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Sestavil
Petr Lavický

Úvod

Předkládané dílo přináší přehled judikatury týkající se zákazu zneužití práva. K zásadě
samotné a k jejímu judikatornímu uchopení je nutno učinit několik poznámek:

Pro veškerou současnou judikaturu Nejvyššího soudu je příznačné východisko, dle
nějž zákaz zneužití práva, včetně zákazu šikany, občanský zákoník výslovně nezakazuje.
Judikatura si proto pomáhá úvahou, že šikanózní nebo zneužívající jednání se příčí dob-
rým mravům, což § 3 odst. 1 občanského zákoníku již explicitně zapovídá. Odepření
právní ochrany jednání, které má povahu zneužití práva, je tedy v tomto pojetí vlastně
zprostředkováno zákazem výkonu práva, který je v rozporu s dobrými mravy. K tomu
srov. kupř. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 9. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1567/2004, jenž
je zařazen pod č. 4 tohoto přehledu.

Takový právní názor však není jednoznačný. Část literatury naopak ve formulaci § 3
odst. 1 občanského zákoníku spatřuje nejen zákaz výkonu práva příčícího se dobrým mra-
vům, ale i zákaz zneužití. Podle J. Hurdíka1) je zákaz zneužití v platném občanském zá-
koníku vystižen formulací § 3 odst. 1, která zakazuje „bez právního důvodu zasahovat do
práv a oprávněných zájmů jiných“. J. Hurdík kritizuje shora uvedené rozhodnutí, a to jed-
nak proto, že zneužití práva odpírá ochranu teprve na základě toho, že je shledává roz-
porným s dobrými mravy, a jednak z toho důvodu, že zneužití práva a šikanu staví vedle
sebe, ačkoliv šikana není ničím jiným, než pouze kvalifikovaným případem zneužití práva.

Uvedená kritika je plně opodstatněná. Může být samozřejmě sporné, zda ve formulaci
§ 3 odst. 1 občanského zákoníku, zakazující „bez právního důvodu zasahovat do práv
a oprávněných zájmů jiných“, lze spatřovat zákaz zneužití, či nikoliv. Pro kladný závěr
však mluví již jen to, že nepřijetí takového závěru by znamenalo, že citovaná část usta-
novení občanského zákoníku nemá jakýkoliv normativní význam; výklad zákona by měl

7

1) Např. Fiala, J.; Kindl, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009,
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však směřovat vždy k tomu, aby nějaký význam interpretovaného ustanovení (a to význam
rozumný) nalezl. Bez ohledu na tento spor je nutno připomenout, že právní řád moderního
právního státu je tvořen nejen právem psaným, ale též – nestanoví-li zákon jinak – obec-
nými právními principy (zásadami); viz Pl. ÚS 33/97. Zákaz zneužití práva mezi takové
obecné principy bezpochyby patří, což ostatně dokládá nejen jeho historický původ, sa-
hající až k právu římskému, ale též jeho uplatnění v současné evropské kontinentální
právní kultuře (včetně judikatury Soudního dvora Evropské unie). Zákaz zneužití by tedy
(coby obecný právní princip) měl sám o sobě platit, i kdyby nebyl v žádném ustanovení
psaného práva výslovně formulován. I z tohoto pohledu je zřejmé, že argumentační „vý-
pomoc“ dobrými mravy je zbytečná.

V budoucnu tyto problémy odpadnou, neboť § 8 nového občanského zákoníku2) ob-
sahuje zákaz zneužití výslovně. Jablkem sváru však bude patrně to, že se zakazuje zne-
užití, které je „zjevné“. Jazykový výklad tohoto ustanovení nabízí závěr, že zneužití práva
musí dosahovat určité intenzity, neboť zneužití práva, které není zjevné, je tímto ustano-
vením dovolené. Takový výklad je však zapotřebí odmítnout, a to na základě redukce ad
absurdum – zneužití práva, byť by bylo nezjevným, totiž nikdy nemůže být chováním po
právu, ale je vždy protiprávním činem –, jakož i na základě jasného úmyslu zákonodárce
(§ 2 odst. 2 nového občanského zákoníku), vyjádřeného v důvodové zprávě: „Vzhledem
k tomu, že i zákaz zneužití může být zneužit, klade se důraz na zákaz činů, kterým je
právo zjevně zneužito, protože o naplnění skutkové podstaty nesmí být při právním po-
souzení pochybnost. Jedná se tedy o takové zneužití, které lze prokázat. Jsou-li pochyb-
nosti, musí být chráněn ten, kdo subjektivní právo má a dovolává se jej.“ Z důvodové
zprávy tedy plyne, že zákonodárce opět neukrotil svou ambici upravit v hmotněprávním
předpise procesní otázky; a znovu se ukazuje, jaké zbytečné interpretační obtíže může
tato snaha přinést.3) Na otázku, kterou procesní stranu tíží důkazní nouze, resp. z opačného
úhlu viděno, ve prospěch které procesní strany má soud rozhodnout, nepodaří-li se na zá-
kladě provedeného dokazování prokázat pravdivost nebo nepravdivost konkrétního skut-
kového přednesu, odpovídají pravidla objektivního důkazního břemena. Vzhledem
k tomu, že dokazování není myslitelné (v právním slova smyslu) mimo civilní řízení
soudní, má jak dokazování jako takové, tak i důkazní břemeno výlučně procesní charakter.
Mínil-li tedy zákonodárce užitím slova „zjevné“ v § 8 nového občanského zákoníku vy-
jádřit, že zneužití práva musí být prokázáno a k tíži které strany jde, nestane-li se tak, je
to jednak systematicky nesprávné, neboť do hmotněprávního předpisu takové pravidlo
nepatří, jednak zbytečné, protože tytéž požadavky a následky plynou z práva procesního.
Pro samotný obsah zásady zákazu zneužití v rovině hmotněprávní však z uvedeného roz-
boru citovaného ustanovení vyplývá, že je zakázáno jakékoli zneužití subjektivního práva.
To, zda dojde ke sporu a zda se podaří zneužití práva prokázat, je věc další, která nemá
s vlastním obsahem zásady zákazu zneužití nic společného.

Jiný problém se vyskytuje v judikatuře z oblasti pracovního práva. Např. v rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. 21 Cdo 992/99, se konstatuje, že „za zneužití
výkonu práva lze považovat pouze takové jednání, jehož cílem není dosažení účelu
a smyslu sledovaného právní normou, nýbrž které je v rozporu s ustálenými dobrými

Úvod

8

2) Nový občanský zákoník byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012 Sb. a účinnosti nabude dnem 1. 1. 2014.
3) K tomu viz Lavický, P. Civilní soudnictví a nový občanský zákoník. Soudce, 2011, č. 9, s. 12–14.
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mravy vedeno přímým úmyslem způsobit jinému účastníku újmu“. Krom problematic-
kého odkazu na dobré mravy, o němž již byla řeč shora, se nelze ztotožnit ani s vymezením
pojmu zneužití práva. To je v citovaném rozhodnutí, jakož i v řadě judikátů na něj nava-
zujících, charakterizováno přímým úmyslem způsobit jinému účastníku újmu.4) Takové
jednání je bezpochyby zneužitím práva, dokonce nejzávažnějším – šikanou. Pojem zne-
užití práva se jím však zdaleka nevyčerpává, neboť šikana je pouze jedním z druhů zne-
užití práva. Zakázáno je přitom bezpochyby nejenom šikanózní jednání, ale i mírnější
formy zneužití práva, tedy jakýkoli (zdánlivý) výkon práva v rozporu s jeho účelem.

Zneužití práva se někdy chápe jako výlučně soukromoprávní zásada, která se má
uplatňovat pouze v jeho rámci, a nikoliv v právu veřejném. Rozhodnutí zařazená v tomto
přehledu – jakož i právní úprava (viz § 2 o. s. ř.) – však dokládají, že za současného stavu
je zákaz zneužití obecnou zásadou právní, uplatňující se v celém právním řádu bez ohledu
na příslušnost určitého odvětví k soukromému nebo veřejnému právu. Z tohoto důvodu
jsou v přehledu zařazena rovněž rozhodnutí, jež se vyslovují ke zneužití subjektivního
procesního práva, jakož i rozhodnutí reagující na případy zneužití práva ze strany daňo-
vých subjektů. K naposled uvedené oblasti existují rovněž rozhodnutí Soudního dvora
Evropské unie, která do této sbírky, orientované na tuzemská rozhodnutí, zařazena nebyla
(judikáty Nejvyššího správního soudu zahrnuté do tohoto přehledu na ně odkazují), avšak
která potvrzují, že zneužití práva je obecnou právní zásadou.

Na tomto místě je však zapotřebí poukázat na okolnost, že Nejvyšší správní soud
v rozhodnutích publikovaných pod č. 1779/2009 a č. 2488/2012 Sb. NSS, jež jsou zařa-
zeny v závěru tohoto přehledu, uvažuje o „zneužití objektivního daňového práva“ či „zne-
užití daňového práva“. Takové pojetí je však dosti pochybné, neboť zneužití se pojmově
vztahuje k subjektivnímu, a nikoliv k objektivnímu právu. Objektivní právo je souhrn
právních norem a právních zásad, a jako takové je lze jenom sotva zneužít; co však zneužít
lze, je míra možného chování, které objektivní právo svým adresátům poskytuje, tedy
právo subjektivní.

Součástí přehledu jsou rovněž rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé repu-
bliky, jež byla publikována ve sbírce pořádané Františkem Vážným. Společenské poměry
se od dob jejich přijetí několikrát podstatně proměnily; argumentace, na nichž tato roz-
hodnutí – co do zákazu zneužití práva, resp. zákazu šikany – stojí, však obstojí i dnes.
Ani tato rozhodnutí nebylo nutné doplňovat odkazy na současnou právní úpravu, neboť
důvod, proč byla do tohoto přehledu pojata, nespočívá v řešení konkrétních pozitivně-
právních otázek, ale v uplatnění zákazu zneužití práva v konkrétní skutkové situaci.

Z hlediska techniky zpracování byla rozhodnutí zařazená do tohoto přehledu většinou
krácena; nikoliv však natolik, aby tím byla dotčena argumentace týkající se zákazu zne-
užití práva. 

Autor

Úvod

9

4) Není vyloučeno, že se tak děje pod přetrvávajícím a složitě zprostředkovaným vlivem § 1295 odst. 2 o. z. o.,
ve znění tzv. třetí dílčí novely: „I ten, kdo způsobí úmyslně škodu způsobem, příčícím se dobrým mravům,
odpovídá za ni; stalo-li se to však při výkonu práva, jen tehdy, když poškození jiného bylo patrně účelem 
výkonu práva“.
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10

Seznam použitých zkratek

Prameny:

ASPI právní informační systém nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.
PrRo Právní rozhledy (vydává C. H. Beck)
R Sbírka rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR (vy-

dává Nejvyšší soud v nakladatelství Novatrix, s. r. o.)
Sb. NSS Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (vydává Nej-

vyšší správní soud v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.)
S IV Nejvyšší soud ČSSR, Nejvyšší soud ČSR a Nejvyšší soud

SSR o občanském soudním řízení a o řízení před státním 
notářstvím. Sborník stanovisek, zpráv o rozhodování soudů
a soudních rozhodnutích Nejvyšších soudů ČSSR, ČSR
a SSR 1970–1983. Vydal Nejvyšší soud ČSSR nákladem Sta-
tistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, Praha 1986 

SoJ Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pra-
covního práva (vydává Wolters Kluwer ČR, a. s.) 

Vážný Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu československé repu-
bliky (ročníky 1918 až 1939) označená jménem pořadatele
této sbírky a doplňkovou zkratkou

www.nsoud.cz internetové stránky Nejvyššího soudu ČR

Právní předpisy:

c. ř. s. zákon č. 113/1895 ř. z., o soudním řízení v občanských roze-
přích právních (civilní řád soudní) 

ex. ř. zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

insolvenční zákon zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (in-
solvenční zákon)

Listina usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky

o. s. ř. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
o. z. zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 
o. z. o. císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský
obč. zák. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
obch. zák. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
s. ř. s. zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
spr. ř. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
zák. o DPH zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty 
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Seznam použitých zkratek
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zák. o daních z příjmů zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
zák. práce z roku 1965 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
zák. práce z roku 2006 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
ZKV zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
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1. Subjektivní meze výkonu
práva

§ 1295 odst. 2,5) § 13056) o. z. o.

Poukaz na § 1295 odstavec druhý
o. z. o. v §u 1305 o. z. o. nové znění značí,
že výkonu práv jsou dány subjektivní
hranice. 

Kdo zažaloval směnku věda, že pod-
pis směnečně zavázaného byl třetí oso-
bou padělán, dopouští se proti žalo -
vanému civilního bezpráví a jest mu
povinen náhradou, byl-li žalovaný, ne-
podavší námitek proti směnečnému pla-
tebnímu příkazu, nucen směnečnou sumu
zaplatiti. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 26. 7. 1923,
sp. zn. Rv I 507/23

Vážný č. 2844

Z odůvodnění:

Banka O. podala na žalobce směnečnou
žalobu o 6 000 Kč, a ježto žalobci nepodali
námitek, byli nuceni zažalovaný peníz
i s útratami zaplatiti. Žalobou na banku
O. a jejího dirigenta K-a domáhali se ža-
lobci náhrady 6 000 Kč a útrat směnečného
sporu, tvrdíce, že banka O. podala směneční
žalobu, ačkoliv jí, jakož i spolužalovanému
jejímu dirigentu K-ovi bylo známo, že pod-
pisy jejich jako akceptantů na směnce od
nich nepocházejí a jsou tudíž padělány,
a spatřujíce v tom jednání, příčící s dobrým
mravům a tedy důvod k náhradě škody po
rozumu §u 1295 odstavec druhý o. z. o.

Procesní soud prvé stolice žalobu za-
mítl. Důvody: 

Ustanovení §u 1295 odstavec druhý
o. z. o. má na mysli zneužití vlastního prá -
va za zřejmým účelem, poškoditi druhého;
jest tedy třeba, by výkon práva příčil se zá-
sadám dobrých mravů a by škoda, druhému
tím způsobená, byla tím, kdo právo své vy-
konává, také zamýšlena. Podání žaloby jest
pouhým výkonem práva formálního, tedy
práva, jež pod ustanovení druhého odstav -
ce §u 1295 o. z. o. podřaditi nelze; žalo-
vaný má právo a možnost proti žalobnímu
nároku se brániti a vítězně jej odraziti. Ne-
bránil-li se způsobem v zákoně předepsa-
ným a vzešla-li mu z toho škoda, nelze pří-
činu škody hledati v podání žaloby (třebas
i neodůvodněné), nýbrž jedině v nečinnosti
žalovaného. Názor žalující strany, že po-
dání směnečné žaloby bankou O., ačkoliv
jí bylo známo, že žalovaní (nynější žalobci)
prohlásili, že směnky nepodepsali, příčí se
dobrým mravům, nelze sdíleti, ježto vedl
by k těm neudržitelným důsledkům, že by
pouhé popření nároku dlužníkem znemož -
nilo podání žaloby vůbec, bez ohledu, zda
popření to je odůvodněno a pravdivo čili
nic, což právě dlužno zjistiti teprve v řízení
soudním. Ustanovení §u 408 odstavec prvý
c. ř. s, dává vítězné straně právo žádati po
případě odškodnění na odpůrci, jenž spor
patrně svévolně vedl. 

Odvolací soud rozsudek potvrdil. Dů-
vody: Nárok žalobní opírají žalobci o usta-
novení §u 1295 o. z. o., dle něhož zodpo-
věděn jest i ten, kdo způsobem, dobrým
mravům se příčícím, zúmyslně způsobí ně-
komu škodu, avšak, pokud jde o vykoná-

Smlouvy o zřízení věcného břemene

13

I. OBČANSKÉ PRÁVO

5) „I ten, kdo způsobí úmyslně škodu způsobem, příčícím se dobrým mravům, odpovídá za ni; stalo-li se to však
při výkonu práva, jen tehdy, když poškození jiného bylo patrně účelem výkonu práva.“

6) „Kdo užije svého práva v mezích právních (§ 1295 odstavec 2), neodpovídá za újmu, která z toho vzejde ji-
nému.“
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vání práva, jen tehdy, když výkon práva
zřejmě měl za účel, druhého poškoditi.
V tom, že žalovaná strana podala žalobu na
základě směnky, žalobci nepodepsané,
nelze ještě shledati jednání, příčící se zása-
dám dobrých mravů, ježto tu jde o uplatňo-
vání byť i domnělého práva pořadem, v zá-
koně upraveným, v němž žalovaným jest
dána možnost brániti se úspěšně proti 
žalobě. Žalobci měli také možnost proti 
žalobě směnečné brániti se s úspěchem ná-
mitkami, toho však neučinili a nechali na-
opak platební příkaz vejíti v moc práva.
Utrpěli-li tedy žalobci škodu na majetku,
nemohou důvod toho shledávati v tom, že
žalovaná strana podala na ně žalobu, nýbrž
jedině v tom, že nepodali námitek proti pla-
tebnímu příkazu, ač tak beze vší pochyby
s úspěchem učiniti mohli. Z toho však ná-
sleduje, že si žalobci škodu způsobili vlast-
ním opomenutím, jehož následky tudíž
nésti musí. Ostatně nelze přehlédnouti, že
ani sami žalobci netvrdí, tím méně pak pro-
kázali, že podání směnečné žaloby se strany
žalovaných zřejmě mělo za účel poškoditi
žalobce.

Nejvyšší soud zrušil rozsudky obou
nižších soudů a vrátil věc soudu prvé sto-
lice, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl.
Důvody:

Sporné věci nedostalo se v napadeném
rozsudku právního posouzení správného,
dle čís. 4 §u 503 c. ř. s. žalobci uplatněný
důvod dovolací jest opodstatněn. Odvolací
soud správně sice uvádí, že žalobní nárok
opřen jest o ustanovení §u 1295 o. z. o., ale
nespatřuje v tom, že žalovaná podala na ža-
lobce na základě směnky, která žalobci 
nebyla podepsána, naopak byla podle od-
volacího zjištění opatřena padělanými pod-
pisy žalobců, směnečnou žalobu, jednání
příčící se dobrým mravům, ježto považuje
za oprávněné uplatňování byť i domnělého
práva pořadem, v zákoně upraveným,
v němž bylo žalovaným možno proti smě-

nečné žalobě úspěšně se brániti námitkami,
čehož však neučinili, dopustivše, aby proti
nim vydaný příkaz platební vešel v moc
práva. Míní tedy napadený rozsudek, zřejmě
maje na mysli předpis §u 1305 o. z. o., že
když „někdo užije svého práva v mezích
zákonem vyměřených, není práv ze škody,
která jinému z toho vzejde,“ ale přehlíží, že
§em 155 III. novely vsunuto bylo za slova
„v mezích vyměřených“ v závorkách:
„(1295 odstavec druhý)“. Tento poukaz na
§ 1295 II. o. z. o. svědčí, že výkonu práv
dány jsou subjektivní hranice, a proto nelze
právnímu názoru odvolacího soudu při-
svědčiti. 

Okolnost, že se žalobci proti směneč-
nému příkazu nebránili, jest pro posouzení,
zdali zažalování směnky proti žalujícím,
o nichž žalovaná, jak bylo zjištěno, věděla,
že směnky nepodepsali a že podpisy jejich
byly na směnce padělány, jest jednáním
dobrým mravům se příčícím, jest ohledně
kapitálu bez významu; ohledně příslušen-
ství dlužno vzíti v úvahu § 1304 o. z. o.

Byť i žalovaná užila vůči žalobcům
svého směnečného práva v mezích vymě-
řených, a tedy by jí předpis §u 1305 o. z. o.
zdánlivě svědčil, přece jen citace §u 1295 II.
o. z. o. ukazuje, že výkonu řečeného práva
jejího položeny jsou subjektivní hranice.
Věděla-li žalovaná, že její směnečné právo
jest založeno na trestním činu třetích osob,
pro tento čin trestním rozsudkem odsouze-
ných, pak se skutečně, jak zcela správně
uvádějí dovolatelé, jeví zažalování takové
směnky vůči žalobcům býti jednáním, dob-
rým mravům se příčícím, poněvadž jest jím
povědomě těženo z trestného činu třetích
osob vůči osobám, ani dle hmotného, ani
dle směnečného práva nezavázaným, a na
základě takové žaloby dobytý titul exe-
kuční, což napadený rozsudek uznává vý-
slovně, mohl jenom proto vzejíti, jelikož 
se – nerozhodno z jakých příčin – žalobci
nebránili proti takovému právu žalované.

Občanské právo

14
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Z předcházející znalosti celé věci u žalo-
vané strany zjištěné, plyne, že žalovaná
u výkonu svého směnečného práva, o jehož
kvalitě a zdroji nemohla býti a nebyla v po-
chybnostech, zřejmě a poznatelně si učinila
cílem, aby žalobci byli poškozeni. Opačný
názor právní napadeného rozsudku jest
omylný. 

Přes to nebylo lze návrhu na změnu na-
padeného rozsudku vyhověti, protože skut-
kový děj, při správném posouzení sporné
věci po právní stránce podle obsahu spisů
rozhodný, není v napadeném rozsudku zjiš-
těn ve příčině výše tvrzené škody; bylo
proto důvodnému dovolání vyhověti a dle
§u 510 c. ř. s. rozhodnouti, jak se stalo.

2. Zlý úmysl

§ 1295 odst. 2, § 1305 o. z. o.

„Dovolenost“ §u 1305 o. z. o. nesmí
býti provázena zlým úmyslem, zmíně-
ným v §u 1295 o. z. o.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 7. 11. 1923,
sp. zn. Rv I 1189/23

Vážný č. 3138

Z odůvodnění:

Žalobu na náhradu škody, již prý žalo-
vaní způsobili žalobci nezákonným vystě-
hováním z bytu, oba nižší soudy zamítly.

Nejvyšší soud zrušil rozsudky soudů
nižších stolic a vrátil věc prvému soudu, by
ji znovu projednal a rozhodl, shledav opod-
statněným dovolací důvod neúplnosti ří-
zení a uvedl po právní stránce v důvodech:

Obírati se na druhém místě dle č. 4 §u
503 c. ř. s. uplatněným důvodem dovola-
cím bylo by arci za tohoto stavu předčasno,

přece však nelze pominouti mlčením úzký
výklad předpisu §u 1305 o. z. o. „Právo“
podávati bezdůvodně žaloby ovšem není
pod ochranou citovaného předpisu. Zákon
dovoluje mnohá a všelijaká jednání beze
zřetele na škodu, která z nich může vzejíti
třetí osobě (§ 1305 o. z. o.), avšak tohoto
dovolení nesmí býti zneužíváno zlomyslně
k účelům, příčícím se cílům právního po-
řádku. Dovolenosti §u 1305 o. z. o. klade
hranice předpis §u 1295 o. z. o., jehož
úloha sahá mnohem dále, nežli „přirozené
zásady právní“ §u 7 o. z. o. Je-li dovolenost
provázena zlým úmyslem, v §u 1295
o. z. o. míněným, pak zásada „o dobrých
mravech“ zakazuje to, co předpis §u 1305
o. z. o. dovoluje; výkon práva nesmí se
zvrhnouti v jeho zneužívaní. Dovolatel prá-
vem zdůrazňuje ku konci dovolání, že za-
ložil žalobní žádost na tom, že žalovaní vý-
konu svého práva zneužívali způsobem
v §u 1295 odstavec druhý o. z. o. uvede-
ným. Je-li tomu skutečně tak, pro to arci
zjištění rozsudku neposkytují náležité
opory, pak nelze na tomto základě založe-
nému právnímu nároku žalobnímu předem
již přinášeti vstříc skepsi a pochybovač-
nost, jimiž nikdy nemůže a nesmí býti na-
hrazeno cílevědomě a do důslednosti pro-
vedené řízení procesní.

3. Šikanózní výkon práva

§ 3 odst. 1 obč. zák.

Postup soudu podle § 3 odst. 1 obč.
zák. má proto místo jen ve výjimečných
situacích, kdy k výkonu práva založe-
ného zákonem dochází z jiných důvodů,
než je dosažení hospodářských cílů či
uspokojení jiných potřeb, kdy hlavní
nebo alespoň převažující motivací je
úmysl poškodit či znevýhodnit povinnou
osobu (tzv. šikanózní výkon práva), pří-
padně kdy je zřejmé, že výkon práva
vede k nepřijatelným důsledkům proje-
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vujícím se jak ve vztahu mezi účastníky,
tak na postavení některého z nich nave-
nek.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
29. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2895/99

R 5/027)

Z odůvodnění:

Okresní soud v České Lípě rozsudkem
ze dne 13. 11. 1998 uložil žalované, aby za-
platila žalobci částku 100 000 Kč v měsíč-
ních splátkách po 1 500 Kč, žalobu ohledně
18% úroku z prodlení od 1. 3. 1996 do za-
placení zamítl a žádnému z účastníků ne-
přiznal právo na náhradu nákladů řízení.
Vyšel ze zjištění, že žalobce od žalované
koupil za 100 000 Kč osobní automobil
Škoda Favorit, který mu byl 4. 1. 1996
odňat orgány Policie ČR jako vozidlo od-
cizené původnímu vlastníku v listopadu
roku 1991. Soud dovodil, že kupní smlouva
uzavřená mezi účastníky dne 9. 1. 1995 je
neplatná dle § 39 obč. zák., neboť žalovaná
nebyla vlastníkem prodávaného vozu (ne-
bylo ani prokázáno, že by vlastnictví vy-
držela, neboť vozidlo v dobré víře držela
pouze od 4. 2. 1993 do 9. 1. 1995), proto jí
vzniklo bezdůvodné obohacení podle § 451
odst. 2 obč. zák., které je povinna žalobci
vydat (§ 457 obč. zák.). Vzhledem k tomu,
že žalovaná byla po celou dobu držení vozu
až do jeho prodeje v dobré víře, že je jeho
vlastníkem, nepřiznal soud žalobci právo
na náhradu příslušenství k žalované částce
s odůvodněním, že takový výrok by byl
v rozporu s dobrými mravy ve smyslu 
§ 3 obč. zák. Soud též nepřiznal úspěšnému
žalobci právo na náhradu nákladů řízení
podle § 142 odst. 1 a § 150 o. s. ř. s tím, že
tu jsou důvody hodné zvláštního zřetele
s ohledem na sociální postavení žalované,
která je již několik let v invalidním dů-
chodu, žádným způsobem soudní řízení ne-

zavinila a byla v dobré víře, jak je uvedeno
výše.

K odvolání obou účastníků Krajský
soud v Ústí nad Labem – pobočka v Li-
berci rozsudkem ze dne 15. 7. 1999 rozsu-
dek soudu prvního stupně změnil tak, že
žalované uložil, aby žalobci zaplatila 18%
úrok z prodlení z částky 100 000 Kč od
1. 3. 1996 do zaplacení, a stanovil splatnost
úroku i samotné částky 100 000 Kč do jed-
noho měsíce od právní moci rozhodnutí;
jinak rozsudek soudu prvního stupně po-
tvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvola-
cího řízení. Vyšel ze skutkových zjištění
soudu prvního stupně a ztotožnil se i s jeho
právním posouzením věci samé. Výrok
o platební povinnosti žalované ohledně
18% úroku z prodlení odůvodnil tím, že
i žalobce se koupí odcizeného vozu ocitl ve
stejné situaci jako žalovaná; podle odvola-
cího soudu je obecně známo, že koupě oje-
tého automobilu představuje riziko koupě
od nevlastníka s následným vznikem po-
vinnosti věc vlastníku vydat, proto uplat-
nění nároku na úrok z prodlení odvolací
soud neshledal v rozporu s dobrými mravy.

Z argumentace dovolacího soudu:

Nejvyšší soud dovolání žalované zamítl.

Nesprávné právní posouzení věci [do-
volací důvod podle § 241 odst. 3 písm. d)
o. s. ř., který žalovaná – posuzováno podle
obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) uplat-
nila] může spočívat v tom, že odvolací
soud věc posoudil podle nesprávného práv-
ního předpisu, nebo že správně použitý
právní předpis nesprávně vyložil, případně
jej na zjištěný skutkový stav věci ne-
správně aplikoval. Z hlediska dovolacího
důvodu, jak jej žalovaná vymezila, je roz-
hodující posouzení, zda se do prodlení
podle § 517 obč. zák. dostává i ten, kdo
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řádně a včas nevydá bezdůvodné oboha-
cení, a zda v posuzované věci není požada-
vek žalobce na zaplacení úroku z prodlení
vzhledem k okolnostem případu v rozporu
s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 obč. zák.).

Podle § 488 obč. zák. závazkovým
vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli
vzniká právo na plnění (pohledávka) od
dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost
splnit závazek.

Podle § 489 obč. zák. závazky vznikají
z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož
i ze způsobené škody, z bezdůvodného
obohacení nebo z jiných skutečností uve-
dených v zákoně. Podle § 517 odst. 1 věty
první obč. zák. dlužník, který svůj dluh
řádně a včas nesplní, je v prodlení. Podle
odstavce 2 tohoto ustanovení, jde-li o pro-
dlení s plněním peněžitého dluhu, má věři-
tel právo požadovat od dlužníka vedle pl-
nění úroky z prodlení, není-li podle tohoto
zákona povinen platit poplatek z prodlení;
výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení
stanoví prováděcí předpis.

Z této úpravy je zřejmé, že závazkové
právní vztahy, pro něž je charakteristické,
že věřiteli zakládají právo na plnění (pohle-
dávka) a dlužníkovi povinnost k plnění
(dluh), vznikají nejen z dvoustranných
právních úkonů (smluv), ale i mimo-
smluvně při splnění zákonem stanovených
podmínek, tedy kromě jiného i z bezdůvod-
ného obohacení, jak výslovně stanoví
zákon. Bezdůvodné obohacení tedy před-
stavuje závazkový právní vztah, z nějž po-
hledávka vzniká tomu, na jehož úkor se
jiný bezdůvodně obohatil, a dluh tomu, kdo
obohacení získal. Jestliže tento dluh (po-
vinnost vydat bezdůvodné obohacení) ne-
spočívá v povinnosti vydat věc, nýbrž v po-
vinnosti platební, je nepochybné, že jde
o dluh peněžitý, s jehož řádným a včasným
nesplněním spojuje ustanovení § 517 obč.
zák. nepříznivý důsledek vzniku prodlení

na straně dlužníka s právem věřitele poža-
dovat vedle plnění i úroky z prodlení.

V posuzovaném případě je zřejmé, že
žalované vzniklo na úkor žalobce bezdů-
vodné obohacení, které je povinna vydat for-
mou peněžitého plnění ve výši 100 000 Kč
(vzhledem k vymezení dovolání není tato
otázka předmětem dovolacího přezkumu).
Dostala-li se s plněním tohoto dluhu do
prodlení, uplatňuje žalobce nárok na úhra -
du úroků z prodlení důvodně a v souladu
s ustanovením § 517 obč. zák. ve výši sta-
novené prováděcím předpisem (nařízení
vlády č. 142/1994 Sb.). Dovolání tedy
v tomto směru není opodstatněné.

Podle § 3 odst. 1 obč. zák. výkon práv
a povinností vyplývajících z občanskopráv-
ních vztahů nesmí bez právního důvodu 
zasahovat do práv a oprávněných zájmů 
jiných a nesmí být v rozporu s dobrými
mravy.

Smyslem tohoto ustanovení je zamezit
výkonu práva, který sice odpovídá zákonu,
avšak odporuje dobrým mravům, jež lze
definovat jako souhrn společenských, kul-
turních a mravních norem, jež v historic-
kém vývoji osvědčují jistou neměnnost,
vystihují podstatné historické tendence,
jsou sdíleny rozhodující částí společnosti
a mají povahu norem základních (srov. roz-
sudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 1997,
sp. zn. 3 Cdon 69/96, publikovaný v časo-
pise Soudní judikatura 8/1997 pod č. 62).
Není tedy vyloučeno, že i takový výkon
práva, který odpovídá zákonu, může být
shledán v rozporu s dobrými mravy a že
mu proto bude soudem odepřena právní
ochrana. Na druhé straně však fungování
systému psaného práva je založeno ze-
jména na důsledném dodržování pravidel
vyplývajících z právních předpisů a ko-
rektiv dobrých mravů nesmí být na újmu
principu právní jistoty a nesmí nepřimě-
řeně oslabovat subjektivní práva účast-
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níků vyplývající z právních norem. Postup
soudu podle § 3 odst. 1 obč. zák. má proto
místo jen ve výjimečných situacích, kdy
k výkonu práva založeného zákonem do-
chází z jiných důvodů, než je dosažení
hospodářských cílů či uspokojení jiných
potřeb, kdy hlavní nebo alespoň převažu-
jící motivací je úmysl poškodit či znevý-
hodnit povinnou osobu (tzv. šikanózní
výkon práva), případně kdy je zřejmé, že
výkon práva vede k nepřijatelným důsled-
kům projevujícím se jak ve vztahu mezi
účastníky, tak na postavení některého
z nich navenek.

Dovolatelka se domáhá, aby za výkon
práv v rozporu s dobrými mravy byl ozna-
čen požadavek žalobce na úhradu úroku
z prodlení s vydáním bezdůvodného obo-
hacení, které bylo mezi účastníky předmě-
tem soudního sporu. Institut úroků z pro-
dlení představující odůvodněnou ochranu
věřitele slouží k zajištění pohledávky tím
způsobem, že hrozbou zvyšujícího se dluhu
působí na dlužníka, aby své povinnosti do-
stál, zároveň jej sankcionuje za porušení
povinnosti splnit dluh řádně a včas a sou-
časně přináší věřiteli kompenzaci (paušali-
zovanou náhradu škody) za dobu, o kterou
se případně plnění opozdilo. Využití tohoto
prostředku věřitelem zásadně nelze pova-
žovat za výkon práva v rozporu s dobrými
mravy, a to samozřejmě ani v situaci, kdy
existence dluhu je mezi účastníky sporná
a je o ní rozhodováno v soudním řízení.
Odepřít ochranu by bylo možno pouze ta-
kovému požadavku věřitele na úrok z pro-
dlení, který by uvedená hlediska opomíjel,
nevycházel by ze smyslu institutu prodlení,
případně by byl dokonce zneužíván k po-
škození dlužníka nebo by vzhledem k po-
měrům účastníků vedl k nepřiměřeným dů-
sledkům v tom smyslu, že by dlužníka
zatěžoval likvidačním způsobem, zatímco
pro věřitele by neznamenal podstatný pří-
nos. O takový případ se v dané věci ne-
jedná.

4. Šikana I.

§ 3 odst. 1 obč. zák.

Šikanou je takový výkon práva,
jehož jediným cílem je poškodit jiného.
Jednání, které je šikanózní anebo které
je zneužitím práva, platný občanský zá-
koník výslovně nepostihuje; takové jed-
nání je však v rozporu s dobrými mravy
(§ 3 odst. 1 obč. zák.), a proto mu lze za
podmínek v tomto ustanovení uvede-
ných odepřít ochranu.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
7. 9. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1567/2004

ASPI ID: JUD81074CZ

Z odůvodnění:

Žalobkyně se domáhaly, aby žalova-
ným byla uložena povinnost vyklidit níže
uvedený byt. Žalobkyně a žalovaná 1) jsou
spoluvlastnicemi domu, v němž se byt na-
chází. Žalovaní převzali předmětný byt
27. 11. 2000 k užívání od dědice zemřelé
nájemnice a užívali jej bez souhlasu větši-
nových spoluvlastnic, ačkoliv v L. mají
vlastní dům. Spoluvlastnice pak většinou
hlasů rozhodly, že předmětný byt bude pro-
najímán třetím osobám. 

Obvodní soud pro Prahu 8 (dále „soud
prvního stupně“) rozsudkem ze dne
7. 12. 2001, čj. 22 C 50/2001-108, zamítl
žalobu, „aby žalovaní byli povinni vyklidit
a vyklizený do 15 dnů od právní moci roz-
sudku žalobkyním předat byt č. 4 II. kate-
gorie o velikosti 2+1 v I. patře domu na
adrese H. 2, P.“; dále rozhodl o nákladech
řízení. Soud prvního stupně vyšel ze zjiš-
tění, že žalobkyně A) vlastní jednu ideální
polovinu domu, v němž se předmětný byt
nachází, žalobkyně B) a žalovaná 1) vlastní
po jeho jedné ideální čtvrtině. V domě je
deset bytů, z toho je devět obsazeno ná-
jemci. Byt, o který je veden spor, se uvolnil
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po smrti nájemkyně a užívají jej žalovaní;
žalovaný 2) jej potřebuje, neboť pracuje
v P. O jeho obsazení nedošlo mezi spo -
luvlastnicemi domu k dohodě, neboť ža-
lobkyně jako většinové spoluvlastnice ne-
souhlasily s užíváním bytu žalovanými
a vyzývaly je bezvýsledně k jeho uvolnění.
Soud dospěl k závěru, že pokud žalovaná
1), resp. její manžel v domě s deseti nájem-
ními byty užívá byt, o jehož užívání nemají
žalobkyně zájem, jde z její strany o rea -
lizaci práva spoluvlastníka věc užívat. 
Užívání bytu není nepřiměřené výši spolu-
vlastnického podílu žalované 1) a nesou-
hlas žalobkyní, jakkoliv je v souladu
s § 139 odst. 2 větou první občanského zá-
koníku (dále „obč. zák.“), nemá akcepto-
vatelný důvod a jeví se jen jako šikanózní
výkon práva většinových spoluvlastnic 
na úkor spoluvlastnice menšinové. Proto 
s odkazem na § 3 odst. 1 obč. zák. žalobu
zamítl. 

Městský soud v Praze jako soud odvo-
lací rozsudkem ze 14. 3. 2003, čj. 35 Co
50/2003-148, změnil rozsudek soudu prv-
ního stupně tak, že žalobě vyhověl. K do-
volání žalovaných Nejvyšší soud rozsudkem
z 30. 9. 2003, čj. 22 Cdo 1773/2003-162,
zrušil uvedený rozsudek odvolacího soudu
a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Městský
soud v Praze poté rozsudkem ze dne
3. 2. 2004, čj. 16 Co 535/2003-173, znovu
změnil rozsudek soudu prvního stupně tak,
„že žalovaní jsou povinni vyklidit a vykli-
zený předat žalobkyním byt. č. 4 o velikosti
2+1 II. kategorie v prvém patře domu
v P. H. 2 do 15 dnů od právní moci roz-
sudku“, a rozhodl o nákladech řízení. 

Odvolací soud vyšel ze skutkových
zjištění soudu prvního stupně, neztotožnil
se však s jeho právními závěry, zejména,
že vyloučení menšinového vlastníka z uží-
vání společné věci rozhodnutím většino-
vého spoluvlastníka podle § 139 odst. 2
obč. zák. je podle § 3 odst. 1 obč. zák.

obecně akceptovatelné pouze tehdy, pokud
by realizace užívacího práva menšinového
spoluvlastníka znamenala vyloučení či
podstatné omezení stejného práva většino-
vého vlastníka. Podle odvolacího soudu
jsou okolnosti věci takové, že rozhodnutí
žalobkyň jako většinových spoluvlastnic
o vyloučení žalované jako menšinové spo-
luvlastnice a jejího manžela z užívání před-
mětného bytu, učiněné podle § 139 odst. 2
obč. zák., není v rozporu s dobrými mravy
ve smyslu § 3 odst. 1 obč. zák.. Vyšel ze-
jména z osobních a majetkových poměrů
účastníků řízení a konstatoval, že zamíta-
vým rozhodnutím soudu prvního stupně
vznikla nezanedbatelná újma žalobkyním.
Uzavřel, že žalovaní užívali byt bez práv-
ního důvodu a žalobkyně se po právu do-
máhaly jeho vyklizení. 

Proti rozsudku odvolacího soudu po-
dávají žalovaní dovolání, jehož přípust-
nost opírají o § 237 odst. 1 písm. a) ob-
čanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“)
a uplatňují dovolací důvod uvedený
v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. (rozhod-
nutí odvolacího soudu spočívá na ne-
správném právním posouzení věci). Na-
mítají, že pokud odvolací soud změnu
rozsudku zdůvodnil tím, že žalobkyně
mají právo na pronájem bytu za nejvýhod-
nější nabídku, nezjišťoval, zda taková na-
bídka existuje a nevzal v úvahu, že žalob-
kyněmi realizovaný ekvivalent náhrady za
užívání bytu několikrát přesahuje běžné
nájemné, a ani to, že nemovitost byla po-
škozena povodněmi, a proto tržní nájem
ve výši okolo 13 tisíc korun není v před-
mětném bytě dosažitelný. Podle jejich ná-
zoru měla být věc posouzena jako výkon
práva v rozporu s dobrými mravy. Žalob-
kyním se nejedná ani tak o dosažení hos-
podářského zisku z bytu, ale o tlak na 
žalovanou 1) k prodeji jejího podílu ža-
lobkyním. Navrhují, aby dovolací soud
zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a věc
mu vrátil k dalšímu řízení. 
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Z argumentace dovolacího soudu:

… Zbývá tedy posoudit, zda v dané
věci není výkon práva žalobkyň v rozporu
s dobrými mravy z důvodů tvrzené šikany. 

Šikanou je takový výkon práva, jehož
jediným cílem je poškodit jiného. Skutková
zjištění, učiněná soudem prvního stupně,
nebyla v dané věci pro takový závěr dosta-
čující. V odborné literatuře byl již dříve vy-
sloven názor, se kterým se dovolací soud
ztotožňuje, že totiž „dání věci (její části) do
nájmu spadá pod pojem hospodaření se
společnou věcí, jak je má ustanovení § 139
odst. 2 obč. zák, na mysli“ (Sekaninová, E.:
K problematice nájmu a podnájmu nebyto-
vých prostor. Právní rozhledy č. 11/1994).
V dané věci se většinové spoluvlastnice do-
mnívají, že pronajmou-li předmětný byt
třetí osobě, dosáhnou většího výnosu, než
když jej užívají žalovaní, kteří částku 
13 000 Kč požadovanou těmito spoluvlast-
nicemi považují za přemrštěnou. Bez
ohledu na to, zda se většinové spoluvlast-
nice ohledně možnosti pronájmu bytu za
tuto částku mýlí, ze spisu vyplývá, že mo-
tivem jejich jednání je právě dosažení této
částky. Skutečnost, že by takovým moti-
vem bylo poškození žalované 1), zjištěna
nebyla. Soud prvního stupně sice opřel ža-
lobu o údajné šikanózní jednání žalobkyň,
tento závěr však opíral o samotnou snahu
vyloučit spoluvlastnici z přímého užívání
věci. Vzhledem ke shora citovanému
R 22/1999 však takový závěr nemůže ob-
stát. Ani skutečnost, že žalobkyně nevyplá-
cejí žalované 1) výnosy z domu ve výši
jimi požadované částky za nájem bytu, ne-
může vést k úvaze, že jejich ekonomické
zájmy jsou tak uspokojeny a nemají nadále
důvod byt pronajímat; žalovaná 1) s tímto
řešením nesouhlasí, vztahy mezi účastníky
tak zůstávají nejisté a rozpor ohledně
možné výše nájemného vede ke sporům
mezi nimi. Tvrzení dovolatelů o motivech
jednání žalobkyň nebyla prokázána. Proto

názor odvolacího soudu, že nebylo proká-
záno, že výkon práva byl v souladu s dob-
rými mravy, je správný. 

K námitce, že soud prvního stupně uči-
nil opačné zjištění, které odvolací soud ne-
převzal, ač jinak na skutková zjištění soudu
prvního stupně odkázal, se uvádí: Jednání,
které je šikanózní anebo které je zneužitím
práva, platný občanský zákoník výslovně
nepostihuje; takové jednání je však v roz-
poru s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 obč. zák.),
a proto mu lze za podmínek v tomto usta-
novení uvedených odepřít ochranu. To,
zda jde o jednání v rozporu s dobrými
mravy, je otázkou právní, jejíž posouzení
vyplývá ze zjištěných skutkových okol-
ností. Posoudí-li soud prvního stupně na
základě správě zjištěného skutkového
stavu jednání účastníka nesprávně jako
jednání v rozporu s dobrými mravy, může
se odvolací soud od této právní kvalifikace
odchýlit, aniž by musel provádět další do-
kazování. Odvolací soud sice nadbytečně
konstatoval, že v důsledku postupu ža -
lovaných vznikla žalobkyním „značná
újma“, toto konstatování je však pro po-
souzení věci nevýznamné. 

Z uvedeného je zřejmé, že tvrzený do-
volací důvod není dán a rozhodnutí odvo-
lacího soudu je správné. 

5. Šikana II.

§ 1295 o. z. o.

V ustanovení § 1295 druhý odstavec
o. z. o. došla výrazu všeobecná zásada,
že nelze poskytnouti soudní ochranu ža-
lobě, právnicky sice odůvodněné, ale če-
lící v pravdě jen k šikaně žalovaného. 

Pokud se nemůže pronajímatel do-
máhati na nájemníku odstranění vlaj-
kové vývěsní tabule na domě. 
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 18. 8. 1928,
sp. zn. Rv I 1938/27

Vážný č. 8233

Z odůvodnění:

Žaloba pronajímatelky proti nájemci,
by odstranil vlajkovou firemní tabuli na
domě, ježto prý hyzdí esthetický vzhled
domovního průčelí, byla zamítnuta soudy
všech tří stolic, Nejvyšším soudem z těchto
důvodů:

Časy šikany právně trpěné jsou dávno
ty tam a vlastně, hledí-li se k oblasti řím-
ského práva, ani nikdy nebyly neb aspoň
vetřely se v soudní praksi jen neoprávněně,
proti vůli právních norem, neboť už římské
právo mělo řadu předpisů, jimiž zakazo-
valo šikanu jakožto počínání příčící se dob-
rým mravům, načež moderní právo od času
německého občanského zákona má pro ten
zákaz generální doložku, která převzata
byla třetí novelou i do zdejšího občanského
práva. § 226 něm. obč. zák. předepsal, že
výkon práva je nepřípustný, má-li za účel
jen škodu druhého, t. j. neslouží majiteli
práva k hospodářskému účelu, nýbrž sle-
duje právě jen účel, druhému činiti hospo-
dářské nepříjemnosti, tak na př. když kdo
kopá císternu na své půdě, které nepotře-
buje naprosto k žádnému hospodářskému
účelu, nýbrž činí tak jen proto, by studně
sousedova vyschla, nebo když kdo vystaví
zeď beze vší hospodářské potřeby jen
proto, by sousedovi odňal vyhlídku (u Jus-
tiniana v novele 63 vyhlídku na moře), což
se v německé praxi ode dávna nazývá zdí
nebo stavbou závistnou (Neidbau), jakou
už před něm. obč. zákonem provincielní
předpisy bavorské dávno zapovídaly,
a pod. Tento předpis převzala III. novela
a umístila ho v § 1295 druhý odstavec
o. z. o., jenž zakazuje výkon práva, když se
děje zřejmě za dolosním účelem druhému
škoditi, t. j. beze všeho vlastního prospě-

chu, tedy jen za účelem šikany. § 1295
ovšem nepraví, jako předpis německý, že
výkon práva je nepřipustný, nýbrž že zava-
zuje k náhradě škody, ale to vychází na
jedno, protože (čemuž motivy arci nevy -
rozuměly) náhrada škody záleží podle
§ 1323 o. z. o. především v znovuzřízení
dřívějšího stavu, v souzeném případě tedy
v zachování stavu posavadního, v nepří-
pustnosti odstranění umístěné vlajkové ta-
bule z domnělého důvodu výkonu žalobky-
nina vlastnického práva.

Dojem šikany činí i žaloba dovola-
telky, když tato hájí žalobou své vlastnické
právo jako pronajímatelka a nedovede na
ospravedlnění těžkostí, jež žalovanému zá-
kazem chce způsobiti, uvésti žádný vlastní
zájem, nedovede ani odvolání udati nic ji-
ného, než že naráží na esthetický vzhled
domovního průčelí. Připustiti sluší, že by
zájem esthetický stačil, ale žalobkyně není
právě s to tvrditi ani ten, nýbrž jen nadha-
zuje, že kdyby nájemník měl míti volnost
ve volbě tvaru a umístění svých firem,
mohl by zkaziti průčelní pohled na dům, že
však se to v souzeném případě stalo, napro-
sto netvrdí, naopak připouští, že už tam
jsou jiné vlajkové tabule, ale omlouvá to
jedině tím, ty že byly tam umístěny s jejím
svolením, z čehož jasně zřejmo, že jí nejde
o nic jiného než o justament vlastnice,
neboť nebyly-li tvar a umístění tabulí při
smlouvě ujednány, musil nájemník právem
míti za to, že bude moci voliti tvar a umís-
tění obvyklé, také na domě žalobkynině už
se vyskytující, tedy i vlajkové, s jakým lze
se shledati napořád ve všech městech. Tato
důvěra nájemníkova nesmí býti zklamána,
nehledíc ani k tomu, že pronajímatelka
zvoleným tvarem a umístěním tabule netrpí
žádnou majetkovou újmu na svém vlastnic-
tví, tedy ani v ohledu hospodářském ani
v esthetickém. Když tedy umístění a tvar
vývěsní tabule žalovaného jest v rámci
účelu, ku kterému nájemní smlouvu uza-
vřel a tedy v rámci jeho nájemních potřeb
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žalobkyni už při smlouvě známých, ne-
může mu ona z důvodu domnělého výkonu
práva vlastnického v tom brániti, svého
vlastnictví jen na jeho škodu užívati.

6. Šikana III.

§ 1295 odst. 2 o. z. o.

Šikanou podle § 1295 druhý odsta-
vec o. z. o. jest jednání, jež sice jednající
předsebere v mezích svého práva, avšak
sleduje zřejmý účel v rozporu s dobrými
mravy poškoditi jiného. Takové jednání
jest jen právním důvodem k náhradě
škody, a to hmotné škody, kterou tímto
jednáním třetí osoba utrpěla, nečiní však
smlouvu neplatnou. Dovolává-li se kdo
ustanovení § 1295 druhý odstavec o. z. o.,
musí dokázati nejen, že jednající zneužil
svého práva mravně závadným způso-
bem se zřejmým úmyslem poškoditi ji-
ného, nýbrž musí dokázati i, že tímto
jednáním i škodu utrpěl. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 10. 2. 1933,
sp. zn. Rv I 2116/31

Vážný č. 12349

Z odůvodnění:

Žalobce přihlásil ke konkursu Dr. Fer-
dinanda F-a pohledávku vyplývající ze
součtu pohledávek postoupených mu věři-
teli úpadce. Správce konkursní podstaty
uznal přihlášenou pohledávku, konkursní
věřitel Heřman F. přihlášenou pohledávku
popřel. Byv poukázán na pořad práva do-
máhal se žalobce na Heřmanu F-ovi, by ža-
lovaný byl uznán povinným, žalobcem ke
konkursu o jmění Dr. Ferdinanda F-a při-
hlášenou pohledávku uznati za pravou. 

Procesní soud prvé stolice uznal podle
žaloby. 

Odvolací soud napadený rozsudek
potvrdil s tím, že má rozsudečný výrok
zníti: Pohledávka přihlášená žalobcem ke
konkursu o jmění Dr. Ferdinanda F-a jest
po právu. V tomto směru uvedl v důvo-
dech: Předmětem souzené rozepře jest
přihlášená konkursní pohledávka. Úče-
lem sporu jest zjistiti trvání této pohle-
dávky. Jde o spor určovací, jeho žádost je
žádostí o určení podle § 228 c. ř. s., při
čemž jest žalobce osvobozen od průkazu
zájmu na zjištění. Žalobou určovací ne-
požaduje se uznání žalovaným, nýbrž
zjištění soudem. Nesprávné jest proto žá-
dání, by žalovaný byl uznán povinným,
by měl pohledávku za likvidní, poněvadž
taková žaloba jest zvláštním druhem
žalob o plnění (§§ 59 j. n., 205 c. ř. s., 367
exekučního řádu). Žalobní žádost má na-
opak zníti, by soud vyslovil rozsudkem,
že přihlášená konkursní pohledávka jest
po právu. Nesprávná úprava žalobní žá-
dosti nemůže však býti důvodem pro za-
mítnutí žaloby, jelikož je jasno, že se žádá
o zjištění právní existence konkursní po-
hledávky. Nejvyšší soud nevyhověl dovo-
lání a uvedl v otázkách, o něž tu jde, v dů-
vodech:

Dovolatel napadá neprávem právní
názor odvolacího soudu, že nesprávná
úprava žalobní žádosti v určovací žalobě
není důvodem k zamítnutí žaloby, jest-li
z ní jasno, že se žádá o zjištění právní exis-
tence konkursní pohledávky, nýbrž že lze
úpravu rozsudečného výroku přiměřeně
změniti. Neboť jen věcně vadné žalobní žá-
dání, neplynoucí ze skutkového přednesu
žalobce, je důvodem k zamítnutí žaloby.
Žádal-li žalobce, by bylo vysloveno, že ža-
lovaný je povinen uznati zažalovanou po-
hledávku, nepochybil věcně, ano z jeho
přednesu je zřejmo, že žádá o výrok ve
smyslu § 110 odstavec 1 konkř. ř. a § 228
c. ř. s. Je proto výtka dovolatele, že žalobní
žádání obsahuje nemožné plnění bezpod-
statnou. 
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Žalovaný namítal, že bratří P-ové po-
skytli žalobci peníze k zaplacení pohledá-
vek všech 19 věřitelů za tím účelem, aby
mu jako nastrčené osobě zjednali hlaso-
vací právo v konkursu Dr. Ferdinanda 
F-a. Odvolací soud vyřídil tuto námitku
hlavně tím, že to byla pohnutka k zakou-
pení pohledávek, jež jest podle § 901
o. z. o. právně bezvýznamnou. Tím však
není námitka ta po právu vyřízena. Neboť
právě v pohnutce může býti účel, proč si
žalobce dal postoupiti pohledávky. Ši -
kanou podle § 1295 druhý odstavec
o. z. o. se rozumí jednání, jež sice jedna-
jící předsebere v mezích svého práva,
avšak sleduje zřejmý účel v rozporu
s dobrými mravy poškoditi jiného (srov-
nej vysvětlivky ve věstníku min. spravedl-
nosti z roku 1916 str. 118, 119). Takové
jednání jest jen právním důvodem k ná-
hradě škody, a to hmotné škody, kterou
tímto jednáním třetí osoba utrpěla, a jest
výjimkou z ustanovení § 1305 o. z. o., ne-
činí ale smlouvu samou neplatnou. Dovo-
lává-li se kdo ustanovení § 1295 druhý
odstavec o. z. o., musí dokázati nejen, že
jednající zneužil svého práva mravně zá-
vadným způsobem za zřejmým účelem
poškoditi jiného, nýbrž musí dokázati, že
tímto jednáním i škodu utrpěl. Žalovaný
ani netvrdil, že tím utrpěl škodu, nýbrž
vyslovuje jen obavu, že žalobce zneužije
svého nároku postupem nabytého při hla-
sování v konkursu Dr. Ferdinanda F-a
v neprospěch tohoto. Neutrpěl-li dosud
škodu postupem pohledávek na žalobce,
nemůže se žalovaný domáhati ani navrá-
cení v předešlý stav (§ 1323 o. z. o.), to
jest obnovení stavu, jaký byl mezi žalob-
cem, Dr. Ferdinandem F-em a žalovaným
před postupem pohledávek.

7. Sledování vlastního prospěchu

§ 1295 odst. 2 o. z. o.

Nejde o šikanu podle § 1295 odst. 2
o. z. o., sleduje-li výkon práva zřejmě
vlastní prospěch, nikoli poškození jiného. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 25. 5. 1937,
sp. zn. Rv I 2337/35

Vážný č. 16131

Z odůvodnění:

Československý stát (železniční správa)
se na žalovaném domáhá žalobou, aby se
zdržel užívání pozemku parc. č. kat. 2744
v Ch., zapsaného v železniční knize ve
vlož. č. 1 pro trať Ú.-t. dráhy, pro stano-
viště vozidel všeho druhu.

Soud prvé stolice zamítl žalobu. 

Odvolací soud uznal, podle žaloby. Dů-
vody: 

Soud prvé stolice zjistil, že pozemek,
jehož žalovaný užívá pro svůj autobus, jest
ve výhradném a neomezeném vlastnictví
dráhy, že jest to pozemek železniční a že na
něm není žádných závad ani břemen kni-
hovně zapsaných ve prospěch žalovaného.
Jest tudíž řečený pozemek v neomezeném
vlastnictví železniční správy a ta jest proto
též oprávněna vyloučiti kohokoliv a kdy-
koliv z užívání svého pozemku. V tom
svém právu nemůže býti omezována tím,
že si žalovaný opatřil koncesi pro pravidel-
nou dopravu osob s výchozím stanovištěm
Ch.-nádraží, ani tím, že na železničním po-
zemku bylo určeno místo pro parkování
soukromých automobilů, neboť zřízením
takového parkoviště se pozemek ten nestal
pozemkem veřejným a každému přístup-
ným tak, aby ho mohl užívati jakoukoli
měrou. Ostatně, jak zjištěno, jest místo pro
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parkoviště určeno pouze pro taková vo-
zidla, která neprovozují periodickou do-
pravu osob, neboť za takové požaduje ža-
lující stát podle reversu určitý poplatek,
který byl také od žalovaného do 30. čer-
vna 1934 požadován. Z té skutečnosti jest
zjevné, že si žalobce vyhradil právo uzaví-
rati s majiteli takových vozidel a podniků
zvláštní smlouvy, a nemůže ho tudíž nikdo
nutiti, aby takovou smlouvu uzavřel i se
svými konkurenty a aby tak i svým konku-
rentům dovoloval užívání vlastního po-
zemku. O takový případ též v souzené věci
jde, a nelze proto mluviti ani o tom, že by
se zákaz daný žalobcem žalovanému příčil
dobrým mravům a že by šlo o šikanu žalo-
vaného, který autobusovou dopravou kon-
kuruje se žalobcem. Co se týká názoru pr-
vého soudu, že místa před nádražím jest
potřebí k tomu, aby se tam mohlo choditi
a jezditi, a že žalovaný jinak železničního
pozemku neužíval, přehlíží, že žalovaný
užívá pozemku hlavně jako stanoviště svých
autobusů, a že by i pro takový účel dotčený
pozemek sloužil, nelze vyvozovati z usta -
novení § 1 zákona ze dne 18. dubna 1886,
č. 38 z. z. čes. a nelze také řečenému usta-
novení dávati tak široký výklad. Neshledává
proto odvolací soud, že by ža lobcovo vlast-
nictví bylo nějak omezeno, a právem tedy
se žalobce domáhá, aby se žalovaný zdržel
užívání žalobcova pozemku, který jest
v jeho neomezeném vlastnictví.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolání.
Důvody: 

Ve věci samé dovolací soud schvaluje
právní názor odvolacího soudu, že žalob-
covo soukromé vlastnictví k pozemku před
nádražím v Ch. nemůže býti omezováno
tím, že si žalovaný opatřil koncesi pro pra-
videlnou dopravu osob s výchozím stano-
vištěm Ch.- nádraží, ani tím, že na železnič-
ním pozemku bylo určeno místo pro
parkování soukromých automobilů, jehož
užívá také žalovaný pro svůj autobus. Do-

volání se odkazuje v tom směru na rozhod-
nutí č. 14528 Sb. n. s., v němž nejvyšší soud
zevrubně odůvodnil, že správní úřad, udě-
luje někomu koncesi, nemůže zatížiti sou-
kromé vlastnictví jiného a že může určiti
stanoviště pro vozidlo, ale tím nezprošťuje
majitele vozidla povinnosti zjednati si sou-
hlas vlastníka pozemku, neboť správní úřad
nemůže míti ani na vůli, ani nemá moci
zmocniti nebo oprávniti podnik k materiál-
nímu porušení soukromého práva. Dovolací
soud nemá důvodu, aby se v souzené věci
od zásady tam vyslovené odchýlil. 

Žalobní žádost není ani proti dobrým
mravům, ani šikanou. To odůvodnil správně
již odvolací soud, k jehož správným důvo-
dům se ještě dodává, že se § 1295 odst. 2
o. z. o. na souzenou věc nehodí také proto,
že jde na straně žalobce jen o výkon práva
vlastnického, směřující, jak žalovaný sám
připouští, k vyloučení autobusové dopravy
žalovaného, který tímto podnikem konku-
ruje se žalobcem, a žaloba sleduje tudíž
zřejmě vlastní prospěch, nikoli poškození
žalovaného, jak ustanovení § 1295 odst. 2
o. z. o. u výkonu práva předpokládá. 

8. Zastavění okna prkennou
hradbou

§ 7, 871 o. z. o.

Uzavřena-li smlouva za podstatného,
pro obě strany samozřejmého, byť i vý-
slovně neprohlášeného předpokladu,
může, jedná-li pak smluvník na úkor
druhého smluvníka způsobem, onen
předpoklad mařícím, ohrožený smluv-
ník domáhati se zrušení smlouvy a zjed-
nání předešlého stavu. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 9. 5. 1922,
sp. zn. Rv I 966/21

Vážný č. 1660
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Z odůvodnění:

Žalobce odprodal ústní smlouvou ze
dne 11. října 1919 žalované od svého po-
zemku č. kat. 7 v T. dílec ve výměře 505 m2

za trhovou cenu 100 K, kterou žalovaná
ihned vyplatila. V písemném vyhotovení
smlouvy ze dne 4. prosince 1919 nevyhra-
dil si žalobce ani služebnosti vyhlídky, ani
světla, ač okna jeho obytné světnice vedla
přímo na odprodaný pozemek. Žalovaná,
sloučivši koupený pozemek se svým dvor-
kem č. kat. 7 v T., užívala jej po celý rok
jako jeho součásti, aniž by na něm podnikla
nějakou změnu, kterou by vyhlídka nebo
světlo žalobcovy světnice byly dotčeny.
V prosinci 1920 však žalovaná, chtějíc ža-
lobci zameziti vyhlídku do svého dvorku,
vyrovnala na koupeném pozemku před
jeho okny otýpky klestí a později postavila
tam vysokou prkennou hradbu, kterouž ža-
lobci vyhlídku úplně odňala a přístup světla
podstatně omezila, aniž by žalobce mohl
zjednati nápravu, neboť zřízení jiných oken
bylo z technických důvodů vyloučeno. Ža-
lobce, trvaje na tom, že prodal žalované po-
zemek pouze s tou podmínkou, že jej nikdy
nezastaví a jej výhradně tak užívati bude
jako on užíval a že tudíž jedině v tom
smyslu své svolení ku prodeji pojímal, do-
máhal se žalobou, by trhová smlouva byla
pro tento omyl uznána neplatnou a žalo-
vaná odsouzena, koupený pozemek mu
vrátili. Žalovaná namítala, že slovné znění
trhové smlouvy odpovídá úplně ujednání
stran, a popírala jakýkoliv omyl na straně
žalobcově. 

Procesní soud prvé stolice žalobu za-
mítl. Důvody: 

Dle zjištěného stavu věci závisí roz-
hodnutí sporu na otázce, zda žalobce při
sjednání trhové smlouvy byl skutečně
v omylu o obsahu svého prohlášení a zda
tento omyl způsobil neplatnost smlouvy.
Dle zákona činí omyl obligační smlouvu

neplatnou jen tehdy, když: 1. týká se tako-
vého kusu smlouvy, jenž dle prohlášení,
objektivně posouzeného, jest hlavním
kusem smlouvy, a když 2. byl druhou stra-
nou způsoben anebo jí musil býti nápadný.
Hlavním kusem obsahu rozumí se ten, bez
něhož by smlouva nebyla bývala uzavřena
(§ 873 o. z. o.). Může to býti totožnost věci
(§ 871 o. z. o.) neb osoby (§ 873 o. z. o.),
může to býti i podstatná vlastnost věci neb
osoby (§ 871, 873 o. z. o.), právní důvod
aneb i jakákoliv jiná okolnost, která, tře-
ba sama o sobě by byla všeobecně za ve-
dlejší pokládána, přece stranami byla za
hlavní prohlášena (Tilsch: Občanské právo
143-150). V tomto případě mýlil se žalobce
dle svého tvrzení v tom, že žalovaná pře-
jímá koupený pozemek se závazkem, jej
nezastaviti. Jeho omyl netýká se tudíž ani
totožnosti věci, ani podstatné její vlast-
nosti, nýbrž okolnosti jiné. Dlužno tudíž
uvážiti, zda tuto okolnost lze uznati za
hlavní kus smlouvy čili nic. V této příči-
ně bylo místním ohledáním zjištěno, že 
prkenná hradba, kterou žalovaná před ža-
lobcovými okny postavila, znemožňuje vy-
hlídku z jeho obytné světnice úplně a pří-
stup světla omezuje tak, že v místnosti i za
slunečního jasu jest pouze šero, takže úče-
lům obývacím naprosto již nevyhovuje.
Postavení hradby zasáhlo tudíž velmi ci-
telně do právní sféry žalobcovy. Přes to
však nelze tvrditi, že by žalobce, kdyby si
před prodejem pozemku řádně uvědomil
toto hrozící mu nebezpečí, nutně byl od
prodeje jeho upustil, neboť měl možnost
každému vlastnímu poškození zcela snad -
no předejíti pouhým zřízením služebnosti
vyhlídky a světla na odprodaném pozemku.
Ježto tedy jest nepochybné, že by smlouva
i bez žalobcova omylu v této příčině byla
uzavřena, nelze okolnost tuto uznati za
hlavní kus smlouvy a žalobcův omyl týkal
se pouze okolnosti vedlejší. Smluvní strany
mohou ovšem i takovou, všeobecně za ve-
dlejší pokládanou okolnost učiniti hlavní,
když jí za takovou prohlásily, neboli, jak
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zákon praví, „když úmysl stran byl k této
okolnosti zvlášť obrácen a prohlášen“
(§§ 871, 872 o. z. o.). Prohlášení jest ne-
zbytně třeba, neboť vůle neprojevená
v právu neplatí a při takovém omylu šlo by
toliko o omyl v pohnutce, jež na platnost
smluv nemá zásadně vlivu. V tomto pří-
padě má však soud výpovědí svědků za
prokázáno, že při ústním ujednání trhové
smlouvy dne 11. října 1919 před okresním
soudem žalobce o nějakém závazku žalo-
vané, pozemek nezastaviti, se ani slovem
nezmínil. Žalobce sice vyslovil před pod-
pisem trhové smlouvy ze dne 4. prosince
1919 v této příčině své obavy a žádal vý-
slovně prostřednictvím svého zástupce 
(dopisem ze dne 17. listopadu) o doplnění
trhové smlouvy dodatkem o nezastavení
prodaného pozemku, než toto prohlášení
jest pro tuto otázku zcela nerozhodno. Ho-
tovost trhové smlouvy nastala zajisté již
ústním jejím ujednáním dne 11. října 1919,
kdy mezi stranami došlo k úplné dohodě
o předmětu i trhové ceně (§§ 1053, 1054
o. z. o.) a kdy také trhová cena byla žalo-
vanou hned zaplacena. Ujednání, jež tehdy
se stalo, bylo tudíž pro obě strany závazné,
takže žádná ze stran nemohla na něm jed-
nostranně ničeho měniti. Právem tudíž zá-
stupce žalované odmítl pozdější, tomuto
ústnímu jednání se příčící požadavek ža-
lobcův za doplnění trhové smlouvy závaz-
kem žalované, pozemek nezastaviti. Také
předpisu § 884 o. z. o. nelze užíti, neboť
ustanovení tohoto platí jen v pochybnosti,
kdežto v tomto případě, jak již ze zaplacení
trhové ceny patrno, bylo zřejmým úmys-
lem stran již ústní ujednání učiniti plně zá-
vazným, takže sepsání listiny stalo se toliko
k účelům důkazním a k provedení knihov-
ního pořádku. Ježto tedy žalobce před ujed-
náním trhové smlouvy požadavku po ne-
zastavení pozemku neprohlásil, zůstává
jeho omyl pouze omylem v okolnosti ve-
dlejší, bez něhož by smlouva trhová byla
také uzavřena, byť i nikoli tak, jak se právě
stalo, nýbrž jen s výhradou příslušné slu-

žebnosti světla a vyhlídky. Při omylu to-
hoto způsobu zůstává však smlouva platná
a omyl má nejvýše pouze ten účinek, že
druhá strana, byla-li na něm súčastněna,
jest povinna dáti mýlícímu se přiměřenou
náhradu (§ 872 o. z. o.). Může-li tudíž ža-
lobce prokázati, že jeho omyl byl žalova-
nou způsoben, nebo musil jí býti nápadným
(§ 871 o. z. o.), lze mu zajisté uplatniti
nárok na tuto náhradu, avšak neplatnosti
smlouvy domáhati se nemůže. 

Odvolací soud žalobě vyhověl. Dů-
vody: 

Dospěl-li soud prvé stolice k závěru, že
nelze uznati, že žalobcův nárok opírá se dů-
vodně o ustanovení § 871 o. z. o., jednající
o omylu, posoudil věc po stránce právní
nesprávně. Občanský zákon v kapitole
o právním významu omylu rozvádí v pří-
slušných ustanoveních jednak zásadu, že
při posuzování obsahu projevu se hledí
spíše na stranu druhou, přijímající projev,
než na prohlašujícího samotného, jednak
souřadnou zásadu další, že otázku tu sluší
posuzovati dle cti a víry. Rozhoduje zá-
sadně obsah, který je objektivně poznatel-
ným, a omyl musí býti druhé straně nápad-
ným, nebyl-li jí způsoben. Aby se mohl
někdo s úspěchem odvolávati na svůj omyl,
jest především nutno, by omyl týkal se
hlavního kusu obsahu. Za takový pokládati
dlužno, jak soud prvé stolice správně do-
vozuje, jakoukoli okolnost, která, třeba
sama o sobě by byla pokládána za vedlejší,
přece stranami byla za hlavní prohlášena.
O takový podstatný omyl po rozumu § 871
o. z. o. jde pravě v tomto případě. Pokládá-
-li odvolací soud odlišně od právního ná-
zoru soudce prvé stolice za prokázáno, že
žalobce považoval za samozřejmo, že ža-
lovaná mu neznemožní světla a vyhlídky,
a že by jinak, kdyby byl jen tušil, že žalo-
vaná tento jeho předpoklad nemíní splniti,
vůbec smlouvu byl neuzavřel – nepochy-
buje o tom soud odvolací, že omyl žalob-
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cův týkal se hlavního kusu obsahu. Na tom
ničeho nemění, že žalobce po výměně do-
pisů právních zástupců ze dne 17. listopa -
du 1919 podepsal kupní smlouvu, v níž ne-
bylo řeči o závazku žalované, koupený
pozemek nezastaviti. Soud odvolací věří
úplně žalobcovu tvrzení, že spokojil se
s prohlášením žalované v dopise ze dne
17. listopadu 1919, že žalovaná odkoupe-
ného místa nezastaví, a že ani nepomyslil
na možnost postavení prkenné stěny před
jeho okny, důvěřuje v poctivé jednání ža-
lované. Jest sice správným právní vývod
soudce prvé stolice, že vůle neprojevená po
právu neplatí a že pouhý omyl v pohnutce
nemá vlivu na platnost smlouvy, přehlíží
však, že těchto předpokladů zde není. Tře-
bas strany neshodly se na tom, by pojat byl
do smlouvy kupní závazek žalované, že od-
koupeného dílce pozemkového nezastaví
a že ho bude užívati tak, jak to činil dosud
žalobce, dlužno zdůrazniti, že předpoklad
žalobcův, že žalovaná mu neodejme ani
světla ani vyhlídky, odpovídal nejen zásadě
cti a víry v právním obchodě, nýbrž byl
vzhledem ke své podstatě objektivně po-
znatelným, samozřejmým. To, co je samo-
zřejmým, nemusí býti zvláště prohlašo-
váno, třeba to nebylo výslovně prohlášeno,
je to přece na jevě, což se svým významem
úplně vyrovná formálnímu prohlášení. Je-
-li omyl samozřejmým, pak musí býti také
druhé straně nápadným. Jak již shora bylo
podotčeno, nezáleží ostatně tak ani na pro-
hlášení strany mýlící, jako spíše na pojetí
prohlášení stranou druhou. Žalovaná mu-
sila si býti vědoma toho, že nesmí odníti
žalobci ani světlo ani vyhlídky a že nesmí
mu znemožniti bydlení, a musilo jí býti ná-
padným, že žalobce, ač si vyhradil podří-
zenějšího práva na odkap a na přístup při
opravách, opomenul si vyhraditi daleko zá-
važnější a do jeho existenčních poměrů
hluboce zasahující právo na světlo a vy-
hlídku. Za tohoto stavu věci nelze mluviti
o pouhém omylu v pohnutce, který ovšem
nemá zásadně vlivu na platnost smlouvy,

nýbrž, jak již bylo dovoženo, o podstatném
omylu po rozumu § 871 o. z. o. Ve zprávě
komise panské sněmovny ku třetí novele
k obecnému zákoníku občanskému lze se
na str. 136 dočísti, že, ač se literatura do -
žádala také toho, by omyl v pohnutce byl
šmahem podřazen zásadě, vytčené v § 871
o. z. o. – bylo setrváno přes to na dosa -
vadním právním stanovisku, že omyl
v pohnutce nemá vlivu na otázku platnosti
smlouvy, poněvadž by takto straně nespo-
kojené s uzavřením smlouvy byla kdykoli
dána příležitost, aby vyvolala jednání
o svých sklamaných očekáváních, jehož
důsledkem bylo by často chikanosní tlu-
mení práv odpůrcových. Tyto předpoklady
zde ještě nejsou splněny. Pakli žalovaná,
postavivši těsně před okna žalobcova 
prkennou hradbu, odnímající mu světlo
i vyhlídku, znemožnila mu základní exis-
tenční podmínky bydlení, nelze tu přece
mluviti o pouhých zklamaných nadějích,
chikanosní jest jednání spíše na straně ža-
lované. Tyto úvahy nejlépe doličují neudr-
žitelnost právního názoru, že žalobce jed-
nal v pouhém omylu v pohnutce.

Nejvyšší soud nevyhověl dovolání
a doplnil napadený rozsudek v ten rozum,
že povinnost žalované, vrátiti koupený po-
zemek, stihá ji jen proti tomu, že žalobce jí
vrátí všechno, co z kupní smlouvy ze dne
4. prosince 1919 přijal. Důvody:

Jak z části bezesporno, z části pak již
prvým soudem a z části potom odvolacím
soudem zjištěno, má se věc takto: Sporný
pozemek, jenž náležel původně žalobci,
leží zrovna před jeho dílnou, z které vedou
na něj dvě okna, jimiž má do ní přístup
světlo a vzduch. Jiných oken tato místnost
žalobcova nemá a nedají se také jinde okna
zříditi, neboť žádná jiná zeď její nevede do
volného prostranství. Dne 11. října 1919 při
stání, při němž jednalo se o úpravu hranic
mezi spornými stranami, když vyšlo na
jevo, že by žalobce musil žalované zříditi
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přes sporný pozemek služebnost jízdy,
anebo ona že by si musila vymoci přes něj
cestu nezbytnou, rozhodl se žalobce, že jí
pozemek ten raději prodá, žádal za něj
80 K, ona souhlasila a přidala ještě 20 K.
Kupní cena 100 K byla hned složena.
Potom vyhradil si žalobce právo okapu
a přístupu na střechu, což mu bylo při-
znáno. Než došlo k podpisu písemného vy-
hotovení smlouvy ze dne 4. prosince 1919,
žádal žalobce dopisem svého zástupce ze
dne 17. listopadu 1919, aby do smlouvy
pojat byl ještě závazek žalované, že odkou-
peného místa nezastaví, nýbrž že ho bude
užívat tak, jak to činil dosud žalobce sám,
načež žalovaná dopisem svého zástupce ze
dne 17. listopadu 1919 odpověděla, že
tento dodatek neodpovídá ujednání stran,
avšak že obava žalobcova jest zbytečná, že
žalovaná jiného příjezdu nemá a následkem
toho, pokud domek bourati nebude, ne-
může místo to zastaviti, aby tedy žalobce
smlouvu podepsal; sice že by ona musila
zakročiti soudně. Smlouva pak podepsána
a knihovně vtělena bez tohoto dodatku.
V prosinci 1920 vyrovnala však žalovaná
před okny žalobcovými shora zmíněnými
na koupeném pozemku otýpky klestí a poz-
ději postavila tam vysokou prkennou
hradbu zrovna před okny, dole ode zdi
46 cm, nahoře 88 cm vzdálenou, takže pří-
stup světla omezen jest tak, že v místnosti
i za slunečního jasu jest pouze šero a úče-
lům obývacím místnost nevyhovuje. Něja-
kou hospodářskou potřebu pro tuto hradbu
nebo vůbec nějaký rozumný důvod pro ni
žalovaná v celém sporu neuvedla, ba, když
odvolací soud ve svém rozsudku přímo 
jí vytkl šikanosní jednání, nemá na to 
v dovolání nejmenší omluvy, nejmenšího
ospravedlnění, nýbrž tak jako v nižších 
stolicích odvolává se jen na písemnou
smlouvu, že v ní právo světla a vyhlídky
žalobci vyhrazeno není, a vrcholí tedy 
obrana její v tom, že setrvává na svém
„úpisu“. Žalobkyně stojí na něčem, co se
všemu právnímu i mravnímu citu příčí,

a trvá na tom jen proto, že dle slovního
znění smlouvy má se k tomu za oprávněnu,
dovolává se tedy pouze zevního zdání, na
něž skutečné a pravé právo nikdy přistou-
piti nemůže. 

Právní řád spočívá na řádu mravním.
Zákonodárce, poukázav v § 7 o. z. o. na
„přirozené právo“, jímž zřejmě myslí pří-
kazy obecného lidského svědomí, prak-
tické morálky, jak je sociální spolužití lidí
od věků vyvinulo, takže se zdají vrozeny,
pročež místo nich mluvíme přímo o práv-
ním citu, poukázav tedy na toto „přirozené
právo“ jako na pramen práva positivního,
na zdroj, z kterého čerpati dlužno, když
jeho positivní normy úplně selhávají, usta-
vil tím zároveň svrchované vykládací pra-
vidlo pro případy, kdy jeho positivní normy
zůstavují pochyby: i pochybný případ roz-
hodnouti dlužno tak, aby to odpovídalo
obecnému lidskému cítění, z něhož on sám
své normy čerpal. Druhdy i to může sice
býti obojaké a pochybné, ale právo aspoň
nesmí urážeti nikdy nepochybný a nepopi-
ratelný, obecně uznaný příkaz praktické
morálky. Právo, jakého žalovaná pro svůj
případ užíti chce, však ten příkaz zřejmě
uráží. To bylo předeslati, protože tento pří-
pad jest skutečně takový, že ho nelze přímo
ze zákona uspokojivě rozřešiti, a nezbývá
tedy, než sáhnouti až k přirozenému právu
§ 7 o. z. o., jehož praktičnost novodobá
nauka (Till, Dniestrzański) oproti starší
(Unger, Randa) plnou měrou uznává,
a jehož upotřebení není nic jiného, než nej-
širší forma t. zv. analogie práva, jak na roz-
díl od analogie zákona t. j. obdoby určitého
psaného předpisu sluje obdoba právních
zásad zákonodárcem v jeho úpravě práv-
ního řádu užitých. 

Že by byla smlouva kupní neplatna,
správně řečeno nezávazna, pro podstatný
omyl dle § 871 o. z. o., jak odvolací soud
míní, o tom nemůže býti vzhledem k vy -
líčenému stavu věci žádné řeči: žalobce
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vůbec v žádném omylu nebyl, neřku v omy -
lu o nějakém smluvním prohlášení žalo-
vané vůbec, dokonce však takovém, jež by,
jak § 871 výslovně předpokládá, hlavní
věci neb podstatné povahy její se týkalo,
a dokonce tu není ani dalšího předpokladu,
by domnělý omyl byla žalovaná vyvolala,
aneb aby jí byl musil býti nápadným. Co
odvolací soud nazývá žalobcovým omylem
při smlouvě, to není než chybný výraz
toho, že žalobce po smlouvě sklamal se
v důvěře své, kterou při smlouvě k žalo-
vané měl, tedy nic jiného než že žalovaná
nezachovala se, jak on očekával a očeká-
vati právem směl, že tedy porušila věrnost
a víru (bona fides) smluvní. Věc má se pro-
stě tak: žalovaný předpokládal, že žalovaná
mu světlo a vyhlídku neodejme, a žalované
byl tento jeho předpoklad jako samozřejmý
zcela dobře povědom, třeba že se o něm při
ústní smlouvě nižádná zmínka nestala. To
správně odvolací soud ze zjištěného skut-
kového stavu dovozuje, neboť když žalo-
vaná jako sousedka situaci dobře znala
a věděla, že žalobce pro řečenou místnost
jiného přístupu světla a jiné vyhlídky
nemá, než okny na spornou parcelu vedou-
cími, nemohla o tom býti v pochybnostech.
Toto světlo a vyhlídka jsou ještě důležitěj-
šími, než okap a přístup k opravě střechy,
jež si žalobce výslovně vymínil: jestliže
tedy tuto větší důležitost mlčením pominul,
menší výslovně si vyhradiv, měl patrně za
to, že se to při ní samo sebou rozumí, a že
žalovanou právě pro velikost této důleži-
tosti ani nenapadne, aby mu ji zkracovala,
a jestliže tedy tento jeho předpoklad byl ža-
lované jako samozřejmý dobře povědom,
věděla-li dobře, že on by jí parcelu tu, jak
praví odvolací soud, nikdy neprodal, kdyby
mu chtěla přístup světla a vyhlídku zkraco-
vati, jestliže tedy on prodával jen s tou pod-
mínkou a tedy závazkem, že ona ho v tom
zkracovati nebude, pak žalovaná, vědouc
to a přistoupivši přece na smlouvu, přistou-
pila tím mlčky i na závazek (§ 873 o. z. o.),
je to tedy závazek smluvní a ona ho musí

dodržeti. K tomu logickému důsledku byl
by odvolací soud musil dospět, pak ale ne-
mohl smlouvu uznat za nezávaznou a na-
lézti na vrácení pozemku, nýbrž by z toho
plynulo pro žalobce jen právo, žalovati na
dodržení smlouvy a tedy odklizení hradby,
odstranění překážky světla a vyhlídky, což
by mohl zajisté i na základě jejího prohlá-
šení v dopise ze dne 17. listopadu 1919, že
obavy jeho o důležitost tu jsou zbytečny.
Žalobce však vzhledem k výsledku sporu
C 46/21, kde si žalovaná vymohla pravo-
platný rozsudek, že mu krom služebnosti
okapu a přístupu na střechu nepřísluší
žádná jiná služebnost, pro věc rozsouzenou
více to uplatňovati nemůže. 

Jiná je otázka, nemá-li nárok na ná-
hradu škody dle § 1295 odstavec druhý
n. zn. o. z. o. pro šikanu. Zajisté a náhrada
škody záleží dle § 1323 především ve zří-
zení dřívějšího stavu, zde tedy odstranění
hradby. Avšak jest otázka, bude-li mu tím
pomoženo. Nikoli. Nynější hradba je ši-
kana, avšak dejme tomu, že žalovaná
odejme příště žalobci světlo a vyhlídku bez
šikany, na př. domek svůj zbourá a bude,
jak ve zmíněném dopise hrozí, stavěti a při-
staví zeď domu přímo na okna žalobcova,
takto tedy z obytné místnosti učiní neobyt-
nou, jako sklep tmavou komoru. Možná, že
stavba bude rozvržena tak, že o šikaně ne-
bude moci býti řeči, půjde o výkon práva
beze vší zlomyslnosti vůči sousedu. Sta-
vební komise žalobci nepomůže, neboť
soukromá práva budou odkázána na pořad
sporu. Nebo žalovaná domek a parcelu tu
dále prodá, a kdo ví, co nový majitel tu ne-
zřídí, k jakému účeli pozemek získá, takže
o šikaně opět nebude moci býti řeči. Tak je
žalobce v stálém nebezpečí, že místnost
jeho bude znehodnocena odnětím světla
a vyhlídky, a to znehodnocení je tak veliké,
že není v ni žádném poměru s nepatrným
penízem 100 K, jejž od žalované za poze-
mek obdržel, žalovaná má toto znehodno-
cení, toto nebezpečí ve svých rukou, a cho-
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váním svým dokazuje, že žalobce šetřiti
nebude, že mu nepoměrnou škodu beze
všech skrupulí učiní. To jest to, co se
všemu právu příčí a čemu nelze dáti prů-
chodu. 

Žalovaná sama v dovolání praví, že se
u žalobce jedná o „mylný předpoklad“ při
uzavření smlouvy. O předpoklad zajisté,
a sice, jak dolíčeno, i jí již tehdáž dobře
známý; o „mylný“ předpoklad však jen
v tom smyslu, že se v žalované sklamal,
maje tehdáž za to, že ona vždy dle předpo-
kladu toho jednati bude, což by ovšem dle
zásady věrnosti a víry v právních poměrech
vyžadovalo, aby v případě prodeje i ná-
stupce svého k jednání ve smyslu předpo-
kladu zavázala, vůbec pro případ změny
v držbě žalobce bezpečně (knihovně) za -
jistila. 

Nejpodobnější případu tomuto jest pří-
pad kondikce causa data causa non secuta.
Tato má místo, jestliže jedna strana druhé
něco plnila ve vysloveném, nebo sice ne-
vysloveném, avšak přece z okolností ply-
noucím a druhé straně známém předpo-
kladu, (Krasnopolski-Kafka Obl. str. 487),
že v budoucnosti jistý výsledek nastane:
nenastane-li očekávaný výsledek, možno
plnění žádati nazpět. Tento případ liší se
jen tím, že vedle předpokládaného budou-
cího výsledku – nezaclonění světla a vy-
hlídky – byla druhá strana, žalovaná, po-
vinna ještě k plnění peněžitému, které
odvedla. Avšak dle povahy věci byl onen
očekávaný výsledek věcí hlavní, cenou
svou tuto bagatellu 100 K daleko převyšu-
jící a dlužno proto věc posuzovati s hledi-
ska jeho. Kdyby žalobce byl žalované po-
zemek s řečeným předpokladem daroval,
tu by zachování se podle předpokladu bylo
jedinou povinností žalované, bylo by to
tedy darování sub modo, s příkazem, a tu
by kondikce byla bezesporná (§§ 709 a 901
ve spojení s §em 863), jednáním proti pří-
kazu provinila by žalovaná dar a vzešel by

nárok na vrácení, jako když nastane pod-
mínka rozvazovací. Ale nemá-li 100 K pro
žalobce v poměru k ceně světla a vyhlídky
žádného významu, dlužno věc rozhodnouti
i zde stejně jako při darování, jenže ovšem
žalobce žádaje vrácení pozemku, musí vrá-
titi přijatých zaň 100 K.

Jiný podobný případ jest smlouva 
uzavřená pod klausulí rebus sic stantibus,
která také obyčejně jen mlčky se rozumí,
aniž by se výslovně dokládala. I tu je, jak -
mile se poměry proti předpokladu změní,
smlouva pro stranu, která by jí při změně
poměrů trpěla, nezávaznou (§§ 936, 1052
odstavec druhý, 1389 a § 7 o. z. o.). I z této
zásady dá se pro tento případ dovoditi, že
žalobce byl na smlouvu vázán jen potud,
pokud stav při smlouvě existovavší trval,
jakmile ho však žalovaná proti předpo-
kladu při smlouvě mlčky přijatému změ-
nila, nastala proň nezávaznost smlouvy. To-
muto stanovisku nevadí pranic, že ve sporu
C 46/21 bylo uznáno, že žalobci právo jiné
služebnosti než okapu a přístupu na střechu
nepřísluší (což se vztahovalo právě na slu-
žebnost světla a vyhlídky), neboť právě
proto, že nepřísluší, že žalovaná se předpo-
kladu nepodrobuje, stává se smlouva nezá-
vaznou. 

Také v případě v § 1247 o. z. o., jenž
je vzorem pro kondikci causa non secuta,
není příjemce nucen, aby předpoklad splnil
(ve sňatek vešel), ale nesplní-li ho, musí
přijaté vrátiti. Podobně není příjemce v pří-
padě v § 709 o. z. o. při darování nucen,
splniti příkaz, ale nesplnění má i tu stejné
následky. 

Při tomto právním posouzení, jež vede
k témuž výroku, k jakému dospěl odvolací
soud, jeví se dovolací důvod odporu se
spisy, jenž prý v tom záleží, že odvolací
soud má za to, že žalobce provozuje truh-
lářství a že cena 100 K je nízká, bezpřed-
mětným. Když smlouva se rozvazuje a vše
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má uvedeno býti v předešlý stav, musí i ža-
lobce vše vrátiti, co ze smlouvy obdržel.
K tomu on se sice v žalobě nabízí, ale
správně mělo to pojato býti již do žalob-
ního žádání, protože žalobní nárok jen proti
vzájemnému vrácení protiplnění přísluší
a dlužno učiniti opatření vyhovující před-
pisům exekučního řádu pro případ vedení
exekuce (§§ 8, 25 odstavec druhý, 367 exe-
kučního řádu): odtud doplnění naříkaného
rozsudku.

9. Kdy má námitka promlčení
povahu zneužití práva

§ 3 odst. 1, § 100 obč. zák.

Námitka promlčení zásadně dobrým
mravům neodporuje, ale mohou nastat
situace (např. v poměru mezi nejbližšími
příbuznými), že uplatnění této námitky
je výrazem zneužití práva na úkor účast-
níka, který marné uplynutí promlčecí
doby nezavinil, a vůči němuž by za ta-
kové situace zánik nároku v důsledku
uplynutí promlčecí doby bylo nepřimě-
řeně tvrdým postihem ve srovnání s roz-
sahem a charakterem jím uplatňova-
ného práva a s důvody, pro které své
právo včas neuplatnil.

Nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005,
sp. zn. I. ÚS 643/04

Z odůvodnění:

Z předložených listinných podkladů a ze
spisu okresního soudu sp. zn. 3 C 907/99
Ústavní soud zjistil, že dne 22. 12. 1999
podala stěžovatelka vůči vedlejšímu účast-
níkovi žalobu o zaplacení 1 802 959,30 Kč
s příslušenstvím, a to jako částku, která
u něj byla uložena v její prospěch (šlo
o část kupní ceny utržené za prodej společ-
ných nemovitostí). V průběhu řízení bylo
zjištěno, že stěžovatelka, vedlejší účastník

a třetí spoluvlastnice (dcera stěžovatelky)
prodali společné nemovitosti, že prodáva-
jící zmocnili advokáta k přijetí celé kupní
ceny na jeho účet a k výplatě jedné polo-
viny vedlejšímu účastníkovi (synu stěžova-
telky) a druhé poloviny dceři stěžovatelky.
Advokát každému z takto oprávněných pří-
slušnou částku vyplatil, stěžovatelka tak po -
dle dohody neobdržela nic. Dne 16. 8. 1999
vyzvala stěžovatelka vedlejšího účastníka
k zaplacení žalované částky ve lhůtě 1 mě-
síce. Okresní soud rozsudkem ze dne 
17. 5. 2001, čj. 7 C 907/99-77, žalobě vy-
hověl, přičemž dospěl k závěru, že vedlejší
účastník se na úkor stěžovatelky bezdůvod -
ně obohatil. Na základě odvolání vedlejší -
ho účastníka krajský soud rozsudek soudu
I. stupně usnesením ze dne 25. 6. 2002, 
čj. 18 Co 85/2002-119, zrušil. Krajský soud
dospěl sice ke stejnému závěru, byť i z ji-
ných důvodů, že vedlejšímu účastníkovi
vzniklo bezdůvodné obohacení (dovodil,
že vedlejší účastník obdržel šestinu z celé
kupní ceny nad rámec svého podílu sice
v souladu s dohodou o platebních podmín-
kách, ale k tomu, aby si ji ponechal, neměl
pak již právní důvod), avšak přihlédl
k tomu, že v průběhu odvolacího řízení
vznesl vedlejší účastník námitku promlče -
ní. Na tomto základě vrátil věc soudu I. stup -
ně k posouzení námitky promlčení a k opě-
tovnému rozhodnutí ve věci. Po doplnění
dokazování byla žaloba napadeným roz-
sudkem zamítnuta. Prvostupňový soud se-
trval na stanovisku, že žalovanou částku
vedlejší účastník zadržuje bez jakéhokoliv
právního důvodu, že tedy jde o bezdůvodné
obohacení, že však právo na jeho vydání je
promlčeno, neboť uběhla dvouletá pro-
mlčecí doba se subjektivně určeným počát-
kem (ve smyslu § 107 odst. 1 obč. zák.).
Proti tomuto rozsudku se stěžovatelka od-
volala, když namítala chyby v právních zá-
věrech okresního soudu. Předně poukázala
na to, že vedlejší účastník převzetím peněz
jí náležejících nejednal protiprávně, jeho
jednání contra legem nastalo v souladu
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s § 563 obč. zák. až okamžikem obdržení
její výzvy o vyplacení peněz. Krajský soud
se ztotožnil s důvody rozhodnutí okresního
soudu a jeho rozsudek potvrdil. V odůvod-
nění především konstatoval, že nedošlo
k uzavření svěřenecké smlouvy, že vedlejší
účastník si peníze ponechal, aniž k tomu
měl právní důvod, jde tudíž o bezdůvodné
obohacení. Právo na jeho vydání se pro-
mlčeno, což okresní soud též správně vy-
řešil. 

… Ústavní soud však ve své judikatuře
akcentuje též další rozměr ústavního práva
na soudní ochranu. Připomíná, že soudy
jsou povinny se podle ustanovení § 132
o. s. ř. vypořádat se vším, co v průběhu ří-
zení vyšlo najevo a co účastníci řízení
tvrdí, má-li to vztah k projednávané věci.
Pokud soudy této zákonné povinnosti ne-
dostojí, a to jednak tím, že se zjištěnými
skutečnostmi nebo tvrzenými námitkami
nezabývají vůbec, nebo se s nimi vypořá-
dají nedostatečným způsobem, má to za ná-
sledek vadu řízení, promítající se jako
zásah do ústavně zaručeného práva na spra-
vedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy
o lidských právech a základních svobodách
(dále jen „Úmluva“) a do práva na soudní
ochranu podle čl. 90 Ústavy a čl. 36 odst. 1
Listiny (srov. nález ve věci sp. zn. IV. ÚS
563/03). Respektuje se tak základní funkce
důkazního řízení v občanském soudním
procesu, které obsahuje provedení důkazů,
jejich hodnocení a ústí v řádné zjištění
skutkového stavu. 

Ústavní soud shledal, že obecné soudy
tento princip nedodržely, a to při hodnocení
významu projevů vůle zúčastněných osob
při uzavírání tzv. dohody o platebních pod-
mínkách dne 15. 11. 1994. Smluvní strany
(tj. stěžovatelka, vedlejší účastník a dcera
stěžovatelky, tj. nikoliv též JUDr. S., jak
tvrdí krajský soud v odůvodnění napade-
ného rozsudku na str. 3) v ní dohodly, že
„Po připsání jakékoli splátky na úhradu

předkupního práva či na úhradu kupní ceny
se zmocňuje JUDr. J. S., aby proti písem-
nému potvrzení o převzetí finančních čás-
tek vyplatil z částek připsaných na účet
jednu polovinu paní D. K. a jednu polovinu
panu P. P., a to ve lhůtě 15 dnů od připsání
jednotlivé platby. Stejnopis potvrzení o vy-
placení těchto podílů na kupní ceně
a úplatě za zřízení předkupního práva do-
ručí advokát paní E. P., která souhlasí
s uvedeným rozdělením jejího podílu na
kupní ceně.“ Tímto způsobem bylo sjed-
náno místo plnění (tzv. splniště) povinnosti
advokáta, který převzal kupní cenu za pro-
dané nemovitosti. Přitom je zřejmé, že kaž-
dému z podílových spoluvlastníků příslu-
šelo právo na jednu třetinu kupní ceny.
Ohledně převyšující částky pak oba soudy
dospěly k závěru, že mezi stěžovatel-
kou a vedlejším účastníkem nebyla uza-
vřena ani innominátní svěřenecká smlouva
(okresní soud) ani mezi nimi nevznikl zá-
vazek opatrovat peníze nebo vykonat jinou
určitou činnost (krajský soud), a tudíž tyto
peníze si vedlejší účastník po jejich výplatě
ponechal, aniž k tomu měl právní důvod,
a tudíž jde o bezdůvodné obohacení. Ta-
kové právní hodnocení považuje Ústavní
soud za rozporné se zjištěnými okolnostmi,
zejména nezohledňující kontextový rámec
jednání zúčastněných osob. V případě uza-
vření tzv. nepojmenované smlouvy platí, že
obsah vzniklého právního vztahu se řídí
jednak obsahem smlouvy, jednak i těmi 
ustanoveními občanského zákoníku, které
upravují vztahy, jež jsou jim obsahem
a účelem nejbližší. Není proto správný
závěr okresního soudu (str. 5 odůvodnění),
že v innominátní smlouvě musí být obsa-
ženy všechny náležitosti a nelze pouze spo-
léhat na ustanovení zákona o smlouvě pří-
kazní a smlouvě o úschově. Právě naopak,
jednoduchost nepojmenované smlouvy je
v občanskoprávních vztazích založena
právě na možném použití příslušných usta-
novení, což je výrazem povahy těchto
vztahů a v nich se uplatňující autonomie
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vůle. Ústavní soud dále dodává, že i v pří-
padě zjištění, že by mezi stěžovatelkou
a vedlejším účastníkem šlo o bezdůvodné
obohacení, bylo namístě posuzovat všech -
ny související aspekty vznesené námitky
promlčení, tedy i její případnou neplatnost
pro rozpor s dobrými mravy. Není pochyb
o tom, že námitka promlčení zásadně dob-
rým mravům neodporuje, ale mohou nastat
situace (např. v poměru mezi nejbližšími
příbuznými), že uplatnění této námitky je
výrazem zneužití práva na úkor účastníka,
který marné uplynutí promlčecí doby neza-
vinil, a vůči němuž by za takové situace
zánik nároku na vydání bezdůvodného
obohacení v důsledku uplynutí promlčecí
doby bylo nepřiměřeně tvrdým postihem
ve srovnání s rozsahem a charakterem jím
uplatňovaného práva a s důvody, pro které
své právo včas neuplatnil (srov. nález
Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS
309/95, rozsudek Nejvyššího soudu ve věci
sp. zn. 25 Cdo 1839/2000). 

V posuzované věci se stěžovatelka,
jako matka, ocitla v situaci, kdy její syn
z částky ve výši 1 802 959,30 Kč, kterou
nechala ze svého podílu na výnosu z pro-
dané společné nemovitosti deponovat na
jeho účet, odmítl zaplatit daň z převodu ne-
movitostí ve výši 150 000 Kč a rovněž od-
mítl výzvu k vydání matčina podílu. Daň
z převodu nemovitosti jeho matka, jak vy-
plývá ze spisu okresního soudu, splácí na
základě výkonu rozhodnutí ze svého 
starobního důchodu, který činí měsíčně
8 526 Kč. Za stejných podmínek, její dcera,
na jejíž účet nechala matka převést stejnou
částku jako svému synovi, postupovala ve
vztahu k matčinu depozitu zcela jinak.
Ústavní soud je toho názoru, že bylo nad-
míru žádoucí, aby právě v tomto konkrét-
ním případě, kdy jde o posuzování projevu
vůle a obsahu závazkového vztahu mezi
matkou a synem, bylo přihlédnuto k tomu,
že výkon práva nemůže být v rozporu s dob -
rými mravy, tak jak stanoví § 3 obč. zák.

Právní stát nemůže fungovat bez předpo-
kladu obecně vyžadované míry poctivého
jednání mezi lidmi. Rodina a vztahy mezi
rodiči a dětmi jsou prostředím, kde se
dobré mravy, jako poctivost, čestnost, vzá-
jemná úcta a zejména úcta k rodičům, musí
nejen předpokládat, ale hlavně formovat
a důsledně vyžadovat. Ústavní soud je pře-
svědčen, že právě v rodině, jako základu
společnosti, se musí dobré mravy kultivo-
vat a orgány veřejné moci, soudy zvláště,
k tomu musí svými rozhodnutími přispívat. 

Obecné soudy tím, že v projednávaném
případě připustily a vzaly při svém rozho-
dování v úvahu nemravnou námitku pro-
mlčení, vznesenou vedlejším účastníkem
(synem stěžovatelky), aprobovaly jednání,
které je „contra bonos mores“. V důsledku
tohoto postupu nebylo řízení před obec-
nými soudy, jako celek, spravedlivé. Spra-
vedlnost musí být přítomna vždy v pro-
cesu, kterým soudce interpretuje a aplikuje
právo, jako hodnotový činitel. Spravedl-
nost je hodnotovým principem, který je
společný všem demokratickým právním
řádům. Zásada souladu práv, resp. jejich
výkonu s dobrými mravy, představuje vý-
znamný princip, který v odůvodněných pří-
padech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona
a dává soudci prostor pro uplatnění pra -
videl slušnosti (ekvity). Pojem „dobré
mravy“ nelze vykládat pouze jako soubor
mravních pravidel užívaných jako korektiv
či doplňující obsahový faktor výkonu sub-
jektivních práv a povinností, ale jako pří-
kaz soudci rozhodovat v souladu s ekvitou
(„haec aequitas suggerit“), což ve svých
důsledcích znamená nastoupení cesty nalé-
zání spravedlnosti. 

Vzhledem k výše uvedenému dospěl
Ústavní soud k závěru, že napadenými roz-
sudky Krajského soudu v Hradci Králové
a Okresního soudu v Semilech bylo poru-
šeno právo stěžovatelky na soudní ochranu
vyplývající z čl. 36 Listiny, včetně práva na
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spravedlivý proces zaručený čl. 6 Úmluvy,
a právo na ochranu majetku zakotvené
v čl. 11 odst. 1 Listiny, proto Ústavní soud
ústavní stížnosti vyhověl a podle ustano-
vení § 82 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších
předpisů, napadená rozhodnutí zrušil. 

10. Námitka promlčení uplatněná
tím, kdo způsobil neplatnost
právního úkonu přerušujícího
běh promlčecí doby

§ 3 odst. 1 obč. zák.
§ 388 odst. 1 obch. zák.

Vznese-li námitku promlčení a do-
volá-li se neplatnosti právního úkonu,
kterým došlo k přetržení promlčecí
doby, osoba, která jeho neplatnost sama
způsobila, může jít, podle okolností pří-
padu, o zneužití práva.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
15. 10. 2008, sp. zn. 31 Odo 11/2006 

R 76/098)

Z odůvodnění:

Okresní soud v Jičíně rozsudkem ze
dne 27. 9. 2004 zamítl žalobu o zaplacení
částky 2 110 000 Kč s příslušenstvím
(výrok I.) a zavázal žalobkyni k náhradě
nákladů řízení (výrok II.). 

V odůvodnění rozsudku soud prvního
stupně uvedl, že 22. 5. 1995 účastníci uza-
vřeli smlouvu o úvěru č. 3002/95, ve znění
dodatku č. 1 z 27. 5. 1997 (dále jen
„smlouva“) podle § 497 obch. zák., na je-
jímž základě poskytla žalobkyně žalova-
nému družstvu (dále jen „družstvo“) úvěr
ve výši 3 770 000 Kč. Za družstvo pode-

psal smlouvu předseda (představenstva)
družstva J. K., dodatek č. 1 ke smlouvě po-
depsal předseda družstva J. J. a člen před-
stavenstva Ing. K. K. Družstvo závazek ze
smlouvy o úvěru ve výši 3 686 904,70 Kč
písemně uznalo, uznání závazku podepsal
předseda družstva J. J. 

Soud prvního stupně dospěl k závěru,
že námitka promlčení vznesená družstvem
je důvodná, neboť uznání závazku ze dne
24. 3. 2000, jako úkon představenstva
družstva, pro který je ustanovením § 323
obch. zák. vyžadována písemná forma,
měli v souladu s ustanovením § 243 odst. 3
obch. zák. podepsat dva členové předsta-
venstva. Podepsal-li je jen předseda druž-
stva, jde o neplatný právní úkon. 

Dále soud prvního stupně uzavřel, že
zapisuje-li se podle § 28 obch. zák. do ob-
chodního rejstříku statutární orgán „s uve-
dením způsobu jednání a podepisování“,
není v rozporu se zákonem zápis, podle
něhož za představenstvo družstva „jedná
a podepisuje“ jedna osoba (jak tomu bylo
v projednávané věci). I tak ovšem platí, že
právní úkon, pro který zákon stanoví pí-
semnou formu, je neplatný, je-li v souladu
se zápisem v obchodním rejstříku pode-
psán jen jednou osobou. Uznání závazku
ze smlouvy o úvěru uzavřené na částku
3 770 000 Kč není úkonem při běžné čin-
nosti družstva, který by mohl učinit před-
seda družstva. Statutárním orgánem druž-
stva je představenstvo. Jakým způsobem
představenstvo jedná, určují stanovy, po-
případě též zákon. Je-li předseda družstva
oprávněn řídit a organizovat běžnou čin-
nost družstva, nemůže být jeho pravomoc
rozšířena na úkony náležející podle zákona
představenstvu. Neplatné uznání závazku
nezakládá prodloužení promlčecí doby
a pohledávka žalobkyně je proto pro-
mlčena. 
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K odvolání žalobkyně Krajský soud
v Hradci Králové rozsudkem ze dne
21. 9. 2005 rozsudek soudu prvního stupně
potvrdil (výrok I.), zamítl návrh žalobkyně,
aby namísto ní vstoupila do řízení společ-
nost A. (výrok II.) a rozhodl o náhradě ná-
kladů odvolacího řízení (výrok III.). 

Odvolací soud k návrhu žalobkyně na
vstup společnosti A. (dále jen „společ-
nost“) do řízení namísto žalobkyně konsta-
toval, že je odůvodněn jinými skutečnostmi
než předchozí návrh (jemuž vyhověl, do-
volací soud však jeho rozhodnutí zrušil),
a dovodil, že dohoda o vymáhání pohle-
dávky podle § 530 obč. zák. byla uzavřena
před rozhodnutím soudu prvního stupně,
proto podle ustanovení § 213 odst. 3
a § 205a o. s. ř. nelze k těmto – v odvola-
cím řízení novým – skutečnostem přihlížet
a návrh zamítl. 

Skutková zjištění a právní závěry soudu
prvního stupně považoval odvolací soud za
správné a přisvědčil i závěru, že uznání zá-
vazku ze dne 24. 3. 2000 je neplatné, byť
bylo podepsáno osobou podle zápisu v ob-
chodním rejstříku oprávněnou jednat za
družstvo, neboť jde o právní úkon, který
činí představenstvo, pro nějž je ustanove-
ním § 323 odst. 1 obch. zák. předepsána pí-
semná forma a podle § 243 odst. 3 obch.
zák. je nutný podpis alespoň dvou členů
představenstva. Uznání závazku není podle
odvolacího soudu běžnou činností druž-
stva, k níž by byl oprávněn předseda druž-
stva podle § 243 odst. 6 obch. zák. 

Výhradu žalobkyně, že uplatnění ná-
mitky promlčení je výkonem práva v roz-
poru s dobrými mravy, nepovažoval od -
volací soud za důvodnou s odkazem na
závěry formulované v usnesení Ústavního
soudu ze dne 4. 7. 2002, sp. zn. III. ÚS
21/02. Vzhledem k postoupení pohledávky
rovněž uzavřel, že žalobkyně již ve sporu
není aktivně věcně legitimována. 

Z argumentace dovolacího soudu:

Tříčlenný senát 29, který měl podle
rozvrhu práce Nejvyššího soudu dovolání
projednat a rozhodnout o něm, dospěl při
řešení otázky, zda může předseda před -
stavenstva družstva jednat za družstvo 
jako jeho zákonný zástupce podle § 15
obch. zák., k odlišnému právnímu názoru,
než byl vyjádřen v rozsudku Nejvyššího
soudu ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 32 Odo
1455/2005, a rovněž v rozsudku ze dne
29. 6. 1999, sp. zn. 33 Cdo 1732/98. 

V prvním z uvedených rozsudků senát
32 Odo uzavřel, že „nelze namítat, že
smlouva nebyla ze strany akciové společ-
nosti podle jejích stanov, vydaných ve
smyslu § 191 odst. 1 obch. zák., řádně po-
depsána, je-li podepisující předseda před-
stavenstva současně osobou (ředitelem) po-
věřenou určitou činností v rámci provozu
podniku a v tomto postavení měl ze zákona
právo smlouvu podepsat. Podnikatel –
právnická osoba – může kromě svého pří-
mého jednání prostřednictvím statutárního
orgánu jednat na základě zastoupení zalo-
ženého zákonem, smlouvou či rozhodnu-
tím statutárního orgánu. V daném případě
činil právní úkon Ing. V. K. jménem akcio -
vé společnosti jako osoba pověřená na 
základě zákonného zmocnění ve smyslu
§ 15 obch. zák., nikoliv jako statutární
orgán. Skutečnost, že Ing. V. K. nesprávně
uvedl funkci předsedy místo ředitele, nemá
vliv na platnost písemného právního
úkonu. Právnická osoba – podnikatel –
může kromě svého přímého jednání pro-
střednictvím statutárního orgánu jednat na
základě zastoupení, které může být vedle
zastoupení založeného na základě rozhod-
nutí statutárního orgánu buď smluvní, nebo
zákonné. V daném případě jednat za akcio -
vou společnost Ing. V. K., jenž činil před-
mětný úkon jako osoba pověřená ve smyslu
zákonného zmocnění (§ 15 obch. zák.), ni-
koliv za statutární orgán. Odvolací soud
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rovněž správně dovodil, že při výkonu
funkce ředitele je obvyklé, aby obchodní
smlouvy za společnost jako její zákonný
zástupce podepisoval ředitel. V tomto
směru je pak irelevantní námitka žalované,
že Ing. V. K. nebyl zmocněn k podpisu
smlouvy podle stanov společnosti, když
k uzavření smlouvy byl oprávněn ze zá-
kona, přičemž lze i konstatovat, že pode-
psání obchodní smlouvy Ing. V. K. v jeho
postavení ředitele má z důvodu zákonného
zmocnění přednost.“ 

Ve druhém z uvedených rozsudků do-
spěl senát 33 Cdo k závěru, že „pro právní
úkon, pro nějž je předepsána písemná
forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů
představenstva jen tehdy, jde-li o právní
úkon, který činí představenstvo“. 

Pokud se jedná o právní úkony při
běžné činnosti družstva spojené s jeho pro-
vozem, byť je u nich vyžadována písemná
forma, mohou být tyto úkony činěny před-
sedou družstva, je-li oprávněn řídit a orga-
nizovat běžnou činnost družstva, nebo 
ředitelem, je-li podle stanov jmenován
představenstvem pro organizování a řízení
běžné činnosti družstva (§ 243 odst. 7
obch. zák.). dále tyto úkony může činit
i osoba, která byla družstvem pověřena při
provozování družstva k určité činnosti,
např. ve stanovách, pracovní náplni, vnitř-
ních organizačních předpisech apod., aniž
by k tomu potřebovala zvláštní plné moci. 

V souladu s ustanovením § 20 odst. 1
věty první zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, postoupil proto
senát 29 Cdo věc velkému senátu občan-
skoprávního a obchodního kolegia. Velký
senát občanskoprávního a obchodního ko-
legia věc projednal a rozhodl o ní v souladu
s ustanovením § 19 a § 20 odst. 1 uvede-
ného zákona. 

Zásadní právní význam rozhodnutí od-
volacího soudu Nejvyšší soud shledává,
a potud má dovolání ve smyslu ustanovení
§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř . za přípustné,
v řešení otázky, zda uznání závazku podle
ustanovení § 323 odst. 1 obch. zák. je úko-
nem, který musí učinit (podepsat) dva čle-
nové představenstva družstva podle usta-
novení § 243 odst. 3 obch. zák., nebo zda
je může učinit sám předseda družstva na
základě oprávnění k organizování a řízení
běžné činnosti družstva přiznaného mu sta-
novami, anebo jako zákonný zástupce
družstva podle § 15 obch. zák. 

Podle ustanovení § 243 odst. 1 až 3
obch. zák. (ve znění účinném v době pod-
pisu uznání závazku) řídí představenstvo
činnost družstva a rozhoduje o všech zále-
žitostech družstva, které nejsou zákonem
nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu.
Představenstvo je statutárním orgánem
družstva. Plní usnesení členské schůze
a odpovídá jí za svou činnost. Nevyplývá-
-li ze stanov něco jiného, za představenstvo
jedná navenek předseda nebo místopřed-
seda. Je-li však pro právní úkon, který činí
představenstvo, předepsána písemná forma,
je třeba podpisu alespoň dvou členů před-
stavenstva. 

Z ustanovení § 243 odst. 6 obch. zák.
pak vyplývá, že předseda družstva organi-
zuje a řídí jednání představenstva. Určují-
-li tak stanovy, organizuje a řídí běžnou
činnost družstva. 

Jak patrno z jeho ustanovení § 243
odst. 1 až 3, obchodní zákoník rozlišuje
mezi oprávněním představenstva jako sta-
tutárního orgánu jednat jménem družstva
ve vztahu ke třetím osobám (činit právní
úkony), pro které používá formulaci „jedná
navenek“ (za představenstvo ... předseda
nebo místopředseda), a řízením činnosti
družstva (obchodním vedením), pro které
používá formulaci „řídí činnost družstva
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a rozhoduje o všech záležitostech druž-
stva“. 

Formuluje-li tedy druhá věta § 243
odst. 6 obch. zák. oprávnění, která mohou
předsedovi svěřit stanovy, tak, že „organi-
zuje a řídí běžnou činnost družstva“, nelze
toto ustanovení chápat jinak, než že sta-
novy podle tohoto ustanovení mohou pře-
nést na předsedu družstva část oprávnění
představenstva řídit činnost družstva, nikoli
však oprávnění „jednat navenek“, tj. opráv-
nění činit jménem družstva právní úkony
ve vztahu ke třetím osobám. 

Ke stejnému závěru se lze dopracovat
i logickým a systematickým výkladem. Ur-
čuje-li totiž ustanovení druhé věty § 243
odst. 3 obch. zák., že nevyplývá-li ze sta-
nov něco jiného, jedná za představenstvo
navenek předseda nebo místopředseda,
tj. umožňuje-li, aby stanovy modifikovaly
oprávnění členů představenstva jednat jmé-
nem družstva, bylo by nelogické a nesyste-
matické dovozovat, že stejnou možnost
upravuje ve vztahu k předsedovi družstva
(který nadto jedná, neurčují-li stanovy
jinak, jménem družstva, kromě případů
podle třetí věty § 243 odst. 3 obch. zák., sa-
mostatně ze zákona) i ustanovení § 243
odst. 6 obch. zák. V této souvislosti lze pou-
kázat i na to, že uvedenému výkladu na-
svědčuje i to, že připouští-li ustanovení
druhé věty § 243 odst. 3 obch. zák. možnost
odchýlit se od pravidla v něm upraveného
ve stanovách, přičemž ustanovení třetí věty
§ 243 odst. 3 obch. zák. tuto možnost nepři-
pouští, logicky z toho plyne, že odchylka od
tohoto ustanovení není vůbec možná a tím
spíše ji nelze konstruovat výkladem jiného
ustanovení upravujícího nadto, jak shora
uvedeno, obchodní vedení družstva, nikoli
jednání statutárního orgánu. 

Z uvedeného vyplývá, že ani, kdyby
družstvo využilo možnosti upravené v usta -
novení § 243 odst. 6 obch. zák. (a že tomu

tak bylo, žalobkyně v projednávané věci
netvrdila ani nedokazovala) a pověřilo
předsedu organizováním a řízením běžné
činnosti družstva, neplyne z takového po-
věření jeho oprávnění jednat jménem druž-
stva ve vztahu ke třetím osobám v přípa-
dech, kdy zákon předepisuje písemnou
formu právního úkonu, jinak, než určuje
obchodní zákoník v ustanovení třetí věty
§ 243 odst. 3. 

Zbývá posoudit, zda mohl předseda
družstva učinit samostatně právní úkon
směřující k uznání dluhu na základě zákon-
ného zmocnění podle § 15 obch. zák. 

K tomu dovolatelka uvádí, že „jde-li
o právní úkon při běžné činnosti družstva
spojené s jeho provozem, pak i v případě,
že je pro úkon předepsána písemná forma,
může být učiněn pouze předsedou druž-
stva, je-li oprávněn řídit a organizovat běž-
nou činnost družstva. Takový úkon může
dále učinit i osoba, která byla pověřena při
provozování družstva určitou činností, aniž
by k tomu potřebovala zvláštní plnou
moc“. 

Ustanovení § 15 obch. zák. určuje, že
kdo byl při provozování podniku pověřen
určitou činností, je zmocněn ke všem úko-
nům, k nimž při této činnosti obvykle do-
chází. 

Není pochyb o tom, že při splnění pod-
mínek stanovených v § 15 obch. zák.
obecně platí, že osoba, u které jsou uve-
dené podmínky splněny, je oprávněna jed-
nat (tj. činit veškeré úkony, k nimž při čin-
nosti, kterou byla pověřena, obvykle
dochází) za podnikatele samostatně jako
tzv. zákonný zástupce. 

Sporným však zůstává, jak z hlediska
zákonného zmocnění posuzovat případy,
kdy je osoba, u které jsou jinak splněny
podmínky ustanovení § 15 obch. zák., sou-
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časně statutárním orgánem či členem sta-
tutárního orgánu podnikatele – právnické
osoby. 

Vyjdeme-li pouze z gramatického vý-
kladu zákonné úpravy jednání jménem
právnické osoby a jejího zastupování
v § 15 obch. zák., byla by taková osoba
současně oprávněna činit právní úkony
jménem právnické osoby jako její statu-
tární orgán (případně společně s další
osobu či osobami) a zastupovat právnickou
osobu na základě zmocnění podle § 15
obch. zák. Přitom není vyloučeno, ba do-
konce je dosti obvyklé, že člen statutárního
orgánu může z titulu své funkce činit
úkony jménem právnické osoby pouze spo-
lečně s další osobou (tímto způsobem si
společníci či členové právnické osoby za-
jišťují kontrolu před zneužitím jednatel-
ského oprávnění statutárního orgánu či
jeho člena – tzv. pravidlo čtyř či více očí);
jako osoba splňující podmínky zákonného
zastoupení, by však takto omezen nebyl
a právní úkony by mohl činit samostatně.
Takový stav by nastal i v případech podle
ustanovení třetí věty § 243 odst. 3 obch.
zák., činil-li by předseda představenstva
úkony za družstvo nikoli jako člen jeho or-
gánu, ale jako jeho zákonný zástupce. 

Proti takové situaci však lze za požití
teleologického, logického a systematic-
kého výkladu vznášet celou řadu námitek.
První z nich vychází z toho, že rozhodl-li
nejvyšší orgán právnické osoby (popřípadě
její společníci či členové tam, kde jim ná-
leží rozhodování o způsobu jednání jmé-
nem právnické osoby) o tom, že členové je-
jího statutárního orgánu nemohou činit
právní úkony samostatně, ale jen (dva či
více)společně, nelze toto rozhodnutí ob-
cházet tím, že sám statutární orgán pověří
svého člena určitou činností, která jej k sa-
mostatnému jednání opravňuje. Takové po-
věření by totiž znamenalo, že člen statutár-
ního orgánu může činit právní úkony

právnické osoby samostatně, aniž by byl
omezován nevyšším orgánem (společníky
či členy) uloženým pravidlem, že tak jako
člen statutárního orgánu činit nemůže.
Pokud by totiž nejvyšší orgán (společníci
či člen byl srozuměn s tím, aby konkrétní
člen statutárního orgánu, který současně
vykonává v právnické osobě činnost, ze
které by jinak vyplynulo zákonné zastou-
pení, jednal jménem společnosti samo-
statně, nic mu nebrání v tom, aby ve sta -
novách (společenské smlouvě) rozhodl
o způsobu jednání jménem právnické
osoby tak, že jmenovitě uvedený člen sta-
tutárního orgánu anebo člen statutárního
orgánu zastávající určitou funkci jedná
jménem právnické osoby samostatně. Ne-
učiní-li tak, zřejmě s takovým jednáním
srozuměn není. Tím spíše se tento závěr
uplatní tam, kde povinnost společného jed-
nání více členů statutárního orgánu přede-
pisuje zákon. 

Další námitkou, kterou lze u právnic-
kých osob upravených obchodním zákoní-
kem v této souvislosti uplatnit, je, že odpo-
vědnost člena statutárního orgánu, který
činí jménem právnické osoby právní
úkony, je podle ustanovení § 194 odst. 4 až
7 obch. zák. a ustanovení § 243 odst. 8
obch. zák. zásadně podstatně vyšší než od-
povědnost zaměstnance, člena či jiné osoby
pověřené určitou činností, a to zpravidla,
jak pokud jde o rozsah odpovědnosti, tak
pokud jde o podmínky jejího vzniku a o ne-
sení důkazního břemene při porušení po-
vinnosti, jako předpokladu vzniku odpo-
vědnosti za škodu. Nehledě na to, že člen
statutárního orgánu za podmínek stanove-
ných zákonem nejen odpovídá za škodu
způsobenou obchodní společnosti či druž-
stvu, ale i ručí za jejich závazky. 

Bylo by popřením právní úpravy odpo-
vědnosti a ručení statutárních orgánů ob-
chodních společností a družstev dovozovat,
že sám statutární orgán může své členy ta-
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kové odpovědnosti zprostit tím, že je po-
věří činností, jež jim umožní činit uvedené
právní úkony s omezenou odpovědností
a zpravidla i s nulovým ručením. Přitom,
pokud by takové pověření zahrnovalo např.
výkon funkce ředitele, mohl by takový ře-
ditel jménem obchodní společnosti či druž-
stva činit prakticky všechny právní úkony,
aniž by přiměřeným způsobem odpovídal
za škodu z nich vzniklou, a aniž by ručil za
závazky společnosti podle ustanovení
§ 243 odst. 8, ve vazbě na ustanovení § 194
odst. 4 až 7 obch. zák. Výkladem ustano-
vení § 15 odst. 1 obch. zák. umožňujícím,
aby člen statutárního orgánu činil právní
úkony obchodní společnosti či družstva
nejen z titulu své funkce, ale (byl-li pově-
řen určitou činností) i jako její zákonný zá-
stupce, by nepochybně došlo k podstat-
nému snížení ochrany třetích osob. 

V této souvislosti je obecně třeba pou-
kázat i na výslovné ustanovení § 194 odst.
5 věty třetí obch. zák., podle kterého jsou
smlouva mezi akciovou společností a čle-
nem představenstva nebo ustanovení sta-
nov vylučující nebo omezující odpovědnost
člena představenstva za škodu neplatné.
Takovou smlouvou by byla i smlouva za-
kládající právo člena statutárního orgánu
činit právní úkony jako zákonný zástupce
obchodní společnosti či družstva, a tedy
omezující jeho odpovědnost jako člena 
statutárního orgánu. Uzavřením takové
smlouvy mezi členem statutárního orgánu
a obchodní společností či družstvem by
došlo k nahrazení odpovědnosti zákonného
zástupce (která zásadně nezahrnuje ručení
za závazky společnosti, nesení důkazního
břemene apod.). Taková smlouva by byla
přinejmenším v části, která omezuje odpo-
vědnost člena statutárního orgánu, neplatná
pro rozpor s ustanovením § 194 odst. 5
obch. zák. 

Je pravdou, že v době, kdy předseda
družstva podepsal uznání závazku, ob-

dobné ustanovení v právní úpravě družstev
začleněno nebylo. K jeho začlenění do
úpravy představenstva družstva došlo no-
velou obchodního zákoníku provedenou
zákonem č. 370/2000 Sb. Důvodová
zpráva k tomu uvedla, že „navržená úprava
upřesňuje odpovědnost a ručení členů před-
stavenstva družstva a staví je na stejnou
úroveň jako u akciové společnosti a společ-
nosti s ručením omezeným. Důvodem
úpravy je posílení ochrany věřitelů druž-
stva“. I před uvedenou úpravou však bylo
možno dovodit zákaz vyloučení zákonné
odpovědnosti členů statutárního orgánu
družstva ze zásad, na kterých spočívá ob-
chodní zákoník (§ 1 odst. 2 obch. zák.), 
zejména ze zásady ochrany třetích osob. 

Z uvedeného vyplývá, že osoba, která
je statutárním orgánem nebo členem statu-
tárního orgánu právnické osoby, nemůže
být současně zákonným zástupcem této
osoby. 

Nejvyšší soud se dále zabýval tím, zda
za situace, kdy závěr, že nedošlo k uznání
závazku, bude na prospěch družstvu, tedy
osobě, která neplatnost způsobila, je ná-
mitka promlčení dluhu v souladu s dobrý -
mi mravy a zásadami poctivého obchodní -
ho styku. K tomu odvolací soud s odkazem
na závěry formulované v usnesení Ústav-
ního soudu ze dne 4. 7. 2002, sp. zn. III.
ÚS 21/02, bez dalšího uzavřel, že dovolání
se námitky promlčení v rozporu s dobrými
mravy není. Nevzal však přitom v úvahu
usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005,
sp. zn. I. ÚS 643/04, ve kterém Ústavní
soud uzavřel, že „námitka promlčení zá-
sadně dobrým mravům neodporuje, ale
mohou nastat situace (např. v poměru mezi
nejbližšími příbuznými), že uplatnění této
námitky je výrazem zneužití práva na úkor
účastníka, který marné uplynutí promlčecí
doby nezavinil a vůči němuž by za takové
situace zánik nároku v důsledku uplynutí
promlčecí doby byl nepřiměřeně tvrdým
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postihem ve srovnání s rozsahem a chara-
kterem jím uplatněného práva a s důvody,
pro které své právo včas neuplatnil (srov.
nález Ústavního soudu ve věci sp. zn. II.
ÚS 309/95, rozsudek Nejvyššího soud ve
věci sp. zn. 25 Cdo 1839/2000)“. 

Obecně tedy lze nepochybně dovodit,
že vznese-li námitku promlčení a dovolá-li
se neplatnosti právního úkonu, kterým
došlo k přetržení promlčecí doby, osoba,
která jeho neplatnost sama způsobila, může
jít, podle okolností případu, o zneužití
práva ve smyslu usnesení Ústavního soudu
ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04 
(či rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne
28. 11. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2905/99). 

V projednávané věci však je osobou,
vůči které je uplatňována námitka pro-
mlčení a vůči které směřoval úkon uznání
dluhu, banka, která je v § 1 odst. 1 zákona
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účin-
ném v době uznání dluhu (dále jen „zákon
o bankách“), definována jako osoba, která
přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje
úvěry, tj. osoba, která má poskytování
úvěrů v předmětu podnikání přímo ze zá-
kona a která potřebuje pro výkon uvede-
ných činností povolení podle § 4 zákona
o bankách. Předpokladem udělení tako-
vého povolení je podle ustanovení § 4 odst.
3 písm. b) a písm. c) zákona o bankách
i posouzení odborné způsobilosti a občan-
ské bezúhonnosti osob, které jsou na zá-
kladě pracovní, mandátní či jiné smlouvy
navrhovány v bance na výkonné řídící
funkce, s nimiž je spojena pravomoc a od-
povědnost vymezená stanovami a technic-
kými a organizačními předpoklady pro
výkon navrhovaných činností banky. Od
takové osoby lze nepochybně právem oče-
kávat, že bude při výkonu svého předmětu
podnikání postupovat s potřebnou péčí
a znalostí právních předpisů a že tedy bude
za situace, kdy ustanovení § 243 odst. 3
obch. zák. předepisuje pro právní úkon,

jenž má zákonem předepsanou písemnou
formu, aby jej podepsali alespoň dva čle-
nové představenstva, požadovat, aby byl
právní úkon takto podepsán. Pokud žalob-
kyně takovým způsobem nepostupovala,
zanedbala sama ochranu svých práv,
a proto nelze dospět k závěru, že by vzne-
sení námitky promlčení bylo zneužitím
práva. 

A konečně je třeba uvést i to, že ob-
chodní zákoník zajišťuje i ochranu třetích
osob, které uzavřou smlouvu či učiní jiný
právní úkon ve vztahu k obchodní společ-
nosti nebo k družstvu v dobré víře. Pro 
takový případ se nepochybně uplatní pra-
vidlo formulované v § 16 obch. zák. a ob-
chodní společnost nebo družstvo budou vá-
zány právním úkonem svého statutárního
orgánu nebo jeho člena jednajícího jako
tzv. nezmocněný jednatel, tj. právním úko-
nem, který učiní v jejich provozovně,
v rámci činnosti prováděné v této provo-
zovně, za podmínek §16 obch. zák. Ve
vztahu ke společnosti pak ponese takový
člen statutárního orgánu plnou odpověd-
nost za to, že nejednal s péčí řádného hos-
podáře. 

Právní posouzení posuzované právní
otázky odvolacím soudem je tedy správné. 

11. Intenzita zneužití námitky
promlčení; absence zásadního
právního významu

§ 3 odst. 1, § 100 obč. zák.
§ 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o. s. ř.

Uplatnění námitky promlčení by se
příčilo dobrým mravům jen v těch výji-
mečných případech, kdy by bylo výra-
zem zneužití tohoto práva na úkor účast-
níka, který marné uplynutí promlčecí
doby nezavinil, a vůči němuž by za ta-
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kové situace zánik nároku na plnění
v důsledku uplynutí promlčecí doby byl
nepřiměřeně tvrdým postihem ve srov-
nání s rozsahem a charakterem jím
uplatňovaného práva a s důvody, pro
které své právo včas neuplatnil. Tyto
okolnosti by přitom musely být napl-
něny v natolik výjimečné intenzitě, aby
byl odůvodněn tak významný zásah do
principu právní jistoty, jakým je ode-
pření práva uplatnit námitku promlčení.

Úvaha soudu, zda lze konkrétnímu
výkonu práva odepřít ochranu pro jeho
rozpor s dobrými mravy, se odvíjí od po-
souzení zcela jedinečných skutkových
okolností daného případu, jež lze jen ob-
tížně zobecnit. Řešení této otázky proto
není způsobilé založit zásadní právní vý-
znam napadeného rozsudku. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
7. 1. 2009, sp. zn. 28 Cdo 2651/2008

ASPI ID: JUD145341CZ9)

Z odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze
dne 2. 6. 2007, čj. 64 Co 113/2007-105, po-
tvrdil rozsudek Obvodního soudu pro
Prahu 6 ze dne 19. 1. 2006, čj. 33 C
5/2004-71, ve znění opravného usnesení ze
dne 13. 3. 2006, čj. 33 C 5/2004-79, jímž
obvodní soud zamítl žalobu na zaplacení
částky 2 148 800 Kč za zhodnocení prona-
jatých nebytových prostor v domě čp. 375
v k. ú. V. a rozhodl o nákladech řízení.
Vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního
stupně a dospěl ve shodě s ním k závěru,
že žalovaný je vlastníkem domu, v němž
žalobce užíval na základě nájemní smlouvy
ze dne 28. 1. 1998 (nahrazující nájemní
smlouvu ze dne 1. 9. 1997), uzavřené
s právním předchůdcem žalovaného, neby-
tové prostory označené jako spisovna, ar-

chiv a sklad, avšak v daném období až do
„rekolaudace“, provedené v roce 2001, ko-
laudované jako prádelna a sušárna. Tyto
prostory žalobce v období do února 1998
zrekonstruoval. Nájemní smlouvy posoudil
shodně se soudem prvního stupně jako ab-
solutně neplatné ve smyslu § 39 obč. zák.,
neboť byly uzavřeny v rozporu s § 3 zák.
č. 116/1990 Sb., ve znění účinném v době
uzavření smlouvy, když byly předmětné
prostory pronajímány v rozporu s kolau-
dačním stavem. Rovněž neshledal důvod-
nou aplikaci § 104 odst. 1 stavebního zá-
kona, přičemž zdůraznil obsah rozhodnutí
Obvodního úřadu městské části P. 6 ze dne
5. 9. 2000, jímž byla povolena změna ve
způsobu užívání nebytových prostor, ko-
laudovaných jako prádelna a sušárna, na
kancelář a archiv. Navíc dodal, že příslušné
rozhodnutí je veřejnou listinou osvědčující
pravdivost údajů v ní uvedených, a sou-
časně správním aktem, jehož věcnou správ-
nost soud není oprávněn mimo rámec
správního řízení zkoumat. Ztotožnil se i zá-
věrem soudu prvního stupně o promlčení
práva žalobce na vydání bezdůvodného
obohacení, které vzniklo žalovanému
v souvislosti se zhodnocením předmětných
nebytových prostor žalobcem, neboť v den
podání žaloby, tj. 26. 6. 2003, již marně
uplynuly subjektivní dvouletá i objektivní
tříletá promlčecí doba podle § 107 obč. zák.
Vzhledem k promlčení nároku neshledal
potřebným zkoumat pasivní legitimaci ža-
lovaného. 

Z argumentace dovolacího soudu:

Dovolatel předestřel k dovolacímu pře-
zkumu otázku, zda uplatnění námitky pro-
mlčení práva na vydání bezdůvodného
obohacení, které vzniklo žalovanému
v souvislosti se zhodnocením předmětných
nebytových prostor žalobcem, je v daném
případě v rozporu s dobrými mravy ve
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smyslu § 3 odst. 1 obč. zák. Dobrým mra-
vům zásadně neodporuje, namítá-li někdo
promlčení práva uplatňovaného vůči němu,
neboť institut promlčení přispívající k jis-
totě v právních vztazích je institutem zá-
konným a tedy použitelným ve vztahu k ja-
kémukoliv právu, které se podle zákona
promlčuje. Uplatnění námitky promlčení
by se příčilo dobrým mravům jen v těch
výjimečných případech, kdyby bylo výra-
zem zneužití tohoto práva na úkor účast-
níka, který marné uplynutí promlčecí doby
nezavinil, a vůči němuž by za takové si -
tuace zánik nároku na plnění v důsledku
uplynutí promlčecí doby byl nepřiměřeně
tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem
a charakterem jím uplatňovaného práva
a s důvody, pro které své právo včas ne-
uplatnil (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího
soudu ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. 25 Cdo
292/2003, uveřejněné v Souboru civilních
rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C 2221,
sešit 27, roč. 2004). Tyto okolnosti by při-
tom musely být naplněny v natolik výji-
mečné intenzitě, aby byl odůvodněn tak
významný zásah do principu právní jistoty,
jakým je odepření práva uplatnit námitku
promlčení. Jelikož však úvaha soudu, zda
lze konkrétní výkon práva odepřít pro jeho
rozpor s dobrými mravy, jimiž se rozumí
souhrn společenských, kulturních a mrav-
ních norem, jež v historickém vývoji
osvědčují jistou neměnnost a vystihují pod-
statné historické tendence, se odvíjí od po-
souzení zcela jedinečných skutkových
okolností daného případu, jež lze jen ob-
tížně zobecnit, není řešení této otázky způ-
sobilé založit zásadní právní význam napa-
deného rozsudku, neboť pro soudní praxi
postrádá významový přesah do širšího kon-
textu soudní praxe (srov. např. usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2001,
sp. zn. 26 Cdo 931/2000, publikované

v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího
soudu pod C 308, svazek 3, roč. 2001, nebo
obdobně jeho usnesení ze dne 9. 1. 2001,
sp. zn. 29 Cdo 821/2000, publikované
v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího
soudu pod C 23, svazek 1, roč. 2001). 

12. Šikanózní uplatnění námitky
promlčení

§ 3 odst. 1, § 100 obč. zák.

Dobrým mravům zásadně neodpo-
ruje, namítá-li někdo promlčení práva
uplatňovaného vůči němu, neboť institut
promlčení, přispívající k jistotě v právních
vztazích, je institutem zákonným, a tedy
použitelným ve vztahu k jakémukoliv
právu, které se podle zákona promlčuje. 

Jestliže by výkon práva namítat pro-
mlčení uplatněného nároku byl toliko
prostředkem umožňujícím poškodit ji-
ného účastníka právního vztahu, za-
tímco dosažení vlastního smyslu a účelu
sledovaného právní normou by pro něj
zůstalo vedlejší a z hlediska jednajícího
by bylo bez významu, jednalo by se sice
o výkon práva, který je formálně se zá-
konem v souladu, avšak šlo by o výraz
zneužití tohoto subjektivního práva (ši-
kanu) na úkor druhého účastníka, a tedy
o výkon v rozporu s dobrými mravy. 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne
23. 11. 2010, sp. zn. 26 Cdo 45/201010)

ASPI ID: JUD191548CZ

Z odůvodnění:

Městský soud v Brně (soud prvního
stupně) rozsudkem ze dne 11. 6. 2007,
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čj. 33 C 370/2004-51, zamítl žalobu, aby
žalovaný byl povinen zaplatit žalobkyni
částku 89 590 Kč s 2,5% úrokem z prodlení
od 25. října 2004 do zaplacení (výrok I.);
současně rozhodl o nákladech řízení účast-
níků (výrok II.). 

K odvolání žalobkyně Krajský soud
v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze
dne 2. 7. 2009, čj. 38 Co 442/2007-63, ci-
tovaný rozsudek soudu prvního stupně po-
tvrdil v části výroku I., jíž byla zamítnuta
žaloba, aby žalovaný byl povinen zaplatit
žalobkyni částku 88 867 Kč s 2,5% úrokem
z prodlení od 25. října 2004 do zaplacení
a 2,5% úrok z prodlení z částky 723 Kč od
25. října 2004 do 10. ledna 2005, a ve vý-
roku II. (výrok I.); v části výroku I., jíž byla
zamítnuta žaloba, aby žalovaný byl po -
vinen zaplatit žalobkyni částku 723 Kč
s 2,5% úrokem z prodlení od 11. ledna
2005 do zaplacení, zamítavý rozsudek
soudu prvního stupně změnil tak, že
v tomto směru žalobě vyhověl (výrok II.).
V návaznosti na rozhodnutí ve věci samé
rozhodl o nákladech odvolacího řízení
účastníků a státu (výroky III. a IV.). 

Z argumentace dovolacího soudu:

K dovolacím námitkám podřaditelným
pod dovolací důvod nesprávného právního
posouzení věci podle § 241a odst. 2
písm. b) o. s. ř. je zapotřebí uvést následu-
jící. Napadené rozhodnutí spočívá na práv-
ním názoru, že nárok na zaplacení částky
88.876 Kč s 2,5 % úrokem z prodlení od
25. října 2004 do zaplacení a 2,5 % úrok
z prodlení z částky 723 Kč od 25. říj-
na 2004 do 10. ledna 2005 je promlčen.
K tomu dovolatelka uvedla, že – z důvodů
v dovolání rozvedených – je uplatněná ná-
mitka promlčení v rozporu s dobrými
mravy (ve smyslu § 3 odst. 1 zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
účinném v době vznesení námitky proml -
čení – dále jen „obč. zák.“). 

Odvolací soud – a ani soud prvního
stupně – se nezabýval otázkou rozporu
vznesené námitky promlčení s dobrými
mravy (ve smyslu § 3 odst. 1 obč. zák.),
a proto na takovém právním názoru napa-
dené rozhodnutí nespočívá (a – logicky
vzato – ani spočívat nemůže). Dovolací
soud dospěl k závěru, že absenci tohoto po-
souzení mu nelze úspěšně vytýkat, neboť
žalobkyně v nalézacím řízení existenci pří-
slušných právně významných okolností ani
netvrdila (srov. rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 27. 5. 1998, sp. zn. 26 Cdo 829/99,
uveřejněný pod č. 152 v sešitě č. 21 z roku
1998 časopisu Soudní judikatura, jehož zá-
věry týkající se aplikace ustanovení § 3
odst. 1 obč. zák. jsou využitelné i v pomě-
rech projednávané věci). V této souvislosti
totiž nelze opomenout, že (i) v zájmu une-
sení břemena tvrzení a důkazního břemena
jsou účastníci v tzv. řízení sporném (jímž
je i dané řízení) povinni příslušné právně
významné okolnosti tvrdit a zároveň ozna-
čit důkazy k prokázání takovýchto tvrzení
(§ 120 odst. 1 o. s. ř.). 

I kdyby napadené rozhodnutí na tako-
vém názoru spočívalo, je zapotřebí navíc
zdůraznit, že Nejvyšší soud opakovaně
(srov. např. usnesení ze dne 15. 3. 2001,
sp. zn. 26 Cdo 931/2000, uveřejněné
v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu,
svazek 3, pod C 308, dále usnesení ze dne
28. 4. 2005, sp. zn. 33 Odo 177/2004, ze
dne 6. 6. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1795/2006,
ze dne 4. 10. 2007, sp. zn. 25 Cdo
235/2007, nebo ze dne 12. 12. 2007,
sp. zn. 28 Cdo 4367/2007) zaujal právní
názor, který sdílí i v projednávané věci, že
otázku, zda určitý výkon práva je podle
zjištěných skutkových okolností význam-
ných pro posouzení konkrétní věci v roz-
poru s dobrými mravy, je nutno posuzovat
individuálně, a proto ji zpravidla nelze po-
važovat za otázku zásadního právního vý-
znamu s obecným dosahem pro soudní
praxi. 
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Nad rámec uvedeného pak lze dodat,
že dovolací soud ve své rozhodovací praxi
již vyřešil otázku rozporu námitky pro-
mlčení s dobrými mravy ve smyslu § 3
odst. 1 obč. zák. Nejvyšší soud zaujal
názor, že není vyloučeno, aby i takový
výkon práva, který odpovídá zákonu, byl
shledán v rozporu s dobrými mravy a byla
mu proto soudem odepřena právní ochrana.
Na druhé straně však fungování systému
psaného práva je založeno zejména na dů-
sledném dodržování pravidel vyplývajících
z právních předpisů a korektiv dobrých
mravů nesmí být na újmu principu právní
jistoty a nesmí nepřiměřeně oslabovat sub-
jektivní práva účastníků vyplývající z práv-
ních norem. Postup soudu podle § 3 odst.
1 obč. zák. má proto místo jen ve výjimeč-
ných situacích, kdy k výkonu práva zalo-
ženého zákonem dochází z jiných důvodů
než je dosažení hospodářských cílů či
uspokojení jiných potřeb, kdy hlavní nebo
alespoň převažující motivací je úmysl po-
škodit či znevýhodnit povinnou osobu (tzv.
šikanózní výkon práva), případně kdy je
zřejmé, že výkon práva vede k nepřijatel-
ným důsledkům projevujícím se jak ve
vztahu mezi účastníky, tak na postavení ně-
kterého z nich navenek (srov. rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2001,
sp. zn. 25 Cdo 2895/99, uveřejněný pod
č. 5 v sešitě č. 1 z roku 2002 Sbírky sou-
dních rozhodnutí a stanovisek). Dovolací
soud opakovaně vyslovil též názor, že dob-
rým mravům zásadně neodporuje, namítá-
li někdo promlčení práva uplatňovaného
vůči němu, neboť institut promlčení přispí-
vající k jistotě v právních vztazích je insti-
tutem zákonným, a tedy použitelným ve
vztahu k jakémukoliv právu, které se podle
zákona promlčuje. Uplatnění promlčecí ná-
mitky by se příčilo dobrým mravům jen
v těch výjimečných případech, kdy by bylo
výrazem zneužití tohoto práva na úkor
účastníka, který marné uplynutí promlčecí
doby nezavinil, a vůči němuž by za takové
situace zánik nároku na plnění v důsledku

uplynutí promlčecí doby byl nepřiměřeně
tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem
a charakterem jím uplatňovaného práva
a s důvody, pro které své právo včas ne-
uplatnil (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího
soudu z 22. 8. 2002, sp. zn. 25 Cdo
1839/2000, uveřejněné pod č. 59 v sešitě
č. 6 z roku 2004 Sbírky soudních rozhod-
nutí a stanovisek, z 5. 12. 2002, sp. zn. 21
Cdo 486/2002, z 28. 11. 2001, sp. zn. 25
Cdo 2905/99, a z 30. 5. 2001, sp. zn. 33
Cdo 1864/2000). Jestliže by výkon práva
namítat promlčení uplatněného nároku byl
toliko prostředkem umožňujícím poškodit
jiného účastníka právního vztahu, zatímco
dosažení vlastního smyslu a účelu sledova-
ného právní normou by pro něj zůstalo ve-
dlejší a z hlediska jednajícího by bylo bez
významu, jednalo by se sice o výkon práva,
který je formálně se zákonem v souladu,
avšak šlo by o výraz zneužití tohoto sub-
jektivního práva (šikanu) na úkor druhého
účastníka, a tedy o výkon v rozporu s dob-
rými mravy (srov. rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. 21 Cdo
992/99, uveřejněný pod č. 126 v sešitě č. 11
z roku 2000 časopisu Soudní judikatura).
O jednání vykazující znaky přímého úmyslu
poškodit druhého účastníka by ovšem ne-
bylo možno uvažovat z okolností a důvodů,
z nichž je vznik uplatněného nároku dovo-
zován, nýbrž jen z konkrétních okolností, za
nichž byla námitka promlčení tohoto nároku
uplatněna. Tyto okolnosti by přitom musely
být naplněny v natolik výjimečné intenzitě,
aby byl odůvodněn tak významný zásah do
principu právní jistoty, jakým je odepření
práva uplatnit námitku promlčení (srov. roz-
sudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2001,
sp. zn. 25 Cdo 2905/99). 

Vycházeje z uvedených závěrů, dovo-
lací soud nedovodil přípustnost dovolání
ani z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)
o. s. ř., a proto je podle § 243b odst. 5 věty
první a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepří-
pustné odmítl.
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13. Námitka promlčení uplatněná
státem

§ 8 odst. 3 zák. č. 229/1991 Sb.

Ústavní soud ve své judikatuře opa-
kovaně konstatoval, že námitka pro-
mlčení zásadně dobrým mravům ne -
odporuje; nicméně nevyloučil výskyt
situací, v nichž je uplatnění této námitky
výrazem zneužití práva na úkor účast-
níka, který marné uplynutí promlčecí
doby nezavinil, a vůči němuž by za ta-
kové situace zánik nároku v důsledku
uplynutí promlčecí doby bylo nepřimě-
řeně tvrdým postihem ve srovnání s roz-
sahem a charakterem jím uplatňova-
ného práva a s důvody, pro které své
právo včas neuplatnil (viz např. uplat-
nění promlčení mezi příbuznými, či stá-
tem vůči oprávněným osobám).

Posléze uvedené lze vztáhnout i na
posuzovanou věc, v níž stěžovatelé uplat-
nili nárok podle § 8 odst. 3 zák.
č. 229/1991 Sb., nemohli ho však uplatnit
žalobou u soudu, neboť výše nároku
byla zcela závislá na znaleckém posou-
zení zadaném žalovaným. Pokud ža -
lovaný liknavě postupoval při zadání 
tohoto posudku a nebyl dostatečně dů-
razný v procesu jeho zpracování, je na-
místě, aby nesl majetkové následky vy-
volané takovým postupem, postupem
podlamujícím důvěru ve stát jako spole-
čenství občanů.

Nález Ústavního soudu ze dne
26. 6. 2012, sp. zn. I. ÚS 718/11

Z odůvodnění:

11. Ze spisu obvodního soudu
sp. zn. 21 C 28/2005 Ústavní soud zjistil,
že žalobou doručenou soudu dne 9. 2. 2005
se stěžovatelé domáhali vůči České repub-
lice – Ministerstvu zemědělství vrácení

kupní ceny a úhrady nákladů vynalože-
ných na nemovitost dle § 8 odst. 3 zák.
č. 229/1991 Sb. ve výši 101 976 Kč kaž-
dému z nich. Nárok uplatnili u žalovaného
dopisem ze dne 26. 9. 2000, ten ho postou-
pil k vyřízení na pracoviště v Havl. Brodě,
jež zajistilo zpracování znaleckého po-
sudku. Náhradu investic požadují v sou-
ladu s tímto znaleckým posudkem a dále
požadují i vrácení kupní ceny a úhrady za
zřízení práva osobního užívání (v části
odůvodněné rozsahem spoluvlastnických
podílů). Obvodní soud vydal platební roz-
kaz, který byl zrušen v důsledku podaného
odporu žalovaným. Se žalobním návrhem
souhlasil žalovaný pouze ohledně kupní
ceny a úhrady za zřízení práva osobního
užívání, ohledně požadavku na náhradu
účelně vynaložených nákladů vznesl ná-
mitku promlčení (odůvodněnou odkazem
na fakt, že rozsudek Okresního soudu
v Havlíčkově Brodě nabyl právní moci již
v roce 2000 a nárok byl u soudu uplatněn
až po marném uplynutí tří let). V replice
vyjadřovali stěžovatelé odchylný právní
názor na počátek běhu promlčecí doby,
když za konečné rozhodnutí považovali
rozsudek Krajského soudu v Hradci Krá-
lové ze dne 31. 1. 2002, čj. 23 Co 38/2001.
Navíc mají za to, že nárok uplatnili včas,
že délka trvání řízení vznikla na územním
odboru žalovaného v Havl. Brodě, nikoliv
z důvodů na jejich straně. V průběhu ústní -
ho jednání uskutečněného dne 17. 9. 2007
vzali stěžovatelé žalobu částečně zpět, pro-
tože obdrželi poměrnou část kupní ceny
a úhrady za zřízení práva osobního užívání,
současně uplatnili úrok z prodlení. Po dal-
ších ústních jednáních a provedeném doka-
zování okresní soud žalobu zamítl (rozsud-
kem ze dne 19. 12. 2007, čj. 21 C 28/2005-65,
neúplný výrok doplnil rozsudkem ze dne
15. 10. 2008, čj. 21 C 28/2005-80), což
odůvodnil promlčením jejich nároku, pro-
tože žaloba byla podána téměř po pěti le-
tech. Zdůraznil, že pokud stěžovatelé vě-
děli, že dochází k průtahům při vyřizování
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jejich žádosti o poskytnutí náhrady, neměli
důvod vyčkávat a tím protahovat běh pro-
mlčecí doby. Stěžovatelé podali proti to-
muto rozsudku odvolání, ve kterém nesou-
hlasili s určením počátku běhu promlčecí
doby, že u žalovaného uplatnili nárok
řádně a včas, v řízení u něj řádně pokračo-
vali, u soudu nemohli svůj nárok uplatnit
dříve, než byl zpracován znalecký posu-
dek, jenž je povinen zpracovat žalovaný.
Nebylo možno podat žalobu, když bez to-
hoto posudku nebyla stěžovatelům známa
výše jejich nároku. Postup žalovaného po-
važují stále za jednání v rozporu s dobrými
mravy, čímž argumentovali již před sou-
dem I. stupně, který se s touto námitkou
nevypořádal. Krajský soud po přezkou-
mání napadeného rozsudku a jemu před-
cházejícího řízení dospěl k závěru, že od-
volání není důvodné, proto rozsudkem ze
dne 16. 7. 2009, čj. 20 Co 166/2009-96, pr-
vostupňový rozsudek potvrdil. Shodně se
soudem I. stupně konstatoval, že nárok stě-
žovatelů je promlčen. Neshledal ani dů-
vodné jejich tvrzení o rozporu uplatnění
námitky promlčení žalovaným s dobrými
mravy, když připomenul, že je sice možný,
ale musí být odůvodněn mimořádnými
okolnostmi případu, což v daném případě
nenastalo, protože z žádného důkazu ne-
vyplývá, že by žalovaný nárok stěžovatelů
uznal a dal jim příslib plnění, nebo že by
je svým jednáním utvrzoval v domnění, že
jej uspokojí. Připustil, že žalovaný dlou-
hodobě ponechával stěžovatele v nejistotě
a od roku 2000 jejich žádost nevyřídil, stě-
žovatelé si však museli být vědomi toho,
že žalovaný nemá jejich požadavek za pro-
kázaný a při jeho průtazích se zajištěním
znaleckého posudku jim nic nebránilo
v tom, aby se obrátili na soud před pro-
mlčením svého nároku. K tomu uzavřel, že
při vědomí toho, že smyslem institutu 
promlčení je vést věřitele ke včasnému
uplatnění jejich práv, nelze za dané situace
shledat postup žalovaného v rozporu
s dobrými mravy. 

Proti rozsudku odvolacího soudu po-
dali stěžovatelé tzv. nenárokové dovolání,
jehož přípustnost spatřovali v určení po-
čátku běhu promlčecí doby, a to v důsledku
vazby zákona č. 229/1991 Sb. a § 102 obč.
zák.; opětovně též uplatňovali námitku
o nesprávném posouzení § 3 obč. zák. Nej-
vyšší soud usnesením ze dne 14. 12. 2010,
čj. 28 Cdo 1971/2010-112, odvolání odmítl
jako nepřípustné. Po rekapitulaci předcho-
zích fází řízení, obsahu dovolání a citaci,
resp. parafrázi příslušných ustanovení,
včetně připomenutí relevantní judikatury,
shledal, že před soudy obou stupňů nebyly
přesvědčivě doloženy okolnosti takového
zneužití práv účastníka soudního řízení
uplatněním námitky promlčení proti v ža-
lobě uplatněnému nároku, a uzavřel, že ne-
mohl dospět přesvědčivě k závěru, že by
odvolací soud řešil některou právní otázku
v rozporu s hmotným právem, nebo právní
otázku, která by byla rozhodována rozdílně
odvolacími soudy nebo dovolacím soudem,
popřípadě právní otázku, která by dosud
nebyla vyřešena v rozhodování dovolacího
soudu.

12. Po zevrubném přezkoumání spisu
i ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že
návrh stěžovatelů je opodstatněný. Přitom
opodstatněností ústavní stížnosti je v řízení
před Ústavním soudem třeba rozumět pod-
mínku, že napadeným rozhodnutím bylo
porušeno základní právo nebo svoboda stě-
žovatele.

14. Z obsahu ústavní stížnosti vyplývá,
že meritum sporu je založeno na posouzení
důvodnosti námitky promlčení vznesené
Českou republikou – Ministerstvem země-
dělství při uplatňování nároku na finanční
náhradu podle § 8 odst. 3 zák. č. 229/1991
Sb. (aniž by byl posuzován věcný základ
nároku a jeho rozsah). Jak Ústavní soud
konstatoval v nálezu sp. zn. I. ÚS 643/04,
tak námitka promlčení zásadně dobrým
mravům neodporuje, ale mohou nastat si-
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tuace (např. v poměru mezi nejbližšími pří-
buznými), že uplatnění této námitky je vý-
razem zneužití práva na úkor účastníka,
který marné uplynutí promlčecí doby neza-
vinil a vůči němuž by za takové situace
zánik nároku v důsledku uplynutí pro-
mlčecí doby bylo nepřiměřeně tvrdým po-
stihem ve srovnání s rozsahem a charakte-
rem jím uplatňovaného práva a s důvody,
pro které své právo včas neuplatnil (pozn.
obecným soudům je právní věta tohoto ná-
lezu známa – viz odůvodnění napadeného
usnesení Nejvyššího soudu). V duchu to-
hoto právního názoru se nese i novější ju-
dikatura Ústavního soudu, podle níž se
uplatnění promlčecí námitky může příčit
dobrým mravům jen ve výjimečných pří-
padech, kdy by bylo na úkor účastníka,
který marné uplynutí promlčecí doby neza-
vinil (srov. např. usnesení I. ÚS 2235/11,
usnesení I. ÚS 2364/11). Ve věci sp. zn. I.
ÚS 2216/09 však Ústavní soud dospěl k zá-
věru, že „...obecné soudy tím, že v projed-
návaném případě připustily a ve svém roz-
hodování akceptovaly námitku promlčení,
vznesenou státem (Ministerstvem financí),
aprobovaly jednání, které je contra bonos
mores. V důsledku jejich formalistického
postupu při výkladu právních norem tak
v žádném případě nelze řízení před obec-
nými soudy jako celek označit za spraved-
livé, když ve svých rozhodnutích dospěly
k extrémně nespravedlivým závěrům. Ve
světle výše předestřených hledisek bylo
především povinností obecných soudů, aby
při svém rozhodování vzaly do úvahy pří-
padný rozpor státem vznesené námitky
promlčení s dobrými mravy, neboť použití
korektivu dobrých mravů bylo s ohledem
na shora popsané okolnosti posuzovaného
případu zcela na místě. Obecné soudy tak
měly skrze aplikaci ust. § 3 odst. 1 obč. zák.
posoudit státem vznesenou námitku pro-
mlčení jako nemravnou a v souladu s čl. 1
odst. 1 a čl. 4 Ústavy poskytnout ochranu
základním právům stěžovatelek (čl. 11
odst. 1 Listiny)“. 

Tyto závěry lze vztáhnout i na posuzo-
vanou věc stěžovatelů, ochrana jejich vlast-
nického práva měla být posílena i tím, že
šlo o specifický nárok mezi jednotlivcem
a státem, v němž stát, i přes soukromopráv -
ní povahu samotného právního vztahu, poru -
šil deklarovaný princip právního státu, tudíž
obecné soudy měly důvod posoudit soulad
s dobrými mravy u státem vznesené ná-
mitky promlčení i z hlediska narušení prin-
cipu důvěry druhého účastníka právního
vztahu ve správnost postupu státu při napl-
ňování jejich zákonem formovaného ná-
roku, což však neučinily. Ústavní soud na
tomto místě připomíná dikci aplikovaného
ustanovení § 8 odst. 3 zák. č. 229/1991 Sb.:
„Fyzická osoba, jejíž vlastnické právo pře-
šlo na oprávněnou osobu podle odstavce 1,
má vůči státu nárok na vrácení kupní ceny
a na úhradu nákladů účelně vynaložených
na nemovitost. Nárok se uplatňuje u pří-
slušného ústředního orgánu státní správy
republiky. Stát má v takovém případě vůči
oprávněné osobě nárok na náhradu nákladů
účelně vynaložených na nemovitost, kterou
uhradil fyzické osobě podle věty první.“
a dodává, že na rozdíl od věcí, v nichž shle-
dal souladnost námitky promlčení státu
s dobrými mravy (sp. zn. I. ÚS 2235/11,
sp. zn. I. ÚS 2364/11), ve věci stěžovatelů
sice nastala „actio nata“ právní mocí roz-
sudku, avšak svůj nárok nemohli uplatnit
žalobou, neboť jeho výše byla zcela závislá
na znaleckém posouzení zadaném žalova-
ným. Pokud žalovaný liknavě postupoval
při zadání tohoto posudku a nebyl dosta-
tečně důrazný v procesu jeho zpracování,
je namístě, aby nesl majetkové následky
vyvolané takovým postupem, postupem
podlamujícím důvěru ve stát jako společen-
ství občanů.
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14. Námitka promlčení
ve změněných společenských
podmínkách

§ 3 odst. 1, § 100 obč. zák.

K námitce promlčení práva na ná-
hradu újmy na zdraví, jež byla způso-
bena před rokem 1989, uplatněné za
změněných společenských podmínek.

Nález Ústavního soudu ze dne
16. 9. 2010, sp. zn. IV. ÚS 262/10

Z odůvodnění:

Ústavní soud si vyžádal spis Okresního
soudu v Jičíně evidovaný pod sp. zn. 7 C
122/2008 (původně evidovaný pod
sp. zn. 5 C 312/93). Zjistil, že stěžovatelka
se po změně a rozšíření žaloby domáhala
po žalovaném městu H. a Fakultní nemoc-
nici v H. K. (původní druhá žalovaná) ná-
hrady škody na zdraví sestávající z náhrady
bolestného ve výši 63 000 Kč s příslušen-
stvím, náhrady za ztížení společenského
uplatnění ve výši 600 000 Kč s příslušen-
stvím, náhrady za ztrátu na výdělku za ob-
dobí od 1. 7. 1990 do 31. 12. 2004 ve výši
437 884 Kč s příslušenstvím a renty ve výši
3 848 Kč s příslušenstvím měsíčně od
1. 1. 2005 do budoucna. Žalobu odůvodnila
tím, že dne 24. 7. 1989 byla přijata s bo-
lestmi páteře v nemocnici v H. (právní
předchůdce vedlejšího účastníka), kde se
její zdravotní stav začal zhoršovat, avšak
ani přesto jí nebylo provedeno diagnostické
vyšetření, které by odhalilo závažnost one-
mocnění. Teprve až 15. 8. 1989 byla pře-
vezena do Fakultní nemocnice v H. K., kde
jí lékaři provedli kontrastní vyšetření pá-
teře, a teprve dne 16. 8. 1989 byla opero-
vána pro výhřez meziobratlové ploténky.
Ocitla se v dlouhodobé pracovní neschop-
nosti a po ukončení nemocenské (od
24. 6. 1990) jí byl přiznán plný invalidní
důchod. Jelikož v důsledku privatizace

došlo ke zrušení původního odpovědného
subjektu – Městské nemocnice v H. – do-
máhala se stěžovatelka náhrady škody po
jeho právním nástupci – městu H. a pů-
vodní druhé žalované – Fakultní nemocnici
H. K.

Rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze
dne 20. 4. 1995, čj. 5 C 312/93-22, kterým
byla žaloba zamítnuta a kterým bylo roz-
hodnuto o náhradě nákladů řízení, byl pro
nepřezkoumatelnost a nedostatečně zjiš-
těný skutkový stav zrušen usnesením Kraj-
ského soudu v Hradci Králové ze dne
6. 12. 1995, čj. 17 Co 670/95-37, a věc byla
vrácena soudu prvního stupně k dalšímu ří-
zení. Okresní soud v Jičíně poté rozsudkem
ze dne 27. 9. 2000, čj. 5 C 312/93-322, ulo-
žil městu H. a Fakultní nemocnici H. K.
společně a nerozdílně zaplatit stěžovatelce
na náhradě za ztížení společenského uplat-
nění 555 000 Kč s příslušenstvím, na ná-
hradě za ztrátu na výdělku 199 805 Kč
s příslušenstvím a částku 3 048 Kč měsíčně
od 1. 1. 2000 s příslušenstvím, ohledně
částky 25 336 Kč s příslušenstvím a v části
požadovaných úroků z prodlení žalobu za-
mítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve
vztahu mezi účastníky a vůči státu. K od-
volání města H. a Fakultní nemocnice H. K.
Krajský soud v Hradci Králové usnesením
ze dne 8. 1. 2001, čj. 21 Co 571/2000-367,
rozsudek soudu prvního stupně v napade-
ném vyhovujícím výroku ve věci samé a ve
výrocích o náhradě nákladů řízení pro ne-
přezkoumatelnost a nedostatečně zjištěný
skutkový stav zrušil a věc v tomto rozsahu
vrátil soudu prvního stupně k dalšímu ří-
zení.

Okresní soud v Jičíně rozsudkem ze
dne 4. 7. 2001, čj. 5 C 312/93-426, žalobu
v plném rozsahu zamítl, a to pro promlčení
všech uplatněných nároků, a rozhodl o ná-
hradě nákladů řízení ve vztahu mezi účast-
níky a vůči státu. K odvolání stěžovatelky
Krajský soud v Hradci Králové usnesením
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ze dne 27. 3. 2002, čj. 21 Co 401/2001-433,
rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc
mu vrátil k dalšímu řízení se závazným
právním názorem na počátek běhu subjek-
tivní promlčecí doby pro uplatnění nároku
na náhradu škody na zdraví. Stěžovatelka
totiž podle krajského soudu přinejmenším
v době podání žaloby nevěděla, „který ze
žalovaných by měl za škodu odpovídat“ –
její nárok tak není promlčen.

V návaznosti na toto rozhodnutí
Okresní soud v Jičíně rozsudkem ze dne
19. 5. 2005, čj. 5 C 312/93-573, uložil
městu H. povinnost zaplatit žalobkyni
50 400 Kč s příslušenstvím za bolest,
480 000 Kč s příslušenstvím za ztížení spo-
lečenského uplatnění, 199 073 Kč s příslu-
šenstvím za ztrátu na výdělku za období od
1. 7. 1990 do 30. 4. 2005 a částku 1 995 Kč
měsíčně od 1. 5. 2005; Fakultní nemocnici
H. K. uložil povinnost zaplatit stěžovatelce
částku 12 600 Kč s příslušenstvím za bo-
lest, částku 120 000 Kč s příslušenstvím za
ztížení společenského uplatnění, částku
49 768 Kč s příslušenstvím za ztrátu na vý-
dělku za období od 1. 7. 1990 do 30. 4. 2005
a částku 498 Kč měsíčně od 1. 5. 2005. Za-
mítl ale žalobu stěžovatelky ohledně části
požadovaných úroků z prodlení z náhrad
bolestného a ztížení společenského uplat-
nění. Zamítl rovněž žalobu stěžovatelky co
do částky 163 548 Kč s příslušenstvím
(představující náhradu za ztrátu na výdělku
za období od 1. 7. 1990 do 30. 4. 2005, kte-
rou žalobkyně požadovala po městu H.)
a částky 40 887 Kč s příslušenstvím (před-
stavující náhradu za ztrátu na výdělku za
období od 1. 7. 1990 do 30. 4. 2005, kterou
žalobkyně požadovala po Fakultní nemoc-
nici H. K.) a rozhodl o náhradě nákladů ří-
zení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu.
Soud prvního stupně přitom dospěl k zá-
věru, vycházeje z právního názoru odvola-
cího soudu o počátku běhu subjektivní pro-
mlčecí doby, že stěžovatelka v době podání
žaloby věděla o škodě vzniklé na jejím

zdraví, ovšem o tom, kdo za škodu nese od-
povědnost, se dozvěděla až po zahájení
soudního řízení z příslušného znaleckého
posudku, a proto k promlčení uplatněných
nároků nedošlo. U části požadovaných
úroků z prodlení u bolestného a náhrady za
ztížení společenského uplatnění a části ná-
hrady za ztrátu na výdělku za období od
1. 7. 1990 do 30. 4. 2005 shledal žalobu ne-
důvodnou.

K odvolání vedlejšího účastníka Kraj-
ský soud v Hradci Králové rozsudkem ze
dne 9. 12. 2005, čj. 25 Co 294/2005-610,
ve spojení s opravným usnesením ze dne
10. 2. 2006, čj. 25 Co 294/2005-623, roz-
sudek soudu prvního stupně v odvoláním
napadených částech, tj. v částech výroků
týkajících se platební povinnosti města H.
(Fakultní nemocnici H. K. jako původní
druhá žalovaná rozsudek soudu prvního
stupně nenapadla, proto ten ve vztahu k ní
nabyl právní moci), ohledně náhrady za bo-
lest co do 25 200 Kč s příslušenstvím po-
tvrdil a co do 25 200 Kč s příslušenstvím
změnil tak, že žalobu zamítl, ohledně ná-
hrady za ztížení společenského uplatnění
co do 240.000 Kč s příslušenstvím jej po-
tvrdil a ohledně 240 000 Kč s příslušen-
stvím změnil tak, že žalobu zamítl, ohledně
náhrady za ztrátu na výdělku za období od
1. 7. 1990 do 30. 4. 2005 ve výši 199 073 Kč
s příslušenstvím a částky 1 995 Kč měsíčně
od 1. 5. 2005 jej potvrdil, změnil jej ve vý-
rocích o náhradě nákladů a rozhodl o ná-
hradě nákladů odvolacího řízení.

Proti výrokům rozsudku odvolacího
soudu ve věci samé, kterými bylo rozhod-
nuto o platební povinnosti vedlejšího účast-
níka, a proti jeho výrokům o náhradě ná-
kladů řízení před soudy obou stupňů
podalo žalované město H. dovolání, jež
Nejvyšší soud shledal důvodným. Proto
svým rozsudkem ze dne 30. 7. 2008,
čj. 25 Cdo 615/2006-674, rozhodl tak, že
rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové
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ze dne 9. 12. 2005, čj. 25 Co 294/2005-610,
ve spojení s opravným usnesením ze dne
10. 2. 2006, čj. 25 Co 294/2005-623, a roz-
sudek Okresního soudu v Jičíně ze dne
19. 5. 2005, čj. 5 C 312/93-573, ve výro-
cích o platební povinnosti města H. a o ná-
hradě nákladů řízení ve vztahu mezi stěžo-
vatelkou a městem H., se zrušují a věc se
v tomto rozsahu vrací Okresnímu soudu
v Jičíně k dalšímu řízení.

V odůvodnění tohoto rozsudku mj.
uvedl, že u práva na náhradu škody na
zdraví je stanovena pouze promlčecí doba
subjektivní, která je dvouletá, a jejíž počá-
tek se váže k okamžiku, kdy poškozený
nabyl vědomost o tom, že na jeho úkor
došlo ke škodě (nikoliv tedy jen o proti-
právním úkonu či o škodné události) a kdo
za ni odpovídá. To předpokládá, že se po-
škozený dozvěděl jak o odpovědném sub-
jektu, tak i o tom, že mu vznikla majetková
újma určitého druhu a rozsahu, kterou je
možné objektivně vyjádřit v penězích. Pro
začátek běhu subjektivní promlčecí doby
na náhradu škody se přitom vyžaduje sku-
tečná (prokázaná) a ne jen předpokládaná
vědomost poškozeného o vzniklé škodě
a o odpovědné osobě. Zákon však v tomto
směru nepředpokládá nezpochybnitelnou
jistotu v určení osoby odpovědné za vznik
škody, tím spíše pak není podmínkou
přesná znalost míry účasti jednotlivých
škůdců. Najisto lze totiž odpovědnost ur-
čité osoby postavit až na základě dokazo-
vání v soudním řízení, které je zahájeno te-
prve podáním žaloby. Zákon proto podle
Nejvyššího soudu vychází z předpokladu,
že po osobě, která ví o vzniku škody, lze
požadovat, aby nárok u soudu uplatnila, 
jakmile má k dispozici takové informace
o okolnostech vzniku škody, v jejichž
světle se jeví odpovědnost určité konkrétní
osoby dostatečně pravděpodobnou. Při re-
spektování těchto východisek, k nimž do-
spěla doktrína i rozhodovací praxe, pak
Nejvyšší soud dovodil, že závěr prvostup-

ňového soudu o počátku dvouleté subjek-
tivní lhůty je nesprávný, neboť počátek této
lhůty nelze odvozovat od provedeného do-
kazování v rámci soudního řízení, kdy se
stěžovatelka ze znaleckých posudků dozvě-
děla o podílu pochybení Městské nemoc-
nice H. a Fakultní nemocnice H. K. Stě -
žovatelka totiž již v roce 1990 měla
k dispozici údaje o tom, že její nepříznivý
zdravotní stav má souvislost s operací,
resp. s jejím opožděným provedením, při-
čemž nepochybně věděla, která zdravot-
nická zařízení se na její léčbě podílela. Již
k tomuto okamžiku se tedy podle Nejvyš-
šího soudu váže zákonem předpokládaná
znalost o odpovědných osobách, neboť stě-
žovatelka disponovala takovými informa-
cemi o okolnostech vzniku škody, z nichž
mohla dovodit odpovědnost určité kon-
krétní osoby (zdravotnických zařízení) jako
dostatečně pravděpodobnou, samozřejmě
s tím, že přesný rozsah odpovědnosti, pří-
padně míru jejich účasti, může stanovit až
následné soudní řízení. V závěru odůvod-
nění rozsudku Nejvyšší soud zdůraznil zá-
vaznost tohoto právního názoru. Stanovil
rovněž soudu prvního stupně povinnost za-
bývat se otázkou promlčení jednotlivých
dílčích nároků na náhradu škody a vedle
okamžiku vědomosti o osobě škůdce, který
je u všech stejný. Okresní soud měl přitom
rozlišit i okamžik vědomosti o vzniku
škody, který se u jednotlivých nároků liší.

Ve světle těchto úvah Nejvyššího soudu
pak Okresní soud v Jičíně opětovně posou-
dil v žalobě tvrzené nároky stěžovatelky
a dospěl k závěru, že žalobu stěžovatelky je
nutno ve všech jejich složkách (tzn. co do
náhrady bolestného, co do ztížení společen-
ského uplatnění, co do náhrady za ztrátu na
výdělku) zamítnout, neboť stěžovatelka po-
dala žalobu po uplynutí promlčecí doby
(výrok I. rozsudku Okresního soudu v Ji-
číně z 30. 6. 2009, čj. 7 C 122/ 2008-704).
Soud přitom neshledal, že by vedlejší
účastník vznesl námitku promlčení v roz-
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poru s dobrými mravy, neboť stěžovatelka
podle soudu již v květnu 1990 věděla 
o definitivně vzniklé škodě na svém zdra -
ví a disponovala takovými informacemi
o okolnostech vzniku škody, z nichž mohla
dovodit odpovědnost určitého zdravotnic-
kého zařízení, když na její léčbě se v té
době podílela pouze dvě zdravotnická za-
řízení, tj. ta, jež uvedla v žalobě. Pokud
tedy stěžovatelka podala žalobu až po uply-
nutí dvouleté promlčecí doby, zanedbala
sama ochranu svých práv, a proto nelze do-
spět k závěru, že by vznesení námitky pro-
mlčení bylo zneužitím práva a tudíž by
bylo v rozporu s dobrými mravy. O nákla-
dech řízení rozhodl okresní soud naposledy
citovaným rozsudkem tak, že je žádnému
z účastníků řízení (výrok II.) nepřiznal
a nepřiznal je ani České republice vůči stě-
žovatelce (výrok III.).

Citovaný rozsudek Okresního soudu
v Jičíně ze dne 30. 6. 2009, čj. 7 C
122/2008-704, byl k odvolání stěžovatelky
potvrzen rozsudkem Krajského soudu
v Hradci Králové ze dne 11. 11. 2009, 
čj. 25 Co 309/2009-722, když žádnému
z účastníků řízení nebyla přiznána náhrada
nákladů odvolacího řízení. Krajský soud se
plně ztotožnil s právním názorem soudu
I. stupně, a to nejen v samotné otázce pro-
mlčení, ale také v tom, že vznesení námitky
promlčení ze strany vedlejšího účastníka
není zneužitím práva.

Z argumentace Ústavního soudu:

Již jen z rekapitulace řízení před obec-
nými soudy, jíž byl věnován odstavec II.
tohoto nálezu, je zřejmé, že posuzovaný
případ byl značně komplikovaný, a to do-
konce do té míry, že se samotným obecným
soudům dlouho nedařilo o žalobě stěžova-
telky rozhodnout – jak vidno, zvláště nalé-
zací soud při posuzování věci několikrát
osciloval mezi hraničními body trajektorie
vymezené výrokem: promlčeno – neproml-

čeno. Posun ve věci nastal až v roce 2008,
kdy Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí zá-
vazně stanovil některá východiska, která
okresní i krajský soud dovedla k rozhod-
nutí, že nároky stěžovatelky jsou pro-
mlčeny. Přitom ono hodnocení ze strany
obecných soudů, zda jsou naplněna for-
mální zákonná kritéria, aby mohlo být
vůbec promlčení platně namítáno (tzn.
správné určení počátku promlčecí doby, ur-
čení správné délky promlčecí doby v závi-
slosti na typu uplatňovaného nároku atp.),
je samo o sobě podle Ústavního soudu –
nazíráno výše zmíněnými mantinely pře-
zkumu soudních rozhodnutí zdejším sou-
dem – akceptovatelné. Soudy k tomuto
ohodnocení totiž dospěly na základě práv-
ních závěrů, jež řádně – v souladu s doktrí-
nou i rozhodovací praxí – odůvodnily a jež
důsledně vycházejí ze skutečností obsaže-
ných ve spisovém materiálu. Za tohoto
stavu pak Ústavní soud není oprávněn do
rozhodnutí obecných soudů – alespoň co se
této otázky týká – zasahovat.

Jiná je ovšem situace ohledně hodno-
cení námitky promlčení, a to prubířským
kamenem dobrých mravů. Ke konkrétnímu
vztahu dobrých mravů a vedlejším účastní-
kem vznesené námitky promlčení v odů-
vodnění svého rozhodnutí ze dne 30. 6. 2009
Okresní soud v Jičíně uvedl: „Soud dospěl
k závěru, že dovolání se námitky promlčení
není v rozporu s dobrými mravy. Jak bylo
konstatováno shora, žalobkyně již v květnu
1990 věděla o definitivně vzniklé škodě 
na svém zdraví, disponovala takovými in-
formacemi o okolnostech vzniku škody,
z nichž mohla dovodit odpovědnost urči-
tého zdravotnického zařízení, když na její
léčbě se v té době podílela pouze dvě zdra-
votnická zařízení tj. ta, jež uvedla v žalobě.
Pokud žalobkyně podala žalobu až po
uplynutí dvouleté promlčecí doby, zane -
dbala sama ochranu svých práv, a proto
nelze dospět k závěru, že by vznesení ná-
mitky promlčení bylo zneužitím práva
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a tudíž by bylo v rozporu s dobrými
mravy.“ Krajský soud v Hradci Králové se
touto relací následně samostatně nezabý-
val, zrekapituloval názor okresního soudu.

Podle názoru Ústavního soudu se ovšem
oba soudy s daným vztahem vypořádaly
nedostatečně, když se omezily pouze na
strohá konstatování rádoby „objektivizova-
ných“ zjištění, aniž přihlédly ke konkrét-
ním okolnostem případu, nevyjímaje ani tu
skutečnost, že to byly samy obecné soudy,
kdo onu prezentovanou „lapidárnost“ ob-
jektivizovaných skutečností značně zpo-
chybnily.

Ústavní soud se otázkou námitky pro-
mlčení nahlíženou prizmatem dobrých
mravů zabýval již opakovaně – naposledy
například v nálezu z 5. 8. 2010, sp. zn. II.
ÚS 3168/09, [doposud nepublikováno, do-
stupné online na http://nalus.usoud.cz].
I zde Ústavní soud mj. uvedl, že považuje
za samozřejmé a určující pro nalézání
práva, že vždy je nezbytné vycházet z in-
dividuálních okolností každého jednotli-
vého případu, které jsou založeny na skut-
kových zjištěních. Mnohé případy a jejich
specifické okolnosti mohou být – jako
v dané věci – značně komplikované a ne-
typické; to však nevyvazuje obecné soudy
z povinnosti udělat vše pro spravedlivé ře-
šení, jakkoliv se to může jevit složité, při-
čemž v rovině jednoduchého práva je nutné
za účelem dodržení shora uvedených prin-
cipů posuzovat individuální okolnosti da-
ného případu též prizmatem kogentního us-
tanovení § 3 odst. 1 obč. zák., které je
v rovině jednoduchého – podústavního
práva odrazem shora vymezeného ústav-
ního požadavku nalezení spravedlivého ře-
šení. Vztahem námitky promlčení a dob-
rých mravů se Ústavní soud zabýval již
v nálezu sp. zn. II. ÚS 309/95 ze dne
15. 1. 1997 (Ústavní soud České republiky,
Sbírka nálezů a usnesení, svazek 7, str. 45),
ve kterém uvedl: „Ustanovení § 3 obč. zák.,

podle něhož výkon práv nesmí být v roz-
poru s dobrými mravy, platí i pro výkon
práva vznést námitku promlčení“. Možnost
rozporu námitky promlčení s dobrými
mravy připouští i judikatura obecných
soudů. „Uplatnění námitky promlčení by
mohlo být zcela výjimečně výkonem práva
v rozporu s dobrými mravy pouze tehdy,
jestliže by tato námitka byla pouze pro-
středkem umožňujícím značně poškodit
účastníka právního vztahu“ (rozsudek Nej-
vyššího soudu ze dne 28. 11. 2001,
sp. zn. 25 Cdo 2905/99). O jednání vyka-
zujícím znaky přímého úmyslu poškodit
druhého účastníka by ovšem nebylo možno
uvažovat z okolností a důvodů, z nichž je
vznik uplatněného nároku dovozován,
nýbrž jen z konkrétních okolností, za nichž
byla námitka promlčení tohoto nároku
uplatněna. Ústavněprávně je ustanovení § 3
odst. 1 obč. zák. oním místem, skrze které
jsou obecné soudy povinny nechat pronik-
nout ideje materiálního právního státu do
interpretace a aplikace podústavního práva.
V nálezu sp. zn. I. ÚS 643/04 ze dne
6. 9. 2005 (Ústavní soud České republiky,
Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38,
str. 367) uvedl Ústavní soud, že vznesení
námitky promlčení zásadně dobrým mra-
vům neodporuje; mohou však nastat situ-
ace, kdy uplatnění této námitky je výrazem
zneužití práva na úkor účastníka, který
marné uplynutí promlčecí doby nezavinil
a vůči němuž by za takové situace zánik
nároku v důsledku uplynutí promlčecí
doby byl nepřiměřeně tvrdým postihem ve
srovnání s rozsahem a charakterem jím
uplatňovaného práva a s důvody, pro které
své právo včas neuplatnil.

Právě uvedené teze jsou pak podle pře-
svědčení Ústavního soudu plně aplikova-
telné i v právě projednávané věci.

Konkrétně nelze podle Ústavního
soudu nevidět, že ke škodě na zdraví stě-
žovatelky došlo ještě v roce 1989, tedy za
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naprosto jiných společensko-politických
poměrů, kdy tehdejší zřízení nahlíželo na
zájmy a potřeby jednotlivce, resp. na jed-
notlivce jako takového, toliko jako na pro-
středek sloužící k dosažení jiných cílů. Te-
prve mnohem později dochází k tomu, že
stát opětovně začíná po dlouhé době reálně
vnímat jednotlivce jako smysl a důvod své
existence. Pokud tedy okresní soud ve
svém rozsudku konstatuje, že stěžovatelka
zanedbala ochranu svých práv, a proto
nelze hodnotit námitku promlčení vznese-
nou vedlejším účastníkem jako nemravnou,
pak tento závěr podle Ústavního soudu do-
statečně nereflektuje společenskou realitu.
Nejenže stěžovatelka musela – rozhodla-li
se žalovat příslušná zdravotnická zařízení
– překonat onu všudypřítomnou a zažitou
představu o „nedotknutelnosti státu“, jenž
byl v tomto případě reprezentován oběma
poskytovateli zdravotní péče (není přitom
rozhodné, že takové vnímání zdravotnic-
kého zařízení, zvláště po změně společen-
ských poměrů neodpovídalo skutečnosti),
ale musela rovněž najít někoho, kdo by ji
při uplatňování jejích nároků poskytl od-
bornou pomoc – například lékaře, který by
byl ochoten zhodnotit rozsah poškození je-
jího zdraví.

Za povšimnutí stojí v této souvislosti
rovněž to, že i sám Nejvyšší soud, formu-
loval-li ve svém ústavní stížností napade-
ném rozhodnutí východiska, jež se posléze
stala určující pro nalézací a odvolací soud,
odkázal na svou relevantní judikaturu,
k níž ovšem dospěl až po roce 2000. Přitom
dostupná relevantní judikatura i literatura
z první poloviny devadesátých let minu-
lého století, týkající se předmětné proble-
matiky, není rozhodně tak jednoznačná,
tedy alespoň ve srovnání s judikaturou
vzpomenutou Nejvyšším soudem. Pokud
tedy ani obecné soudy neměly na otázky
spojené s promlčením v určitých případech
jednotný názor – jako se to stalo v případě
stěžovatelky (nalezly ho až v průběhu let) –

není možné, i s přihlédnutím k této skuteč-
nosti, nárokům stěžovatelky kvůli uplat-
něné námitce promlčení bez dalšího nevy-
hovět.

Na základě výše uvedeného lze tedy
shrnout, že dvojí, během soudního řízení
prokázané, pochybení lékařů (nejprve tedy
těch v nemocnici v H. a poté i těch ve Fa-
kultní nemocnici v H. K.), způsobilo dra-
matické zhoršení kvality života stěžova-
telky. Chtěla-li se stěžovatelka následně
v soudním řízení domoci alespoň náhrady
škody, musela čelit nejen této pro ni nové
a vysoce negativní životní situaci, jež ji
sama o sobě značně omezovala v kontaktu
s okolním světem a znesnadňovala jí usku-
tečnění patřičných právních kroků, ale mu-
sela se rovněž vyrovnávat se společenským
klimatem teprve se rodící demokracie, jež
nebylo ještě dostatečně připraveno k tomu,
aby bylo s to skutečně efektivně napra -
vovat takovéto dysfunkce společenského
systému.

Vznesl-li za této situace vedlejší účast-
ník proti nárokům stěžovatelky nemravnou
námitku promlčení a obecné soudy ji ve
svém rozhodování vzaly v úvahu a žalobě
stěžovatelky z toho důvodu nevyhověly,
pak má Ústavní soud za to, že obecné
soudy porušily zejména základní subjek-
tivní právo stěžovatelky garantované jí ze-
jména čl. 36 odst. 1 Listiny. Zásada souladu
práv, resp. jejich výkonu s dobrými mravy,
totiž představuje – jak již ostatně vyplývá
z výše uvedeného – významný princip,
který v odůvodněných případech dovoluje
sociálně citlivě reagovat na konkrétní so -
ciální fakta tak, aby právo skutečně mohlo
působit v souladu se spravedlnostními
představami, které ve společnosti panují
a neuzavíralo se do normativní, životu od-
cizené věže ze slonoviny. Aplikace prin-
cipu dobrých mravů tedy dává soudci pro-
stor pro uplatnění pravidel slušnosti. Pojem
dobré mravy nelze vykládat pouze jako
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soubor mravních pravidel užívaných jako
korektiv či doplňující obsahový faktor vý-
konu subjektivních práv a povinností, ale
jako příkaz soudci rozhodovat v souladu
s ekvitou, což ve svých důsledcích zna-
mená nastoupení cesty nalézání spravedl-
nosti (obdobně viz nález sp. zn. I. ÚS
643/04). Touto cestou se však obecné
soudy v právě projednávaném případě
podle mínění Ústavního soudu vůbec ne-
vydaly.

Z výše uvedených důvodů proto Ústav -
ní soud shledal ústavní stížnost důvodnou
a napadená rozhodnutí Okresního soudu
v Jičíně a Krajského soudu v Hradci Krá-
lové, v záhlaví citovaná, podle ustanovení
§ 82 odst. 1 a odst. 3 písm. a) zákona
o Ústavním soudu zrušil. Naopak, bylo-li
ústavní stížností navrhováno zrušení roz-
sudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2008,
čj. 25 Cdo 615/2006-674, musel Ústavní
soud ústavní stížnost v této její části pro 
nepřípustnost podle § 43 odst. 1 písm. e)
zákona o Ústavním soudu odmítnout.
V dalším řízení budou obecné soudy 
vázány právním názorem vysloveným
v tomto nálezu (srov. čl. 89 odst. 2 Ústavy)
a nikoli citovaným rozsudkem Nejvyššího
soudu.

15. Šikanózní výkon služebnosti

§ 484, 523 o. z. o.

Proti zápůrčí žalobě podle § 523
o. z. o. nelze se dovolávati služebnosti,
jež byla již z pozemkové knihy vyma-
zána. Šlo by o šikanosní výkon služeb-
nosti, zanikl-li již předmět (nádržka),
kvůli němuž byla služebnost vykoná-
vána. Služebnost, opravňující k chůzi
jen pro určité účely, nelze rozšiřovati na
chůzi k jiným účelům. Služebnost pro
dům již neexistující zanikla, třebas byla
do doby zboření domu již vydržena. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 26. 9. 1930,
sp. zn. Rv I 1527/29

Vážný č. 10172

Z odůvodnění:

Žalobci domáhali se na žalované, by
bylo uznáno právem, že žalovaná nemá
právo choditi ani jezditi s dětskými nebo
s malými uhelnými vozíky po zahradě ža-
lobců ani sama ani nechati choditi své pří-
buzné nebo ostatní spolubydlící v domech
čp. 448 a 165, že žalovaná jest proto po-
vinna v budoucnosti zanechati jakékoliv
chůze a jízdy s dětskými nebo s malými
uhelnými vozíky po zahradě žalobců, a to
jak sama, tak co se týče jejích příbuzných
nebo spolubydlících v domech čp. 448
a 165. 

Procesní soud prvé stolice žalobu za-
mítl, odvolací soud uznal podle žaloby. 
Důvody: 

Protože jde o žalobu podle § 523
o. z. o., bylo především na žalobcích, by
tvrdili a dokázali vlastnictví k parcele
č. kat. 209 a, že si žalovaná osobuje práva
v žalobě tvrzená. Ani vlastnictví žalobců
k řečené parcele, ani výkon těchto práv
chůze a jízdy nebyly žalovanou popřeny.
Bylo jen namítáno, že práva chůze a jízdy
nabyla vydržením. Pokud jde o odvolací
důvody nesprávného zhodnocení důkazů
a nesprávného právního posouzení věci, jež
žalobci provádějí souvisle, jest zdůrazniti,
že ani první soudce nerozlišuje přesně mezi
faktickou a právní stránkou případu. Prvý
soudce uvádí především jen výpovědi
skoro všech vyslechnutých svědků v jich
podstatném obsahu a zjišťuje pak na zá-
kladě těchto výpovědí, že se skutečně již
po více než 30 let po pozemku jezdilo
a chodilo i s M-ovým svolením, i bez něho.
Z tohoto zjištění však v právním ohledu 
vyplývá, že výkon chůze a jízdy, pokud
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k němu byl vždy vyžádán souhlas vlastníka
parcely č. kat. 209, nemohl vésti k vydrže -
ní, protože scházela pravá držba, která je
nutným předpokladem vydržení (§§ 1460
a 1464 o. z. o.). Nelze považovati za posta-
čitelné k vydržení práv chůze a jízdy tvr-
zených žalovanou, že snad různé jiné
osoby, než předchůdci žalované po parcele
chodili a jezdili. Neboť, ano jde o služeb-
nost ve prospěch nemovitostí, mohli samo-
zřejmě jen držitelé a vlastníci těchto nemo-
vitosti míti vůli k držení. Avšak právě
v tomto ohledu se důkaz žalované nezdařil,
neboť zejména svědci v tomto směru
v úvahu přicházející vypovídali vesměs ve
prospěch žalobců, že se jen se svolením
předchozích držitelů čp. 164 chodilo a jez-
dilo po parcele č. kat. 209. Jest zjištěno, že
dům čp. 165 od roku 1925 vůbec již ne-
existuje, že pro tento dům bylo jen právo
chůze k vodnímu korytu v blízkosti domu
čp. 357, kteréžto právo nemůže však již
přicházeti v úvahu, protože vodní koryto
již od roku 1903 neexistuje. V této souvi-
slosti budiž poukázáno k výpovědi svědka
Jindřicha L-a, podle níž je zjištěno, že toto
právo chůze bylo vykonáváno jen jako
právo chůze k vodnímu korytu a že dovoz
uhlí a pod. prováděny byly k domu čp. 165
od „untere Zeche“. Dále bylo při soudním
ohledání zjištěno, že dům čp. 448 byl po-
staven teprve v roce 1908, takže ohledně
tohoto domu již z toho důvodu třicetiletá
doba vydržecí nemohla vůbec ani uply-
nouti. Z výsledků jednání a průvodního ří-
zení vyplývá tudíž, že žalovaná strana ne-
nabyla vydržení služebnosti, jak ji tvrdí, ve
prospěch svých nemovitostí. Neboť jak již
zmíněno nepotvrdil žádný slyšený svědek,
že žalovaná strana, pokud se týče jejích
předchůdců, vykonávala takovou služeb-
nost déle než třicet roků, spíše se při správ-
ném ocenění důkazů objevuje, že před-
chůdce žalobců František M. vždy dbal na
to, by nedošlo k založení služebnosti přes
jeho zahradní parcelu č. kat. 209. K tomu
poukazuje jednak to, že opětně uzamkl

dvířka v plotu, jednak to, že jen s ohledem
na svůj přátelský poměr k předchůdci ža-
lované tomuto na jeho zvláštní žádost udí-
lel svolení k chůzi a k jízdě přes tuto par-
celu. Soudním ohledáním objasněn byl
skutkový děj i v tom směru, že žalovaná
strana nepotřebuje nutně tohoto východu
(výjezdu) přes pozemek žalobců, protože
má sama ze svého domu čp. 448 východ na
ulici chodbou. I když jest tato chodba tro-
chu tmavá a nerovná, jest přece jen dosti
velká (rozměrná) aby postačila pro oby-
čejné potřeby domu čp. 448. V právním
ohledu budiž znovu zdůrazněno, že se ža-
lovaná strana nemůže dovolávati nabytí
této služebnosti vydržením, neboť, nehle-
díc k tomu, že výsledky průvodního řízení
nepodaly důkazy o nabytí takovéto služeb-
nosti, neexistují vůbec již dům čp. 165
a vodní koryto, k němuž původně existo-
valo právo chůze, takže tato služebnost
musí býti považována za zaniklou; dále při-
chází v úvahu, že dům čp. 448, ohledně
něhož strana žalovaná uplatňuje teď
vlastně tuto služebnost, vystaven byl teprve
roku 1908, takže vydržecí doba vůbec by
ještě nebyla uplynula. Konečně budiž pou-
kázáno též na výpověď svědkyně Antonie
B-ové, která je předchůdkyní strany žalo-
vané. Svědkyně tato udala výslovně, že
sama nikdy nebyla toho mínění, že má
právo chůze nebo jízdy přes parcelu strany
žalované. Již z tohoto důvodu o sobě bylo
žalobě vyhověti, ano žalovaná strana má
držbu teprve od roku 1924 a její předchůd-
kyně výslovně prohlásila, že vůle k vy-
držení nikdy neměla. 

Nejvyšší soud nevyhověl dovolání.
Důvody:

Dovolatelka poukazuje na služebnost,
která byla v roce 1888 zřízena a záležela
v právu chůze z tehdejšího pozemku čís.
kat. 210/2 přes pozemek čís. kat. 209 a 210/1
k nádržce na veřejném statku. Ale na tuto
služebnost nemůže se dovolatelka odvolá-
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vati, ana byla z knihy pozemkové vyma-
zána (§ 444 a 445 o. z. o.). Zda knihovní
soud neměl podle obsahu listin povoliti její
výmaz [§ 94 čís. 3 a 99 a) knih. zák.], nelze
v tomto sporu řešiti; nápravu bylo zjednati
rekursem podle § 126 knih. zák. 

Ostatně odvolací soud poukazuje na
závažnou okolnost, že od roku 1903 ona
nádržka neexistovala. Nelze se domýšleti,
že si dovolatelka osobovala právo, by s ná-
dobou na vodu chodila na místo, kde dříve
byla nádržka, a pak se zase s prázdnou ná-
dobou vracela, což by bylo ostatně nepří-
pustné vzhledem k předpisu § 1295 druhý
odstavec o. z. o., ježto by šlo jen o šika-
nosní výkon služebnosti. 

Dovolatelka dále dovozuje, že tato slu-
žebnost tvořila základ k chůzi od domu
čp. 165 se stavební parcelou čís. kat. 38
a s pozemkem čís. kat. 210/2 přes pozemky
čís. kat. 201/1 a 209, a to tak, že i v roce
1901, kdy Antonín B., správně František M.
se svou manželkou smlouvou ze dne
13. listopadu 1901 prodal pozemek čís. kat.
210/1 a část pozemku čís. kat. 209 dluhu -
prostě Antonínu B-ovi, zůstala prý služeb-
nost dále váznouti na zbytku pozemku čís.
kat. 209 a že podle této služebnosti byli
majitelé a obyvatelé domu čp. 165, domu
čp. 448 a křídla postaveného na dřívějším
kuželníku oprávněni, i na dále ze svých
místností vycházeli na místo, kde byla
dříve kašna, tudíž na veřejnou cestu. Ale 
tu jest předem poukázati na předpis § 484
o. z. o., podle něhož nelze služebnost,
opravňující k chůzi jen pro určité účely (jen
pro vodu) rozšiřovati na chůzi k jiným úče-
lům a dokonce ve prospěch dalších nemo-
vitostí. Proto lze k námitce dovolatelky při-
hlížeti jen potud, pokud by se nabytí těchto
dalších oprávnění dalo opříti o vydržení
podle § 480 o. z. o. Ale odvolací soud pou-
kazuje správně v tomto směru k tomu, že
dům čp. 165 od roku 1925 již vůbec ne-
existuje. Tím zanikla by podle § 525 o. z. o.

služebnost chůze a jízdy pro tento dům,
i kdyby bylo zjištěno, že do doby zboření
již došlo k jejímu vydržení (§ 480 o. z. o.).
Pokud jde o součástky domu čp. 448, pou-
kazuje odvolací soud zase správně k tomu,
že tento objekt byl vystavěn teprve v roce
1908, a že tedy nemohla býti v jeho pro-
spěch služebnost vydržena (§ 1470 o. z. o.).
Tím padá celý podklad námitky, že žalo-
vaná nabyla vydržením služebnosti jízdy
a chůze po pozemku čís. kat. 209 ve pro-
spěch domů čp. 165 a 448.

16. Výkon služebnosti vozové
cesty

§ 484 o. z. o.

Je-li služebností vozové cesty přes
dvůr služebného statku panujícím stat-
kem usedlost jako hospodářské středi-
sko, z něhož se hospodaří na pozemcích
k ní patřících, nemusí býti vykonávání
oné služebnosti i pro pozemky později
přikoupené rozšířením služebnosti, ze-
jména nejde-li o zvětšení při pravidel-
ném hospodaření nepředvídatelné a ne-
dojde-li k podstatně vyššímu zatížení
služebného statku. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 11. 10. 1938,
sp. zn. Rv I 676/37

Vážný č. 17070

Z odůvodnění:

Žalobce, jenž jest knihovním vlastní-
kem a skutečným držitelem usedlosti
čp. 16 v R., k níž patří i stavební parcela
č. kat. 3 a dvůr, se na žalovaných domáhá
výroku, že žalovaní osobováním si služeb-
nosti vozové cesty k právě uvedené parcele
k účelu svážení sklizně s pozemků č. kat.
216/3 role a 215/1 louky, zasahují do ža-
lobcova práva vlastnického, že jsou po-
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vinni to uznati a takových jízd napříště se
zdržeti. K odůvodnění žaloby přednesl, 
že žalovaným přísluší služebnost vozové
cesty jen pro pozemky patřící původně
k usedlosti žalovaných, nikoli však i pro
shora uvedené pozemky nově přikoupené.
Soud prvé stolice zamítl žaloby. 

Odvolací soud uznal podle žaloby. 
Důvody:

Prvý soud je názoru, že žalovaní i je-
jich právní předchůdci nabyli služebnosti
vozové cesty přes žalobcův dvůr nikoliv
jen pro pozemky kmenové (pro něž však
služebnosti nepotřebují), ale že práva toho
nabyli též k jízdám na pozemky v opačné
straně k hospodářským účelům jejich use-
dlosti a jejich chalupy jako středu, odkud
své hospodářství provozují, a že nelze spa-
třovati rozšiřování služebnosti v tom, jezdí-
-li tudy i na pozemky přikoupené, neboť
jest jejich věcí, jak získané služebnosti uží-
vají. Právem vytýká odvolání napadenému
rozsudku právní mylnost. Nelze souhlasiti
s názorem prvého soudu, že v souzené věci
nejde o rozšiřování služebnosti. Žalovaní
nejezdí a nejezdili nikdy dvorem žalobce
na kmenové pozemky ani na pozemky le-
žící na straně opačné, při čemž by musili
jezditi na pozemky přes žalobcův dvůr,
nýbrž přes dvůr žalobcův jezdili při výkonu
této služebnosti k jiným hospodářským po-
třebám na náves a síť veřejných cest. Žalo-
vaní vyvozují nárok k jízdám přes služebný
dvůr na nyní přikoupené pozemky jen o to,
že dvorem jezdili na náves a odtud kamko-
liv k hospodářským účelům a že nerozšiřují
nyní služebnosti, jezdí-li po služebném po-
zemku i na přikoupené pozemky. Prvý
soud zjistil, že na opačné straně usedlosti
žalovaných před 30 až 40 lety patřilo k use-
dlosti žalovaných as 8 měr pozemků le -
žících na jiné straně, než jsou pozemky
gruntovní, na něž se mohlo jezditi jen ža-
lobcovým dvorem. Z všeho toho plyne, že
na straně, kde mají žalovaní nyní přikou-

pené pozemky, po dobu více jak 30 let po-
zemků neměli a že tudíž žalobcovým dvo-
rem na své pozemky nikdy nejezdili za
účelem hospodaření na nich a sklizně dvo-
rem nesváželi. Jde o služebnost vydrženou.
Rozh. č. 3568 Sb. n. s., jehož se odpůrci
dovolatele pro stanovisko prvého soudu
dovolávají, se na souzený případ nehodí,
neboť ono rozhodnutí má za podklad slu-
žebnost smluvenou. O výkonu služebnosti
dává pravidla ustanovení § 488 o. z. o. Ze
znění řečeného ustanovení jde najevo, že
jak o způsobu, tak o míře výkonu služeb-
nosti rozhoduje především úmluva, poté
jsou rozhodující disposiční ustanovení zá-
kona a potřeba panujícího pozemku. Ve
všech případech pak platí zásada, že ser -
vitus civiliter exercenda est. Z té zásady
nutno dovoditi, že § 484 o. z. o. zakazuje
zneužití práva co do výkonu i co do způ-
sobu výkonu a že přikazuje služebnosti zu-
žovati, nebo aspoň zůstati při poslední míře
a způsobu výkonu. To předpokládá šetrný
výkon služebnosti co do způsobu i míry vý-
konu. Z toho plyne, že služebnost vozové
cesty nesmí býti rozšířena na pozemky na-
byté k panujícímu statku později. Pro to
mluví i to, že bude z přikoupených po-
zemků sváženo obilí přes žalobcův dvůr
a že tím bude ztíženo vlastní užívání dvora,
neboť právě ve žních, kdy se s polí sváží
a sám žalobce dvora nejvíce potřebuje pro
svoje potřeby, bude více omezen výkonem
služebnosti při svážení úrody s polí žalova-
ných, bude musiti na svém dvoře nechati
místo pro průjezd, ač místa toho i sám nej-
více potřebuje, a nutno proto jízdy povozy
s obilím pokládati za služebný dvůr daleko
více zatížený, než když se projede dvorem
povozem v jiné době. Dovolávají-li se ža-
lovaní i toho, že přes žalobcův dvůr jezdil
i na pozemky na opačné straně usedlosti,
pak zapomínají, že v tom směru, jak prvým
soudem jest zjištěno, činili tak před 30 až
40 lety, od té doby tam nejezdili a proto
podle § 1479 o. z. o. nastalo promlčení
práva na jízdy na pozemky na uvedené
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straně. Nemohou proto ani z té skutečnosti
vyvozovati právo výkonu služebnosti na
pozemky později přikoupené. 

Nejvyšší soud obnovil rozsudek soudu
prvé stolice. Důvody:

Těžiště sporu je v řešení otázky, zda 
lze spatřovati nedovolené rozšiřování 
(§ 484 o. z. o.) práva služebnosti vozové
cesty přes žalobcův dvůr č. kat. 3 v R. v tom,
že žalovaní, jimž služebnost ta přísluší jako
vlastníkům usedlosti č. 17 v R., jezdí přes
uvedený dvůr i za účelem hospodaření na
pozemcích ve výměře asi 12 mír, jež si při-
koupila teprve v roce 1936. 

Správně uvádí odvolací soud, že podle
ustanovení § 484 o. z. o. nesmějí služeb-
nosti býti rozšiřovány, nýbrž spíše, pokud
to jejich povaha a účel zřízení dovoluje,
musejí býti zúžovány. Při tom ovšem třeba
míti i na zřeteli, že za rozšíření služebnosti
nelze míti každé zvýšení užívání, k němuž
došlo pravidelným hospodářským využitím
panujícího statku, nýbrž jen takové zvět-
šení nebo účelové přeměnění panujícího
statku, jež nemohlo býti předvídáno a jež
s sebou přináší podstatně vyšší zatížení slu-
žebného statku, než s kterým mohlo býti
počítáno (rozh. č. 2745, 9365 Sb. n. s.).
O takový případ však v souzené rozepři
nejde, jak bude níže vyloženo. 

Žalobce neupírá žalovaným jako vlast-
níku usedlosti č. 17 v R. právo služebnosti
vozové cesty přes jeho dvůr č. kat. 3 v R.
na náves a odtud dále na síť veřejných cest.
Podle toho je tu tedy panujícím statkem do-
tčená usedlost jako hospodářské středisko,
z něhož jsou pozemky k ní patřící vzdělá-
vány a na nich hospodařeno. Lpí tedy
právo to na usedlosti jako středu, z něhož
se provozuje domácí a polní hospodářství,
a nositelem práva nejsou samy pro sebe
jednotlivé pozemky, které k tomuto hospo-
dářství patří. Z toho hlediska je třeba vy-

cházeti při posuzování obsahu, rozsahu
a způsobu vykonávání, jakož i naskytnuvši
se zde otázky rozšiřování služebnosti.
Podle panujících právních a hospodářských
poměrů není však obyčejná selská usedlost,
o jakou v souzeném případě jde, žádnou
nezměnitelnou hospodářskou jednotkou
a zůstává taková usedlost stále touž hospo-
dářskou jednotkou, i když se nějaké po-
zemky od ní odprodají, nebo naproti tomu
k ní přikoupí, anebo se do pachtu přiberou.
Ovšem hledíc na ustanovení § 484 o. z. o.
nesmí usedlost ta přikoupením nebo pro-
pachtováním dalších pozemků nabýti tako-
vého rozsahu, který při pravidelném hos-
podaření nebylo lze předvídati a který 
by měl v zápětí podstatně vyšší zatížení
služebného statku, než s kterým formál-
ně mohlo býti počítáno (rozh. č. 3568,
5892 Sb. n. s.). V té příčině není mezi slu-
žebností zřízenou smlouvou a služebností
nabytou vydržením v podstatě žádného
rozdílu. 

Podle přednesu stran patřilo k usedlosti
žalovaných, jež je panujícím statkem, až do
roku 1904 asi 96 mír pozemků. Uvedeného
roku bylo od této usedlosti odprodáno asi
8 mír, takže měla nadále asi 88 mír, a to až
do roku 1936, kdy žalovaní přikoupili asi
12 mír. Přikoupení 12 mír pozemků k use-
dlosti o 88 mírách za dobu asi 30 let nelze
pokládati za takové její zvětšení, jež by při
pravidelném hospodaření bylo možno
předvídati. To tím méně, když se ono při-
koupení jeví vpravdě jen jako vyrovnání
úbytku nastavšího odprodejem roku 1904.
Nezáleží na tom, že přikoupené pozemky
jsou na opačné straně než ostatní pozemky
patřící k usedlosti a že za účelem hospoda-
ření na nich jezdí žalovaní přes dvůr ža-
lobců, neboť na téže straně jest i oněch
8 mír, jež byly v roce 1904 odprodány,
a pak, jak již bylo svrchu vyloženo, nejsou
nositelem práva služebnosti jednotlivé 
pozemky patřící k usedlosti, nýbrž used-
lost sama jakožto hospodářské středisko,
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z něhož jest na oněch pozemcích hospoda-
řeno. Proto nelze mluviti ani o promlčení
práva na jízdy na pozemky na té straně, jak
mylně má za to soud odvolací. 

Jak z toho, co bylo vyloženo, jest vi-
děti, nejde v souzené věci o nepředvídané
zvětšení panujícího statku, nedošlo také
k podstatně vyššímu zatížení služebního
a proto nelze mluviti ani o nedovoleném
rozšiřování služebnosti ve smyslu ustano-
vení § 484 o. z. o. Neposoudil tudíž odvo-
lací soud věc po právní stránce správně
a bylo proto oprávněnému dovolání vyho-
věno a rozhodnuto, jak se stalo.

17. Šikanózní jednání
spoluvlastníka

§ 523, 837, 1038, 1238 o. z. o.

Provedl-li spoluvlastník nástavbu
společného domu bez svolení (proti vů-
li) druhého spoluvlastníka, jest tento
oprávněn domáhati se na stavebníku, by
obnovil dřívější stav. Jde tu o žalobu zá-
půrčí podle §u 523 o. z. o. Spoluvlastník
(manžel) nebyl oprávněn k nástavbě ani
podle §u 1238 o. z. o. ani podle §u 837
o. z. o. Obdoby §u 1038 o. z. o. nelze tu
použíti. Pokud nejde o šikanosní jednání
se strany žalujícího spoluvlastníka. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 11. 5. 1927,
sp. zn. Rv I 310/27

Vážný č. 7050

Z odůvodnění:

Žalující manželka a žalovaný manžel
jsou spoluvlastníky domu, každý jedné po-
lovice. Manželovi byla výměrem městské
rady ze dne 12. září 1925 povolena ná-
stavba společného domu, s níž byl započal
ještě před stavebním povolením a v níž po-

kračoval po povolení. Dříve ještě, než ná-
stavba byla stavebním úřadem povolena,
vyzval právní zástupce manželky dopisem
ze dne 28. srpna 1925 žalovaného, by za-
počatou stavbu zastavil, a při tom ho upo-
zornil, že stavba bez souhlasu manželky
nesmí býti provedena. Usnesením okres-
ního soudu ze dne 24. září 1925, které bylo
sice usnesením krajského soudu jako re-
kursního změněno, ale rozhodnutím nej-
vyššího soudu ze dne 25. listopadu 1925,
R I 940/25, č. 5488 Sb. n. s. zase obnoveno,
bylo manželce proti manželovi povoleno
zatímní opatření zákazem pokračování ve
stavbě. Přes tento zákaz manžel nástavbu
dokončil a byl mu proto usnesením okres-
ního soudu ze dne 4. května 1926 uložen
podle §§ 384 a 355 exekučního řádu peně-
žitý trest 1 000 Kč. 

Žalobkyně domáhá se žalobou, o niž tu
jde, podanou dne 2. října 1925, obnovení
předešlého stavu, opírajíc se o to, že žalo-
vaný svémocně provedenou nástavbou 
porušil její právo spoluvlastnické. Oba
nižší soudy žalobu zamítly, odvolací soud
z těchto důvodů: 

Odvolací soud sdílí názor soudu prvé
stolice, že žalovaný nebyl oprávněn bez
svolení žalobkyně přestavěti společný
dům. Žalovaný sám netvrdil, že mu žalob-
kyně výslovně udělila svolení k přístavbě
domu, a opřel své právo hlavně o to, že
podle §u 1238 o. z. o. jako manžel k jed-
nání tomu byl zmocněn. K tomuto názoru
však přisvědčiti nelze, neboť přístavba
k domu jest spojena se značným nákladem
a jest podstatnou změnou majetku man-
želky, ve kterémžto případě § 1008 o. z. o.
vyžaduje zvláštní zmocnění. K tomu při-
chází, že manželka dopisem ze dne
30. srpna 1925, dříve ještě, než městský
úřad udělil povolení k přístavbě, oznámila
manželu (žalovanému), že s přístavbou tou
srozuměna není. Podle § 828 o. z. o. nesmí
však žádný podílník bez svolení ostatních
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podílníků na společné věci učiniti změnu,
kterou by se dotýkal podílu druhého podíl-
níka. Ani jako správce společného stat-
ku nesměl žalovaný prováděti tak podstat-
nou změnu bez výslovného svolení ostat-
ních podílníků. Jest proto míti za to, že 
žalovaný svémocně provedenou přestav-
bou porušil ustanovení druhého odstavce
§ 828 o. z. o.

Přes to nebylo vyhověti odvolání.
Právní následky, spojené s porušením dru-
hého odstavce § 828 o. z. o. nejsou uve-
deny v 16. hlavě o. z. o. a dlužno proto
v případě tomto použíti zákonných ustano-
vení, týkajících se podobných případů. Jest
nesporno, že žalovaný nejen bez zvláštního
svolení žalující, nýbrž, jakž plyne z dopisu
ze dne 30. srpna 1925, i proti vůli její pro-
vedl přístavbu. § 1038 o. z. o. ustanovuje,
že v případě, kde není jasno, že prospěch
jednání bez příkazu jest převážným, anebo
kde jednatel učinil svémocně na cizí věci
tak důležité změny, že druhý nemůže jí
upotřebiti k účelům původním, jest jednatel
bez příkazu povinen, by věc na svůj náklad
uvedl v předešlý stav, nebo není-li to
možno, by mu dal zadostiučinění. Žalující
obmezila se na to, žádati navrácení domu
v předešlý stav. Aniž by bylo zapotřebí sly-
šeti znalce z oboru stavitelského, jest
patrno, že by se navrácení v předešlý stav
mohlo uskutečniti jenom tím, že by se stře-
cha a přístavba opět rozbourala a pak dům
opět v dřívější stav uvedl. Tento způsob na-
vrácení v předešlý stav není tedy absolutně
nemožným, lze jej však aspoň poznačiti za
relativně nemožný, neboť nelze toto navrá-
cení v předešlý stav provésti bez značného
porušení domu a bez nepoměrných ná-
kladů. 

Důvod, pro který žalobkyně přístavbu
považuje pro sebe za neprospěšnou, že
totiž žalovaný provedl přístavbu, aby získal
pro sebe a svou milenku byt, jest zřejmě li-
chým, neboť podle §§ 833–835 o. z. o. ža-

lobkyně nemusila by svoliti k takovému
použití přistaveného bytu. Škoda a újma,
které by byly spojeny s odstraněním pří-
stavby provedené s velkým nákladem jsou
tak citelné a značné a příčí se toto odstra-
nění tak zřejmě zájmům spolumajitelů
domu, že dlužno považovati navrácení
v předešlý stav za relativně nemožné 
(obdoba § 1447 o. z. o.). Žalobkyně podle
§ 1038 o. z. o. mohla žádati plné zadosti-
učinění, mimo to po případě měla na vůli
použíti výhod § 1040 o. z. o., totiž odepříti
žalovanému jako jednateli bez příkazu ve-
škeru náhradu za náklad na přístavbu uči-
něný, protože (žalobkyně) tvrdí, že pří-
stavbu tu provedl proti její vůli, projevené
dopisem ze dne 30. srpna 1925. Dlužno
také k tomu poukázati, že kdyby skutečně
podle vůle žalobkyně přístavba odstraněna
byla, byla by zodpovědná pro zřejmou
škodu tím způsobenou podle posledního
odstavce § 1295 o. z. o.

Nejvyšší soud změnil rozsudky obou
nižších soudů v ten rozum, že uznal žalo-
vaného povinným obnoviti stav domu, jaký
byl před počátkem nástavby, a to do tří mě-
síců. Důvody:

Podle zjištění nižších soudů nesvolila
manželka k nástavbě, naopak oznámila
manželovi dopisem ze dne 28. srpna 1925,
že není srozuměna se stavbou. Přes to, že
oba nižší soudy uznávají, že žalovaný po-
rušil spoluvlastnické právo manželčino
(§ 828 o. z. o.), nevyhověly žalobě. První
soud učinil tak jen z důvodů vhodnosti,
uváděje, že při všeobecné bytové tísni
nelze vyhověti žalobě, protože by to odpo-
rovalo zdravému rozumu, dobrým mravům
a veřejným zájmům. Odvolací soud snažil
se sice opříti svůj potvrzující rozsudek
o nějaké zákonné předpisy, zejména o ob-
dobu §§ 1038 a 1447 o. z. o., ale uplatnil
v podstatě také jen důvody vhodnosti
a účelnosti, uváděje, že „škoda a újma,
které by byly spojeny s odstraněnim pří-
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stavby, s velikým nákladem provedené,
jsou tak citelné a značné a příčí se toto od-
stranění tak zřejmě zájmům spolumajitelů
domu, že nutno považovati navrácení
v předešlý stav za relativně nemožné.“
Rozsudky ty nelze uvésti v soulad se zá -
konem. 

Lze bez dalšího přiznati, že soudy, ma-
jíce za nynějších bytových poměrů rozho-
dovati rozepře tohoto druhu, jsou na rozpa-
cích, mají-li vyhověti předpisům psaného
práva, či požadavkům vhodnosti a účel-
nosti. Ale ať rozhodnou tak aneb onak,
nikdy se nevyhnou rozporu s návrhy té neb
oné strany a nikdy se nevyhnou nepříznivé
kritice zastánců toho neb onoho názoru
(srv. na př. nepříznivou kritiku rozh. nejv.
soudu čj. Rv I 1046/25, čís. 5116 Sb. n. s.
ve článku „Co jest proti dobrým mravům“
v Českém Právu z roku 1926, čís. 1). V ta-
kových případech nezbývá soudu než po-
stupovati podle zákona, a to i za cenu výtky
nechápavosti potřeb životních. 

Žaloba, o niž tu jde, jest podle své
právní povahy žalobou zápůrčí podle ob-
doby §u 523 o. z. o., kterou podala spolu-
vlastnice jedné polovice na spoluvlastníka
druhé polovice domu pro porušení spolu-
vlastnického práva samovolným nakládá-
ním společnou věcí a jíž se domáhá toho,
by žalovaný upustil od takového samovol-
ného zasahování do její právní oblasti a ob-
novil předešlý stav (srv. Randa, Právo
vlastnické, str. 303, Ehrenzweig, I., 2,
str. 333 a také rozhodnutí čís. 4333, 5546
a 5570 Sb. n. s. co do žalobní prosby při ža-
lobě zápůrčí). Že jest přípustnou i zápůrčí
žaloba jednoho spoluvlastníka proti dru-
hému, jest v nauce i v praxi uznáno (srv. na
př. Randa, Právo vlastnické str. 83 a 298
a rozhodnutí čís. 4017 a 5432 Sb. n. s.).
Nutno tedy jen zkoumati, zda jsou
i v tomto případě splněny zákonné pod-
mínky zápůrčí žaloby. O tom nelze po -
chybovati. 

Nejvyšší soud vyslovil již v rozhod-
nutí, jímž obnovil usnesení prvního soudu
o povolení zatímního opatření, že při spo-
luvlastnictví jest jen právo děleno a nikoli
hmotná věc, že spoluvlastník nesmí samo-
volně nakládati ani nejmenší hmotnou část-
kou společné věci a že k nakládání věcí
nebo jakoukoli hmotnou její částí jest třeba
spojené vůle všech spoluvlastníků. Nemo-
hou-li se spoluvlastníci dohodnouti, nesmí
žádný z nich provésti samovolně změnu 
ve společné věci (§ 828 o. z. o.), nýbrž
musí se zachovati podle předpisů §§ 833 
až 835 o. z. o. Každý spoluvlastník jest 
ovšem oprávněn libovolně nakládati svým
ideálním podílem (§§ 361 a 829 o. z. o.),
ale to se obmezuje jen na nakládání právní,
kdežto věcí samou nesmí žádný z nich sa-
movolně nakládati a ostatní podílníky před
hotovou věc postaviti, protože věc není jen
jeho, nýbrž také cizí, protože tedy zasahuje
i do cizích práv, takže celou věcí mohou
nakládati jen všichni podílníci společně 
ve vzájemném souhlasu (§ 828 o. z. o.),
nebo sice jeden, ale se svolením všech 
(§ 837 o. z. o.), nebo se svolením soudu 
(§ 835 o. z. o.). Svémocné zásahy porušují
spoluvlastnická práva jiných a odůvodňují
zápůrčí žalobu. To jest i s hlediska potřeb
života jasné, neboť jinak mohl by spolu-
vlastník s nepatrným podílem daleké vět-
šině ostatních spoluvlastníků vnutiti jaké-
koliv změny společné věci, které by snad
odpovídaly jeho zájmům, ale neodpovídají
zájmům ostatních spoluvlastníků. 

Že v tomto případě šlo o změnu v pod-
statě věci a k tomu ještě změnu důležitou,
o tom při nástavbě domu nelze pochybo-
vati. Tím jest již také vyvrácena námitka
žalovaného, že prý byl jako manžel podle
§u 1238 o. z. o. oprávněn k nástavbě i jmé-
nem manželky. I kdyby tu nebylo skuteč-
nosti, že manželka stavbě písemně odporo-
vala, a další skutečnosti, že manželé žijí již
po delší dobu odloučeně a v nepřátelství,
byl by podle §u 1238 o. z. o. manžel opráv-
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něn jen ke správě majetku manželčina, ale
nikoli ke změnám v podstatě věci, tedy ke
změnám ve kmenovém jmění. 

Také domněnka §u 837 o. z. o., že sku-
tečný správce společné věci se pokládá za
zmocněnce všech spoluvlastníků, platí jen
potud, pokud některý spoluvlastník tomu
neodporuje, což vychází na jevo nejen 
z §u 837 o. z. o., ale také z §u 1020 o. z. o.
Žalovaný, nezachovav se podle předpisů
§§ 833 až 835 o. z. o., porušil svémocně
spoluvlastnické právo manželčino jedno-
stranným nakládáním s domem a musí tedy
nésti toho následky. Na tom nemohou nic
změniti ohledy účelnosti a vhodnosti.
Zájmy žalovaného, který se prohřešil proti
zákonu, nelze chrániti, a zájmy žalobkyně
chrániti netřeba, protože si toho nepřeje
a přeje si naopak provésti své právo do
krajnosti. Bude její věcí, by uvážila, zda
jest v jejím hospodářském zájmu, by trvala
na nuceném provedení rozsudku. 

Předpisy, o něž odvolací soud chtěl
svůj rozsudek opříti, nehodí se na tento pří-
pad. Obdoby jiných zákonných předpisů 
(§ 7 o. z. o.) není tu vůbec třeba, protože
pro souzený případ má zákon zvláštní před-
pisy. Mimo to předpis §u 1038 o. z. o. nedo-
padá, protože žalobce provedl nástavbu pře-
dem ve vlastním zájmu a nikoli v úmyslu, by
opatřoval zájmy spoluvlastnice, nešlo mu
o samovolné obstarávání cizích věcí v cizím
zájmu, třebaže v důsledku poměru spolu-
vlastnického jsou v příčině domu zájmy
obou stran úzce spjaty. Ale, i kdyby šlo o ob-
dobu §u 1038 o. z. o., musil by také podle
tohoto předpisu žalovaný předešlý stav ob-
noviti a škodu plně nahraditi; škoda však se
nahrazuje podle §u 1323 o. z. o. v první řadě
tím, že se vše vrátí do předešlého stavu. Že
tu nelze mluviti o naprosté nemožnosti 
plnění, uznává i odvolací soud.

Žalovaný namítal v první stolici také,
že žaloba jest pouhou šikanou, protože byla

podána v době, kdy se již po několik týdnů
stavělo, a protože se domáhá obnovení
předešlého stavu, což by bylo spojeno
s velkými a zbytečnými útratami. I s touto
námitkou nutno se vypořádati, když dovo-
lací soud žalobě vyhovuje. Netřeba tu řešiti
otázku, zdali šikanosní výkon práva má za
následek jen povinnost k náhradě škody
podle §u 1295 druhý odstavec o. z. o. v do-
slovu třetí novely, či zdali může vésti
k tomu, že by soud k takovému výkonu
práva vůbec pomocné ruky neposkytl. Ať
žalovaný mínil svou námitku tak neb onak,
nikdy není v právu. V prvním případě by
mu zbyl nárok na náhradu škody, o který
v tomto sporu nejde. Ve druhém případě
pak nemůže soud žalobkyni pomoci ode-
příti, protože z celého stavu věci je zjevno,
že jen žalovaný se přivedl do situace, ve
které jest, a že žalobkyně od prvopočátku
marně se bránila svémocným zásahům 
žalovaného do jejího spoluvlastnického
práva, že žalovaný jejích námitek a obran
nedbal a ve svém jednání pokračoval, takže
jen sobě musí následky přičísti. Již dopi-
sem ze dne 28. srpna 1925 upozorňoval
právní zástupce žalobkyně jejího žalova-
ného manžela, že stavba není úředně povo-
lena, že musí býti hned zastavena a že
nesmí býti bez svolení spoluvlastnice pro-
váděna. V té době žalovaný stavebního po-
volení ještě neměl a, prováděl-li nástavbu
přece, porušil předpis § 40 stav. řádu ze dne
8. ledna 1889, č. 5 z. z. pro Čechy. Povo-
lení bylo dáno až 12. září 1925, ale v té
době znal žalobce již odpor své manželky
a měl se podle toho zaříditi. Dne 25. září
1925 byla mu doručena soudní zápověď
další stavby, ale ani té nedbal a nástavbu
provésti dal. Jak tu možno mluviti o šikaně
manželky, když žalovaný stůj co stůj pro-
vedl svou? Neznamenalo by to spíše chrá-
niti porušování práva proti obraně práva?
Tak tedy ani tato námitka nemá významu.
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18. Nedostatek zájmu na zrušení
spoluvlastnictví

§ 830, § 1295 odst. 2 o. z. o.

Právo spoluvlastníka žádati zrušení
spoluvlastnictví je bezpodmínečné po -
tud, že se nevyhledává, aby spoluvlast-
ník prokazoval svůj zájem na zrušení
spoluvlastnictví. Z případného nedo-
statku zájmu žalobce na zrušení spolu-
vlastnictví nelze ještě usuzovati, že by 
se domáhal zrušení spoluvlastnictví
v úmyslu způsobiti žalovanému spolu-
vlastníku škodu. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Česko-
slovenské republiky ze dne 12. 5. 1939,
sp. zn. Rv II 104/39

Vážný č. 17300

Z odůvodnění:

Proti žalobě na zrušení spoluvlastnictví
k nemovitosti namítla žalovaná mimo jiné
též, že žaloba je podána v nevčas a v ne-
prospěch žalované, protože na nemovitos-
tech jest vloženo právo požívací ve pro-
spěch žalobců, kteří mohou býti ještě
dlouhá léta živi, takže je vyloučeno, že by
se někdo o takovou nemovitost, kterou ne-
může hned užívati, zajímal a ji kupoval.
Také za současné hospodářské krise klesly
ceny nemovitostí, mezi lidmi není peněz,
takže by nemovitosti nikdo nekupoval. 

Nižší soudy uznaly podle žaloby. 

Nejvyšší soud nevyhověl dovolání.
Důvody:

Předpis § 830 o. z. o. ustanovuje, že
spoluvlastník může zpravidla žádati i zru-
šení spoluvlastnictví, nikoli však nevčas
nebo na újmu ostatních. Toto právo spolu-
vlastníkovo jest bezpodmínečné v tom
směru, že se nevyhledává, aby spoluvlast-

ník prokazoval svůj zájem na zrušení spo-
luvlastnictví (srov. Klang, Komentár II/1,
str. 866; Rouček-Sedláček, Komentář III,
str. 605). Z případného nedostatku zájmu
žalobců na zrušení spoluvlastnictví nelze
ještě usuzovati, že by se domáhali zrušení
spoluvlastnictví v úmyslu, aby žalované
způsobili škodu. Ostatně šikanosní jednání
žalobců mohlo by býti jen právním důvo-
dem k náhradě případné škody (srov.
č. 12349 Sb. n. s.), nelze je však namítati
proti výkonu práva, zákonem žalobcům
propůjčeného. Ve svém právu domáhati se
zrušení spoluvlastnictví jest spoluvlastník
omezen zákonem jen v tom směru, že se
nemůže domáhati zrušení spoluvlastnictví
nevčas nebo na újmu ostatních. Dovolací
soud však odůvodnil již ve svém zrušova-
cím usnesení ze dne 7. dubna 1938, že
v souzené věci nebrání nároku žalobců na
zrušení spoluvlastnictví ani požívací právo
váznoucí na nemovitosti ani nynější hospo-
dářská krise, kterýmižto konkrétními ná-
mitkami se bránila žalovaná proti žalob-
nímu nároku s hlediska právě uvedeného.

19. Návrh na zrušení
a vypořádání podílového
spoluvlastnictví příčící 
se dobrým mravům nebo 
zákazu zneužití

§ 3 odst. 1, § 141 obč. zák.

Návrh spoluvlastníka (spoluvlast-
níků) na zrušení a vypořádání podílo-
vého spoluvlastnictví nelze zásadně za-
mítnout. 

Pokud by však vzhledem k okolnos-
tem případu bylo zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví v rozporu se
zásadami občanskoprávních vztahů, jak
je uvádějí článek VI a článek VII občan-
ského zákoníku, může soud návrh na

Občanské právo
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