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Ústavní soud čR
datovou zprivou

V Proze dne 18.

11.2022

stěžovatelko:

Próvně

zostoupenoj

|veta Irvingová

nar.

*

', bytenl

Mgr. Martinem E|gerem, advokátem
č. osVědčení ČAK 09572,

advokátní kance|ář se síd|em Evropská 2590/33c,
160 00 Praha 6 - Deivice

UčastnÍkřízení:

Nejvyššísoud čR

Vedlejší účastníci:

1)

Mgr. Bc. David Vandrovec
|Č 69908664, se síd|em Kodaňská 46, 1o1 0o Praha

práV. zast.: Mgr' FiIipem Lorenzem, advokátem

2)

se síd|em Kodaňská 46, 101.00 Praha
|ng. Vác|av Kr|iš
nar.: 09. 05. 1962

3)

bytem Kostincova 22a,326 o0 P|zeň
jaroslava Krlišová

l)

nar.:20.06.1-972
bytem Losiná 394,332 04 Losiná
|ng' Petr KoVáč
nar.: 07. 01. 1962

i)
'

USTAVNl sT|zNosT

bytem Pěší454, 330 08 Zruč _ Senec
|ng. A|ena Kováčová
nar.: 19.09. 1961
bytem Pěší 454, 330 08 Zruč _ senec
práv. zast: Mgr' Viktorem Švantnerem,se sídIem
Miku|ášská třída 455/9, 326 00 P|zeň

pod|e č|.87 odst. 1písm. d} Ústavy

Pří|ohV:

'

PIná moc advokáta
Usnesení Nejvyššíhosoudu ČR ze dne 30.09'2022, K5PL 52 |Ns 28846/2073,752 |cm969/2078 29 |cdo 69/2027.245,
- Rozsudek Vrchniho soudu v Praze ze dne 27.7.2027, sp. zn.1,03VSPH 487 /2079-273,
- Rozsudek Krajského soudu v P|zni 2e dne 14'09.2019, sp. zn' 152 |cm 969/2018 155, KsPL 52|Ns 28846/2013
-

Mgr' Martin Eller, advokát
zapsán v seznamu advokátů Ceské advokátní kanary ev' č' CAK 09572

lČ óó2535ó0
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Předmětústavnístížnosti

stěŽovateIka tímto podáVá ústaVni stížnostproti Usnesení Nejvyššíhosoudu ČR ze dne
30.09.2022, KSPL s2 rNS 28846/2013 15z, |Cm 96912018 29, Icdo 6912021'-245, které jí by|o
doručeno dne 1'1" 'Io '2022.
stěŽovate|ka napadá toto UsnesenÍ ve spojení s jemu předcházejícími rozsudky vydanými
obecnými soudy V téŽe věci, a to rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 27 ',J''2021', sp'
zn' 103 VSPH 487 /201.9-21.3 a rozsudkem Krajského soudu v P|zni ze dne 14.09.2019, sp. zn'
152 lCm 969/2018-1s5, KsPL s2lNs 28846/2013.

DŮkozy:
- IJsnesení Nejvyššíhosoudu CR ze dne 30.09,2022, KSPL 52 tNs 28846/2013, 152 Icm 969/2018

29 lCdo 69/2021-245.
- Rozsudek Vrchního soudu v Proze Ze dne 27.1.2021, sp. zn. 103 VsPH 487/2019'21j,
- Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 14.09'2019, sp. zn. 1.52 |Cm 969/2018-155 KSPL
52tNS 28846/2013

||. Výchozískutečnosti
3.

V inso|venčním řízenÍvedeném Krajským soudem v P|zni pod sp. zn. 52lNS 28846/2013, ve
kterém Vystupuje stěžovateIka V postavení inso|venčního dIužníka, by|y na zák|adě pokynu
zajištěného věřitele insoIvenčním správcem prodány mimo dražbu nemoVitosti Ve VIastnictví
žaIobkyně - pozemek parc. č. 154]., jehoŽ součástíjestavba S č' e' 11 (stavba pro rodinnou
rekreaci), pozemek parc' č. 1542 - zahrada a pozemek parc. č' 1'543/1' - zahrada, vše
V kataslrá|ním Územi Uherce u Nvran' obec Úherce.

4.

Tyto nemovitosti ža|obkyně zdědila po otci 8enerá|u Janu Romanu Irvingovi, který by|
vá|ečným pi|otem, účastníkemBitvy o Anglii vdruhé světové vá|ce. StěžovateIka věrna
odkazu otce p|ánovaIa ve spojenís příznivcl vo,jenské historie Zřídit v domě muzeum' které
by připomÍnaIo památku otce a jeho koIegů Vá|ečných Ietců.

5.

6.

stěžovateIka se do inso|venčního řízení dostaIa v důsIedku nešťastnéživotnísituace, když po
jí nezaviněné dopravnínehodě (sražena na motorce řidičem automobiIu) nemohIa pracovat
a staIa se obětí lichvářského úVěru, který je Vymáhán v inso|venčnim řrzeni'

NemoVito5ti byIy v insoIvenčnímřízení prodány insoIvenčnímsprávcem zvoIné ruky
za kupní cenu ve výši Ve Výši 510'000''Kč, a to kupní
ostatním ved|ejším účastníkům
ve
znění
dodatku č.1 ze dne 3'2.01..201.8.
dne
03'
L1''
20t7
sm|ouvou ze

|||. RekapituIaceřízení

7.

Zalobkyně poda|a U inso|venčníhosoudu Ža|obu na nep|atnost kupní sm|ouvy ve smyslu
5 289 odst' 3 zákona č' 1.82/2006 sb., o úpad ku a zp ůsobech jeho řešen í, v n ížna m íta |a Vedle
nesprávné identifikace nemovitostí řešené až dodatkem ke smIouvě podstatně
nepřiměřeně nízkou kupní cenu, za kterou mě|a být nemovitosti zjejího V|astnictví
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převedena. Zjevná a extrémnínepřiměřenost je patrná již ztoho, že se dům spozemky
atraktivní |okaIitě VedIe PIzně prodaI za podstatně nižšícenu, než Ize cokoIiV nemovitého
s obdobnými parametry koupit v oko|í, respektive v Českérepub|ice. Pro úp|nost dop|ňme
rozměry pozemků ce|kem 1360 m,' Ikdybychom přeh|ed|i stavbu na pozemku, která má
svoj! hodnotu' Vycháze|a by cena pozemků na 315 Kč/m, oproti obvykIé ceně V loka|itě 1500
_ 2000 Kčlm V cenách roku 201.9.
V

8.

Krajský soud v P|zni ze d ne 1.4 '09 '201.9, rozsud kem sp. Zn ' 152 lcm 969l2018-L55 KSPL 52|N5
z8846/20L3, žaIobu zamítnuI za použitíargumentu, že stěžovateIka musí respektovat
pravidIa inso|venčníhořízení a nemovjtosti moh|y být prodány za cenu nižšínež je cena
odhadní.

9,

Proti rozsudku krajského soudu podaIa stěžovatelka odvolánís obdobnoU argumentacíjako
v Žalobě zvláště zaměřenou na otázku výrazně nepřiměřeně nízkéceny.

o odvo|ání rozhodI potvrzujícím rozsudkem ze dne 27.1.'2021, sp' zn.
103 VSPH 487 /2o1'9-2I3 ' V nosné části odůvodnění konstatova|:,,V situaci, kdy nemovitostí

10. Vrchní soud V Praze

sloužily k zojištěnÍ (zjištěných) pohledávek zojištěné věřítelky, jež jako zákonem povo|aná
osobo určí|ozpŮsob zpeněžení, nohrozující souhlas věřitelského orgónu o soudu s prodejem
mimo dražbu včetně jeho podmÍnek, o možnost stonovenÍ kupníceny pří prodeji mimo drdžbU
pod odhadní cenu vyplývá ze zókona (viz g 289 odst, 1l, Z.), nemůžedlužnice se svou
argumentdci uspět' závěr soudu prvního stupně o platnosti kupní smlouvy obstojÍ již jen
proto, že spróvce zceld respektoval způsob prodeje a jeho podmínky, vyjádřené zajištěnou
věřitelkou vpokynu směřujícim ke zpeněžení nemovitostí, odsouhlaseném insolvenčním
soudem [k tomu srovnej rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26' 1' 2017, č.j' 152 lcm
3824/201.5, 101 vsPH 581./2016-98 (KsPL 52 lNs 15510/2ol'j) o rozsudek Nejvyššíhosoudu
ze dne 29.8.2019, sen. 2n. 29 lcdo L54/20171."
11. S oh|edem na

tento názor odvo|acího soudu poda|a stěžovate|ka dovolání

k nejvyššímu
soudu, ve kterém namíta|a, že posuzovaná právníotázka má být odpovězena obráceně, než
učini| Vrchní soud V Praze a Že při výrazném nepoměru cenr7 s obvyk|ou cenou má být
vyhověno ža|obě na neplatnost kupní sm|ouvy, přestože inso|venční správce vycháze|
z pokynu zajištěnéhoVěřiteIe'

1,2.

Nejvyššísoud usnesením ze dne 30'09.2022, KsPL 52 |Ns 28846/2013 1'52 |cm 969/201'8 29
|Cdo 69 /2021'-245, dovo|áníodmÍt| pod|e 5 243c odst' 1 a 2 o.s.ř', neboť napadené usnesení
je v sou|adu s nížeoznačenou ustá|enou judikaturou Nejvyššíhosoudu, od nížnemá důvod
se odchýlit ani na zák|adě argumentace přednesené v dovolání.

tomu násIedně rekapitulovaI svoji předchozíjudikaturu včetně rozhodnutí
uveřejněného pod číslem34/201.6 sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)' A dále
navazujícírozsudek sp. zn' 29 |cDo 8/2018, Z něhož se podáVá, že při prodeji mimo draŽbu
lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní, přičemžje rozhodný pouze pokyn Zajištěného
Věřitele' Ten můŽe insoIvenční správce odmítnout' PokUd by by|o moŽné předmět zajištěnÍ
zpeněŽit výhodněji, přičemŽ za pokyn odpovídá zajištěný Věřitel a za zpeněžení inso|venční
spráVce' Ktomuto rozhodnutí dovo|ací soud poznamena|, že ústavnístížnostproti němu
podaná bv|a odmítnuta (||' Ús 1632120). Případná odpovědnost pak dopadá na Zajištěného

13. DovoIací soud k
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Věřite|e a inso|venčníhosprávce a nemůže být Významná pro posouzení p|atnosti kupní
sm louvy (29 |CDo 87 l201-8' znovu s poz ná m koU, že Ústavn i soud odm ítl ústavnístížnost proti
tomuto usnesení _ |' Ús 2573/20)' A nás|edně uzavře|, že kupní sm|ouva nemůžebýt
nep|atná ani Z důVodU rozporu s dobrými mravy spočívajícím
v nepoměru kupníceny oproti
hodnotě věci, resp' ceně obvyk|é.

IV. Porušení práv stěžovateIkV
14.

Se závěrem touto ústavní stížnostínapadeného usnesení dovo|acího soudu nemůže
stěžovate|ka souhlasit, a to proto, že se můŽe _ jako v případě stěžovate|ky - Vvskvtnout

nato|ik zjevný a ve|ký nepoměr mezi kupní cenou a cenou obvyk|ou, že inso|venčnídIužník
má mít práVo z důvodu tohoto diametrá|ního rozporu dosáhnout nepIatnosti kupnísmIouvy
v inso|venčn ím řízen í'

15. UsnesenÍm ne.lvyššíhosoudu by|o v prvé řadě porušeno právo stěžovate|ky na Vlastnictví
zakotvené V č|. 11 odst' 1 Listinv zák|adních práV a svobod' a to včetně ustanovenÍ. že
vIastnické orávo všech v|astníkůmá steinou ochranu.
16. stěžovate|ka

má za to' že jen pro fakt, že se ocit|a

nemůžebýt okruh důvodů nepIatnosti

ku

V

postavenÍ insolvenčníhod|uŽnÍka,

pní smlouvy zužován oprotijiným V|astníkům (kteří

třeba vinso|venci nejsou). Prob|ém nenÍ vrovině procesní' lnso|venčnízákon dává
inso|venčnímu dIužníkovi právo ža|obu na nep|atnost kupnÍ sm|ouvy podat. Prob|ém je
v rovině ode.|mutí některých důVodů,které nep|atnost zak|ádají.
11

.

Tak například obecně V|astníkovi svědčíprávo namítnout nepIatnost zeiména z
těchto důvod ů:

-

PÍo rozpor s dobrými mravy {5 580 občanskéhozákoníku)

-

Právo požadovat zrušenísmIouvy pro neúměrné zkrácení(5 1793 občanskéhozákoníku)

-

Neplatnost z důvodu Iichvy (5 1796 občanskéhozákoníku).

Tyto důVody jsou výk|adem inso|venčního zákona, který provedI dovo|acÍ soud, v|astníkům
odejmuty V případě prodeje na základě pokynu Zajištěného věřiteIe a nenízde anijiná osoba,
která by za v|astníka _ inso|venčního dIuŽníka takový důVod mohla uplatnit'
18. Tím se V|astník - inso|venčnÍ dIuŽnÍk dostává do nerovnoprávného postavení. Zdůrazněme

ochraně hodnoty sVého majetku. stěžovateIka neVytýká insoIvenčnímuzákonu, Že
majetkoVou podstatU zpeněžuje insoIvenčnísprávce a nezpochybňuje jiné instituty
píocesního práVa. Má za to, že $ 289 odst. 3 inso|venčního zákona umožňuje výše uvedené
institUty ochrany upIatnit V rámci žaIoby na nepIatnost kupnísmIouvy.

v

19. obecné soudy však proved|y výk|ad opačný. Pro takový ovšem není důvod, který by vycházeI

I

Z

rovnocenného zájmu ostatních osob zúčastněných na inso|venčním řízení. StěžovateIka má

4M9r' Martin Elger, advokát
zapsán v seznamu advokátů Českéadvokátní kanary ev' č' ČAK a9572
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na mys|i především Věřitele. Když inso|venční zákon umožňuje přezkoumat kupní sm|ouvu
soh|edem na její (ne)p|atnost a toto přezkoumání svěřuje soudu, přičemžinso|venční
dIužníkmá práVo podat žalobu, proč by mě|y být zužovány důvody neplatnosti oproti
hmotněprávní úpravě v občanskémzákoníku? ostatně insoIVenční zákon je primárně
procesním předpisem, který nemá reformovat hmotné občansképrávo a nenídůvod' proč
by inso|venčnídIužníkměl být na něm zkracován. Naopak č|. 11 odst. 1 Listiny zák|adních
práv a svobod VyŽadu'ie, aby insolvenčnímu dlužníkovizůsta|y zachovány hmotněprávní
důVody nep|atnosti práVního ]ednání, jež v konečnémdů5ledku také chrání V|astnické práVo
(jako v případě kupnísmlouvy).

20. Touto stížnostínapadené rozhodnutí nejvyššíhosoudu se zaštíti|o rovněž usnesením
Ústavního soudu ze dne 1'O.O2'2o21', Sp' Zn. |. Ús 2573/20, kterým by|a odmítnuta ústavní
stížnost pro Zjevnou neopodstatněnost s tím, že argumenty, které stěžovate|ka předk|ádá
zůstáva.jína úrovni podústavníhopráva, případně v rovině nesouhIasu s postupem obecných
soud ů a vedIejších účastnic.

2].. Tím se ovšem citovaný případ Iišíodtoho nastoIeného stěžovateIkou V této ústavnÍstížnosti.

Tato stíŽnost je postavená na zák|adním argumentu' že zúženíhmotněpráVních důVodů
neplatnosti kupní smIouvy vede v konečnémdůsledku k porušenípráVa na ochranu
Vlastnictví a k nerovnostj V postavení V|astníků'Toto omezení není Upraveno zákonem, a|e
je odvozeno z nesprávného výk|adu obecných soudů' Výk|ad, který zce|a pominu| ústavní
hIedisko ochrany VIastnictví, kjehoŽ ochraně s|ouŽí také institut nepIatnosti právního

jed ná ní.

Závěrečný návrh
25. Na zák|adě shora uvedených skutečnostístěžovatelka navrhuje' aby Ústavní soud čR vydaI
IE NIO

NALEZ

l' Usnesením Nejvyššíhosoudu ČR ze dne

30,09'2022, KSPL 52 lNs 28846/2013, 152 |cm
96912018, 29 |cdo 59/202L-245, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne
27,I'zozl, sp' zn. 103 vsPH 487 /2or9-z13 a s rozsudkem Krajského soudu v P|zni ze dne
74.o9.2ol9, sp. zn. 152 |cm 969/2018.155, KSPL 52|Ns 28846/2oL3, by|o porušeno zák|adní
právo stěžovateIky na ochranu v|astnictví podIe č|. 11 odst' 1 Listiny zákIadních práv a svobod.

čR ze dne 3o.o9.2022, KsPt 52 |Ns 28846/2013, 152 |cm
969lz0t8' 29 |cdo 691202r-245 a dá|e rozsudek Vrchního soudu V Praze ze dne 27.!.2o2!, sp.
zn. 103 VsPH 487l2ol9-zt3 a rozsudek Krajského soudu v P|zni ze dne 14'09.2019, sp' zn. 152
||. Usnesení Nejvyššíhosoudu

|cm 969/2018-155, KsPt 52|Ns 28846/2073, se zrušují.
IVETA IRV|NGoVÁ
prdv' zost' Mgr. Mdrtinem Elgerem, advokótem

-5
Mgr' Manin Elger, advokát
zdp'or \ sez.dňÚ dd\o'.d|".e'l. ád'oAál. Ia-a,}
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