ust. § 398 odst. 6 věta druhá). 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 – 
buď přijde dlužník o své obydlí a bude nucen obstarat si náhradní 
obydlí, anebo dojde k dlouhodobému postihování příjmů. 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 navrhovaného pravidla představuje případ, v 
němž hodnota obydlí dlužníka přesahuje hodnotu určenou podle 
prováděcího právního předpisu (vyhlášky provádějící insolvenční 
zákon) 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.“ 
 
Zákon č. 31/2019 Sb. nově zavádí kombinaci zpeněžení majetkové 

Částečně akceptováno, částečně vysvětleno 
 
Předkladatel považuje zvolenou metodu a výsledné hodnoty 
získávané při jejím použití za adekvátně sledující cíl zákonem 
zakotvené ochrany přiměřeného obydlí dlužníka. Při zvolení 
standardu ochrany je třeba vycházet z toho, že insolvenční 
dlužník se nachází v jiné ekonomické situaci než běžný 
vlastník nemovitosti, z důvodu svého úpadku žádá po 
věřitelích, aby strpěli pouze částečnou úhradu svých 
pohledávek a transformaci zbylých dluhů v naturální obligaci. 
Je přiměřené uzavřít, že za takového stavu je průměrná tržní 
hodnota z hlediska dlužníka více než průměrná a její 
nadstandardnost odůvodňuje právě veřejný zájem na zachování 
obydlí dlužníka se všemi příznivými socioekonomickými 
důsledky přijaté ochrany přiměřeného obydlí. 
Zákonný text ve svém zmocnění pracuje s náklady na zajištění 
obydlí. Vzhledem k tomu, že ochrana obydlí před zpeněžením 
je (z logiky věci) ochranou věci sloužící k bydlení, jedná se co 
do její hodnoty (zjednodušeně řečeno) o kupní cenu takové 
věci. Taková hodnota je potom neporovnatelná s náklady na 
bydlení, neboť vypovídá o odlišné ekonomické kategorii. 
Ve zvoleném příkladu je správná výsledná hodnota bytu 
v Liberci 1 714 860 Kč. V případě zahrnutí koeficientu 1,7 by 
výsledná hodnota činila přibližně 2 915 000 Kč. A například 
pro dům v Blansku (včetně pozemku) by výsledná hodnota 
činila takřka 6 580 000 Kč. Takové částky předkladatel 
považuje za nepřiměřeně vysoké s ohledem na situaci 
insolvenčního dlužníka. 
Stran volby způsobu oddlužení je třeba zdůraznit, že nemusí 
být v moci věřitelů hájících svá práva s péčí řádného hospodáře 
svolat schůzi věřitelů a oddlužení zpeněžením majetkové 
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podstaty a splátkového kalendáře jako druhý způsob oddlužení 
dlužníka vedle samotného zpeněžení majetkové podstaty. V případě 
volby kombinace zpeněžení majetkové podstaty se splátkovým 
kalendářem mělo být dle výše citované důvodové zprávy chráněno 
dlužníkovo obydlí (kromě výrazně nadstandardního). 
V předloženém materiálu se nicméně navrhuje zpeněžit majetek 
zcela průměrné hodnoty. Absentuje zde tedy ona ochrana 
standardního bydlení. 
 
Návrh navíc kalkuluje s hodnotou nemovitosti namísto nákladů na 
bydlení. Není zřejmé proč tomu tak je, neboť je jasné, že dlužník si 
nebude moci po zpeněžení koupit byt menší či levnější. Dostáváme 
se tak do situace, kdy dlužníku bude prodáno obydlí, bude nucen 
sehnat komerční nájemní bydlení a vzhledem k tomu, že současná 
výše základní nezabavitelné částky nedosahuje ani normativních 
nákladů na bydlení a životního minima, tak hrozí, že se bude 
zvyšovat počet osob bez domova se všemi negativními sociálními a 
ekonomickými důsledky. 
Návrh tak povede ke snížení atraktivity procesu oddlužení pro 
osoby ve vlastnickém bydlení. 
 
Výpočet statistické hodnoty obydlí nijak nezohledňuje velikost 
domácnosti. Byt, který bude zcela adekvátní vzhledem k počtu 
jejích členů, bude dle navrhovaného výpočtu posouzen jako byt 
nadstandardní a v rámci insolvenčního řízení zpeněžen. Nalézt 
posléze komerční nájemní bydlení pro domácnost s více členy bude 
vzhledem k výši nezabavitelné částky velmi problematické i 
s ohledem na to, že lidé v insolvenci (a exekuci) mají obecně 
ztížený přístup k bydlení, neboť jsou rizikovou skupinou z pohledu 
řádného placení nájemného. 
 
Dalším problémem je, jak předkladatel sám uvádí v důvodové 
zprávě, že kvůli prodlevě při zveřejňování dat ČSÚ statistická 
hodnota pracuje s cenami minulými. Ty ale vzhledem 
k turbulentnímu charakteru realitního trhu nemusí odpovídat 
aktuální situaci a trh s nemovitostmi a ani koeficient nárůstu to 
příliš nezmění.  
 

podstaty odhlasovat. Insolvenční zákon pro ten účel počítá 
s dvojí hlasovací většinou nezajištěných věřitelů, podle výše 
pohledávek i podle hlav. Věřitelská minorita (co do výše 
pohledávek) tak svou apatií může zablokovat svolání schůze 
věřitelů za účelem hlasování o způsobu oddlužení, pokud je 
dostatečně početná. I proto je důležité, aby v kombinovaném 
splátkovém kalendáři bylo chráněno výhradně přiměřené 
obydlí dlužníka. 
Předkladatel však souhlasí s požadavkem na zohlednění počtu 
osob tvořících s dlužníkem společně hospodařící domácnost. 
Návrh nařízení tak byl doplněn o koeficient zohledňující počet 
osob, které s dlužníkem žijí ve společné domácnosti a kterým 
je zároveň dlužník povinen poskytovat výživné. 
 
Připomínkové místo vypořádání připomínky akceptuje. 
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Jako příklad podhodnocené statistické hodnoty uvádíme následující 
výpočet: 
 
PŘÍKLAD - BYT LIBEREC - úpadek 1.7.2019 
 
Koeficient růstu cen: hodnoty pak 3.čtvrtletí 2018 
a) 4/10 z (138,4 / 99,3 (2018 /2015) 
b) 3/10 z (138,4 / 113,8) (2018 / 2016) 
c) 3/10 z (138,4 a / 127,5) (2018 / 2017) 
 

0,4 138,4 / 99,3 0,557502518 
0,3 138,4 / 114 0,364850615 
0,3 138,4 / 128 0,325647059 

 
 

  1,248000192 
 
Statistická hodnota: ke konci období 2017 
63 m2 x 19.746,- Kč = 1.243.998,- Kč 
Hodnota = statistická hodnota x koeficient růstu cen 
Hodnota = 1.243.998 * 1,248000192 
Hodnota =  1.552.509,74 Kč 
 
Porovnáme-li výslednou hodnotu s cenami bytů 2+1 v Liberci 
(např. sreality.cz), drtivá většina cen začíná na více než 2 milionech 
korun. 
 
Navrhujeme proto upravit § 4 odst. 1 Návrhu nařízení vlády 
takto: 
 
§ 4 
Statistická hodnota bytu 
(1) Statistická hodnota bytu se určí součinem  
a) průměrné velikosti bytu v m2 podle velikosti obce v daném kraji 
uvedené v tabulce statistického souboru „2-1. Průměrné ceny bytů 
v ČR v  letech (…) v závislosti na velikosti obcí“; v případě Prahy 
se místo velikosti obce použije oblast Prahy podle vyhlášky č. 
441/2013 Sb. a 
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b) kupní ceny za m2 podle velikosti obce v daném okresu uvedené 
v tabulce statistického souboru „2-4. Průměrné ceny bytů v ČR 
v  období (…) podle okresů v závislosti na velikosti obcí a stupni 
opotřebení“ a 
c) koeficientu 1,7. 
 
a obdobně § 5 odst. 1 Návrhu nařízení vlády: 
 
§ 5 
Statistická hodnota rodinného domu 
(1) Statistická hodnota rodinného domu se určí součinem  
a) průměrné velikosti rodinného domu v m3 podle velikosti obce 
v daném kraji určené váženým průměrem průměrných velikostí 
rodinných domů za jednotlivé roky období s váhou danou počtem 
převodů uvedených v tabulkách statistického souboru „(1-1-1. až 1-
1-3.) Průměrné ceny rodinných domů v ČR v závislosti na velikosti 
obcí v roce (…)“ a 
b) kupní ceny za m3 podle velikosti obcí v daném okresu, případně 
hlavním městě Praze uvedené v tabulce statistického souboru „1-4. 
Průměrné ceny rodinných domů v ČR v  letech (…) v závislosti na 
velikosti obcí a stupni opotřebení“ a 
c) koeficientu 1,7. 
 
Alternativně navrhujeme využít násobek normativních nákladů na 
bydlení ¨v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy podle 
zákona č. 117ú1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném a 
účinném znění, místo navrhovaného výpočtu statistické hodnoty 
obydlí. 
 
Stanovený koeficient 1,7 bude dostatečně vyvažovat výše uvedené 
nedostatky a předcházet tak prodeji zcela průměrného či 
podprůměrného obydlí v kombinaci s pětiletým splátkovým 
kalendářem. 
 
Je třeba připomenout, že věřitelé si vždy mohou vybrat způsob 
řešení úpadku oddlužením se zpeněžením majetkové podstaty, kde 
obydlí není nikterak chráněno. Proto by mělo být chráněno právě 
při kombinaci zpeněžení majetkové podstaty a splátkového 
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kalendáře. 
  
Tato připomínka je zásadní. 
2. 
Obecně: 
Návrh nijak nepostihuje situace, kdy hodnota určená dle znaleckého 
odhadu bude vyšší než vypočítaná statistická hodnota a následně 
dojde k prodeji za cenu nižší, než je statistická hodnota. 
V aplikační praxi může docházet k situacím, kdy bude na základě 
srovnání odhadu a statistické hodnoty nařízen prodej obydlí 
dlužníka, nicméně jeho skutečná prodejní cena statistické hodnoty 
nedosáhne. Dostali bychom se tak do situace, že se bude prodávat 
na základě odhadů a ne skutečnost.  
Navrhujeme, aby prodej obydlí byl znemožněn, pokud se ukáže, že 
skutečná hodnota (nabízená cena) bude nižší, než statistická 
hodnota dle tohoto nařízení vlády. 
Alternativně navrhujeme, že prodej obydlí bude možný při souhlasu 
věřitelů i pod statistickou hodnotou, ale v takovém případě bude 
oddlužení překlopeno do režimu oddlužení formou zpeněžení 
majetkové podstaty a následně úspěšně ukončeno (nebude tedy 
pokračovat splátkovým kalendářem). Jinými slovy věřitelé si 
mohou vybrat, zda je pro ně výhodnější zpeněžení majetkové 
podstaty nebo splátkový kalendáře. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Připomínkou navrhovaný postup není proveditelný na úrovni 
prováděcího nařízení vlády. Insolvenční zákon stanoví, že 
v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se 
zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen vydat 
insolvenčnímu správci ke zpeněžení majetek náležející do 
majetkové podstaty, při zpeněžování se postupuje jako 
v konkursu. Výjimku z povinnosti vydat majetek ke zpeněžení 
představuje nevydávání obydlí – dlužník není povinen vydat 
obydlí ke zpeněžení, ledaže ze zprávy pro oddlužení vyplývá, 
že hodnota obydlí přesahuje hodnotu určenou podle 
prováděcího předpisu. Nařízení vlády tedy může zákon 
provádět pouze v těchto mezích. 
Tam, kde ze zprávy pro oddlužení vyplývá (i po jejím 
zhodnocení ze strany insolvenčního soudu a po případných 
námitkách), že hodnota obydlí hodnotu určenou podle 
prováděcího právního předpisu přesahuje, neumožňuje úprava 
v insolvenčním zákoně proces zpeněžení zastavit nebo omezit. 
Zároveň je třeba zdůraznit, že ve vztahu k povinnosti vydat 
obydlí ke zpeněžení nemá relevanci hodnota určená znaleckým 
posudkem, ale odhad výtěžku učiněný insolvenčním správcem, 
neboť zpráva pro oddlužení hodnotí předpokládané plnění 
věřitelům – tedy jejich podíl na očekávaném reálně dosaženém 
výtěžku zpeněžení (v kombinaci s plněním ze splátkového 
kalendáře). 
 
Připomínkové místo vypořádání připomínky akceptuje. 
 

3. 
Obecně: 
Komplikovanost výpočtu zakládá pravděpodobnost chyby a 
značnou míru nejistoty týkající se dlužníkova obydlí. 
Komplikovanost a nepředvídatelnost výsledku zakládá velkou míru 

Vysvětleno 
 
Předkladatel od samého počátku zamýšlí zveřejnit na svých 
internetových stránkách přehlednou tabulku uvádějící 
rozhodné parametry pro určení hodnoty podle prováděcího 
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nejistoty a klade zvýšené nároky na insolvenční správce a 
pracovníky pomáhajících profesí, např. sociálních pracovníků, 
dluhových poradců atp., kteří nebudou schopni informovat klienta o 
všech důsledcích insolvenčního řízení. Komplikovanost se netýká 
jen samotného výpočtu, ale zejména zjišťování všech vstupních 
parametrů.  
Navrhujeme, aby předkladatel zvážil vytvoření online kalkulátoru 
pro insolvenční správce, soudy, či pracovníky pomáhajících profesí, 
kteří pracují s předluženými lidmi. Inspirací může být například 
kalkulátor splátek v oddlužení na insolvence.justice.cz. 

právního předpisu včetně uvedení výsledných rozhodných 
hodnot, které budou určující pro posouzení, zda je dlužník 
povinen obydlí vydat ke zpeněžení. 

Český statistický 
úřad 
 
RNDr. Jiří Mrázek 
 
Mgr. Eva Kovářová 

1. 
K § 2 odst. 5: 
ČSÚ požaduje opravu textu: 
„Koeficient růstu cen se určí z tabulek statistického souboru 
„indexy realizovaných cen bytů“ zveřejňovaného čtvrtletně Českým 
statistickým úřadem za 3. čtvrtletí roku předcházejícího o 1 rok 
rozhodnutí o úpadku.“ 
 
Tento text požadujeme opravit následovně: 
„Koeficient růstu cen se určí z tabulky statistického souboru „2-6. 
Indexy cen bytů“ zveřejňovaného čtvrtletně Českým statistickým 
úřadem za 3. čtvrtletí roku předcházejícího o 1 rok rozhodnutí o 
úpadku.“ 
 
V navrhovaném textu je nesprávně uvedeno označení tabulky. Její 
správný název je 2-6. Indexy cen bytů.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Předkladatel v navrhovaném nařízení odkazuje na dva různé 
statistické soubory. Jedná se o soubory „ceny sledovaných 
druhů nemovitostí“ a „indexy realizovaných cen bytů“. První 
z nich je zveřejňován každoročně, druhý čtvrtletně. Je pravda, 
že i soubor „ceny sledovaných druhů nemovitostí“ obsahuje 
v tabulce 2-6. indexy cen bytů, soubor „indexy realizovaných 
cen bytů“ však obsahuje aktuálnější informace, což 
předkladatel pro potřeby navrhovaného nařízení považuje za 
důležité. 
 
Připomínkové místo vypořádání připomínky akceptuje. 

2. 
K § 3: 
ČSÚ požaduje opravu textu: 
„Koeficient růstu cen se určí z tabulky statistického souboru 
podle § 2 odst. 5 „2.1. Indexy realizovaných cen starších 
bytů“, podtabulky „Index (průměr 2010 = 100)“ z hodnot 
indexu pro ČR celkem součtem ….“ 

 
Tento text požadujeme opravit následovně: 

Vysvětleno 
 
Předkladatel v navrhovaném nařízení odkazuje na dva různé 
statistické soubory. Jedná se o soubory „ceny sledovaných 
druhů nemovitostí“ a „indexy realizovaných cen bytů“. První 
z nich je zveřejňován každoročně, druhý čtvrtletně. Je pravda, 
že i soubor „ceny sledovaných druhů nemovitostí“ obsahuje 
v tabulce 2-6. indexy cen bytů, soubor „indexy realizovaných 
cen bytů“ však obsahuje aktuálnější informace, což 
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„Koeficient růstu cen se určí z tabulky statistického souboru 
podle § 2 odst. 5 „2-6. Indexy cen bytů“, z hodnot indexu o 
základu průměr 2010 =100 pro ČR celkem součtem….“ 
 
V navrhovaném textu je uveden chybně název tabulky. Jde 
sice o realizované ceny starších bytů, ale tabulka se správně 
jmenuje 2-6. Indexy cen bytů a nemá žádnou podtabulku. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

předkladatel pro potřeby navrhovaného nařízení považuje za 
důležité. Právě soubor „indexy realizovaných cen bytů“ 
obsahuje tabulku „2.1. Indexy realizovaných cen starších 
bytů“, která je rozdělena do tří podtabulek. 
 
Připomínkové místo vypořádání připomínky akceptuje. 

3. 
K § 3: 
ČSÚ doporučuje zvážit alternativu navyšovat hodnotu bytu 
pomocí indexu cen bytů (2-6.), hodnotu rodinného domu 
pomocí indexu cen rodinných domů (1-6.) a hodnotu 
stavebního pozemku pomocí indexu cen stavebních pozemků 
(5-6.). 

 
V předkládaném textu nařízení je jednotně navýšena cena 
obydlí koeficientem růstu cen, ať se jedná o byt, rodinný dům 
nebo stavební pozemek. ČSÚ doporučuje zvážit alternativní 
řešení a pro každý druh nemovitosti určit navýšení jeho ceny 
podle příslušných indexů. 

Vysvětleno 
 
Jak bylo uvedeno již výše u vypořádání ostatních připomínek 
ČSÚ, předkladatel považuje za důležité použít při určení 
výsledné hodnoty takové navýšení, které v co největším 
rozsahu zohlední plynutí času (tedy zvýšení aktuálních cen 
oproti historickým cenám obsaženým ve statistických 
souborech). Jelikož předkladateli není známo, že by ČSÚ 
zveřejňoval na čtvrtletní bázi aktuálnější data rovněž pro 
indexy realizovaných cen domů (jako je tomu v případě bytů), 
zvolil navyšování všech cen přes růst cen bytů. Předkladatel si 
je vědom toho, že ceny bytů a domů nemusejí růst stejně, 
dynamika jejich nárůstu je ale dostatečně podobná na to, aby 
považoval za přijatelné využití údajů o nárůstu cen jednoho 
druhu obydlí i pro druhy ostatní. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 
Mgr. Lenka Taie 
Kolaříková 

1. 
K § 1 odst. 2: 
Slova „považuje se za obydlí tato stavba“ navrhujeme nahradit 
slovy „považuje se za obydlí pozemek, jehož součástí je tato 
stavba“. 
Tato formulace odpovídá pojmům Občanského zákoníku, kdy je 
v katastru nemovitostí stavba vedena jako součást pozemku a není 
vedena samostatně bez pozemku, což je v případech, kdy vlastník 
stavby je shodný s vlastníkem pozemku, na němž se stavba nachází. 

Vysvětleno 
 
Předkladatel rozumí připomínce promítnout do návrhu nařízení 
vlády zásadu superficies solo cedit. Je však třeba zdůraznit, že 
tato zásada se i v podobě úpravy občanského zákoníku 
vztahuje na stavbu a pozemek, na kterém stojí. Konstrukce 
navrženého nařízení je však odlišná – obydlí je odlišnou 
kategorií než stavba, byť se s ní v některých případech může 
obsahově krýt. Obydlí je v zásadě věc určená a užívaná 
k bydlení. Právní fikcí lze pochopitelně stanovit, že takovým 
obydlím je pozemek, jehož součástí je stavba, předkladatel 
takovou konstrukci nicméně považuje za poněkud šroubovitou. 
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Při materiálním pojetí obydlí se jeví vhodnějším za obydlí 
vždy považovat dům, ať už z právního hlediska jako stavba je, 
nebo není součástí pozemku, a pozemek potom případně 
považovat za součást obydlí (nikoliv stavby). 
 

2. 
K § 6 odst. 1: 
Z tohoto ustanovení vyplývá, že veškeré pozemky, tudíž i  typově 
odlišné, budou hodnoceny jako stavební parcely. Pozemky, které 
jsou funkčními celky rodinných domů, bývají často určeny jako 
např. zahrada, ostatní plocha, komunikace, apod., a nejsou tedy 
stavební. Tyto pozemky mají potom zcela jinou hodnotu, než mají 
pozemky stavební.  Není proto jasné, a to ani z důvodové zprávy, 
zda je tedy záměr i např. hodnotově nižší pozemek povýšit na 
hodnotu stavební parcely, anebo zda tyto skutečnosti pouze nebyly 
domyšleny. 

Vysvětleno 
 
Ve statistickém souboru zveřejňovaném Českým statistickým 
úřadem jsou evidovány pouze ceny stavebních pozemků, jiné 
pozemky statisticky sledovány nejsou. Ceny rodinných domů 
přitom cenu pozemků nezahrnují. Předkladatel přitom vychází 
z toho, že k domu, který je obydlím dlužníka, zpravidla určitý 
pozemek patří. Nejčastěji se pak jedná o pozemek, který je 
katastrálně vymezen a také užíván jako zahrada. Takový 
pozemek se zpravidla nachází v intravilánu a také by byl 
zastavitelný. Využití cen stavebních pozemků tedy představuje 
nejlepší aproximaci, které lze s aktuálně dostupnými daty 
dosáhnout, byť se nejedná o zcela přesné hodnocení. 
  

3. 
Obecně: 
Návrh nařízení vlády nijak nereflektuje situace, kdy dlužník nebude 
výlučným vlastníkem, ale bude pouze spoluvlastníkem nemovitých 
věcí. Není tedy jasné, zda hodnota bude stanovena ve vztahu 
k nemovitosti jako k celku bez ohledu na velikost vlastnického 
podílu, nebo se zjištěná hodnota bude krátit adekvátně k velikosti 
podílu dlužníka na nemovitostech. Typicky půjde téměř o všechny 
případy, kdy vlastník bytu v činžovním domě vlastní podíl na 
společných prostorách domu, jakož i pozemku, na němž se budova 
nachází. Zároveň se také vůbec v hodnotě nezohledňují případná 
věcná práva, která na předmětných nemovitostech můžou váznout. 

Vysvětleno 
 
Podle navrženého nařízení vlády se určuje srovnávací hodnota 
obydlí – tedy hodnota, která představuje hranici určující, zda 
bude dlužník povinen své (konkrétní) obydlí vydat ke 
zpeněžení. S ohledem na účel úpravy se určuje jako průměrná 
hodnota průměrného bytu nebo domu. 
Jestliže je v konkrétním případě dlužník toliko spoluvlastníkem 
daného obydlí, lze do majetkové podstaty sepsat a zpeněžit 
pouze tento podíl. Obdobně to platí v případě jednotky. 
S hodnotou podle nařízení se tak bude porovnávat hodnota 
takového podílu nebo hodnota jednotky. 
Rovněž případná věcná práva se do hodnoty určené podle 
nařízení vlády promítat nemají. Pokud na konkrétním obydlí 
dlužníka váznou věcná práva, která jeho reálnou hodnotu 
snižují, promítne se taková skutečnost do ocenění obydlí 
náležejícího do majetkové podstaty, které provede insolvenční 
správce. Jestliže hodnotu snižují, zvyšuje se pravděpodobnost, 
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že se jedná o obydlí přiměřené – to se projevuje v tom, že se 
snižuje porovnávaná reálná hodnota konkrétního obydlí (oproti 
stavu, v němž by na něm věcná práva nevázla), zatímco 
referenční hodnota určená podle nařízení vlády se nemění, 
protože ta platí obecně pro všechna obydlí daného druhu 
v daném místě. 
 

Ministerstvo financí 
 
JUDr. Stanislava 
Vosková 
 
Ing. František Kačaba 

1. 
Obecně: 
Postup určení statistické hodnoty považujeme za zbytečně 
komplikovaný, vzhledem k použití vstupních údajů, kterými jsou 
průměrné výměry a průměrné ceny předmětných nemovitých věcí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Aspoň částečně exaktní postup určení přiměřené hodnoty 
dlužníka, který by zároveň zohledňoval regionální odlišnosti, 
je komplikovaný z logiky věci. Varianta stanovit postup určení 
takové hodnoty přímo právním předpisem, nikoliv rozhodovací 
činností soudů, byl zvolen proto, aby byl předvídatelný a 
nepodléhal rozkolísanosti rozhodovací praxe, která je 
v insolvenčních věcech nadále mnohdy významná. 
Předkladatel samozřejmě analyzoval i jiné způsoby určení 
hodnoty obydlí, které by mohly přicházet do úvahy, žádný 
z nich nicméně neposkytoval natolik relevantní výsledky. 
Vzhledem k tomu, že na základě aplikace navrhovaného 
nařízení vlády může být poměrně zásadním způsobem 
zasahováno do majetkových poměrů dlužníků, považuje 
předkladatel za kruciální, aby zvolený postup co nejlépe 
abstrahoval reálné údaje a přibližoval srovnávací hodnotu co 
nejvíce k reálným hodnotám pro konkrétní dlužníky. 
Komplikovanost postupu pak podle názoru předkladatele 
relativizuje to, že bude široké veřejnosti zpřístupňovat 
(zveřejněním na svých internetových stránkách) konkrétní 
výsledné hodnoty určené podle nařízení vlády. 
 
Připomínkové místo vypořádání připomínky akceptuje. 
 

2. 
K § 1 odst. 2: 
Návrh nařízení vlády vychází z předpokladu, že obydlím je věc 
sloužící k zajištění bytových potřeb dlužníka. Jak vyplývá z 
důvodové zprávy, je účelem tohoto ustanovení postavit najisto, že 

Akceptováno 
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obydlím může být nejen věc, která je v právním slova smyslu 
samostatnou věcí, ale i stavba, která jako součást věci není 
samostatnou věcí. Stavba však může být také součástí práva stavby 
dle občanského zákoníku. V souladu s § 506 občanského zákoníku 
platí, že stavba je součástí pozemku (tzn., že není samostatnou 
věcí). V této souvislosti se domníváme, že stejnou optikou je 
potřeba nahlížet i na stavbu, která je součástí práva stavby, a proto 
navrhujeme za slovo „pozemku“ vložit slova „nebo práva stavby“.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
3. 
K § 1 odst. 3: 
Domníváme se, že použití pojmu "součást" v § 1 odst. 3 větě první 
návrhu nařízení, konkrétně pak ve spojení "Za součást obydlí se 
považuje také pozemek…" může způsobit výkladové nejasnosti, a 
to zejména s ohledem na vymezení pojmu „součást věci“, který je 
obecně definován v § 505 občanského zákoníku, ale také s ohledem 
na obecnou zásadu občanského zákoníku, že stavba je součástí 
pozemku (nikoliv naopak).  
Z uvedeného důvodu navrhujeme vypustit slovo „součást“ z tohoto 
ustanovení a současně navrhujeme rozšířit pojem "obydlí", např.: 
Varianta 1 - rozšíření pojmu „obydlí“ vymezeného v § 1 odst. 1 
nařízení vlády o demonstrativní výčet nemovitých věcí (pozemků) 
uvedený v § 1 odst. 3 nařízení vlády.  
Varianta 2 - rozšíření pojmu „obydlí“ vymezeného v § 1 odst. 1 
nařízení vlády obecně o „pozemky nezbytné k řádnému užívání věci 
sloužící  
k zajištění bytových potřeb, které s touto věcí tvoří funkční celek“. 
Varianta 3 – kombinace varianty 1 a 2. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Předkladatel má za to, že v daném ohledu výkladové nejasnosti 
nehrozí. Obydlí je zvláštní kategorií používanou právě 
navrhovaným nařízením vlády a insolvenčním zákonem pro 
označení skupiny věcí, movitých i nemovitých, které mohou 
být a jsou využívány k zajištění dlužníkových bytových potřeb, 
tedy za účelem bydlení. Byť v daném případě dlužníkovo 
obydlí představuje právě jedna konkrétní věc (v právním slova 
smyslu) nebo část věci (byt), nadále se jedná o obydlí ve 
smyslu prostředku k zajištění jeho bytových potřeb. A právě 
v tomto smyslu je jeho součástí případně i pozemek. Jedná se 
tedy o jiný vztah, vztah souvislosti nikoliv z hlediska právní 
povahy věci, případně z hlediska jejího vlastnictví, nýbrž o 
vztah souvislosti z hlediska účelu užívání. Součástí dlužníkova 
obydlí tak může být pozemek i tehdy, když stavba, která obydlí 
představuje, není součástí pozemku, na němž stojí. 
V insolvenčním řízení se oba vztahy také odlišně užijí. Do 
majetkové podstaty dlužníka se sice sepíše pozemek, jehož 
součástí je konkrétní stavba, už pro ocenění položky se však 
bude přihlížet primárně ke stavbě. Obydlím, které představuje 
prostředek zajištění bytových potřeb dlužníka, je potom 
z logiky věci také tato stavba (dlužník bydlí v domě, ne na 
pozemku). Jelikož je ovšem chráněno obydlí, je třeba, aby za 
jeho součást (tedy rovněž chráněnou) byl považován i pozemek 
tvořící se stavbou funkční celek. Tato konstrukce, byť nemusí 
být nejšťastnější, vyplývá z insolvenčního zákona, předkladatel 
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ji však přesto považuje za logicky uchopitelnou a jednoznačně 
interpretovatelnou. 
 
Připomínkové místo vypořádání připomínky akceptuje. 
 

4. 
K § 1 odst. 1: 
Z důvodu jednoznačnosti doporučujeme vložit za slovo „hodnoty“ 
slovo „nemovité“. 

Neakceptováno 
 
Nelze vyloučit, že obydlím dlužníka může být i věc movitá, 
kupř. karavan, maringotka nebo hausbót. Předkladatel 
v takovém případě považuje za vhodné chránit i takovou 
movitou věc. 
 

5. 
K § 2 odst. 2: 
Z praktického důvodu doporučujeme zvážit, zda by konkrétní odkaz 
na vyhlášku č. 441/2013 Sb. nebylo vhodnější nahradit obecnějším 
normativním odkazem, tj. nahradit text „č. 444/2013 Sb.“ slovy 
„upravující oceňování“. Předejde se tím případné nutnosti 
novelizovat navrhované nařízení vlády při případném nahrazení 
vyhlášky č. 444/2013 Sb.“ vyhláškou novou. 

Akceptováno 

6. 
K § 2 odst. 5: 
Není zcela zřejmé, jak se má určit koeficient růstu cen, proto 
doporučujeme za slovo "úpadku" doplnit slova „postupem podle § 
3“. 

Vysvětleno 
 
Logika nařízení vlády je vystavěna tak, že úprava určení 
hodnoty postupuje od obecného ke konkrétnímu. V § 2 je 
obecně vymezen postup pro určení koeficientu růstu cen, 
respektive zdroj dat nutný pro jeho určení, který je blíže 
rozveden v § 6. Ve stejné logice je konstruován i postup pro 
určení statistické hodnoty v odstavcích 3 až 5, který je 
následně podrobně upraven v § 3 až 5. Předkladatel má za to, 
že k jednoznačné orientaci adresáta právní normy případně 
přispěje i nadpis § 6. 
 

7. 
K § 6: 
V § 6 včetně nadpisu doporučujeme vložit slovo "statistická" před 
slova "hodnota", neboť tato ustanovení analogicky upravují či 
stanovují tentýž výpočet jako v § 4 a 5 u bytu a rodinného domu, 

Vysvětleno 
 
Statistická hodnota je legislativní zkratka zavedená pro 
historickou kupní cenu obydlí (původně pro částku na zajištění 
obydlí) v dlužníkově bydlišti. Pozemek přitom nemůže být 
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přičemž "statistická hodnota" je jako legislativní zkratka zavedena v 
§ 2 odst. 1 navrhovaného nařízení vlády. 

dlužníkovým obydlím, pouze se o jeho hodnotu může 
statistická hodnota navyšovat. 
 

Ministerstvo vnitra 
 
Mgr. Lucie 
Jakubčíková 

1. 
Obecně:  
Dle § 431 písm. h) insolvenčního zákona má způsob určení hodnoty 
obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, upravit 
Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. Domníváme se tedy, že 
navrhované nařízení vlády neodpovídá čl. 78 Ústavy, neboť 
nařízení vlády je možné vydat pouze v mezích zákona, nikoliv 
v rozporu s ním. Požadujeme proto, v souladu se zákonným 
zmocněním upravit způsob určení hodnoty obydlí, které dlužník 
není povinen vydat ke zpeněžení, vyhláškou, nikoliv nařízením 
vlády. Vymezení pojmu „obydlí“ by dále mělo být dle našeho 
názoru provedeno přímo v insolvenčním zákoně, nikoliv 
v podzákonném právním předpise. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Podle čl. 78 Ústavy je vláda oprávněna vydávat nařízení 
k provedení zákona a v jeho mezích – aniž by k tomu 
potřebovala zvláštní výslovné zmocnění obsažené 
v prováděném zákoně. S tím je navrhované nařízení vlády 
v souladu. Provádí insolvenční zákon, a to dokonce z většiny 
přímo tam, kde zákon zmocnění k vydání prováděcího 
právního předpisu obsahuje. Zákon zároveň neprovádí 
v rozporu s prováděným zákonem, ale v jeho mezích, neboť 
stanoví předvídaný postup pro určení srovnávací hodnoty 
obydlí v dlužníkově bydlišti. 
Také k připomínkám dalších připomínkových míst byla 
formulace navrhovaného nařízení vlády upravena tak, aby bylo 
zřejmé, že nedefinuje obydlí jako takové, nýbrž že insolvenční 
zákon provádí tím, že stanoví, jaký okruh věcí může jako 
obydlí dlužníka sloužit, což je nezbytné proto, aby bylo možné 
zákonnou úpravu v konkrétních řízeních beze zbytku a bez 
výkladových obtíží aplikovat. Již z insolvenčního zákona a 
z jeho důvodové zprávy, stejně jako z materiálů vzniklých 
v průběhu legislativního procesu zákona č. 31/2019 Sb., 
kterým se ochrana obydlí dlužníka v insolvenčním řízení 
zakotvuje, je přitom zřejmé, že účelem ochrany obydlí je 
ochrana sociálního zakotvení a stabilizace dlužníka 
prostřednictvím ochrany jeho bydlení. Pokud tedy nařízení 
vlády stanoví, že jako obydlí můžou sloužit věci užívané 
k zajištění bytových potřeb dlužníka, provádí nařízení vlády 
insolvenční zákon v jeho mezích. 
Od výslovné textace insolvenčního zákona se odchyluje pouze 
v jediném místě, a to oproti textaci § 431 písm. h), podle něhož 
má být prováděcím předpisem předvídaným v § 398 odst. 6 
vyhláška Ministerstva spravedlnosti. 
Pokud má však nařízení vlády být vydáváno k provedení 
zákona a v jeho mezích, znamená to, že nemůže obsahovat 
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prováděcí úpravu nad rozsah nebo v rozporu s prováděnými 
zákonnými ustanoveními, zejména nemůže obsahovat úpravu 
novou, která by s prováděným ustanovením byla pouze ve 
vztahu podobnosti (v daném případě například nemůže 
stanovit, že ze stejných důvodů jako obydlí bude chráněno 
rovněž vozidlo dlužníka, které využívá k dojíždění do 
zaměstnání, případně nelze stanovit, že část výtěžku zpeněžení 
odpovídající hodnotě přiměřeného obydlí se dlužníku ponechá 
k pořízení obydlí nového). Neznamená to, že nemůže být 
vydáno tam, kde prováděný zákon k provedení části prováděcí 
úpravy předvídá vyhlášku. 
Nařízení vlády je stejně jako vyhláška podzákonným 
prováděcím předpisem, v hierarchii právních předpisů je však 
ve srovnání předpisem s vyšší právní silou. Rovněž je právním 
předpisem, u něhož je předvídán komplexnější a formálnější 
způsob přijímání, včetně možnosti uplatnění zásadních 
připomínek a vzniku rozporů. Znamená to, že právě nařízení 
vlády je podrobeno vyšší míře „legislativní kontroly“ při svém 
přijímání, než je tomu v případě vyhlášky. Konečně je nařízení 
vlády přijímáno také vládou jako celkem, nikoliv jediným 
ministrem, což opětovně zaručuje vyšší míru kontroly nad 
obsahem prováděcí právní úpravy. 
S ohledem na všechno uvedené nemůže předkladatel než 
uzavřít, že v případě prováděcí právní úpravy, která je 
způsobilá významného zásahu do majetkových poměrů 
dlužníků, je vhodnější přijmout ji v podobě formálnějšího 
nařízení vlády, u něhož je rovněž obtížnější proces jeho změny 
a které lépe zajišťuje dostatečnou míru veřejné kontroly nad 
obsahem takového právního předpisu. Zvolený postup není 
v rozporu se zmocněním podle čl. 78 Ústavy. 
 
V průběhu vypořádání změnilo připomínkové místo připomínku 
na doporučující. 
 

2. 
K nadpisu: 
Čárku za slovy „ze dne …..2019“ navrhujeme s odkazem na čl. 32 

Akceptováno 
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odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády pro nadbytečnost 
odstranit. 
3. 
K § 3: 
Zkratku „ČR“ navrhujeme rozepsat. 

Vysvětleno 
 
V daném případě se jedná o nadpis rubriky, která je ve 
statistickém souboru, na který se odkazuje, užívána právě 
v podobě zkratky. K připomínce jiného připomínkového místa 
je naopak tento nadpis doplněn o uvozovky tak, aby bylo 
zřejmé, že je jím z podkladového materiálu citováno. 
 

Družstevní asociace 
ČR 
 
Mgr. Kateřina 
Horáková 

1. 
Obecně k ochraně obydlí dlužníka:  
Družstevní svazy sdružující bytová družstva a společenství 
vlastníků upozorňují dlouhodobě a upozorňovaly rovněž 
v připomínkovém řízení a v průběhu projednání novely 
insolvenčního zákona v letech 2016 a 2018 na zvláštní postavení 
bytových korporací jakožto věřitelů ve vztahu k dlužníkům 
v oddlužení (neziskovost hospodaření na principu vyrovnaného 
rozpočtu), na specifičnost svých pohledávek (charakter pohledávek 
je provozní, údržbový a spořící, nemožnost vzniku pohledávek 
zabránit ani je zajistit) a na nedostatečnost řešení vymáhání těchto 
pohledávek v českém právním řádu.  
Zásadně nesouhlasíme s ochranou obydlí dlužníka v oddlužení, 
dokud nebude koncepčně dořešen problém vymáhání pohledávek 
bytových korporací.  
 Předkladatel návrhu usiluje o sociálně-ekonomickou 
stabilizaci dlužníka v jeho obydlí, aniž by zároveň vyřešil 
stabilizaci bytového společenství (v případě, že je obydlí umístěno 
v domě s více byty). Bytové společenství totiž leckdy po delší dobu 
dlužníka v jeho obydlí udržuje a bydlení dlužníka (na náklady 
ostatních bydlících v domě, často značnými částkami!) dotuje. 
Dluhy v bytovém domě ohrožují i ostatní vlastníky bytu nebo členy 
bytového družstva, neboť dochází-li v oddlužení k redukci 
pohledávek bytového společenství (bytového družstva nebo 
společenství vlastníků), nezbývá, než aby chybějící částku doplnili 
právě oni. Finanční situace sousedů dlužníka přitom nemusí být o 
mnoho lepší než finanční situace dlužníka samotného. Z toho 

Nerelevantní 
 
Uvedená připomínka není připomínkou k obsahu předloženého 
návrhu nařízení vlády, nýbrž polemizuje s prováděnou 
zákonnou úpravou § 398 odst. 6 insolvenčního zákona, která 
byla do zákonného textu vtělena novelou provedenou zákonem 
č. 31/2019 Sb.  
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důvodu opakovaně navrhujeme, aby dlužníkovo obydlí bylo 
chráněno pouze tehdy, pokud je dlužník v bytovém domě schopen 
plnit své povinnosti vůči bytovému společenství (potažmo ostatním 
bydlícím). Tento jednoduchý princip insolvenční zákon dosud 
nereflektuje.  
 I když předkladatel počítá s možností, že obydlí chráněno 
nebude, pokud věřitelé rozhodnou o způsobu oddlužení zpeněžením 
majetkové podstaty, v drtivé většině případů – 97% oddlužení 
probíhá formou splátkového kalendáře1. Pokud bude napříště 
možné oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 
majetkové podstaty, bude obvykle nejhodnotnějším majetkem byt. 
Ten je však nezřídka zastaven ve prospěch bank nebo nebankovních 
subjektů poskytujících úvěry a pokud bude zpeněžován, budou 
uspokojeni především zajištění věřitelé. Jiný zpeněžitelný majetek 
obvykle dlužník nemívá, kombinace různých způsobů oddlužení se 
tedy prakticky realizovat nebude. Bytové korporace v rámci 
oddlužení tak nemají ani do budoucna možnost ovlivnit rozsah 
uspokojení svých pohledávek. Po novele insolvenčního zákona 
budou navíc chráněna i ta obydlí dlužníků, která by jinak 
zpeněžována byla (byty bez zástavního práva při uvažovaném 
kombinovaném způsobu oddlužení a družstevní podíly, u nichž 
zatížení často zakazují stanovy bytového družstva).   
2. 
K § 2:  
Předkladatel zavádí návrhem podzákonného předpisu v rámci 
oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 
podstaty limit ochrany majetku, který je představován obydlím 
dlužníka. Napříště se má průměrná hodnota obydlí v daném místě a 
čase zjišťovaná na základě uveřejňovaných statistických dat 
porovnávat s hodnotou konkrétního obydlí dlužníka, zjišťovanou 
jako obvyklá cena na základě znaleckého posudku. Jak vyplývá 
z odůvodnění návrhu, má insolvenční správce kromě obvyklé ceny 
přihlédnout k očekávané výtěžnosti zpeněžení formou nuceného 
prodeje.  
Upozorňujeme na to, že ačkoli kritérium průměrné hodnoty obydlí 

Nerelevantní 
 
Uvedená připomínka není připomínkou k obsahu předloženého 
návrhu nařízení vlády, nýbrž polemizuje s prováděnou 
zákonnou úpravou § 398 odst. 6 insolvenčního zákona, která 
byla do zákonného textu vtělena novelou provedenou zákonem 
č. 31/2019 Sb. a která stanoví, že hodnota obydlí určená podle 
prováděcího právního předpisu se porovná s hodnotou 
relevantní pro předpokládané uspokojení nezajištěných 
věřitelů, tedy s výtěžkem zpeněžení, nikoliv s oceněním cenou 
obvyklou. 
Na okraj lze však poznamenat, že ochrana především hůře 
prodejných obydlí, na kterou poukazuje připomínkové místo, 
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je navrhováno jako jasně dané, kritéria, z nichž bude vycházet 
insolvenční správce při porovnávání (obvyklá cena a očekávaná 
výtěžnost) jsou neurčitá a neposkytují věřitelům ani dlužníkovi 
ohledně ochrany jeho obydlí dostatečnou právní jistotu.  
Obvyklou cenu i prodejnost bytu ovlivňuje obrovské množství 
faktorů (velikost bytu a domu – malé „bytovky“ vs. obrovské 
panelové domy, dopravní dostupnost, poloha bytu v obci – výhled 
do parku vs. poloha na hlavní ulici, poloha bytu v domě – přízemí, 
poslední patro, nezateplený štít, stav bytu - opotřebení, jeho zařízení 
a vybavení, stav domu – stav společných prostor, střecha, zateplení, 
výše pravidelných měsíčních plateb včetně případného splácení 
úvěru na výstavbu nebo modernizaci domu, způsob vytápění, 
rozsah užívaných společných částí – lodžie, terasy, balkony, sklepy 
atd.).  
I když tedy znalec a insolvenční správce konkrétní hodnotu obydlí 
určí, budou nakonec spíše chráněna ta obydlí dlužníků, která budou 
hůře prodejná, tj. ta obydlí, u nichž se insolvenční správce dostane 
s odhadem obvyklé ceny a výtěžnosti pod statistickou hodnotu bytu. 
Tak tomu bude všeobecně u bytů v „horších“ lokalitách a u bytů 
s vyššími měsíčními platbami, zejména u družstevních podílů 
s vysokými splátkami úvěru na pořízení bytu nebo domu. 
Nedostatek návrhu spatřujeme tedy také v tom, že dlužník bude 
chráněn zejména v těch obydlích, v nichž jsou vysoké pravidelné 
platby, a tím zároveň vysoký zájem ostatních bydlících v domě na 
tom, aby dlužník své platební povinnosti vůči bytovému 
společenství řádně a v plné výši plnil.   

je v souladu se smyslem zákonné právní úpravy, neboť 
odpovídá ochraně přiměřeného obydlí dlužníka. Ochrana 
obydlí dlužníka nemá žádným způsobem sloužit potenciálním 
zájmům jiných osob bydlících v domě na tom, aby dlužník o 
vlastnické právo k obydlí přišel. Pakliže dlužník neplní své 
platební povinnosti vůči bytovému společenství, poskytuje 
v tomto insolvenční zákon ochranu prostřednictvím úpravy 
v § 418 odst. 1. 
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