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naøízení vlády è. 189/2019 Sb.

NAØÍZENÍ VLÁDY
è. 189/2019 Sb.,
o zpùsobu urèení hodnoty obydlí, které dluník není povinen vydat ke zpenìení
Vláda naøizuje k provedení zákona è. 182/
/2006 Sb., o úpadku a zpùsobech jeho øešení (insolvenèní zákon), ve znìní zákona è. 312/2006 Sb., zákona è. 108/2007 Sb., zákona è. 296/2007 Sb., zákona è. 362/2007 Sb., zákona è. 301/2008 Sb., zákona
è. 458/2008 Sb., zákona è. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod è. 163/2009 Sb., zákona è. 217/2009 Sb., zákona è. 227/2009 Sb., zákona
è. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod è. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod è. 260/2010 Sb., zákona è. 409/
/2010 Sb., zákona è. 69/2011 Sb., zákona è. 73/
/2011 Sb., zákona è. 139/2011 Sb., zákona è. 188/
/2011 Sb., zákona è. 466/2011 Sb., zákona
è. 167/2012 Sb., zákona è. 334/2012 Sb., zákona
è. 396/2012 Sb., zákona è. 399/2012 Sb., zákona
è. 45/2013 Sb., zákona è. 185/2013 Sb., zákona
è. 294/2013 Sb., zákona è. 375/2015 Sb., zákona
è. 377/2015 Sb., zákona è. 298/2016 Sb., zákona
è. 64/2017 Sb., zákona è. 183/2017 Sb., zákona
è. 291/2017 Sb., zákona è. 182/2018 Sb., zákona
è. 31/2019 Sb. a zákona è. 80/2019 Sb.:
Obydlí dluníka
§1
(1) Jako obydlí dluníka v insolvenèním øízení, které není povinen vydat ke zpenìení pøi oddluení plnìním splátkového kalendáøe se zpenìením majetkové podstaty, mùe slouit
a) kadá vìc uívaná k zajištìní bytových potøeb
dluníka a jeho rodiny, zejména dùm, jednotka
nebo drustevní podíl v bytovém drustvu, nebo
b) èást vìci uívaná k tému úèelu, jestlie je bytem.
(2) Hodnota dluníkova obydlí se urèí jako
výtìek zpenìení obydlí, jeho dosaení je výsledkem zpenìení vìci, která slouí jako dluníkovo
obydlí, a tento výsledek insolvenèní správce oèekává.
(3) Platí, e obydlí se nachází v místì dluníkova bydlištì, v nìm se pøevánì zdruje.
§2
(1) Jestlie je stavba, která plní úèel obydlí,
souèástí pozemku nebo práva stavby, povauje se za
obydlí tato stavba.
(2) Za souèást obydlí se povauje také pozemek nezbytný k øádnému uívání obydlí a tvoøící s
ním funkèní celek; takovým pozemkem mùe být
zejména pozemek, na nìm se obydlí nachází, pozemek zajišující pøístup k obydlí a související spoleè-

nì uívaný pozemek, zpravidla pod spoleèným
oplocením.
Urèení hodnoty obydlí
§3
(1) Hodnota obydlí, které dluník není povinen vydat ke zpenìení, se urèí jako souèin èástky
na zajištìní obydlí v dluníkovì bydlišti a koeficientu zohledòovaných osob. Zohledòovanou osobou
je osoba, která s dluníkem ije ve spoleèné domácnosti a které je zároveò dluník povinen poskytovat
výivné. Zjištìná hodnota se zaokrouhlí na celé
koruny smìrem nahoru.
(2) Èástka na zajištìní obydlí v dluníkovì
bydlišti se urèí jako souèin statistické hodnoty a koeficientu rùstu cen. Zjištìná èástka se zaokrouhlí na
celé koruny smìrem nahoru.
§4
(1) Statistická hodnota se urèí z tabulek statistického souboru „ceny sledovaných druhù nemovitostí“ zveøejòovaného Èeským statistickým úøadem
na období 3 let, které konèí rokem pøedcházejícím
rozhodnutí o úpadku o 2 roky (dále jen „soubor
cen“). Statistická hodnota se urèuje na základì prùmìrné kupní ceny a prùmìrné velikosti odpovídající kraji, popøípadì okresu a velikosti obce dluníkova bydlištì; v pøípadì Prahy se namísto kraje pouije hlavní mìsto Praha a namísto okresu se pouije oblast Prahy podle vyhlášky upravující oceòování majetku1). Jestlie soubor cen neobsahuje
údaje pro obec pøíslušné velikosti v okresu dluníkova bydlištì, pouijí se údaje pro obec pøíslušné
velikosti v kraji dluníkova bydlištì. Velikost obce
dluníkova bydlištì se urèí z dat zveøejòovaných
Èeským statistickým úøadem k 1. lednu roku pøedcházejícího o 1 rok rozhodnutí o úpadku.
(2) Jestlie je dluníkovým obydlím dùm, pouije se statistická hodnota rodinného domu.
V ostatních pøípadech se pouije statistická hodnota bytu.
(3) Jestlie je souèástí obydlí pozemek podle
§ 2 odst. 2, s výjimkou pozemku, na nìm se obydlí
nachází, zvýší se statistická hodnota postupem podle odstavce 1 o hodnotu pozemku.
(4) Koeficient rùstu cen se urèí z tabulek statistického souboru „indexy realizovaných cen bytù“
zveøejòovaného ètvrtletnì Èeským statistickým
úøadem za tøetí ètvrtletí roku pøedcházejícího o
1 rok rozhodnutí o úpadku.

1) Pøíloha è. 2 vyhlášky è. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceòování majetku (oceòovací vyhláška), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
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§5
Statistická hodnota bytu
(1) Statistická hodnota bytu se urèí jako sou-

§7
Hodnota pozemku
(1) Hodnota pozemku se urèí souèinem prùmìrné velikosti stavebního pozemku v m2 a kupní
ceny za m2 podle velikosti obce v daném okresu
uvedených v tabulce souboru cen „5-1a. Prùmìrné
kupní ceny stavebních pozemkù v ÈR dle okresù a
velikosti obcí v letech (...)“.
(2) Hodnota pozemku mùe èinit nejménì
dvì desetiny a nejvýše dvojnásobek souèinu prùmìrné velikosti stavebního pozemku v m2 pro celou
Èeskou republiku a kupní ceny za m2 pro celou Èeskou republiku uvedených v tabulce souboru cen
„5-1a. Prùmìrné kupní ceny stavebních pozemkù v
ÈR dle okresù a velikosti obcí v letech (...)“.

èin
a) prùmìrné velikosti bytu v m2 podle velikosti
obce v daném kraji uvedené v tabulce souboru
cen „2-1. Prùmìrné ceny bytù v ÈR v letech (...)
v závislosti na velikosti obcí“; v pøípadì Prahy se
místo velikosti obce pouije oblast Prahy podle
vyhlášky upravující oceòování majetku1) a
b) kupní ceny za m2 podle velikosti obce v daném
okresu uvedené v tabulce souboru cen „2-4.
Prùmìrné ceny bytù v ÈR v období (...) podle
okresù v závislosti na velikosti obcí a stupni
opotøebení“.
(2) Statistická hodnota bytu podle odstavce 1
§8
mùe èinit nejménì dvì desetiny a nejvýše dvojnáKoeficient
rùstu cen
sobek souèinu prùmìrné velikosti bytu v m2 pro ce(1) Koeficient rùstu cen se urèí z tabulky stalou Èeskou republiku a kupní ceny za m2 pro celou
Èeskou republiku uvedených v tabulce souboru cen tistického souboru podle § 4 odst. 4 „2.1. Indexy re„2-1. Prùmìrné ceny bytù v ÈR v letech (...) v závis- alizovaných cen starších bytù“, podtabulky „Index
(prùmìr 2010 = 100)“ z hodnot indexu pro „ÈR
losti na velikosti obcí“.
celkem“ souètem
§6
a) ètyø desetin z podílu indexu za tøetí ètvrtletí
Statistická hodnota rodinného domu
roku pøedcházejícího o 1 rok rozhodnutí o
úpadku a indexu za ètvrté ètvrtletí roku pøed(1) Statistická hodnota rodinného domu se
cházejícího o 4 roky rozhodnutí o úpadku,
urèí jako souèin
b)
tøí
desetin z podílu indexu za tøetí ètvrtletí roku
3
a) prùmìrné velikosti rodinného domu v m podle
pøedcházejícího o 1 rok rozhodnutí o úpadku a
velikosti obce v daném kraji urèené váeným
indexu za ètvrté ètvrtletí roku pøedcházejícího o
prùmìrem prùmìrných velikostí rodinných
3 roky rozhodnutí o úpadku a
domù za jednotlivé roky období s váhou danou
poètem pøevodù uvedeným v tabulkách soubo- c) tøí desetin z podílu indexu za tøetí ètvrtletí roku
ru cen „(1-1-1. a 1-1-3.) Prùmìrné ceny rodinpøedcházejícího o 1 rok rozhodnutí o úpadku a
ných domù v ÈR v závislosti na velikosti obcí v
indexu za ètvrté ètvrtletí roku pøedcházejícího o
roce (...)“ a
2 roky rozhodnutí o úpadku.
b) kupní ceny za m3 podle velikosti obcí v daném
(2) Podíly indexù a koeficient rùstu cen se zaokresu, popøípadì hlavním mìstì Praze uvede- okrouhlují na 2 desetinná místa.
né v tabulce souboru cen „1-4. Prùmìrné ceny
§9
rodinných domù v ÈR v letech (...) v závislosti
na velikosti obcí a stupni opotøebení“.
Koeficient zohledòovaných osob
(2) Statistická hodnota rodinného domu po(1) Jestlie je dluníkovým obydlím dùm, podle odstavce 1 mùe èinit nejménì dvì desetiny a uije se koeficient zohledòovaných osob pro dùm.
nejvýše dvojnásobek souèinu prùmìrné velikosti V ostatních pøípadech se pouije koeficient zohledrodinného domu v m3 pro celou Èeskou republiku òovaných osob pro byt.
urèené váeným prùmìrem prùmìrných velikostí
(2) Koeficient zohledòovaných osob pro byt
rodinných domù za jednotlivé roky období s váhou
danou poètem pøevodù uvedeným v tabulkách sou- èiní
boru cen „(1-1-1. a 1-1-3.) Prùmìrné ceny rodin- a) 0,85 v pøípadì, e ádná zohledòovaná osoba
ných domù v ÈR v závislosti na velikosti obcí v roce
není,
(...)“ a kupní ceny za m3 pro celou Èeskou republi- b) 1,00 v pøípadì 1 zohledòované osoby,
ku uvedené v tabulce souboru cen „1-4. Prùmìrné
ceny rodinných domù v ÈR v letech (...) v závislosti c) 1,30 v pøípadì 2 nebo 3 zohledòovaných osob,
nebo
na velikosti obcí a stupni opotøebení“.
d)
1,60 v pøípadì 4 a více zohledòovaných osob.
(3) Váené prùmìry prùmìrných velikostí rodinných domù se zaokrouhlují na celá èísla.
(3) Koeficient zohledòovaných osob pro dùm
èiní
a) 0,70 v pøípadì, e ádná zohledòovaná osoba
není,
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b) 1,00 v pøípadì 1 a 3 zohledòovaných osob,
nebo
c) 1,15 v pøípadì 4 a více zohledòovaných osob.
§ 10
Úèinnost
Toto naøízení nabývá úèinnosti dnem 1. srpna
2019.

182c

