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U S N E S E N Í  
 
 

Nejvyšší soud �eské republiky rozhodl v senát� složeném z p�edsedy Mgr. Milana 
Poláška a soudc� JUDr. Zde�ka Kr�má�e a Mgr. Rostislava Krhuta v insolven�ní v�ci 
dlužníka Jana Šinágla, narozeného 9. prosince 1952, bytem v Žebráku, Brat�í Nejedlých 335, 
PS� 267 53, zastoupeného Mgr. Robertem Cholenským, Ph.D., advokátem, se sídlem v Brn�, 
Bolzanova 461/5, PS� 618 00, vedené u Krajského soudu v Praze 
pod sp. zn. KSPH 67 INS 14267/2020, o povinnosti dlužníka vydat insolven�nímu správci 
ke zpen�žení nemovité v�ci, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze 
ze dne 12. b�ezna 2021, �. j. KSPH 67 INS 14267/2020, 3 VSPH 238/2021-B-48, t a k t o :  

 

Dovolání se zamítá. 

O d � v o d n � n í :  

 

1. Usnesením ze dne 5. února 2021, �. j. KSPH 67 INS 14267/2020-B-41, Krajský soud 
v Praze (dále jen „insolven�ní soud“) krom jiného uložil dlužníku Janu Šináglovi, aby vydal 
insolven�nímu správci ke zpen�žení ve výroku specifikované nemovité v�ci (dále jen 
„nemovité v�ci“) [bod I. písm. c/ výroku]. 

2. Šlo p�itom o druhé rozhodnutí insolven�ního soudu o uložení této povinnosti dlužníku, 
nebo� Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. ledna 2021, �. j. KSPH 67 INS 14267/2020, 
3 VSPH 28/2021-B-38, zrušil bod VI. výroku usnesení insolven�ního soudu 
ze dne 21. prosince 2020, �. j. KSPH 67 INS 14267/2020-B-32, jímž bylo mimo jiné uloženo 
dlužníku vydat insolven�nímu správci ke zpen�žení nemovité v�ci.  

3. Insolven�ní soud vyšel zejména z toho, že: 

1/ Dne 1. �ervence 2020, insolven�ním návrhem spojeným s návrhem na povolení 
oddlužení, bylo zahájeno insolven�ní �ízení na majetek dlužníka. 

2/ Usnesením ze dne 3. �ervence 2020, �. j. KSPH 67 INS 14267/2020-A-7, insolven�ní 
soud (mimo jiné) zjistil úpadek dlužníka, povolil mu oddlužení a ustanovil insolven�ního 
správce. 

3/ Insolven�ní správce zahrnul nemovité v�ci do soupisu majetkové podstaty a ocenil je 
�ástkou 4 480 000 K�, což byla obvyklá cena stanovená znaleckým posudkem �. 885-33/2020 
ze dne 8. �íjna 2020 zpracovaným znalcem Ing. Ivo Ludvíkem (dále jen „první znalecký 
posudek“). Nemovité v�ci nebyly p�edm�tem zajišt�ní (B-19 a B-23). 

4/ Dlužník podáním ze dne 16. prosince 2020 p�eložil znalecký posudek �. 2609/28 
ze dne 11. prosince 2020 zpracovaný znalcem Ing. Aloisem Mackem, jenž stanovil obvyklou 
cenu nemovitých v�ci na 3 724 000 K� (B-30) [dále jen „druhý znalecký posudek“]. 
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5/ V bod� III. výroku usnesení ze dne 21. prosince 2020, 
�. j. KSPH 67 INS 14267/2020-B-32, insolven�ní soud mimo jiné schválil oddlužení dlužníka 
pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením majetkové podstaty. 

6/ Nemovité v�ci dlužník užíval k zajišt�ní svých bytových pot�eb a v dom� 
s dlužníkem nežila ve spole�né domácnosti osoba, které byl povinen poskytovat výživné.  

4. Insolven�ní soud – cituje § 398 odst. 1, 3 a 6 zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku 
a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ního zákona), ve zn�ní ú�inném od 1. �ervna 2019, 
a § 3 odst. 2 a 4 vyhlášky �. 313/2007 Sb., o odm�n� insolven�ního správce, o náhradách 
jeho hotových výdaj�, o odm�n� �len� a náhradník� v��itelského výboru a o náhradách 
jejich nutných výdaj�, a shrnuje �ást d�vodové zprávy k zákonu �. 31/2019 Sb., 
kterým se m�ní zákon �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech jeho �ešení (insolven�ní zákon), 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon �. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku�ní 
�innosti (exeku�ní �ád) a o zm�n� dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákon 
�. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, p�ísedících a státní správ� soud� a o zm�n� n�kterých 
dalších zákon� (zákon o soudech a soudcích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
zákon �. 312/2006 Sb., o insolven�ních správcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákon 
�. 296/2017 Sb., kterým se m�ní zákon �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní �ád, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, zákon �. 292/2013 Sb., o zvláštních �ízeních soudních, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a n�které další zákony, týkající se § 398 odst. 1, 3 a 6 insolven�ního 
zákona – nejprve vysv�tlil, že p�i oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením 
majetkové podstaty má dlužník podle § 398 odst. 3 insolven�ního zákona pravidelnou 
povinnost vydat majetek náležející do majetkové podstaty insolven�nímu správci 
ke zpen�žení, nevyplývá-li ze zprávy pro oddlužení, že by se zpen�žením tohoto majetku 
nedosáhlo žádného uspokojení v��itel�. K tomu doplnil, že dlužníkovi nelze uložit povinnost 
podle § 406 odst. 3 písm. e/ insolven�ního zákona vydat insolven�nímu správci ke zpen�žení 
majetek náležející do majetkové podstaty, vyjde-li najevo, že jeho celková hodnota stanovená 
ve zpráv� pro oddlužení (§ 398a odst. 2 insolven�ního zákona) je nižší než minimální výše 
odm�ny insolven�ního správce ur�ená podle § 3 odst. 4 �ásti v�ty první p�ed st�edníkem 
vyhlášky �. 313/2007 Sb. (s eventuálním zvýšením o �ástku odpovídající dani z p�idané 
hodnoty podle § 38 odst. 1 insolven�ního zákona). 

5. Na shora uvedeném základ� pak insolven�ní soud uvedl, že p�i uložení povinnosti vydat 
majetek, který se zpen�žuje zp�soby podle § 286 insolven�ního zákona vycházel na jedné 
stran� z nesporné (minimální) ceny nemovitých v�cí ve výši 3 724 000 K� a z toho, že nejde 
o v�ci vylou�ené z exekuce. Na druhé stran� vyšel z p�edpokládaných náklad� na správu 
a zpen�žení, z odm�ny insolven�ního správce v�etn� dan� z p�idané hodnoty 
(jíž je insolven�ní správce plátcem). Celkový �istý výt�žek zpen�žení ur�ený k vydání 
nezajišt�ným v��itel�m tak podle insolven�ního soudu bylo lze o�ekávat 
ve výši 2 738 206,72 K�.  

6. Dále se insolven�ní soud zabýval tím, zda nemovité v�ci ve smyslu § 398 odst. 6 
insolven�ního zákona p�edstavují tzv. chrán�né obydlí, které dlužník není povinen vydat 
insolven�nímu správci ke zpen�žení. K tomu vzal v úvahu relevantní údaje dle § 1 odst. 1, 
§ 3 odst. 1, § 4 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1 § 8 odst. 1 a § 9 odst. 3 na�ízení vlády 
�. 189/2019 Sb., o zp�sobu ur�ení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat 
ke zpen�žení, a podle tohoto p�edpisu provedl výpo�et (odstavce 14. a 15. od�vodn�ní). 
P�itom dosp�l k záv�ru, že hodnotu chrán�ného obydlí vztahující se k nemovitým v�cem 
v projednávaném p�ípad� p�edstavuje �ástka 2 975 870 K�. 



KSPH 67 INS 14267/2020 
29 NS�R 42/2021 

3 
 

7. Z t�chto d�vod� dle § 398 odst. 3 a 6 insolven�ního zákona uložil dlužníku vydat 
nemovité v�ci insolven�nímu správci ke zpen�žení, nebo� obvyklá cena nemovitých v�cí 
p�esahuje hodnotu chrán�ného obydlí. 

8. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví ozna�eným rozhodnutím potvrdil 
usnesení insolven�ního soudu. 

9. Odvolací soud – cituje § 398 odst. 1, 3 a 6 insolven�ního zákona, ve zn�ní ú�inném 
od 1. �ervna 2019, a § 1 odst. 1, 2 a 3, § 3 odst. 1 a 2 a § 4 až § 9 na�ízení vlády 
�. 189/2019 Sb. – nejprve oz�ejmil, že p�i oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e 
se zpen�žením majetkové podstaty má dlužník podle § 398 odst. 3 insolven�ního zákona 
obvyklou povinnost vydat majetek náležející do majetkové podstaty insolven�nímu správci 
ke zpen�žení, nevyplývá-li ze zprávy pro oddlužení, že by se zpen�žením tohoto majetku 
nedosáhlo žádného uspokojení v��itel�. Výjimka ve vztahu k obydlí konstruovaná 
v § 398 odst. 6 insolven�ního zákona se týká majetku, který by dlužník jinak byl povinen 
vydat ke zpen�žení podle § 398 odst. 3 insolven�ního zákona a je spojena s výpo�tem hodnoty 
ur�ené podle provád�cího právního p�edpisu, dle zmoc�ovacího ustanovení (§ 431 písm. h/ 
insolven�ního zákona) vyhláškou vydanou k tomu p�íslušným exekutivním orgánem, 
tj. Ministerstvem spravedlnosti. Namísto vyhlášky vydané k tomu p�íslušným exekutivním 
orgánem bylo vydáno na�ízení vlády. Odvolací soud uvedl, že si je v�dom toho, že jakkoliv 
m�lo dojít k provedení § 398 odst. 6 insolven�ního zákona podle § 431 písm. h/ insolven�ního 
zákona vyhláškou, lze na�ízení vlády, vydané v souladu s �l. 78 ústavního zákona 
�. 1/1993 Sb., Ústavy �eské republiky (dále jen „Ústava“), jež zmoc�uje vládu v rámci pln�ní 
jejích exekutivních funkcí k podzákonné normotvorb� a v t�chto mezích k vydávání na�ízení, 
považovat za podzákonný p�edpis souladný s �l. 78 Ústavy a vydaný k provedení § 398 odst. 6 
insolven�ního zákona, jenž stanoví zp�sob výpo�tu chrán�ného obydlí dlužníka. Uzav�el tedy, 
že na�ízení vlády �. 189/2019 Sb., vydané k provedení § 398 odst. 6 insolven�ního zákona, 
není v rozporu s § 431 písm. h/ insolven�ního zákona. 

10. Odvolací soud dále považoval za správné záv�ry insolven�ního soudu ohledn� výpo�tu 
hodnoty chrán�ného obydlí v míst� bydlišt� dlužníka ve výši 2 975 870 K� a vzal v úvahu 
ocen�ní nemovitých v�cí podle prvního i druhého znaleckého posudku. Na tomto základ� 
uzav�el, že je z�ejmé, že hodnota obydlí dlužníka p�esahuje hodnotu ur�enou na�ízením vlády 
�. 189/2019 Sb. a nejde tedy ve smyslu § 398 odst. 6 insolven�ního zákona o chrán�né obydlí, 
pro�ež má dlužník povinnost vydat nemovitosti správci ke zpen�žení.  

11. K dlužníkov� argumentaci spo�ívající v tvrzení, že je osobou vyššího v�ku, 
které by nutnost opustit nemovitosti zp�sobila, i s ohledem na jeho zdravotní stav, závažné 
negativní d�sledky, odvolací soud dodal, že v dané situaci nejsou tato tvrzení relevantní, 
nebo� vodítkem pro ur�ení povinnosti dlužníka vydat obydlí (nemovité v�ci) správci 
ke zpen�žení je toliko zjišt�ní, že jeho hodnota (tj. výt�žek zpen�žení, jehož dosažení je 
výsledkem zpen�žení v�ci, která slouží jako dlužníkovo obydlí, a tento výsledek insolven�ní 
správce o�ekává) nep�esahuje hodnotu ur�enou podle na�ízení vlády �. 189/2019 Sb.; 
p�i�emž p�esahuje-li jeho hodnota zjišt�nou �ástku, musí být takové obydlí ke zpen�žení 
vydáno vždy. 

12. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, jehož p�ípustnost vymezuje 
ve smyslu § 237 zákona �. 99/1963 Sb., ob�anského soudního �ádu (dále též je „o. s. �.“), 
argumentem, že napadené rozhodnutí spo�ívá na vy�ešení otázky hmotného práva, jež nebyla 
doposud v judikatu�e Nejvyššího soudu �ešena, tvrdí, že napadené rozhodnutí spo�ívá 
na nesprávném právním posouzení, a navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil 
a v�c vrátil odvolacímu soudu k dalšímu �ízení. 
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13. Dovolatel formuluje tuto otázku: 

 Má se soud zabývat p�i posouzení, zda dlužníku uloží, aby insolven�nímu správci vydal 
ke zpen�žení své obydlí, dlužníkovými osobními pom�ry, v�etn� d�vod�, pro n�ž se dlužník 
dostal do úpadku, a m�že se soud p�ípadn� odchýlit od zn�ní § 398 odst. 3 insolven�ního 
zákona, shledá-li, že by uložení takové povinnosti bylo pro dlužníka nep�im��en� tvrdé? 

14. Dovolatel považuje záv�r odvolacího soudu p�i �ešení této otázky za nesprávný 
a odporující úprav� § 3 odst. 2 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku. Sou�asn� 
je p�esv�d�en, že v jeho p�ípad�, kdy o�ekávaný výt�žek zpen�žení (pokud dojde k vydražení 
rodinného domu za vyšší, než vyvolávací cenu, která dle dražební vyhlášky má �init toliko 
2 986 667 K�) p�esahuje na�ízením vlády �. 189/2019 Sb. stanovený limit jen nevýznamn�, 
nelze odhlížet od jeho osobních pom�r�, v�etn� d�vod�, pro n�ž se dostal do úpadku, 
a je t�eba se t�mito d�vody �ádn� zabývat. 

15. K dovolání se spole�n� vyjád�ili všichni v��itelé (�. 1 Mgr. Jana Gavlasová, �. 2 Helena 
Vondrá�ková, �. 3 Martin Michal a �. 4 Bc. Petra Kubíková), majíce je za nep�ípustné 
a ned�vodné. P�edevším namítají, že úprava § 398 odst. 3 a 6 insolven�ního zákona 
neumož�uje se od daného ustanovení odchýlit. Míní, že dlužníkovy osobní pom�ry jsou 
p�edm�tem p�ezkumu soudem ze zákona a od po�átku �ízení a k nep�im��ené tvrdosti, 
resp. jejímu p�edcházení, uvád�jí, že to zohled�uje práv� § 398 odst. 6 insolven�ního zákona 
ve spojení s § 3 na�ízení vlády �. 189/2019 Sb. V��itelé namítají, že dovolatel se dožaduje 
rozši�ujícího výkladu, který by vedl k pop�ení základních princip� a podstaty insolven�ního 
�ízení. Kone�n� poznamenávají, že nelze op�tovn� p�ezkoumávat d�vody úpadku dovolatele; 
o tom již bylo pravomocn� rozhodnuto.  

16. S p�ihlédnutím k dob� vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací �ízení rozhodný 
ob�anský soudní �ád v aktuálním zn�ní (srov. �lánek II, bod 2. zákona �. 296/2017 Sb., 
kterým se m�ní zákon �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
zákon �. 292/2013 Sb., o zvláštních �ízeních soudních, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
a n�které další zákony). 

17. Nejvyšší soud shledává dovolání p�ípustným podle § 237 o. s. �. pro �ešení dovoláním 
p�edest�ené otázky, nebo� se jí dosud nezabýval.  

18. Vady �ízení, k nimž Nejvyšší soud u p�ípustného dovolání p�ihlíží z ú�ední povinnosti 
(§ 242 odst. 3 o. s. �.), nejsou dovoláním namítány a ze spisu se nepodávají, Nejvyšší soud 
se proto – v hranicích právních otázek vymezených dovoláním – zabýval tím, zda je dán 
dovolací d�vod uplatn�ný dovolatelem, tedy správností právního posouzení v�ci odvolacím 
soudem. 

19. Právní posouzení v�ci je obecn� nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil v�c 
podle právní normy, jež na zjišt�ný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správn� 
ur�enou, nesprávn� vyložil, p�ípadn� ji na daný skutkový stav nesprávn� aplikoval. 

20. Skutkový stav v�ci, jak byl zjišt�n soudy nižších stup��, dovoláním nebyl 
(ani nemohl být) zpochybn�n a Nejvyšší soud z n�j p�i dalších úvahách vychází. 

21. Pro výsledek dovolacího �ízení je ur�ující odpov�	 na otázku, zda p�i posuzování 
výjimky z povinnosti dlužníka p�i oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením 
majetkové podstaty vydat ke zpen�žení obydlí lze vzít v úvahu i další okolnosti než ty, 
které zákon výslovn� uvádí v § 398 odst. 6 v�t� druhé insolven�ního zákona.  

22. Podle § 398 insolven�ního zákona oddlužení lze provést zpen�žením majetkové 
podstaty nebo pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením majetkové podstaty 



KSPH 67 INS 14267/2020 
29 NS�R 42/2021 

5 
 

(odstavec 1). P�i oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením majetkové podstaty 
je dlužník povinen vydat insolven�nímu správci majetek náležející do majetkové podstaty 
ke zpen�žení postupem obdobným podle ustanovení o zpen�žení majetkové podstaty 
v konkursu a dále do doby podání zprávy o spln�ní oddlužení m�sí�n� splácet nezajišt�ným 
v��itel�m ze svých p�íjm� �ástku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být p�i výkonu 
rozhodnutí nebo p�i exekuci uspokojeny p�ednostní pohledávky (odstavec 3). Dlužník není 
povinen vydat majetek ke zpen�žení podle odstavce 3, vyplývá-li ze zprávy pro oddlužení, 
že by se zpen�žením tohoto majetku nedosáhlo uspokojení v��itel�. Dlužník také není 
povinen vydat ke zpen�žení své obydlí, ledaže ze zprávy pro oddlužení vyplývá, 
že jeho hodnota p�esahuje hodnotu ur�enou podle provád�cího právního p�edpisu násobkem 
�ástky na zajišt�ní obydlí v dlužníkov� bydlišti. Není-li dále stanoveno jinak, pro ú�ely 
zpen�žení podle odstavce 3 do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl 
v pr�b�hu insolven�ního �ízení poté, co nastaly ú�inky schválení oddlužení. Ustanovení 
§ 409 odst. 4 není dot�eno (odstavec 6). 

V této podob�, pro v�c rozhodné, platilo citované ustanovení v dob� zahájení 
insolven�ního �ízení a pozd�ji nedoznalo zm�n. 

23. Smysl úpravy § 398 insolven�ního zákona v rozhodném zn�ní oz�ejmuje d�vodová 
zpráva k vládnímu návrhu zákona �. 31/2019 Sb., který projednávala Poslanecká Sn�movna 
Parlamentu �eské republiky ve svém 8. volebním období od roku 2017 jako tisk �. 71, 
ve své Zvláštní �ásti [K bod�m 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23 až 33, 34, 35, 37, 38, 39 a 40 
(ust. § 391 odst. 2, § 394a, § 398 odst. 1, 3, 4, 5 a 6, § 399, § 400, § 401, § 402, § 406, § 407, 
§ 409, § 412)] na str. 29 až 31, takto:  

„Navrhuje se, aby oddlužení bylo možné provést bu	 zpen�žením majetkové podstaty, 
nebo pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením majetkové podstaty. Oddlužení 
zpen�žením majetkové podstaty (první zp�sob) je možné pouze v p�ípad�, že o tom 
rozhodnou v��itelé. Nerozhodnou-li v��itelé o zp�sobu oddlužení zpen�žením majetkové 
podstaty, rozhodne insolven�ní soud o oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e 
se zpen�žením majetkové podstaty. 

T�ebaže se spole�ným jmenovatelem obou zp�sob� oddlužení uvedených 
v § 398 odst. 1 stává zpen�žování majetkové podstaty, stále lze mezi ob�ma zp�soby 
spat�ovat zásadní odlišnosti. Základním atributem splátkového kalendá�e se zpen�žením 
majetkové podstaty je jeho dlouhodobé pln�ní a pr�b�žné ov��ování, zda nejsou napln�ny 
podmínky spln�ní oddlužení (§ 412a odst. 1). Oddlužení zpen�žením majetkové podstaty 
naproti tomu trvá zpravidla kratší dobu, a to pouze do okamžiku vydání rozvrhového usnesení 
a vzetí na v�domí spln�ní oddlužení. V��itel�m dlužníka se ponechává ke zvážení, 
zda se nep�ikloní k oddlužení zpen�žením majetkové podstaty jako rychlejšímu a eventuáln� 
pro v��itele výnosn�jšímu zp�sobu oddlužení. 

Další základní odlišností je skute�nost, že oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e 
se zpen�žením majetkové podstaty zásadn� vylu�uje možnost nezajišt�ných v��itel� 
uspokojovat se ze zpen�žení obydlí dlužníka (§ 398 odst. 6 v�ta druhá). Zájem v��itel� 
na co možná nejvyšším uspokojení pohledávek je zde vyvážen zájmem dlužníka i spole�nosti 
na navrácení dlužníka do b�žných socioekonomických vztah�. D�sledek takové úvahy ústí 
v zám�r zachovat dlužníkovi b�hem oddlužení ur�ité materiální zázemí – bu	 p�ijde dlužník 
o své obydlí a bude nucen obstarat si náhradní obydlí, anebo dojde k dlouhodobému 
postihování p�íjm�. Dispozice vlastní nemovitostí (obydlím) snižuje fixní m�sí�ní náklady 
na udržení minimální životní úrovn�, p�i�emž p�íjmy dlužníka nad tyto náklady mohou být 
distribuovány mezi nezajišt�né v��itele. 
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Výjimku z výše uvedeného navrhovaného pravidla p�edstavuje p�ípad, v n�mž hodnota 
obydlí dlužníka p�esahuje hodnotu ur�enou podle provád�cího právního p�edpisu (vyhlášky 
provád�jící insolven�ní zákon) násobkem �ástky na zajišt�ní obydlí v dlužníkov� bydlišti. 
Ani v p�ípad� oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením majetkové podstaty 
tak není ochrana obydlí dlužníka absolutní. 

Rovn�ž se navrhuje upustit od zpen�žování majetkové podstaty v p�ípad�, že ze zprávy 
pro oddlužení plyne, že by se zpen�žením takového majetku nedosáhlo uspokojení v��itel�. 
Zpen�žování majetku nízké hodnoty není vzhledem ke vzniku náklad� �ízení efektivní 
(nap�. minimální výše odm�ny insolven�ního správce se stanoví na 45 000 K� 
podle § 3 písm. a/ vyhlášky �. 313/2007 Sb.) a není d�vodné zavád�t úpravu, jejímž efektem 
by mohlo být, že dlužník bude zbaven svého majetku, státu vzniknou náklady na vyplacené 
náhrad� odm�ny insolven�ního správce, a p�itom nedojde k žádnému uspokojení pohledávek 
v��itel�. 

P�i stanovení ceny majetku dlužníka se použijí ustanovení upravující oce�ování 
majetkové podstaty, tzn. zejména § 219. Pokud jde o oce�ování majetku insolven�ním 
správcem, platí, že výsledek ocen�ní je sou�ástí zprávy pro oddlužení, a to ve form� soupisu 
majetkových hodnot po jednotlivých položkách. V zájmu transparentnosti a efektivního 
informování v��itel� i insolven�ního soudu o dostupných hodnotách se navrhuje povinnost 
insolven�ního správce ocen�ní každé položky alespo� stru�n�, ale výstižn� od�vodnit. 

Navrhovaná právní úprava omezení rozsahu zpen�žování majetkové podstaty 
v oddlužení nedopadá na zajišt�né v��itele. Majetek, který slouží k zajišt�ní, bude i nadále 
zpen�žován insolven�ním správcem (pokud bude k jeho zpen�žení v konkrétním �ízení 
p�ikro�eno) nezávisle na zp�sobu oddlužení (srov. § 409 odst. 3, které upravuje dispozi�ní 
oprávn�ní insolven�ního správce). Výjimka ve vztahu k obydlí konstruovaná v § 398 odst. 6 
se totiž týká jen majetku, který je dlužník povinen vydat ke zpen�žení podle odstavce 3. 
Povinnost podle § 398 odst. 3 však na obydlí, které slouží k zajišt�ní, v�bec nedopadá 
(nebo� dispozi�ní oprávn�ní k n�mu má insolven�ní správce, a dlužník je tak nem�že vydat), 
dopadat na n� tedy nem�že ani výjimka z této povinnosti.“ 

24. P�edm�tná d�vodová zpráva pak ješt� ve své Zvláštní �ásti [K bodu 38 
(ust. § 412 odst. 1 písm. b/)] na str. 38 a 39 uvádí, že:  

„P�íjmy vylou�ené z institutu mimo�ádného p�íjmu nejsou, pokud jde o pln�ní 
z pojistných smluv o škodovém pojišt�ní a o pln�ní z titulu práva na náhradu škody, omezeny 
jen na p�ípady obydlí dlužníka, které nebude vydané ke zpen�žení a na v�ci, které tvo�í 
sou�ást jeho vybavení. Lze však p�edpokládat, že v aplika�ní praxi p�jde o nej�ast�jší 
p�ípady. Obnova poškozených �i zni�ených v�cí sleduje p�edevším zájem na zachování obydlí 
dlužníka a v�cí, které jsou sou�ástí vybavení jeho domácnosti. Jestliže je dlužník povinen 
dlouhodob� poukazovat p�evážnou �ást svých p�íjm� na úhradu pohledávek svých v��itel� 
mimo jiné i z d�vodu, aby si tím zachoval své obydlí a tím i perspektivu další budoucnosti, 
nepovažuje se za vhodné jej o tyto prost�edky p�ipravit. 

… 

Navrhované ustanovení respektuje smysl pojišt�ní, resp. náhrady škody, který spo�ívá 
pouze v nahrazení ur�ité újmy, dále se zohled�uje ur�itý sociální aspekt daného problému. 
Nadto v pom�rech oddlužení lze p�epokládat, že p�jde �asto o p�ípady majetkové újmy 
na obydlí dlužníka, p�i�emž zachování obydlí dlužníka sleduje zvýšení míry pravd�podobnosti 
úsp�šného oddlužení.“ 
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25. Nejvyšší soud p�edesílá, že provád�cím právním p�edpisem dle § 398 odst. 6 
insolven�ního zákona je na�ízení vlády �. 189/2019 Sb. Jak správn� uvádí odvolací soud, 
po formální stránce je v souladu se zákonem i ústavním po�ádkem, 
jestliže oproti § 431 písm. h/ insolven�ního zákona došlo k provedení p�íslušeného ustanovení 
podzákonným právním p�edpisem vyšší právní síly formou na�ízení vlády dle �l. 78 Ústavy. 

26. Vycházeje z takto ustaveného legislativního rámce uvádí Nejvyšší soud k dovoláním 
p�edest�ené otázce následující. 

27. Jak výslovn� plyne z § 398 odst. 1 a 3 insolven�ního zákona a z citované d�vodové 
zprávy, je p�i oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením majetkové podstaty 
(vedle pravidelného splácení pohledávek v��itel� z p�íjm� dlužníka) základní povinností 
dlužníka vydat insolven�nímu správci veškerý majetek náležející do majetkové podstaty 
k jeho zpen�žení. Touto úpravou je napl�ován ú�el insolven�ního zákona. Ten je vymezen 
zejména p�edm�tem úpravy, jímž je �ešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním 
�ízením n�kterým ze stanovených zp�sob� tak, aby došlo k uspo�ádání majetkových vztah� 
k osobám dot�eným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu 
a zásadn� pom�rnému uspokojení dlužníkových v��itel� (§ 1 písm. a/ insolven�ního zákona) 
a oddlužení dlužníka (§ 1 písm. b/ insolven�ního zákona). P�i posouzení ú�elu insolven�ního 
zákona je dále nutné respektovat zásadu vyjád�enou v § 5 písm. a/ insolven�ního zákona. 
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. b�ezna 2013, sen. zn. 29 NS�R 14/2012, 
uve�ejn�né pod �íslem 76/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. K ú�elu 
insolven�ního �ízení srov. dále i d�vody nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 
1. �ervence 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10, ve v�ci návrhu na zrušení n�kterých ustanovení 
insolven�ního zákona, uve�ejn�ného pod �íslem 241/2010 Sb. (srov. zejména odstavec 52. 
nálezu). Oddlužení však sleduje i další cíle a zájmy. Jde o zp�sob �ešení úpadku, který m�že 
v kone�ném výsledku (p�i zdárném pr�b�hu celého oddlužení) vést k tomu, že insolven�ní 
soud p�izná dlužníku osvobození od placení zbytku dluh� (§ 414 insolven�ního zákona). 
Oddlužení m�že navrhnout jedin� dlužník a rozhodování insolven�ního soudu o takovém 
návrhu je dvoufázové. V p�ípad�, že insolven�ní soud oddlužení povolí (a ve smyslu 
§ 4 odst. 2 písm. c/ insolven�ního zákona tak p�ijme kladné rozhodnutí o zp�sobu �ešení 
úpadku oddlužením), nastupuje další (druhá) fáze projednání takového zp�sobu �ešení 
dlužníkova úpadku, která kon�í rozhodnutím insolven�ního soudu o tom, zda oddlužení 
schvaluje, tedy (zjednodušen� �e�eno) rozhodnutím o v�cné opodstatn�nosti oddlužení. 
Reorganizace �i oddlužení pat�í k tzv. sana�ním zp�sob�m �ešení dlužníkova úpadku 
a základní odlišností mezi nimi je, že dlužník nemá možnost prosadit reorganizaci (rozhodnutí 
o povolení reorganizace) proti v�li svých v��itel�, kdežto prosadit oddlužení (rozhodnutí 
o povolení oddlužení) proti v�li svých v��itel m�že. „Spot�ebitelský“ rozm�r oddlužení 
(s výrazn�jšími ochrannými prvky na stran� dlužníka a tedy i siln�jší rolí insolven�ního 
soudu) je dán též jistými sociálními ohledy, jež se tu menší tu v�tší m�rou projevují 
i ve srovnatelných zahrani�ních úpravách. Osvobození od placení zbytku dluh� se m�že 
p�i oddlužení týkat významné �ásti dlužníkových dluh�, bez z�etele k tomu, zda s tím v��itel 
souhlasí, a k tomu, zda se v��itel nachází ve stejném nebo dokonce horším sociálním 
a majetkovém postavení než sám dlužník. Srov. k tomu (mutatis mutandis, se zohledn�ním 
toho, že šlo o výklad insolven�ního zákona v jiném zn�ní) nap�. d�vody usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 24. �ervence 2014, sen. zn. 29 NS�R 53/2012, uve�ejn�né pod �íslem 10/2015 
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 10/2015“). 

28. Jedním z nástroj�, který insolven�ní zákon od 1. �ervna 2019 využívá pro napln�ní 
tohoto dalšího ú�elu p�i oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením majetkové 
podstaty, je i ochrana dlužníkova obydlí, což podrobn� rozebírá výše citovaná pasáž d�vodové 
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zprávy k pozd�jšímu zákonu �. 31/2019 Sb. Jak je totiž z�ejmé z § 398 odst. 3 a 6 
insolven�ního zákona, z obecné povinnosti dlužníka vydat veškerý sv�j majetek ke zpen�žení 
p�i oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením majetkové podstaty existují 
dv� výjimky. Vedle situace, kdy majetek dlužníka má nízkou hodnotu a jeho zpen�žením 
by nebylo dosaženo žádného výt�žku použitelného k uspokojení v��itel�, je upravena výjimka 
v podob� ochrany obydlí dlužníka. 

29. Tato výjimka je konstruována tak, že není-li hodnota obydlí dlužníka vyšší, než je 
hodnota ur�ená provád�cím právním p�edpisem (na�ízením vlády �. 189/2019 Sb.) násobkem 
�ástky na zajišt�ní obydlí v dlužníkov� bydlišti, toto obydlí nebude zpen�žováno a neposlouží 
k uspokojení pohledávek v��itel�. Jinak �e�eno, pro rozhodnutí o povinnosti dlužníka 
(ne)vydat obydlí ke zpen�žení insolven�nímu správci p�i oddlužení pln�ním splátkového 
kalendá�e se zpen�žením majetkové podstaty je rozhodné prosté porovnání hodnoty 
dlužníkova obydlí (p�edpokládaného výt�žku zpen�žení tohoto obydlí) a hodnoty obydlí 
(pro tento ú�el) stanovené provád�cím právním p�edpisem. 

30. Insolven�ní zákon (ani jiné právní p�edpisy) žádná další kritéria pro uplatn�ní výjimky 
z obecné povinnosti dlužníka vydat insolven�nímu správci ke zpen�žení veškerý sv�j majetek 
p�i oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením majetkové podstaty neupravuje. 
Sou�asn� ani dle na�ízení vlády �. 189/2019 Sb. se nep�ihlíží k jiným faktor�m 
než t�m, které jsou uvedeny v tomto na�ízení.    

31. Ustanovení § 398 odst. 6 insolven�ního zákona coby výjimka z pravidla formulovaného 
v § 398 odst. 3 insolven�ního zákona dále posiluje ochranné prvky na stran� dlužníka 
(srov. op�t R 10/2015) tím, že do ur�ité míry (vyty�ené na základ� zákonného zmocn�ní 
provád�cím právním p�edpisem) up�ednost�uje (z p�í�in popsaných v d�vodové zpráv� 
k pozd�jšímu zákonu �. 31/2019 Sb., jak je citována výše) právo dlužníka na zachování 
majetku sloužícího k uspokojování jeho bytových pot�eb p�ed právy v��itel� dlužníka 
na uspokojení �ádn� zjišt�ných pohledávek z výt�žku zpen�žení tohoto majetku.  

32. Vzhledem k primárnímu ú�elu insolven�ního zákona dle jeho § 1 písm. a/ a § 5 písm. a/ 
a �ízení podle tohoto zákona vedeného, pak dává smysl i to, že obydlí dlužníka není chrán�no 
neomezen�. Proto je zkoumaná výjimka limitována. Ve své podstat� daná úprava konstruuje 
kompromis ve vztahu k ú�elu oddlužení tím, že stanoví maximální hodnotu, do které je to 
které konkrétní obydlí dlužníka touto výjimkou chrán�no p�ed zpen�žením po dobu trvání 
oddlužení pln�ním splátkového kalendá�e se zpen�žením majetkové podstaty. 

33. Pro napln�ní smyslu p�edm�tné výjimky je nezbytné zd�raznit, že je t�eba ji vykládat 
restriktivn� a v žádném p�ípad� není p�ípustné ji vykládat ší�eji za limity nastavené smyslem 
a ú�elem dané normy, jak se snaží nastínit dovolatel [k restriktivnímu výkladu výjimek 
srov. nap�. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. prosince 2016, sen. zn. 29 ICdo 77/2014, 
uve�ejn�ný v �asopise Soudní judikatura �íslo 4, ro�ník 2018, pod �íslem 53 (ústavní stížnost 
podanou proti tomuto rozhodnutí Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 13. února 2018, 
sp. zn. IV. ÚS 1498/17), a tam uvedený rozsáhlý p�ehled judikatury Nejvyššího soudu 
a Ústavního soudu].  

34. Ze skutkových zjišt�ní soud� nižších stup�� plyne, že nemovité v�ci nebyly p�edm�tem 
zajišt�ní a že hodnota obydlí dlužníka byla dle ocen�ní (i toho p�edloženého dovolatelem) 
o statisíce korun vyšší, než hodnota stanovená provád�cím právním p�edpisem. Proto soudy 
postupovaly správn�, když uložily dovolateli povinnost vydat obydlí (nemovité v�ci) 
ke zpen�žení za ú�elem uspokojení pohledávek jeho v��itel� dle § 398 odst. 3 a 6 
insolven�ního zákona. 
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35. Odvolací soud p�iléhav� zd�raznil, že p�i ukládání dané povinnosti nem�lo být 
p�ihlíženo k dalším faktor�m, které zmi�uje dovolatel. Není žádného d�vodu, aby byly 
zohled�ovány osobní pom�ry dovolatele �i d�vody vzniku jeho úpadku. Tyto faktory mohou 
být rozhodné p�i zkoumání poctivosti �i lehkomyslnosti nebo nedbalosti dlužníka v oddlužení 
(§ 395 odst. 1 písm. a/ a odst. 2, § 405 odst. 1 a § 418 odst. 3 insolven�ního zákona), 
nikoli p�i zkoumání napln�ní podmínek výjimky dle § 398 odst. 6 insolven�ního zákona. 

36. Jelikož se dovolateli prost�ednictvím uplatn�né dovolací argumentace nepoda�ilo 
zpochybnit správnost rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud dovolání podle § 243d 
odst. 1 písm. a/ o. s. �. zamítl. 

P o u � e n í :  Toto usnesení se považuje za doru�ené okamžikem zve�ejn�ní v insolven�ním 
rejst�íku; osobám, o nichž tak stanoví insolven�ní zákon, se však doru�uje i zvláštním 
zp�sobem. 

Proti tomuto rozhodnutí není p�ípustný opravný prost�edek. 

 
 

V Brn� dne 31. 8. 2021 

 

 
 Mgr. Milan Polášek v. r.  
 p�edseda senátu 
 
Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová 
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