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1. Úvod 

   

 Cílem této práce je analyzovat vybrané otázky související s problematikou postoupení 

pohledávky. Vzhledem k šíři této problematiky jsem se rozhodl podrobněji pojednat pouze o 

několika vybraných tématech, která mohou v podnikatelské praxi vyvolávat sporné otázky a 

která podle mého názoru nejsou dosud naukou dostatečně řešené. Naproti tomu úvodní 

výklady o institutu postoupení pohledávky a pohledávce jako předmětu postupu omezím 

pouze na nezbytný základní přehled, jehož účelem je jen uvedení čtenáře do kontextu, 

nikoliv snaha o vlastní originální odborná zjištění. 

 Obchodní zákoník neobsahuje zvláštní úpravu smluvního postoupení pohledávky, 

nicméně s tímto institutem souvisí sporné otázky, které budou nejčastěji vyvstávat právě v 

obchodních vztazích. Tato optika pro mě tedy byla jedním z kritérií pro výběr témat, o nichž 

budu v této práci pojednávat. Druhým kritériem bylo mé ryze subjektivní hodnocení toho, 

které dílčí problémy institutu postoupení pohledávky ve mně při předběžném studiu vyvolaly 

otázky, na které mi běžná komentářová literatura neposkytla uspokojivé odpovědi a které 

tedy nabízejí dostatečný prostor pro vlastní analýzu.    

 Prvním tématem, na které se v práci zaměřím, je problematika postupování budoucích 

pohledávek, zejména otázka dostatečné určitosti vymezení postupované budoucí pohledávky 

v postupní smlouvě. Souvisejícím tématem, které zůstává dosud v odborné literatuře 

prakticky nepopsáno, je problematika globální cese a dostatečně určitého vymezení souboru 

pohledávek v postupní smlouvě. 

 Dále se budu věnovat možnosti využití globální cese při faktoringu a v této 

souvislosti rovněž popíši základní rysy faktoringové operace.   

 Dalším z témat, které považuji z hlediska podnikatelské praxe za mimořádně 

relevantní, je problematika notifikace dlužníka. Zejména hodlám analyzovat právní postavení 

dlužníka v souvislosti s možností oznámení, případně prokázání neplatné postupní smlouvy. 

 Poslední spornou oblastí, na kterou se ve své práci zaměřím, je otázka okruhu práv, 

která přechází spolu s pohledávkou, zejména výkladu pojmu „práva spojená s pohledávkou“.  

 Při analýze vybraných témat zohledním zejména judikaturu Nejvyššího soudu, mým 

cílem však není předložit čtenáři vyčerpávající přehled judikatury týkající se jednotlivých 

analyzovaných témat, judikaturu budu tedy uvádět v rozsahu, který pokládám za nezbytný k 

doložení svých závěrů. 
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 Jako další pramen využiji výsledky práce Komise pro evropské smluvní právo,  

vedené profesorem Landem, shrnuté v publikaci Principy evropského smluvního práva. 

Principy formulované komisí představují nejen významné teoretické dílo, ale rovněž i do 

jisté míry autoritativní kodifikaci obecných právních principů, které se prolínají právními 

řády západní právní kultury. Jako takové je ve své argumentaci využívá i Ústavní soud ČR.1 

 

2. Podstata institutu postoupení pohledávky a úprava v českém právním 

řádu 

 

 Postoupení pohledávky (cese) je změna závazkového právního vztahu v osobě 

věřitele. Právním důvodem cese může být buď smlouva - potom hovoříme o tzv. cesi 

dobrovolné (cessio voluntaria) - nebo jiný právní důvod (tzv. cese nucená, cessio necessaria). 

Tímto jiným právním důvodem může být zákon2 (tzv. cessio ex lege) nebo rozhodnutí orgánu 

veřejné moci3 (cessio judiciaria). V této práci se budu zabývat výhradně smluvním 

postoupením pohledávky, které upravuje občanský zákoník v § 524 - § 530. 

 Podstatou smluvního postoupení pohledávky je tedy změna závazku v osobě věřitele 

na základě písemné smlouvy mezi původním věřitelem (postupitelem, cedentem) a věřitelem 

novým (postupníkem, cessionářem). Souhlas dlužníka není k postoupení pohledávky třeba, 

nicméně předchozí dohoda dlužníka s věřitelem o nemožnosti postoupení pohledávky 

(pactum de non cedendo) může možnost postoupení pohledávky vyloučit.  

 Důležité je uvědomit si, že předmětem postupní smlouvy není celý závazkový právní 

vztah, ale pouze pohledávka. Jak uvádí profesor Eliáš: „postupník přijímá cesí na dosavadní 

obligaci účast jen v tom rozsahu, v jakém se postoupení uskutečnilo a mohlo uskutečnit.(…) 

Je-li tu kupní smlouva, může prodávající cedovat postupníkovi své právo na zaplacení kupní 

ceny, nemůže však na něho cesí přenést i svou povinnost dodat předmět koupě. K tomu již 

smlouva o postoupení pohledávky není způsobilý institut, a mělo-li by se docílit takového 

výsledku, musela by se cese kombinovat s intercesí.“4 Návrh nového občanského zákoníku 

počítá s právním institutem, který by umožnil nahrazení postupitele postupníkem v celém 

závazkovém právním vztahu - jedná se o tzv. postoupení smlouvy.5 

                                                 
1 Například rozhodnutí Ústavního soudu z 10. července 2008, I. ÚS 436/05 
2 Například dědění (§ 460 a násl. OZ, § 579 odst. 2 OZ), prodej podniku (§ 477 a násl. obchodního zákoníku) 
3 Například přikázání pohledávky (§ 303 a násl. občanského soudního řádu)  
4 Eliáš, K.: Komentář, str. 1496 
5 § 1633 návrhu nového občanského zákoníku 
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 Obchodní zákoník neobsahuje vlastní úpravu smluvního postoupení pohledávky, pro 

obchodní závazkové vztahy se tedy využije úprava obsažená v občanském zákoníku. Zvláštní 

ustanovení obsahuje obchodní zákoník ve vztahu k započtení pohledávky (§ 358 - § 364 

ObchZ) a dále upravuje některé případy nucené cese (například v souvislosti s již zmíněným 

prodejem podniku). 

  

3. Pohledávka jako předmět postupu  

 

 Předmětem postupu je pohledávka, tedy právo věřitele na plnění od dlužníka, 

vznikající ze závazkového právního vztahu (§ 488 OZ). Spolu s pohledávkou ovšem přechází 

i příslušenství a všechna práva s ní spojená (§ 524 odst. 2 OZ). Rozsahem těchto práv se 

budu zabývat osmé kapitole. Pohledávka zásadně přechází na postupníka v tom stavu a 

rozsahu, v jakém svědčila postupiteli v okamžiku postupu,6 přičemž postupník nenabývá 

pouze samotnou pohledávku, ale spolu s ní i legitimaci k jejímu uplatnění a úplnému výkonu, 

včetně oprávnění pohledávku v době splatnosti uplatnit a vymáhat před soudem.7 V úvahu 

ovšem připadá i postoupení částečné, v takovém případě vstupuje postupník do závazkového 

právního vztahu v rozsahu, v jakém došlo k převodu.8 

 Prof. Eliáš vymezuje možný předmět postupu tak, že „postoupit lze pohledávku, která 

je převoditelná, která věřiteli vlastnicky náleží a není speciálním zákonným zákazem z 

cedování vyloučena.“9 Zásadně lze tedy postoupit pouze pohledávku existující (výjimkou je 

zde problematika postoupení budoucí pohledávky, které se budu věnovat ve zvláštní 

kapitole), nelze postoupit pohledávku již zaniklou.  

 Z hlediska možnosti postupu je irelevantní, je-li pohledávka dosud nesplatná, 

případně je-li pohledávka sporná.10  

  

3.1 Které pohledávky nelze postoupit?  

 Výčet pohledávek, které nelze podle českého práva platně postoupit, je obsažen v  

§ 525 OZ. Z postupu jsou vyloučeny následující pohledávky: 

 

                                                 
6 Tedy například jako promlčená, splatná apod. 
7 Eliáš, K.: Komentář, str. 1496 
8 Škárová, M., str. 1412 
9 Eliáš, K: Komentář, str. 1497 
10 Škárová, M., str. 1413 
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a) pohledávky, které zaniknou nejpozději smrtí věřitele,  

b) pohledávky, jejichž obsah by se změnou věřitele změnil,  

c) pohledávky nepostižitelné výkonem rozhodnutí, 

d) pohledávky, jejichž postoupení by odporovalo dohodě s dlužníkem. 

 

 Následkem porušení zákazu postupu uvedeného v § 525 OZ je absolutní neplatnost 

smlouvy o postoupení pohledávky pro rozpor se zákonem (§ 39 OZ).11 V této práci se 

podrobněji zmíním o zákazech zmíněných sub b) a d), pouze pro úplnost dodávám, že pod 

kategorii pohledávek, jež zanikají nejpozději smrtí věřitele, lze podřadit dva okruhy 

pohledávek. Zaprvé jde o pohledávky výslovně vypočtené v § 579 odst. 2 OZ - právo na 

bolestné a právo na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Zadruhé se jedná o 

pohledávky, o kterých platí, že právo na plnění je omezeno jen na osobu věřitele (§ 579 odst. 

2). Jako příklad zde mohu v souladu se soudní praxí12 uvést právo na zadostiučinění podle 

§ 13 OZ. Pohledávky nepostižitelné výkonem rozhodnutí jsou vypočteny v § 317 a násl. 

OSŘ.  

 Kromě těchto obecných zákazů obsahují právní předpisy i zákazy zvláštní. Jako 

příklad lze uvést13 zákaz převodu předkupního práva (§ 604 OZ). Soudní praxe dovodila i 

další případy práv, jež nemohou být předmětem postoupení - kupříkladu právo na uzavření 

budoucí smlouvy14.  

 

3.2 Pohledávky, jejichž obsah by se změnou věřitele změnil 

 Tuto kategorii pohledávek lze rozdělit do dvou subkategorií15: 

a) pohledávky, u kterých plnění výhradně určitému konkrétnímu věřiteli vyplývá z    

povahy závazku. Tato „povaha závazku“ může spočívat 

• v povaze plnění (například právo na peněžitý důchod podle § 445 OZ) 

• vyplývat ze zvláštního vztahu důvěry, na němž je závazkový právní vztah 

založen (prof. Eliáš uvádí jako příklad nemožnost postoupení práva na výkon 

zmocněncovy činnosti zmocnitelem). 

b) pohledávky, u kterých by postoupení vedlo ke zhoršení právního postavení dlužníka. 

  

                                                 
11 Eliáš, K.: Komentář, str. 1499 
12 Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 12. prosince 2002, sp. zn. 25 Cdo 608/2002 
13 Eliáš, K.: Předmět postupu, str. 934 
14 Například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2390/2000 z 30. května 2001 
15 Eliáš, K.: Komentář, str. 1500 
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 Zákaz postoupení pohledávky, vedoucího ke zhoršení postavení dlužníka, je reflexem 

obecné zásady soukromého práva, podle níž nelze druhé osobě jednostranným právním 

úkonem uložit povinnost nebo zrušit právo. Stejně tak zásadně nelze uzavřít smlouvu v 

neprospěch třetího.  

 Dikce zákona, zakazující postoupení pohledávek, jejichž obsah by se postoupením 

změnil (bez rozlišení, zda by takové zhoršení bylo v neprospěch dlužníka, v jeho prospěch 

nebo z hlediska jeho postavení neutrální) může při doslovném výkladu vést k zavádějícímu 

závěru, že by z postupu měly být vyloučeny všechny pohledávky, které jsou jakýmkoliv 

způsobem závislé na vlastnostech věřitele. Prof. Eliáš ovšem zdůrazňuje,16 že cesí nedochází 

jen ke změně v subjektech závazku, ale vždy se v důsledku toho do jisté míry mění i obsah 

pohledávky. Tak daleko ovšem podle prof. Eliáše zákaz v § 525 odst. 1 OZ nesahá - „jeho 

účel je v zákazu postupu takových pohledávek, jejichž obsah by se změnou v osobě věřitele 

změnil podstatně, a to v neprospěch dlužníka, protože tato zákonná zápověď míří na jeho 

ochranu.“ Rovněž podle dr. Škárové jde o případy, „kdy výkon práva jiným než dosavadním 

věřitelem by pro dlužníka znamenal značnou změnu v jeho neprospěch.“17 K podobným 

závěrům došla i soudní praxe.18 

 Judikatura i doktrína tedy zastávají názor odpovídající restriktivnímu výkladu zákazu 

postupu pohledávek, jejichž obsah by se změnou věřitele změnil.  

 

3.3 Změna splniště peněžitého závazku v důsledku cese 

 Jako příklad změny obsahu závazku, která přichází do úvahy v důsledku změny 

věřitele, lze uvést změnu místa plnění donosného peněžitého závazku.  

 V této souvislosti mohou  jako zajímavá inspirace sloužit Landovy principy. Lando v 

souvislosti s postoupením pohledávky rozlišuje mezi místem plnění peněžitého a 

nepeněžitého závazku. V případě peněžitých závazků Lando formuluje (v článku 11:306 

principů) zásadu,19 podle níž v situaci, kdy je místo plnění konkrétně určeno, je postupník 

oprávněn požadovat plnění v jakémkoliv místě ve stejném státě (případně, jedná-li se o místo 

na území EU, na jakémkoliv místě v EU), nicméně postupitel je povinen nahradit dlužníku 

dodatečné náklady, které mu v důsledku změny místa plnění vznikly (například bankovní 

poplatky). V případě nepeněžitého plnění nemá postupník právo požadovat toto plnění na 

jiném místě, než které je určeno ve smlouvě.  

                                                 
16 Eliáš, K.: Předmět postupu, str. 931 
17 Škárová, M., str. 1417 
18 Například rozhodnutí Nejvyššího soudu z 19. května 2005, sp. zn. 32 Odo 525/2004 
19 Lando, str. 115 
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 Podobné řešení lze podle mého názoru dovodit i v rámci českého práva. Podle § 337 

odst. 2  obchodního zákoníku platí, že změní-li věřitel po uzavření smlouvy sídlo (místo 

podnikání, bydliště) nese zvýšené náklady a zvýšené nebezpečí spojené s placením 

peněžitého závazku, které tím dlužníkovi vzniknou. Toto řešení lze podle mého názoru 

analogicky použít přinejmenším na případy postoupení pohledávky z obchodního 

závazkového vztahu, neboť není důvod rozlišovat mezi situací, kdy věřitel změní sídlo a 

situací, kdy se věřitelem stane osoba s jiným sídlem. Osobně se domnívám, že toto řešení lze 

analogicky vztáhnout i na případy postoupení peněžité pohledávky z jiného než obchodního 

závazkového vztahu. 

 Je zde ovšem namístě podotknout, že podle dr. Škárové při postoupení pohledávky 

platí, že „čas, místo, předmět plnění i další podmínky, např. sjednané splátky, zůstávají 

nezměněny“20.  

 

3.4 Pohledávky, jejichž postoupení by odporovalo dohodě s dlužníkem 

 Podle ustanovení § 525 odst. 2 OZ nelze postoupit pohledávku, jestliže by postoupení 

odporovalo dohodě s dlužníkem. Důvody uzavření této dohody mohou být různé, zejména 

ovšem obava dlužníka ze zhoršení jeho faktické pozice. Tím se funkce pacta de non cedendo 

liší od funkce zákonných zákazů postoupení, které chrání dlužníka před zhoršením jeho 

právního postavení.21 Zhoršením faktické pozice dlužníka (samo o sobě z hlediska možnosti 

postupu pohledávky irelevantním) může být například již to, že vůči němu bude jako věřitel 

vystupovat osoba, která může být vzhledem k plnění závazku méně benevolentní než 

původní věřitel. 

 Následkem nerespektování dohody o zákazu postoupení je absolutní neplatnost 

postupní smlouvy pro rozpor se zákonem.22  Tento závěr podporuje i rozhodnutí Nejvyššího 

soudu sp. zn. 29 Odo 882/2005: „Postupník, jemuž věřitel postoupil svou pohledávku i přes 

zákaz dohodnutý s dlužníkem, není chráněný ani pro případ, že jednal v dobré víře a o 

zákazu postoupení nevěděl. Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená v rozporu s § 525 

obč. zák. je absolutně neplatná podle § 39 obč. zák.“ 

 Z poukazu na fakt, že při tomto pojetí není postupník chráněn ani pro případ, že o 

zákazu postoupení nevěděl, je zjevné, že jeho právní jistota je touto právní úpravou 

významně ohrožena. Tato nejistota zvláště vystupuje do popředí vzhledem k tomu, že podle 

                                                 
20 Škárová, M., str. 1412 
21 Eliáš, K.: Předmět postupu, str. 933 
22 Eliáš, K: Komentář, str. 1499. 
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nauky i judikatury nejsou na dohodu o zákazu postoupení kladeny žádné zvláštní formální 

požadavky. Již zmíněný judikát Nejvyššího soudu uvádí, že „lze dohodnout zákaz postoupení 

vůbec, nebo jen na určitou dobu, ve prospěch určité osoby, nebo i tak, že věřitel bez souhlasu 

dlužníka pohledávku nepostoupí jinému. Takové ujednání může být obsaženo již v původní 

smlouvě mezi věřitelem a dlužníkem, nebo je lze sjednat i dodatečně23, a může se týkat 

jakékoliv pohledávky.“24 

 S ohledem na možnost sjednat pactum de non cedendo i dodatečně, a to například i 

ústně, platí, že postupník často nemůže mít ani při vynaložení odborné péče se o zákazu 

postupu dozvědět. Tento nedostatečný standard ochrany práv postupníka jednajícího v dobré 

víře je v rozporu s principy evropského smluvního práva, které pro případ, že postupník o 

dohodě o nepostupitelnosti pohledávky nevěděl a nemohl vědět, formulují výjimku z 

neplatnosti (respektive neúčinnosti) postupní smlouvy.25 

 Sankcionování porušení dohodnutého zákazu postoupení absolutní neplatností 

smlouvy oprávněně kritizuje profesor Eliáš, který de lege ferenda uvádí, že v tomto případě 

by bylo namístě uvažovat o neplatnosti relativní.26  

   

4. Budoucí pohledávky 

 

4.1 Postoupení budoucí pohledávky 

 Soudní praxe i většina nauky připouští postoupení budoucí pohledávky. Budoucí 

pohledávku chápu jako pohledávku dosud neexistující (a to ani podmíněně), která má 

vzniknout v budoucnu. Budoucí pohledávku je třeba důsledně odlišovat od pohledávek 

existujících, ale dosud nesplatných (debitum in praesenti, solvendum in futuro).  

 Postupní smlouvou lze postoupit jednotlivou budoucí pohledávku, nebo i celý soubor 

pohledávek, včetně pohledávek budoucích (globální cese). Tento závěr vyslovil  Nejvyšší 

soud ve svém rozhodnutí z 21. května 2003, sp. zn. 32 Odo 293/2002: „Obecně lze k této 

otázce uvést, že způsobilým předmětem postupu jsou i pohledávky, které mají vzniknout 

teprve v budoucnu (budoucí pohledávky) a že dohoda o postoupení může zahrnovat též větší 

počet pohledávek (generální, resp. globální cesse).“ 

                                                 
23 Mé zvýraznění 
24 Shodně: Škárová, M., str. 1418 
25 Lando, str. 107. Jedná se o článek 11:301, dalšími průlomy podle tohoto článku by měly být případy, kdy 
dlužník zpětně s postupem vysloví souhlas a případy, kdy je postupována budoucí peněžitá pohledávka. K této 
otázce se podrobněji vyjádřím v kapitole věnované postupu budoucích pohledávek. 
26 Eliáš, K.: Komentář, str. 1500 
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 Ve prospěch možnosti postupu budoucích pohledávek se vyslovil i prof. Eliáš: 

„Principu smluvní svobody, který důsledně, jako jedna z jeho dominantních zásad prostupuje 

celé soukromé právo, odpovídá to zásadní hledisko, že i budoucí pohledávky jsou 

způsobilým předmětem postupu. Rozhoduje to, co odpovídá souhlasně projevené vůli stran 

postupní smlouvy - tím spíš, že výslovný zákaz podobného řešení v zákoně nenajdeme.“27 

 Nauka rovněž připouští možnost postoupení souboru pohledávek (včetně budoucích) 

jednou postupní smlouvou. Profesor Eliáš k tomu uvádí: „V této souvislosti28 vzniká obtíž při 

cesích označovaných jako generální nebo globální. Při nichž postupitel převádí postupníkovi 

všechny větší počet svých pohledávek nebo dokonce všechny své pohledávky z určitých 

obchodních aktivit, přičemž pro globální cesi je charakteristické, že se předmětem postupu 

stávají i pohledávky vznikající až po uzavření postupní smlouvy, bez toho, aby tato smlouva 

byla následně doplňována.“29 Návrh nového občanského zákoníku upravuje globální cesi v 

§ 1626 jako postoupení souboru pohledávek: „Postoupit lze i soubor pohledávek, ať již 

současných nebo budoucích, je-li takový soubor pohledávek dostatečně určen.“  

 Ačkoliv zásadní možnost postupu budoucích pohledávek, ať jednotlivě, nebo v 

souboru, je třeba v souladu s těmito názory připustit, pokládám za užitečné se v dalším 

výkladu vypořádat s možnými teoretickými námitkami proti možnosti takového postupu a 

zejména nastínit základní problémy související s otázkou dostatečně určité identifikace 

postupovaných pohledávek v postupní smlouvě. 

 

4.2 Možné námitky proti možnosti postupování budoucích pohledávek 

4.2.1 Vliv neexistence pohledávky na platnost postupní smlouvy  

 Při smluvním postoupení budoucí pohledávky převádí postupitel na postupníka právo, 

které dosud neexistuje. To vyvolává otázky týkající se platnosti nejen smlouvy o postoupení 

pohledávky budoucí (dosud neexistující), ale rovněž smlouvy o postoupení pohledávky 

zaniklé (již neexistující), případně pohledávky zcela fiktivní. K otázce platnosti smlouvy o 

postoupení neexistující pohledávky se vyjádřil Nejvyšší soud v rozhodnutí z 9. prosince 2004 

sp. zn. 32 Odo 453/2004:  

 

„I když se zdá být na první pohled logické, že účastníci mohou platně činit pouze právní 

úkony, směřující ke změně nebo zániku jejich práv či povinností  nebo se jinak dotýkajících 

                                                 
27 Eliáš, K.: Předmět postupu, str. 923 
28 Míněno v souvislosti problematiky dostatečně určité identifikace postupované pohledávky 
29 Eliáš, K.: Komentář, str. 1497 
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jejich právního vztahu, pouze za předpokladu, že mezi nimi takový vztah právně existuje, 

přesto nelze toto tvrzení vztáhnout bez dalšího na jakýkoliv právní úkon, aniž by bylo 

současně přihlédnuto k tomu, zda tu je či není zákonem stanovený důvod neplatnosti 

takového právního úkonu. (…) Tak tomu bude i v těch případech, kde zákon stanoví existenci 

závazkového právního vztahu (tedy existenci pohledávky či odpovídajícího dluhu - srov. 

§ 448 obč. zák.) jako nezbytnou náležitost právního úkonu. (…) V jiných případech ovšem 

zákon nečiní existenci pohledávky podmínkou (předpokladem) právního úkonu, který se k ní 

vztahuje. (…) Obdobně vyjde-li najevo, že pohledávka postoupená za úplatu neexistuje, nemá 

tato skutečnost za následek neplatnost dohody o úplatném postoupení pohledávky, nýbrž 

nastupuje podle § 527 odst. 1 písm. a) obč. zák. odpovědnost postupitele vůči postupníkovi za 

to, že se postupník nestal místo postupitele věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem.“ 

 

 Podle tohoto právního názoru Nejvyššího soudu je tedy z hlediska platnosti postupní 

smlouvy bez významu, zda pohledávka v době jejího uzavření existovala. Tento názor není 

nesporný, je totiž založen na tom, že smlouva o postoupení neexistující pohledávky není 

neplatná, protože zákon nestanoví důvod její neplatnosti. Zastánce opačného závěru by mohl 

argumentovat v tom smyslu, že důvodem neplatnosti by zde mohlo být ustanovení § 37 odst. 

2 OZ, podle něhož je právní úkon, jehož předmětem je plnění nemožné, neplatný (počáteční 

nemožnost plnění). Tato námitka by se v každém případě týkala smlouvy o postoupení 

pohledávky již zaniklé, případně fiktivní, jak však později vyložím, nikoliv nutně pohledávky 

budoucí.  

 Je však třeba zdůraznit, že svůj názor o platnosti smlouvy o postoupení neexistující 

pohledávky Nejvyšší soud zopakoval30, jedná se tedy již o konstantní judikaturu. Závěr o 

platnosti takové smlouvy nám ovšem neodpovídá na otázku, zda touto smlouvou k 

postoupení pohledávky dojde k zamýšlenému účinku - postoupení pohledávky (neboť 

koneckonců v citovaném případě řešeném Nejvyšším soudem žádná pohledávka postoupena 

nebyla, místo toho nastoupila odpovědnost postupitele podle § 527 odst. 1 písm. a) OZ).  

 

4.2.2 Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet 

 Neexistující pohledávka nemá žádného věřitele. Postoupení budoucí pohledávky se 

tedy zdá být v rozporu s právní zásadou nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, 

neboť v okamžiku uzavření postupní smlouvy postupitel žádné právo na plnění od dlužníka 

                                                 
30 Například rozhodnutí z 21. února 2008, sp. zn. 32 Cdo 2801/2007 
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nemá.  Výjimky z tohoto pravidla pochopitelně nejsou nemyslitelné. Jako příklad lze uvést 

nabytí vlastnického práva k zboží od nevlastníka (§ 446 ObchZ).  

 Profesor Eliáš ve prospěch možnosti postupu budoucích pohledávek argumentuje 

analogií s koupí zboží dosud nevyrobeného: „K tomu lze dodat, že nelze přehlédnout obecný 

princip, že při konsenzuálních kontraktech (a o tom, že cesse je jedním z nich, nikdy nebylo, 

a ani nemůže být pochyb) může být předmětem obchodu hodnota, která v době uzavření 

smlouvy ještě neexistuje. (Ani v našem právním prostředí by jistě nikoho nenapadlo 

zpochybňovat platnost např. obchodní kupní smlouvy, která byla uzavřena ohledně zboží, 

které při podepisování kontraktu ještě nespatřilo světlo světa.)“31 Tento argument ale podle 

mého názoru není zcela přesvědčivý. Kupní smlouva totiž je (v případě nesjednání 

translačních účinků) pouze právním titulem k převodu zboží. K vlastnímu transferu 

vlastnického práva ke zboží dochází zpravidla až tradicí - tj. předáním již existujícího, 

vyrobeného zboží, ke kterému již má prodávající (s výhradou již zmíněného § 446 ObchZ) 

vlastnické právo. Naproti tomu smlouva o postoupení pohledávky představuje zároveň titul i 

modus. Tato analogie tedy podle mého názoru pochybnost spojenou s porušením zásady 

nemo plus iuris zcela neodstraňuje. 

 Přesvědčivější je argument téhož autora, podle něhož je smlouva o postoupení 

budoucí pohledávky ve své podstatě právním úkonem vázaným na podmínku, že pohledávka 

v budoucnu vznikne. Podle prof. Eliáše „fakticky jde o uzavření smlouvy, jejíž účinky, 

pokud jde o vlastní postup, se odkládají k okamžiku vzniku pohledávky.“32  

 V této souvislosti rovněž vyvstává otázka, v jakém okamžiku se pohledávka přechází 

na postupníka. Nauka se shoduje, že se tak stane v okamžiku vzniku postupované 

pohledávky.33 Dr. Čech k tomu poznamenává, že „v majetku postupitele se taková 

pohledávka - striktně vzato - nikdy neobjeví, když od samého počátku své existence bude 

svědčit postupníkovi“34  

 

4.2.3 Postoupení existující pohledávky osobou odlišnou od věřitele 

 Od postoupení budoucí pohledávky, které nauka i soudní praxe připouští, je třeba 

odlišovat postoupení pohledávky, která v době uzavření postupní smlouvy existuje, nenáleží 

ovšem postupiteli. K této otázce se Nejvyšší soud vyjádřil v rozhodnutí z 19. července 2006 

                                                 
31 Eliáš, K.: Předmět postupu, str. 924 
32 Eliáš, K.: Komentář, str. 1497 
33 Například Čech, P., str. 5, Eliáš, K.: Komentář, str. 1497  
34 Čech, P., str. 5 
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sp. zn. 29 Odo 1435/2005. V tomto případě se postupitel pokusil na postupníka cedovat 

pohledávku, kterou ovšem sám cesí nabyl až o dva dny později. 

 

„S dovolatelkou lze souhlasit v tom, že předmětem postoupení může být pohledávka splatná i 

nesplatná, popřípadě pohledávka budoucí či vázaná na podmínku, včetně toho, že postoupení 

pohledávky nebrání ani její „spornost“. Soudy nižších stupňů však své právní posouzení věci 

nezaložily na tom, že pohledávku nebylo možno postoupit, nýbrž na tom, že není-li postupník 

věřitelem (a nesvědčí-li mu k postupované pohledávce jiné právo, které jej opravňuje s 

pohledávkou nakládat), nemůže smlouvou o postoupení pohledávky (§ 524 obč. zák.) takovou 

pohledávku převést na jiného.“ 

 

 Tyto závěry Nejvyššího soudu vzbuzují pochybnosti, neboť jeho argumentaci (v 

podstatě založenou na zásadě nemo plus iuris) by bylo možné vztáhnout i na postoupení 

budoucí pohledávky, které Nejvyšší soud v témže rozhodnutí výslovně připustil. Ani v 

případě postoupení budoucí pohledávky totiž postupitel není v okamžiku uzavření postupní 

smlouvy věřitelem, neboť neexistující pohledávka žádného věřitele nemá. Jestliže nauka 

hledí na smlouvu o postoupení budoucí pohledávky jako na smlouvu, jejíž účinky, pokud jde 

o vlastní postup, jsou odloženy k okamžiku vzniku pohledávky,35 není podle mého názoru 

zvláštního důvodu nehledět na smlouvu o postoupení existující pohledávky, kterou dosud 

postupitel nenabyl, jako na smlouvu, jejíž účinky, pokud jde o vlastní postup, jsou odloženy 

ke dni nabytí pohledávky postupitelem. 

 Toto rozhodnutí zároveň vyvolává pochybnosti o možnosti opakovaného postoupení 

budoucí pohledávky (A uzavře s B smlouvu o postoupení budoucí pohledávky a ten následně 

ještě před jejím vznikem uzavře smlouvu o postoupení téže pohledávky s osobou C).  

 Pokud ovšem Nejvyšší soud svůj názor nezmění, je třeba patrně souhlasit s  

dr. Čechem v tom, že smlouva o postoupení pohledávky dosud postupitelem nenabyté bude 

„sice platná, nevyvolá však nikdy zamýšlený právní účinek, zůstane navždy „nesplněna“. 

Pokud by postupitel nadále chtěl pohledávku postoupit, musel by po datu nabytí této 

pohledávky uzavřít novou smlouvu o postoupení. V opačném případě bude na základě § 527 

odst. 1 písm. a) občanského zákoníku postupníkovi odpovídat za to, že na postupníka 

postupovaná pohledávka nepřešla.“36 

 

                                                 
35 Eliáš, K.: Komentář, str. 1497 
36 Čech, P., str. 5 
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4.3 Budoucí pohledávka a pactum de non cedendo 

 V předchozím výkladu jsem upozornil na fakt, že podle § 525 odst. 2 OZ nelze 

postoupit pohledávku, jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem. Případ 

postoupení budoucí pohledávky je ovšem z tohoto hlediska problematický. V tomto případě 

totiž postupní smlouva zpravidla časově předchází sjednání pacta de non cedendo. Postupitel 

sjednávající pactum de non cedendo u pohledávky, která by v případě svého vzniku přešla 

bez nutnosti dalšího právního úkonu na postupníka, sjednává tuto dohodu vědomě na jeho 

úkor. Situaci dále komplikuje fakt, že postupní smlouva uzavřená v rozporu s dohodou s 

dlužníkem je absolutně neplatná. Právní konstrukci, podle které by postupní smlouva byla 

zpětně „zneplatněna“ dohodou postupitele a dlužníka, lze podle mého názoru jen obtížně 

přijmout. V zásadě přicházejí v úvahu dvě řešení této situace. Prvním je závěr, že v případě 

sjednání pacta de non cedendo pohledávka vznikne jako nezpůsobilá přechodu na 

postupníka, pactum de non cedendo tedy ve vztahu ke konkrétní pohledávce, na niž se 

vztahuje, způsobí neúčinnost postupní smlouvy. 

  V takovém případě by bylo třeba odpovědět na otázku, zda v důsledku  odpovědnost 

postupitele podle § 527 odst. 1 písm. a) OZ za to, že se postupník nestal věřitelem 

pohledávky s dohodnutým obsahem. Osobně takový výklad považuji za spravedlivý, ovšem 

při absenci judikatury k této otázce lze pro účely praxe doporučit, aby strany s eventualitou  

sjednání pacta de non cedendo při uzavírání postupní smlouvy počítaly a výslovně sjednaly 

zákaz takového budoucího ujednání mezi postupitelem a dlužníkem, včetně zajištění např. 

smluvní pokutou. 

 Druhou možností je považovat v tomto případě pactum de non cedendo za neúčinné 

vůči postupníkovi. Toto řešení lze částečně opřít o principy evropského práva. Již v části 

věnované dohodě o nepostoupení pohledávky jsem zmínil, že Lando jako jednu z výjimek ze 

zákazu postoupení pohledávky, jejíž postoupení odporuje dohodě s dlužníkem, považuje 

případy budoucích peněžitých pohledávek.37  

 Je ovšem třeba zdůraznit, že tento problém nebyl, pokud vím, dosud českou soudní 

praxí řešen a zůstává tedy otázkou, k jakému řešení se v budoucnu judikatura přikloní. 

 

 

 

 

                                                 
37 Lando, str. 107. Je třeba dodat, že k otázce nepeněžitých budoucích pohledávek se Lando v této souvislosti 
nevyjadřuje.  
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4.4 Budoucí pohledávky - lze postoupit jen některé z nich? 

 Přestože je postoupení budoucí pohledávky v obecné rovině naukou i soudní praxí 

připuštěno, pokouší se někteří autoři vymezit podmínky, za kterých je toto postoupení 

možné, respektive rozlišovat mezi různými kategoriemi budoucích pohledávek a pro některé 

možnost postoupení připustit a pro jiné ne. Dr. Škárová ve svém komentáři vymezila 

pohledávky, jež zásadně mohou být předmětem postupu, následovně: „Předmětem smlouvy o 

postoupení může být pohledávka jakéhokoliv druhu, tedy i jiná než peněžitá, může být jak 

splatná, tak i nesplatná, ale i teprve budoucí. Podmínkou je, že jde o určitou a existující, 

popř. podmíněně existující pohledávku proti konkrétnímu dlužníkovi.“38 

 Pokud přijmeme definici budoucí pohledávky tak, jak jsem ji vymezil v této práci 

(tedy pohledávka, jež má vzniknout v budoucnu, ale dosud neexistuje ani podmíněně), je 

názor dr. Škárové vnitřně rozporný, neboť existující budoucí pohledávka je protimluv. Je 

ovšem možné, že dr. Škárová používá pojem „budoucí pohledávka“ v  jiném významu a 

postoupení budoucích pohledávek v mnou uvedeném smyslu ve skutečnosti vylučuje. Jediný 

význam, který podle mého názoru může mít pojem budoucí pohledávka v rámci definice dr. 

Škárové, je pohledávka podmíněně existující.39  

 Jiní autoři ovšem mezi budoucími pohledávkami a pohledávkami existujícími 

podmíněně rozlišují. Podle prof. Eliáše „pokud jde o budoucí pohledávky, tedy takové, které 

v okamžiku postupu ještě neexistují ani jako podmíněné,40 pak ani v tomto ohledu nejsou 

základní pochybnosti o možnosti jejich postupu.“41 Citovat lze rovněž již zmíněný názor 

Nejvyššího soudu: „S dovolatelkou lze souhlasit v tom, že předmětem postoupení může být 

pohledávka splatná i nesplatná, popřípadě pohledávka budoucí či vázaná na podmínku…“42.  

Lze uzavřít, že požadavkem alespoň podmíněné existence pohledávky dr. Škárová fakticky 

postoupení budoucích pohledávek (v mnou uvedeném smyslu) vylučuje. Argumentaci pro 

obecnou možnost postoupení budoucích pohledávek jsem zmínil výše, nemá tedy smysl ji na 

tomto místě opakovat.  

 Pokud jde o druhý požadavek zmíněný dr. Škárovou, tedy existence vůči konkrétnímu 

dlužníku, platí v zásadě totéž, co bylo uvedeno k požadavku existence. Pokud pohledávka 

neexistuje, neexistuje vůči žádnému dlužníku. Jinou otázkou je, zda je třeba dlužníka označit 

                                                 
38 Škárová, M., str. 1412-1413 (mé zvýraznění) 
39 Tomu nasvědčuje i to, že ve svém výkladu na témže místě JUDr. Škárová (správně) uvádí, že „okamžik 
postupu pohledávky, která v době uzavření postupní smlouvy ještě neexistuje a má vzniknout teprve v 
budoucnu (tj. pohledávka budoucí), je totožný s okamžikem, kdy pohledávka vznikne.“ 
40 Má kurzíva 
41 Eliáš, K.: Předmět postupu, str. 919 
42 29 Odo 1435/2004 ze dne 14. září 2005 
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ve smlouvě o postoupení budoucí pohledávky - tedy zda musí být již v okamžiku uzavření 

postupní smlouvy určitelný - této otázce se budu věnovat v pasáži o dostatečné určitosti 

vymezení postupované pohledávky.  

 Prof. Eliáš upozorňuje na možné rozlišení dvou kategorií budoucích pohledávek „V 

teorii i právní praxi, a to nejen u nás, zaznívá takřka jednohlasný názor, že lze postoupit 

pohledávku, která dosud neexistuje, jestliže tu již je takový právní vztah, z něhož cedentova 

pohledávka vzniknout může.“43 Jako příklad uvádí pohledávku na zaplacení kupní ceny za 

situace, kdy je mezi stranami uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. „Naproti tomu za 

situace, kdy ani právně, ani skutkově ještě neexistuje nic, co by eventualitě vzniku nějaké 

pohledávky svědčící určitému subjektu proti určité osobě nasvědčovalo, může být, a také 

někdy je, dovolenost postupu budoucí pohledávky diskusní a sporná, protože taková 

pohledávka neexistuje ani in eventum.“44 Je však třeba říci, že sám profesor Eliáš toto 

kritérium nepovažuje za relevantní: „posuzujeme-li v konkrétním případě, zda je cesse 

konkrétní budoucí pohledávky možná, anebo právně nepřípustná, není pro toto posouzení 

relevantním kritériem okolnost, zda tu již je či není právní vztah, z něhož by budoucí 

pohledávka mohla v budoucnu vzniknout, ale musí to být kritérion jiné.“45  

 Toto jiné kritérium vymezil prof. Eliáš následovně: „Podmínka46 však je, že se musí 

jednat o pohledávku, kterou lze určit alespoň co do právního důvodu jejího vzniku a co do 

osoby dlužníka, třebaže její konkrétní rozsah znám ještě není.“47 S prof. Eliášem souhlasím 

do té míry,  že  přenáší akcent na problematiku určitelnosti budoucí pohledávky. Dostatečně 

určité vymezení postupované pohledávky skutečně může působit specifické potíže, se 

kterými se pokusím vypořádat v další kapitole této práce. Tam také vyjádřím své pochybnosti 

o tom, že budoucí pohledávka musí být v okamžiku uzavření postupní smlouvy určitelná 

právě co do osoby budoucího dlužníka a právního důvodu vzniku. Určitost ovšem není 

vlastností pohledávky, ale vlastností právního úkonu, v tomto případě postupní smlouvy. 

Pakliže smluvní strany nedokáží v postupní smlouvě vymezit pohledávku dostatečně určitě, 

bude postupní smlouva neplatná bez ohledu na to, že pohledávku „lze určit“. Pokud 

pohledávku naopak dostatečně přesně určit dokáží, byla zjevně „určitelná“. Určitelnost v 

tomto smyslu tedy není podmínkou platící specificky pro budoucí pohledávky, ale vztahující 

se jakémukoliv předmětu právního úkonu.  

                                                 
43 Eliáš, K.: Předmět postupu, str. 919 
44 Eliáš, K.: Předmět postupu, str. 920 
45 Eliáš, K.: Předmět postupu, str. 924 
46 cese budoucí pohledávky  
47 Eliáš, K.: Komentář, str. 1497 
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 Lze shrnout, že fakt, že pohledávka dosud neexistuje, je irelevantní z hlediska 

možnosti jejího postupu. Její neexistence pouze přináší specifické potíže při jejím dostatečně 

určitém vymezení v postupní smlouvě. Limitem možnosti postupu budoucích pohledávek 

tak (při absenci některého ze zákonných zákazů) může být pouze objektivní možnost 

jejich určení v postupní smlouvě. 

 

5. Určitost smlouvy o postoupení pohledávky, specifikace budoucí 

pohledávky, globální cese 

 

5.1 Obecně k určitosti právního úkonu 

 Podle § 37 odst. 1 OZ musí být právní úkon učiněn svobodně a vážně, určitě a 

srozumitelně, jinak je neplatný. Pojem určitosti právního úkonu je dále rozvinut v judikatuře 

a odborné literatuře. Právní úkon je neurčitý, a tedy neplatný, je-li vyjádřený projev vůle sice 

po jazykové stránce srozumitelný, ale jednoznačný - a tím určitý - není jeho věcný obsah, 

přičemž neurčitost nelze překlenout ani za použití výkladových pravidel podle § 35 odst. 2 a 

3 OZ a pro obchodní závazkové vztahy i § 266 obchodního zákoníku.48 Při posuzování 

určitosti právního úkonu je tedy třeba přihlédnou i k vůli stran, není-li tato vůle v rozporu s 

jazykovým vyjádřením. 

 Pro posouzení určitosti postupní smlouvy (tedy právního úkonu, u kterého zákon 

ukládá obligatorní písemnou formu) je dále významná judikatura Nejvyššího soudu, podle 

které v případě, že jde o právní úkon, pro který je zákonem pod sankcí neplatnosti stanovena 

písemná forma, musí určitost obsahu projevu vůle vyplývat z textu listiny, na níž je tento 

projev vůle zaznamenán a není postačující stav, kdy je smluvním stranám jasné, co je 

předmětem smlouvy, není-li to jinak z právního úkonu seznatelné.49 

 

5.2 Určení postupované pohledávky - i zprostředkovaně 

 Svůj obecně vyjádřený právní názor, že při právním úkonu, pro nějž zákon pod sankcí 

neplatnosti stanoví písemnou formu, musí obsah právního úkonu vyplývat ze samotné listiny, 

Nejvyšší soud ve vztahu k otázce dostatečně určité identifikace postupované pohledávky  

upřesnil v celé řadě svých rozhodnutí, ve kterých řešil, zda je podmínka určitosti obsahu 

smlouvy splněna, je-li postupovaná pohledávka specifikována pouze odkazem na jinou 

                                                 
48 Například rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn 32 Odo 1535/2006 z 24. června 2008, případně rozsudek sp. 
zn.2 Cdon  257/97 ze dne 29. října 1997 
49 Například rozhodnutí Nejvyššího soudu z 16. prosince 2000 sp. zn 22 Cdo 2374/98 
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listinu, zejména fakturu. V rozhodnutí z 27. dubna 2006 sp. zn. 33 Odo 899/2004 Nejvyšší 

soud uvedl:  

 

„Judikatura tedy vychází ze zásady, že u písemných právních úkonů, které jsou při 

nedodržení této právní formy neplatné podle § 40 odst. 1 ObčZ, musí být z jejich písemného 

znění každému zřejmé, co je jejich předmětem. To však neznamená, jak se domnívá žalovaný, 

že by určitost předmětu takového právního úkonu byla dána pouze tehdy, je-li tento předmět 

specifikován v samotném textu, který obsah úkonu zachycuje. Požadavku určitosti vymezení 

předmětu právního úkonu vyhovuje i písemný odkaz na jinou listinu, z níž je předmět úkonu 

objektivně (tedy každému) seznatelný, samozřejmě za předpokladu,že je v této listině označen 

zcela nezaměnitelným způsobem. V případě smlouvy o postoupení pohledávky nemusí jít o 

listinu, která představuje právní důvod postupované pohledávky, ale o jakoukoliv jinou 

listinu, pokud je její obsah natolik jednoznačný, že je z ní bez jakékoliv pochybnosti patrno, o 

jakou pohledávku se jedná.“  

 

 Po tomto obecném závěru o možnosti určení postupované pohledávky v jiné listině, 

než samotné postupní smlouvě, přistoupil Nejvyšší soud k odpovědi na otázku, zda takovou 

listinou může být faktura: 

 

„Jestliže v této věci smlouva o postoupení pohledávky obsahuje odkaz na čtyři přesně 

specifikované faktury, z jejichž znění je zřejmé, že jde o úhradu nákladů souvisejících s 

nájmem a poskytování služeb uvedením výše fakturované částky a období, kterého se týká, je 

ze smlouvy o postoupení pohledávky ve spojení s těmito fakturami každému objektivně a bez 

možnosti záměny s jinými pohledávkami žalobkyně za P. Š. zřejmé, jaké pohledávky byly 

touto smlouvou postoupeny.“ 

 

 Listinou, na kterou smlouva o postoupení pohledávky pro účely specifikace odkazuje, 

však nemusí být pouze faktura. Dostatečně určité je podle Nejvyššího soudu i označení 

pohledávky v přílohách smlouvy, přičemž tyto přílohy nemusí být stranami podepsány. 

Tento názor vyjádřil Nejvyšší soud v rozhodnutí z 29. listopadu 2001, sp. zn. 29 Cdo 

1422/99: „Zákon neukládá účastníkům písemně uzavřené smlouvy, která co do předmětu 

odkazuje na přílohy, aby tyto přílohy byly stranami podepsány a s absencí podpisů smluvních 

stran neplatnost těchto smluv nespojuje. (…) Dostatečně určité je i označení postupovaných 

pohledávek v přílohách.“ 



 21 

 

5.3 Specifikace cedované pohledávky - obligatorní identifikátory? 

 V předchozí pasáži jsem uvedl, že vymezení cedované pohledávky nemusí být 

provedeno v samotném textu postupní smlouvy. Jinou otázkou však je, zda lze dovodit 

povinnost smluvních stran identifikovat pohledávku takovými konkrétními údaji, které nelze 

nahradit údaji jinými, ať již jsou tyto identifikátory vyjádřeny výslovně v samotném textu 

smlouvy, nebo vyplývají nepochybně z listiny (například faktury), na kterou postupní 

smlouva odkazuje.  

 Ve svém rozhodnutí z 20. prosince 2000, sp. zn. 32 Cdo 2306/98 Nejvyšší soud 

uvedl, že „k obligatorním obsahovým náležitostem smlouvy o postoupení pohledávky vedle 

označení účastníků (postupitele a postupníka) patří identifikace postupované pohledávky, 

která musí zahrnovat řádné označení postupitelova dlužníka a popis pohledávky co do její 

výše a skutečností, na nichž se zakládá.“  Dále uvedl, že „pohledávka musí být 

identifikována dostatečně určitě - tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou pohledávkou 

postupitele za stejným dlužníkem a aby mezi smluvními stranami nevznikaly pochybnosti o 

tom, jaká pohledávka, jak a kdy byla postoupena.“ 

 Nejvyšší soud tedy v tomto rozhodnutí vymezil standard určitosti - nezaměnitelnost s 

jinou pohledávkou za stejným dlužníkem a vymezení takovým způsobem, aby o předmětu 

cese nevznikaly pochybnosti mezi stranami, i obligatorní identifikátory - označení 

postupitelova dlužníka a popis pohledávky co do výše a skutečností, na nichž se zakládá.  

 Tento svůj názor ovšem Nejvyšší soud v další judikatuře modifikoval. V rozhodnutí z 

27 října 2005 sp.zn. 29 Odo 654/2003 uvedl: 

„Co do úvahy o neurčitosti postupní smlouvy pak Nejvyšší soud uvádí, že právní teorií i 

soudní praxí vznášený (a Nejvyšším soudem sdílený) požadavek, aby v písemné postupní 

smlouvě byla jednoznačně určena převáděná pohledávka, a to natolik nepochybně, aby bylo 

zjistitelné, jaká pohledávka je předmětem postoupení, nemusí být vždy (bezvýjimečně) 

naplněn jen vymezením předmětu plnění, osoby dlužníka, případně právního důvodu plnění.“ 

 Tento svůj obecně vyjádřený názor o neexistenci obligatorních identifikátorů 

Nejvyšší soud potvrdil i v dalších rozhodnutích. Podle soudní praxe tak například strany 

nemají povinnost provádět při označení pohledávky právní kvalifikaci, pokud jde o právní 

důvod vzniku pohledávky - a i pokud právní kvalifikaci provedou chybně, nemá tento fakt 

vliv na platnost postupní smlouvy: „platí, že je-li pohledávka ve smlouvě o postoupení 

pohledávky uzavřené podle § 524 a násl. občanského zákoníku identifikována dostatečně 
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určitě, je smlouva platná, i když později vyjde najevo, že jde o pohledávku z jiného právního 

titulu, například z titulu bezdůvodného obohacení.“ 50  

 Neurčitost smlouvy rovněž nutně nezpůsobí chybně určená výše pohledávky - ta 

ovšem může podle soudní praxe za určitých okolností znamenat důvod relativní neplatnosti 

smlouvy o postoupení pohledávky podle § 49a OZ (v konkrétním příkladě byla předmětem 

postupu pohledávka, která již zčásti zanikla a v postupní smlouvě byla označena svou 

původní výší).51 

 Přestože jsem uvedl, že absence údajů o osobě dlužníka nezpůsobuje neplatnost 

postupní smlouvy pro neurčitost, je-li pohledávka dostatečně určitě identifikována jinými 

způsoby, označení osoby dlužníka bezesporu dostatečně určité vymezení postupované 

pohledávky usnadní. Zejména se to týká situace, kdy má postupitel vůči dlužníkovi pouze 

jedinou pohledávku. K této situaci uvedl Nejvyšší soud v rozhodnutí z 28. června 2006, sp. 

zn. 29 Odo  776/2004 následující: „Nemá-li postupitel vůči dlužníku v době postoupení jinou 

pohledávku nebo pohledávky s předmětem plnění stejného druhu jako u postupované 

pohledávky (tedy jiné pohledávky zaměnitelné s postupovanou pohledávkou), pak platí, že 

postupovaná pohledávka je dostatečně určitě identifikována i tehdy, vymezuje-li ji jen údaj o 

osobě dlužníka a předmětu plnění.“52   

 Lze uzavřít, že zákon ani soudní praxe neurčují, jakým způsobem mají strany 

postupní smlouvy splnit požadavek dostatečně určité identifikace předmětu postupu, tedy 

jaké konkrétní identifikátory musí při označení pohledávky použít. Standardem určitosti, 

kterého musí strany při této identifikaci dosáhnout, je vymezení pohledávky takovým 

způsobem, aby ji nebylo možno zaměnit s jinou pohledávkou53. 

 

5.4 Určitost budoucí pohledávky 

 Jako východisko pro standard určitosti identifikace budoucí pohledávky v postupní 

smlouvě  platí totéž, co pro pohledávku existující. Budoucí pohledávku je třeba vymezit tak, 

aby nebyla zaměnitelná s jinou pohledávkou. Přesto má tato problematika svá specifika. 

Budoucí pohledávku jsem vymezil jako pohledávku, která dosud neexistuje, ale má 

vzniknout v budoucnu. Z hlediska dostatečně určitého vymezení budoucí pohledávky je 

situace výrazně usnadněná v případě, kdy již v době uzavření postupní smlouvy existuje 

                                                 
50 rozsudek Nejvyššího soudu z 22. března 2006, sp. zn. 32 Odo 523/2005 
51 rozsudek Nejvyššího soudu z 28. dubna 2002, sp. zn. 33 Cdo 1171/2000 
52 Mé zvýraznění 
53 Standard vyjádřený v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2306/98, tedy nezaměnitelnost s jinou 
pohledávkou za týmž dlužníkem totiž předpokládá, že k označení pohledávky bude užit údaj o osobě dlužníka, 
což nemusí být pravidlem. 
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právní vztah, z něhož může budoucí pohledávka vzniknout, případně existuje skutkový 

základ, o nějž se předpoklad vzniku budoucí pohledávky může opírat.  

 Kromě zcela bezproblémové situace již uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí, z níž 

má pohledávka vzniknout, úkol dostatečně určitého vymezení předmětu postupu usnadňuje, 

existuje-li již sekundární objekt budoucího právního vztahu, z něhož má budoucí  pohledávka 

vzniknout (například nemovitost, která bude předmětem nájemního vztahu, z nějž budou 

vznikat v budoucnu pohledávky na zaplacení nájemného, případně individuálně určená věc, 

která bude v budoucnu předmětem kupní smlouvy, z níž vznikne pohledávka na zaplacení 

kupní ceny).  

 Takto konkrétního a v době uzavření existujícího předmětu se může v budoucnu týkat 

pouze omezené množství právních vztahů a tedy omezené množství potenciálních budoucích 

pohledávek, v jejichž rámci lze poměrně snadno provést vymezení konkrétní pohledávky, 

která se stane předmětem postupu (například pohledávky na zaplacení kupní ceny za v 

postupní smlouvě konkrétně určený osobní automobil, pohledávky z nájemného z konkrétně 

určené nemovitosti apod.).  

  Je ovšem třeba si uvědomit, že ono „má vzniknout“, obsažené v definici budoucí 

pohledávky, je pouze předpokladem vyjádřeným v postupní smlouvě, kterému nemusí 

odpovídat žádný skutkový základ ani žádný již existující právní vztah, ze kterého by 

pohledávka mohla vzniknout, přičemž tento fakt není relevantní z hlediska zásadní možnosti 

postupu pohledávky. 

 Existující pohledávka má velmi široký okruh potenciálních identifikátorů (osoba 

dlužníka, právní důvod vzniku, výši, druh plnění, modality placení, skutkové okolnosti, na 

nichž se zakládá). Při identifikaci pohledávky v postupní smlouvě strany z těchto objektivně 

existujících znaků některé zvolí a vymezí jimi pohledávku v postupní smlouvě. Za určitých 

okolností dokonce není platnosti smlouvy na překážku, pokud se v některém z identifikátorů 

strany zmýlí - například chybně provedená právní kvalifikace nezpůsobuje neplatnost 

smlouvy - pokud souhrn identifikátorů užitých v postupní smlouvě vymezí postupovanou 

pohledávku natolik určitě, že není zaměnitelná s jinou pohledávkou.  

 Naopak při vymezení budoucí pohledávky v rámci vymezení předmětu postupu 

vlastně nedochází k „identifikaci“ v pravém slova smyslu, neboť neexistující pohledávka 

nemá v okamžiku uzavření postupní smlouvy existující znaky, kterými by ji bylo možno 

identifikovat. Jak již bylo řečeno, smlouva o postoupení budoucí pohledávky je, pokud jde o 

samotný postup, vázána na podmínku, že vznikne pohledávka se znaky určenými v postupní 

smlouvě. Platí tedy, že v okamžiku, kdy vznikne pohledávka, jejíž znaky odpovídají znakům 
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stanoveným v postupní smlouvě, dochází bez dalšího právního úkonu k jejímu přechodu do 

majetkové sféry postupníka.  

 Tento problém částečně řeší principy evropského smluvního práva. Podle článku 

11:102 odst. 2 platí, že „budoucí pohledávka vzniknuvší na základě existující nebo 

budoucí smlouvy může být postoupena, pokud je v okamžiku svého vzniku, nebo v 

pozdějším okamžiku dohodnutém stranami, identifikovatelná jako pohledávka, na 

kterou se postoupení vztahuje.“54 

 Tato optika tedy posouvá okamžik posuzování určitosti vymezení pohledávky v 

postupní smlouvě až do okamžiku, kdy pohledávka vznikne (popřípadě do pozdějšího 

okamžiku sjednaného stranami). Toto kritérium lze podle mého názoru jednoznačně 

přijmout, pokud jde o otázku účinnosti postupní smlouvy (tedy pro posouzení otázky, zda 

postupní smlouva splnila svůj účel a způsobila přechod pohledávky do majetkové sféry 

postupníka). V české soudní praxi je nicméně otázka určitosti pohledávky řešena z hlediska 

dostatečné určitosti právního úkonu (a tedy platnosti postupní smlouvy). Zatímco posouzení 

otázky účinnosti postupní smlouvy lze v souladu s Landovými principy odložit do okamžiku 

vzniku pohledávky, v případě posuzování platnosti smlouvy patrně takovou úvahu není 

možné provést, neboť kritérium určitosti se vztahuje na samotný právní úkon, který je od 

počátku určitý a platný, nebo neurčitý a neplatný.  

 Z tohoto důvodu bude patrně místo jednoho standardu určitosti vymezit standardy dva 

- standard určitosti postupní smlouvy v okamžiku uzavření (podmínky platnosti smlouvy) a 

standard určitosti z hlediska účinnosti smlouvy jako právního důvodu postupu. Tento přístup 

odpovídá faktu, že při uzavření dostatečně určité smlouvy o postoupení pohledávky 

neexistuje jistota, že tato smlouva splní zamýšlený účel, tedy že na jejím základě k postupu 

pohledávky skutečně dojde. Jako standard určitosti z hlediska účinnosti postupní smlouvy 

podle mého názoru lze použít citované kritérium, formulované v principech evropského 

smluvního práva. Je tedy třeba dále uvažovat o tom, jaký minimální standard určitosti 

vymezení pohledávky musí postupní smlouva splnit již v okamžiku jejího uzavření. 

 

5.4.1 Neurčitost budoucí pohledávky, nebo vyčerpání smlouvy? 

 Při postoupení existující pohledávky je nutné v postupní smlouvě vymezit 

pohledávku tak, aby byla nezaměnitelná s jakoukoliv jinou pohledávkou. To je dáno tím, že 

existujících pohledávek, jejichž věřitelem je postupitel, je v daném čase vždy určitý, konečný 

                                                 
54 Lando, str. 90 
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počet. Určitý počet je i postupitelových dlužníků. Naproti tomu budoucích pohledávek je 

potenciálně nekonečný počet. Je tedy nutné ve smlouvě při identifikaci budoucí pohledávky 

vymezit neexistující pohledávku tak, aby nebyla zaměnitelná s žádnou jinou dosud 

neexistující pohledávkou, která může v budoucnu myslitelně vzniknout? Představme 

si postupní smlouvu, ve které strany vymezí postupovanou pohledávku jako „pohledávku na 

zaplacení kupní ceny ve výši 3 000 000 Kč za dlužníkem K.Š., která vznikne ze smlouvy o 

koupi dřeva uzavřené v listopadu roku 2009“. Pokud by tímto způsobem byla vymezena 

existující pohledávka, závěr o neurčitosti tohoto vymezení by bylo možno učinit pouze v 

případě, že by pohledávek s těmito znaky měl postupitel vůči dlužníku K.Š. v době uzavření 

smlouvy více. Při vymezení budoucí postupované pohledávky tímto způsobem ovšem v době 

uzavření smlouvy není jasné, jaký počet takových pohledávek za dlužníkem K.Š. postupiteli 

v měsíci listopadu vznikne.  

 Pro vznik pochybností o určitosti mnou uvedeného vymezení pohledávky postačuje, 

že pohledávek s takto vymezenými znaky hypoteticky může vzniknout více. Tento problém 

má tři možná řešení. Prvním je závěr, že smlouva, která vymezuje budoucí  pohledávku 

takovým způsobem, že nelze vyloučit budoucí vznik většího počtu pohledávek, jejichž znaky 

se shodují se znaky uvedenými ve smlouvě, je pro neurčitost neplatná. Toto řešení podle 

mého názoru není správné, neboť by učinilo otázku platnosti smlouvy závislou na zcela 

spekulativním posuzování hypotetické zaměnitelnosti postupované pohledávky s hypoteticky 

myslitelným okruhem pohledávek, a stavělo by strany do situace naprosté právní nejistoty. 

Kromě toho by mohlo vést k absurdním následkům, kdy by byly za neplatné prohlašovány 

postupní smlouvy, které již mezitím splnily svůj účel, o jejichž určitosti nebyla reálně v 

okamžiku vzniku postupovaných pohledávek žádná pochybnost a vedly k postupu 

pohledávek zcela v souladu s očekáváním stran, na základě úvahy, že takových pohledávek 

teoreticky bývalo mohlo vzniknout více. 

 Druhým řešením by bylo tvrdit, že postupní smlouva je sice dostatečně určitá z 

hlediska platnosti, nicméně v případě vzniku většího množství pohledávek se stanovenými 

znaky bude pro neurčitost neúčinná jako právní důvod postupu, neboť neobsahuje kritérium 

pro určení toho, která z více vzniklých pohledávek se má stát předmětem postupu (této 

neurčitosti by v mnou uvedeném případě bylo možno zabránit, pokud by strany při vymezení 

pohledávky použily další kritérium - například by jako předmět postupu byla vymezena 

první pohledávka se znaky uvedenými ve smlouvě). 

 Třetí řešení, ke kterému se přikláním, vychází z faktu, že vznikem pohledávky, jejíž 

znaky odpovídají znakům uvedeným ve smlouvě, dochází k jejímu postupu. Z toho lze podle 



 26 

mého názoru dovodit, že tímto okamžikem je v situaci, kdy má dojít k postupu jediné 

pohledávky, smlouva „vyčerpána“ a vznik dalších pohledávek se stejnými znaky je již 

irelevantní (na druhou stranu nelze zcela vyloučit, že takových pohledávek vznikne větší 

množství ve stejný den. Ani v takovém případě by samozřejmě nebylo teoreticky vyloučeno 

rozlišování mezi časem vzniku pohledávky v rámci jediného dne, nicméně z praktického 

hlediska je princip vyčerpání smlouvy při rozlišování mezi pohledávkami vzniklými ve 

stejný den nepoužitelný).   

 Pouze hypotetickou možnost budoucí neurčitosti smlouvy z toho důvodu, že nelze 

vyloučit, že pohledávek s ve smlouvě specifikovanými znaky vznikne větší množství, tedy 

podle mého názoru nelze považovat za důvod neplatnosti postupní smlouvy jako právního 

úkonu, ani překážku účinnosti postupní smlouvy jako právního důvodu postupu.  

 

5.4.2 Nezaměnitelnost budoucí pohledávky  

 Jak jsem již zmínil, standardem určitosti vymezení postupované existující pohledávky 

je nezaměnitelnost s jinou existující pohledávkou. I budoucí pohledávka musí být bezesporu 

v postupní smlouvě vymezena tak, aby nebyla zaměnitelná s žádnou pohledávkou, existující 

v době uzavření postupní smlouvy. Nezaměnitelnost s jinými pohledávkami, které vzniknou 

v budoucnu, je spíše otázkou účinnosti smlouvy a lze je z větší části řešit přijetím principu 

vyčerpání smlouvy.  

 Přesto je podle mého názoru při specifikaci budoucí pohledávky z hlediska platnosti 

postupní smlouvy třeba trvat na alespoň minimálním standardu určitosti v okamžiku 

uzavření smlouvy. Stanovení tohoto minimálního standardu není jednoduchým úkolem a mé 

řešení je jistě do značné míry spekulativní. V předchozí pasáži jsem uvedl, že pouhá 

hypotetická možnost vzniku většího množství pohledávek, které odpovídají identifikátorům 

uvedeným v postupní smlouvě, není důvodem pro vyslovení závěru o neurčitosti smlouvy o 

postoupení pohledávky.  Na druhou stranu podle mého názoru musí již v okamžiku uzavření 

postupní smlouvy ve smlouvě projevená vůle stran směřovat k postoupení určité, konkrétní 

pohledávky, byť dosud neexistující, byť třeba i s vědomím, že taková pohledávka nikdy 

nemusí reálně vzniknout. Proto je podle mého názoru bez ohledu na to, zda by se v budoucnu 

smlouva reálně ukázala jako dostatečně určitá z hlediska účinnosti, již v okamžiku jejího 

uzavření třeba požadovat takové vymezení pohledávky, ohledně něhož lze rozumně 

předpokládat, že vymezí budoucí pohledávku takovým způsobem, aby nebyla zaměnitelná s 

jinou budoucí pohledávkou.   
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 Tento princip je konzistentní s principem vyčerpání smlouvy. Již jsem zmínil, že 

princip vyčerpání smlouvy pravděpodobně nebude použitelný v situaci, kdy pohledávek se 

stanovenými znaky vznikne více ve stejný den. Proto  například nelze rozumně předpokládat, 

že budoucí pohledávku nezaměnitelně vymezí pouze stanovení druhu pohledávky - například 

„pohledávka na zaplacení kupní ceny vzniklá z kupní smlouvy“ - je-li postupitelem 

podnikatel, který při provozu svého podniku uzavírá desítky kupních smluv denně. Stejně tak 

nelze jako dostatečně určité posuzovat následující vymezení pohledávky: „postupuji vám 

budoucí pohledávku“, případně „postupuji vám budoucí pohledávku, která mi vznikne v 

listopadu 2009“ (bez bližšího určení). Označení pohledávky jako budoucí sice zabrání 

zaměnitelnosti s jakoukoliv již existující pohledávkou, nicméně nelze rozumně předpokládat, 

že princip vyčerpání smlouvy umožní určit, která konkrétní pohledávka se stane předmětem 

postupu. 

 Mohu tedy uzavřít, že budoucí pohledávka je z hlediska platnosti postupní smlouvy 

vymezena dostatečně určitě, pokud je v ní vymezena takovým způsobem, že není 

zaměnitelná s jakoukoliv pohledávkou existující v době uzavření smlouvy a zároveň lze 

rozumně předpokládat, že takto vymezená pohledávka (v případě svého vzniku) nebude 

v budoucnu zaměnitelná s jinou, v době uzavření postupní smlouvy dosud neexistující 

pohledávkou. K vlastním účinkům smlouvy v souladu s Landovým principem dojde, pokud 

bude pohledávka v okamžiku svého vzniku (nebo v pozdějším okamžiku dohodnutém 

stranami) identifikovatelná jako pohledávka, na níž se postupní smlouva vztahuje. 

   

5.4.3 Neurčení doby vzniku pohledávky - neplatná smlouva, nebo smlouva potenciálně 

„navždy nesplněná“? 

 Prof. Dvořák připouští možnost postoupení budoucí pohledávky, jsou-li splněny 

obecné náležitosti právního úkonu. „Jde zejména o požadavek určitosti pohledávky, zejména 

co do doby jejího vzniku, jakož i o požadavek určitosti jejího dlužníka.“55 

  V předchozím výkladu jsem uvedl, že způsob vymezení postupované pohledávky 

(použité identifikátory) je věcí smluvních stran. Určení doby, ve které má pohledávka 

vzniknout (například v první polovině roku 2009), nicméně pokládám za velmi užitečné. Bez 

tohoto určení je totiž takřka nemožné odpovědět na otázku, v jakém okamžiku lze pokládat 

smlouvu za nesplněnou, tedy kdy nastoupí odpovědnost postupitele podle § 527 OZ odst. 1 

písm. a) OZ v důsledku toho, že se postupník nestal věřitelem pohledávky s dohodnutým 

                                                 
55 Dvořák, J.,: Občanské právo hmotné,  str. 118 
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obsahem. Připuštění postupu pohledávky, jež „má vzniknout“ v neurčené době v budoucnu, 

by totiž znamenalo, že postupitel by teoreticky nemohl být nikdy donucen ke splnění 

závazku, ani by nenesl odpovědnostní následky nesplnění. 

 Přes tento závěr o vhodnosti vymezení doby vzniku pohledávky se nedomnívám, že 

by postupní smlouva bez tohoto určení měla být neplatná. Již jsem zmínil, že smlouva o 

postoupení budoucí pohledávky je v principu smlouvou, která je, pokud jde o vlastní postup, 

vázána na podmínku, že pohledávka vznikne. Jedná se tedy o podmínku odkládací, přičemž 

občanský zákoník v § 36 nestanoví ohledně odkládací podmínky nutnost stanovení časového 

omezení, během kterého musí být podmínka splněna. 

 

5.5 Vymezení postupovaných pohledávek při globální cesi 

5.5.1 Pojem globální cese 

 Pojem „globální cese“ není v odborné literatuře a v soudní praxi  chápán zcela 

jednotně. Již v předchozí kapitole jsem citoval vymezení profesora Eliáše: „V této 

souvislosti56 vzniká obtíž při cesích označovaných jako generální nebo globální. Při nichž 

postupitel převádí postupníkovi větší počet svých pohledávek nebo dokonce všechny své 

pohledávky z určitých obchodních aktivit, přičemž pro globální cesi je charakteristické, že se 

předmětem postupu stávají i pohledávky vznikající až po uzavření postupní smlouvy, bez 

toho, aby tato smlouva byla následně doplňována.“57 Profesor Dvořák charakterizuje globální 

cesi následovně: „Případy, kdy věřitel postupuje určitý druh pohledávek včetně těch, které 

vzniknou po uzavření postupní smlouvy, se v literatuře nazývají globální cesí.“58 Nejvyšší 

soud v souvislosti s globální cesí uvedl, že „způsobilým předmětem cesse jsou i pohledávky, 

které mají vzniknout teprve v budoucnu (budoucí pohledávky) a že dohoda o postoupení 

pohledávek může zahrnout i větší počet pohledávek (generální resp. globální cesse).“ 59 

 V této práci pojem „globální cese“ používám v souladu se zněním § 1626 návrhu 

nového občanského zákoníku ve významu „postoupení souboru pohledávek“. Lze 

samozřejmě diskutovat o tom, zda by bylo vhodnější užívat tento termín v užším významu - 

například zda v souladu s vymezením profesora Eliáše nevyhradit tento pojem pro 

postupování souboru pohledávek, v němž jsou obsaženy budoucí pohledávky. Dále by bylo 

možné argumentovat v tom smyslu, že například pro postoupení všech budoucích pohledávek 

z konkrétního již existujícího právního vztahu (například nájemního) není vhodné pojem 

                                                 
56 Myšleno v souvislosti problematiky dostatečně určité identifikace postupované pohledávky 
57 Eliáš, K.: Komentář, str. 1497 
58Dvořák, J.: Občanské právo hmotné, str. 118 
59 Rozsudek z 21. května 2003, sp. zn. 32 Odo 293/2002 
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globální cese používat, neboť ten etymologicky naznačuje širší a méně konkretizovaný 

soubor pohledávek. Tyto případné námitky pokládám za otázku konvence. Za hlavní 

definiční znak globální cese pokládám, že jsou při ní pohledávky postupovány jako soubor. 

 Chápat globální cesi jako pouhé postoupení většího počtu pohledávek není správné, 

respektive takové pojetí není příliš užitečné. Pokud je do postupní smlouvy zahrnut větší 

určitý počet pohledávek, z nichž je každá zvlášť dostatečně určena a individualizována 

(odlišena oproti ostatním postupovaným pohledávkám), nemá takový postup žádná zvláštní 

specifika.  

 Podstata globální cese podle mnou užívaného pojetí netkví v předmětu postupu, ale 

ve způsobu vymezení předmětu postupu v postupní smlouvě. Tatáž pohledávka tedy může 

být teoreticky postoupena globální cesí i „běžnou“ cesí, rozdíl je v tom, jakým způsobem je v 

postupní smlouvě určena. 

 

5.5.2 Určení předmětu postupu při globální cesi 

 Při globální cesi tedy nejsou pohledávky v postupní smlouvě vymezeny jednotlivě, 

ale společnými, druhovými znaky. Ustanovení  § 1626 návrhu nového občanského zákoníku 

podmiňuje postoupení souboru pohledávek tím, že „je takový soubor pohledávek dostatečně 

určen“. Určení souboru pohledávek není totéž, jako určení každé jednotlivé pohledávky 

kterou soubor obsahuje, neboť při určení souboru jde podle mého názoru z povahy věci o 

jeho ohraničení, nikoliv o vymezení jednotlivých pohledávek obsažených v souboru vůči 

jiným pohledávkám rovněž obsaženým v souboru. 

 Výše bylo zmíněno, že smlouva o postoupení pohledávky je dostatečně určitá, je-li 

pohledávka vymezena takovým způsobem, že není zaměnitelná s jinou pohledávkou. 

 Smlouvu o postoupení souboru pohledávek je podle mého názoru třeba 

považovat za určitou, lze-li na základě vymezení souboru v postupní smlouvě učinit 

ohledně každé konkrétní pohledávky postupitele jednoznačný úsudek o tom, zda je či 

není součástí souboru. Ohledně pohledávek existujících v době uzavření smlouvy musí být 

tento úsudek možno provést v okamžiku uzavření smlouvy, ohledně pohledávek budoucích v 

okamžiku, kdy vzniknou (případně v pozdějším okamžiku, sjednaném stranami). 

 To odpovídá principu evropského smluvního práva vyjádřenému v článku 11:102 

odst. 2, podle něhož „budoucí pohledávka vzniknuvší na základě existující nebo budoucí 

smlouvy může být postoupena, pokud je v okamžiku svého vzniku, nebo v pozdějším 
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okamžiku dohodnutém stranami, identifikovatelná jako pohledávka, na kterou se postoupení 

vztahuje.“60 

 Pokud je při postoupení jednotlivé pohledávky tato pohledávka vymezena takovým 

způsobem, že by znakům uvedeným ve smlouvě odpovídal větší počet pohledávek, je 

následkem absolutní neplatnost smlouvy pro neurčitost, neboť smlouva nevymezuje 

pohledávku tak, aby byla nezaměnitelná s jinou pohledávkou. Při globální cesi je postupován 

předem neurčený počet pohledávek, proto v případě, že znakům vymezeným ve smlouvě 

odpovídá větší počet pohledávek, jsou všechny tyto pohledávky předmětem postupu. 

Kritérium nezaměnitelnosti, užívané při posouzení určitosti smlouvy o postoupení jednotlivé 

pohledávky, tedy podle mého názoru nelze na případy globální cese vztáhnout. 

 Jako příklad neurčitého vymezení předmětu postupu lze zmínit případ, ke kterému se   

Nejvyššího soud vyslovil v rozsudku z 24. června 2008, sp. zn. 32 Odo 1535/2006. V 

projednávaném případě byly postoupeny pohledávky „v celkové výši 6, 750.000,- Kč“, 

přičemž smlouva odkazovala na fakturu, v níž bylo fakturované plnění vymezeno textem „na 

základě dodacích listů na jednotlivé prodejny vaší organizace Vám postupujeme souhrnnou 

částku za Váš podnik za měsíce duben a květen. Celková částka faktury: 18,470.379,60.“ K 

tomu Nejvyšší soud správně uvedl, že „ze zvoleného způsobu identifikace postupované 

pohledávky není totiž vůbec  zřejmé, jakých plnění (dodávek zboží) se právo na zaplacení 

kupní ceny v částce 6,750.000,- Kč vůbec týká.“ Postupní smlouva v daném případě 

neobsahovala kritérium, podle kterého by bylo možno určit, které konkrétní pohledávky ze 

všech pohledávek v celkové výši cca 18 milionů Kč se měly stát předmětem postupu. 

 Podobný příklad neurčitého vymezení postupovaného souboru pohledávek uvádí prof. 

Lando v Principech evropského smluvního práva: „C, vydavatel kreditních karet, obdrží úvěr 

od banky B a postoupí na B své budoucí pohledávky vůči držitelům karet ve výši 

nepřesahující výši úvěru.“ Podle Landa by taková smlouva byla sice platná, ale neúčinná, 

neboť neobsahuje kritérium, podle kterého by bylo možné identifikovat jednotlivé 

pohledávky.61  

 Dílčím problémem může být z hlediska platnosti smlouvy o postoupení souboru 

pohledávek situace, kdy znakům, jimiž je soubor pohledávek vymezen, odpovídají i 

pohledávky, jejichž postoupení zákon zakazuje. V případě existujících pohledávek by v 

takovém případě patrně hrozila absolutní neplatnost právního úkonu pro rozpor se zákonem 

(§ 39 OZ). Je otázkou, zda by bylo možné dovodit pouze částečnou neplatnost postupní 

                                                 
60 Lando, str. 90 
61 Lando, str. 91 
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smlouvy ohledně těch pohledávek, jejichž postoupení zákon zakazuje (§ 41 OZ), nebo zda by 

se neplatnost týkala celé postupní smlouvy. V případě budoucích pohledávek bychom patrně 

dovodili neúčinnost smlouvy ohledně těch pohledávek, které vzniknou jako nezpůsobilé k 

postupu, neboť jen těžko by bylo možné argumentovat ve prospěch „zpětného zneplatnění“ 

smlouvy. V každém případě lze pro účely praxe doporučit, aby strany ve smlouvě výslovně 

sjednaly, že se smlouva nevztahuje na pohledávky, jejichž postoupení zákon zakazuje. 

 

5.5.3 Postoupení veškerých pohledávek 

 Vzniká otázka, zda lze akceptovat globální cesi, při které postupitel na postupníka 

postoupí své veškeré pohledávky (budoucí nebo existující). Podle kritérií, které jsem vymezil 

v předchozí podkapitole, by takové vymezení bylo dostatečně určité, neboť v takové situaci 

nemůže vzniknout žádná pochybnost, zda je ta či ona konkrétní pohledávka předmětem 

postupu. Na druhou stranu lze vyslovit pochybnost, že by takový postup obstál v soudní 

praxi. Tuto pochybnost vzbuzuje například úvaha Nejvyššího soudu obsažená v již 

citovaném rozsudku sp. zn. 32 Odo 293/2002: „Ovšem i v těchto případech62 platí požadavek 

dostatečné určitosti při vymezení postupovaných pohledávek, (…) a to takovým způsobem, 

aby ze smlouvy bylo jednoznačně a bez jakékoliv pochybnosti zjistitelné, jaké pohledávky 

představují individualizovaný předmět cesse (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze 

dne 6. března 2000, sp. zn. 9 Cmo 856/99 uveřejněném v časopise Obchodní právo č. 6/2000 

na str. 22.).“  V tomto rozhodnutí, na které Nejvyšší soud odkazuje, Vrchní soud shledal 

vymezení předmětu postupu jako „veškeré pohledávky“ být neurčitým. Přestože argumentace 

Vrchního soudu, založená zejména na tom, že smlouva nevymezovala pohledávky 

označením dlužníků, je podle mého názoru vzhledem k dalšímu vývoji judikatury Nejvyššího 

soudu63 překonaná, ze samotného faktu, že Nejvyšší soud na toto rozhodnutí odkázal, lze 

usuzovat na neochotu Nejvyššího soudu připustit postoupení „veškerých pohledávek“ bez 

bližšího určení. 

 Další pochybností, vznikající specificky při snaze o postoupení veškerých budoucích 

pohledávek, je otázka souladu takového ujednání s dobrými mravy, respektive se zásadami 

poctivého obchodního styku. K této otázce se vyjádřil profesor Eliáš: „Ve shodě se závěry 

soudní praxe v okolních zemích lze i pro okruh českého práva podporovat stanovisko, že 

cese všech budoucích pohledávek z postupitele na postupníka zpravidla není v rozporu s 

                                                 
62 Případech globální cese 
63 Například 32 Odo 1535/2006 
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dobrými mravy, zvlášť, jde-li o postoupení pohledávek z určitého obchodního podniku nebo 

závodu.“64 

 S tímto názorem souhlasím, ovšem je třeba podotknout, že postoupení veškerých 

budoucích pohledávek nepodnikatele by se patrně s podobně liberálním přístupem nesetkalo. 

 Prof. Eliáš ovšem pokračuje: „To však odstraňuje jen část obtíží, protože týž význam 

má pro konstrukci platné smlouvy i určité (dostatečně individualizované) vymezení předmětu 

převodu.“65 Prof. Eliáš tedy patrně nepovažuje vymezení předmětu postupu jako „veškeré 

budoucí pohledávky (z provozu podniku)“ za dostatečně určité. Spolu s citovaným názorem 

Nejvyššího soudu, který sice globální cesi obecně připouští, ale zároveň neobjasňuje, jaké 

vymezení předmětu postupu by považoval za dostatečně určité, to vede k závěru, že 

vymezení předmětu postupu jako „veškeré budoucí pohledávky z provozu podniku“ by 

patrně v současné době v praxi neobstálo, přestože takové vymezení umožňuje ohledně 

každé pohledávky určit, zda je předmětem postupu.  

 Proto je třeba se ptát, jaké vymezení předmětu postupu při globální cesi by v kontextu 

současné právní úpravy a soudní praxe obstálo jako dostatečně určité.   

 Problémy patrně nebude působit postoupení veškerých budoucích pohledávek z 

konkrétního smluvního vztahu, který je možné specifikovat v postupní smlouvě. V takovém 

případě bude zpravidla možné ve smlouvě vymezit postupované pohledávky nejen osobou 

dlužníka, ale i právním důvodem vzniku pohledávek. Zároveň je i doba vzniku těchto 

pohledávek de facto omezená, neboť je dána budoucím trváním konkrétního právního vztahu, 

z něhož budou pohledávky vznikat. 

 Obtížnější budou případy, kdy má postupitel v úmyslu na postupníka postoupit 

veškeré své budoucí pohledávky z provozu podniku, tedy vznikající z širokého spektra 

nekonkretizovaných právních vztahů. Při absenci explicitní odpovědi české judikatury a 

nauky na otázku, jaké vymezení souboru pohledávek v postoupní smlouvě lze považovat za 

dostatečně určité, považuji za užitečné použít analogii institutu zajištění budoucích 

pohledávek určitého druhu zástavním právem, upraveného v § 155 odst. 4 OZ. Domnívám se 

totiž, že pokud je určení pohledávky dostatečné pro její zajištění zástavním právem, mělo by 

být dostatečné i pro její postoupení66. 

                                                 
64 Eliáš, K.: Komentář, str. 1498-1499 
65 Eliáš, K.: Komentář, str. 1499 
66 Z toho ovšem nedovozuji opak, tedy že pohledávky nedostatečně vymezené z hlediska ustanovení § 155 odst. 
4 OZ by zároveň musely být nedostatečně vymezeny z hlediska postoupení pohledávky. Kritéria vymezení 
budoucích pohledávek určitého druhu pro účely jejich zajištění zástavním právem totiž stanoví zákon, zatímco 
způsob určení předmětu postupu je ponechán na vůli stran. Tato analogie tedy podle mého názoru slouží ke 
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 V této souvislosti lze zmínit případy, kdy se předmětem postupu mají stát veškeré 

pohledávky postupitele vůči konkrétně určeným zákazníkům z určitého druhu smluv. Podle  

§ 155 odst. 4 OZ mohou být do sjednané výše zajištěny i pohledávky určitého druhu, které 

zástavnímu věřiteli vůči dlužníku budou vznikat v určité době. V případě přijetí této 

analogie by tedy pohledávky v postupní smlouvě byly vymezeny okruhem dlužníků, vůči 

kterým budou vznikat, druhem (například pohledávky z kupních smluv) a dobou, ve které 

budou vznikat. K pojmu určité doby Nejvyššího soud v rozsudku 28. května 2008, sp. zn. 

29 Odo 423/2006 poznamenal, že: „vymezení doby jako „určité“ nepřekáží, není-li její konec 

stanoven uplynutím určitého časového období (např. měsíců) popřípadě uvedením 

konkrétního dne, k němuž běh této doby skončí, nýbrž tak, že trvání této doby je vázáno na 

konkrétním datem neurčitelnou objektivně zjistitelnou skutečnost, z níž je možné bez pochyb 

zjistit, kdy příslušné období skončí. V době sjednání příslušné dohody nemusí mít účastníci 

jistotu, kdy takto sjednaná doba uplyne, je však jisté, že daná skutečnost nastane.“  

 V praxi by tedy patrně mělo obstát takové vymezení souboru pohledávek, které 

bude obsahovat údaje o dlužnících, vůči kterým budou pohledávky vznikat, druhu 

pohledávek a době, ve které budou pohledávky vznikat, přičemž tato doba nemusí být 

určena konkrétním dnem, ale může být vázána na konkrétní skutečnost, o které je jisté, 

že nastane. 

 Není jisté, zda by postačilo vymezení předmětu postupu druhem pohledávek a dobou, 

ve které budou pohledávky vznikat, bez určení dlužníků. V této souvislosti nám analogie se 

zajištěním budoucích pohledávek zástavním právem nepomůže, neboť u zajištění budoucí 

pohledávky je totožnost osoby dlužníka vždy zřejmá. Osobně se domnívám, že je třeba 

takové vymezení považovat za dostatečně určité, neboť určení osoby dlužníka neslouží v 

ustanovení § 155 odst. 4 jako nástroj zajištění určitosti předmětu zástavního práva, ale je 

odrazem samotné povahy institutu zástavního práva.  

  

5.5.4 Shrnutí 

 Zastávám názor, že smlouva o postoupení souboru pohledávek je dostatečně určitá, 

lze-li na základě vymezení souboru v postupní smlouvě učinit ohledně každé konkrétní 

pohledávky (existující nebo vzniknuvší v budoucnu) jednoznačný úsudek o tom, zda je či 

není součástí souboru. Kritérium nezaměnitelnosti pohledávky, které je v soudní praxi 

užíváno pro řešení otázky dostatečně určitého vymezení předmětu postupu při postupování 

                                                                                                                                                       
stanovení nejpřísnějšího standardu, který je možné v českém právu na určení souboru postupovaných 
pohledávek použít. 
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jednotlivých pohledávek, lze ve vztahu k souboru pohledávek jen obtížně využít, neboť je-li 

pohledávka zaměnitelná s pohledávkou, jež je součástí souboru, není důvod nepředpokládat, 

že i tato zaměnitelná pohledávka je součástí souboru. Ani postoupení „veškerých budoucích 

pohledávek z provozu podniku“ tedy podle mého názoru nelze považovat za neurčité. 

Vzhledem k absenci výslovného řešení této otázky v soudní judikatuře a české nauce je 

nicméně třeba z opatrnosti dodat, že pro účely praxe je třeba doporučit vymezení souboru 

pohledávek v postupní smlouvě  

a) odkazem na konkrétní smluvní vztah, z něhož budou pohledávky vznikat (v postupní 

smlouvě tedy bude odkázáno na konkrétní smlouvu mezi postupitelem a konkrétním 

dlužníkem). 

b) analogicky k požadavkům ustanovení § 155 odst. 4 OZ, které upravuje zajištění 

budoucích pohledávek určitého druhu zástavním právem. Postupitel a postupník tedy určí 

soubor postupovaných pohledávek přinejmenším údaji o budoucích dlužnících, druhu 

pohledávek a době, ve které budou vznikat.  

 

Otevřenou otázkou zůstává, zda by v praxi obstálo i vymezení souboru pohledávek údaji o 

druhu pohledávek a době ve které budou vznikat, bez určení osob dlužníků.  

 

6. Faktoring 

 

6.1 Globální cese a faktoringová smlouva 

 K hlavnímu praktickému využití globální cese dochází při faktoringu.V úvodu je 

třeba zdůraznit, že ne každá globální cese musí být faktoringem67 a ne každá faktoringová 

operace využívá globální cesi. Globální cese je však pro tento účel velmi praktická, neboť 

umožňuje postoupit velký počet pohledávek, aniž by bylo nutné ve smlouvě provádět 

vymezení jednotlivých pohledávek vůči jiným pohledávkám obsaženým v postupovaném 

souboru. Přesto není využití tohoto právního institutu při faktoringovém financování bez 

obtíží, na něž se pokusím upozornit. 

 

 

                                                 
67 Jako další příklad využití globální cese uvádí dr. Patěk (bez hodnocení přípustnosti podle současné právní 
úpravy) „časté příklady revolvingových úvěrů zajištěných mimo jiné zajišťovacím postoupením všech 
pohledávek věřitele (správně dlužníka - pozn. autora) vznikající z jeho podnikatelské činnosti.“ (Patěk, D., str. 
294) 
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6.2 Pojem a ekonomický význam faktoringu  

 Faktoring je formou financování, kterou lze definovat jako smluvně sjednaný 

průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí 

nezajištěného dodavatelského úvěru.68 Tuto definici lze modifikovat v tom smyslu, že 

předmětem postupu zde nemusí být pouze dosud nesplatné existující pohledávky, ale rovněž 

pohledávky budoucí.  Doc. Grúň dokonce uvádí, že „faktoring je vlastně metoda nebo spíše 

postup s preventivními účinky. Musí tedy jít o pohledávky, které teprve vzniknou“69. Toto 

vymezení považuji za příliš zužující, podle mého názoru faktoring svou funkci plní i v 

případě, že jsou v jeho rámci postupovány již existující, ale dosud nesplatné pohledávky. 

 Podstatou faktoringu je dlouhodobý vztah mezi dodavatelem (postupitelem) a 

faktorem (postupníkem), v jehož rámci dodavatel průběžně postupuje na faktora pohledávky 

za svými odběrateli (dlužníky).70  

 Podle doc. Dvořáka může faktoring plnit tři základní funkce (v závislosti na typu 

faktoringu jednu nebo více z nich), které vymezuje následovně:71 

a) Funkce garanční - faktor přejímá od dodavatele uvěrové riziko vyplývající z 

možnosti platební neschopnosti nebo platební nevůle dlužníka.  

b) Funkce předfinancování (úvěrování) -  faktor proplácí sjednanou výši 

postupovaných pohledávek ihned v okamžiku postupu. Celková výše plnění poskytnutého za 

postoupení pohledávky je pochopitelně nižší než její nominální hodnota, podle doc. Dvořáka 

faktor zpravidla vyplácí dodavateli 80-90 % hodnoty pohledávky. 

c) Správa pohledávek a další služby - faktor může dodavateli poskytovat další 

služby související s postupovanými pohledávkami. Může se jednat například o služby 

související s účetním vedením pohledávek, fakturaci, inkaso a vymáhání pohledávek, 

zpracování statistických či daňových dokladů atd. 

 

6.3 Typy faktoringu 

 Prvním kritériem členění různých typů faktoringu může být, zda faktoring plní 

garanční funkci, tedy podle toho, která ze stran nese riziko neplnění ze strany dlužníka. V 

této souvislosti můžeme rozlišovat mezi faktoringem regresním a bezregresním.  

                                                 
68 Dvořák, P.: Bankovnictví, str. 565 
69 Grúň, L., str. 22 
70 Dvořák, L.: Factoring, str. 7 
71 Dvořák, P.: Bankovnictví, str. 565-566 
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 Při regresním faktoringu má při nezaplacení pohledávky ze strany dlužníka  faktor 

právo postoupit pohledávku zpět na dodavatele a dodavatel má povinnost vrátit přijaté 

financování.72 Takové ujednání je patrně v souladu s českým právem, neboť podle  

dr. Škárové „lze dohodnout i povinnost zpětné cese, tj. povinnost postoupit ji73 zpět 

původnímu postupiteli“74. 

 Principem bezregresního faktoringu je, že postoupením pohledávky na faktora tento 

přebírá riziko případného nezaplacení odběratelem (dlužníkem), tzn. nemá možnost postoupit 

pohledávku zpět na dodavatele. Toto riziko, které faktor přebírá, se však samozřejmě 

projevuje v ceně, kterou za tuto službu dodavatel platí.75  

 Dalším možným členěním je odlišení faktoringu zjevného a skrytého (tichého)76. 

Rozdíl tkví v tom, že při skrytém faktoringu dodavatel neprovádí notifikaci dlužníka a 

inkasuje pohledávku na účet faktora. Právním základem této možnosti je v českém právu 

ustanovení § 530 odst. 1 OZ, podle kterého může na žádost postupníka postupitel vymáhat 

postoupený nárok sám svým jménem na účet postupníka. K otázce možnosti modifikovat, 

případně vyloučit notifikační povinnost postupitele dohodou s postupníkem se vyjádřím v 

kapitole věnované notifikaci dlužníka. 

  

6.4 Jak neprovádět faktoringovou operaci 

 Doc. Dvořák popsal ve své knize Bankovnictví pro bankéře a klienty průběh 

faktoringového případu77, jehož základní právně relevantní rysy zde nastíním:  

1. faktor s dodavatelem uzavřou „smlouvu o faktoringu pohledávek“, ve které se dodavatel 

zaváže postupovat zpravidla veškeré vzniklé pohledávky za odběrateli, vůči nimž je faktoring 

uplatňován. Součástí faktoringové smlouvy jsou zpravidla úvěrové limity, které stanovují, 

jakou výši pohledávek bude faktor „odkupovat“.  

2. dodavatel odesílá zboží nebo poskytuje služby a vystavuje fakturu na příslušnou částku. 

Faktura je pravidla opatřena tzv. cesní klauzulí, ze které vyplývá (podle doc. Dvořáka) 

odběrateli (dlužníkovi) povinnost hradit pohledávku faktorovi. 

3. originál faktury zasílá dodavatel odběrateli, kopii faktorovi. Tím podle doc. Dvořáka 

dochází k postoupení pohledávky na faktora, který vyplácí dodavateli sjednanou úplatu za 

postoupení a v době splatnosti inkasuje pohledávku od odběratele. 

                                                 
72 Dvořák, L.: Factoring, str. 11 
73 pohledávku 
74 Škárová, M., str. 1418 
75 Dvořák, L.: Factoring, str. 11-12 
76 Dvořák, P.: Bankovnictví, str. 572 
77 Dvořák, P.: Bankovnictví, str. 566-570 
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 Postup popsaný doc. Dvořákem byl zjevně v praxi využíván (a obdobně popsán i 

jinými autory78), neboť se k této konstrukci vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z 21. 

května 2003, sp. zn. 32 Odo 293/2002. Smlouvu odpovídající „smlouvě o faktoringu 

pohledávek“ v tomto případě odvolací soud posoudil jako  

 

„smlouvu innominátní, v níž si její účastníci dostatečně určili předmět svých závazků s tím, že 

tuto smlouvu z hlediska jejího obsahu současně posoudil jako rámcovou smlouvu upravující 

obchodní vztahy stran – podmínky, za nichž bude docházet k postupování pohledávek 

obchodní společností C. T. s.r.o. na žalobkyni. (…) Vycházeje ze zjištění, že smlouva o 

provádění faktoringu požadavek konkretizace postupovaných pohledávek, to jest určitosti 

předmětu postoupení nesplňuje, dospěl odvolací soud k závěru, že o platnou smlouvu o 

postoupení pohledávek podle ustanovení § 524 a násl. obč. zák. nejde a k následkům 

předvídaným těmito ustanoveními – ke změně v osobě věřitele na základě samotné této 

smlouvy nemohlo dojít. Protože se však jedná o platnou rámcovou smlouvu upravující 

podmínky, za nichž budou pohledávky postupovány, mohlo by podle odvolacího soudu k 

platnému postoupení pohledávek dojít pouze při existenci dalšího hmotněprávního úkonu, 

který by podmínky kladené na platnost smlouvy o postoupení pohledávky shora citovaným 

ustanovením občanského zákoníku splňoval. Za takový další právní úkon však podle 

odvolacího soudu nelze považovat ani faktury, kterými byl vyúčtován nárok k úhradě kupních 

cen a které obsahovaly cedovanou doložku, neboť tyto byly opatřeny pouze razítkem 

výstavce, ale nebyly potvrzeny žalobkyní.“ 

 

 Způsob identifikace postupovaných pohledávek z citovaného judikátu nevyplývá a 

dovolatelka proti posouzení faktoringové smlouvy jako smlouvy rámcové ani nebrojila. 

Tvrdila ovšem, že zaslání faktury s cesní doložkou je třeba chápat jako akceptaci faktorovy 

oferty vyjádřené v rámcové smlouvě o provádění faktoringu. Tento názor Nejvyšší soud 

neakceptoval: 

 

„Z citovaných ustanovení79 nepochybně vyplývá nejen požadavek určitosti návrhu na 

uzavření smlouvy, ale též požadavek obsahové shody návrhu s jeho přijetím (akceptem) jako 

jedné z podmínek pro uzavření (vznik) smlouvy. Tyto náležitosti však příslušná ustanovení 

                                                 
78 Grúň, L., str.  22-23 
79 § 43a a následující OZ 
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faktoringové smlouvy a cessní doložky na fakturách, pojímané dovolatelkou jako faktorův 

návrh smlouvy a jeho přijetí, neobsahovaly.“ 

 

 Faktoringová operace provedená podle modelu rámcové faktoringové smlouvy a 

průběžného zasílání faktur s cesní doložkou tedy v soudní praxi neobstála, neboť rámcová 

smlouva sama o sobě kvůli nedostatečnému vymezení postupovaných pohledávek  nemohla 

sloužit jako postupní smlouva a následné zasílání faktur nemělo charakter dvoustranného 

právního úkonu.  

 

6.5 Jak provést faktoringovou operaci 

 V zásadě lze navrhnout dva způsoby, jakými lze provést fakoringovou operaci a 

vyhovět požadavkům vysloveným Nejvyšším soudem v citovaném rozhodnutí. První 

možností je globální cese. V tomto případě již faktoringová smlouva musí splňovat 

podmínky dostatečně určitého vymezení postupovaných pohledávek, které vymezuji v 

předchozí kapitole. Nevýhodou tohoto postupu je určitá nepružnost spojená s faktem, že již 

samotná faktoringová smlouva by v tomto případě bez nutnosti dalšího právního úkonu vedla 

k postupu všech pohledávek, identifikovatelných jako pohledávky, jichž se faktoringová 

smlouva týká, bez možnosti následně při jejich vzniku provádět výběr pohledávek, jež se 

předmětem postupu skutečně stanou. Zároveň se může jako problematické ukázat stanovení 

úvěrových limitů, neboť ustanovení, limitující maximální celkovou nominální hodnotu 

postoupených pohledávek určitou částkou, by snadno mohlo způsobit neurčitost faktoringové 

smlouvy. Pokud by totiž celková hodnota pohledávek,  identifikovatelných v době vzniku 

jako předmět postupu, přesáhla stanovený limit, bylo by problematické určit, které 

pohledávky předmětem postupu jsou a které nikoliv. Řešením by snad mohlo být smluvní 

ustanovení, které by v tomto případě jako kritérium určilo pořadí, ve kterém budou 

pohledávky vznikat. Ta pohledávka v pořadí, která by svým postoupením způsobila 

překročení úvěrového limitu, by již předmětem postupu nebyla.  

 Druhým možným způsobem je postupovat podle modelu nastíněného doc. Dvořákem, 

ovšem s tou odchylkou, že spolu s kopií faktury bude faktorovi zasílán standardizovaný 

návrh smlouvy  o postoupení pohledávky, odkazující co do předmětu postupu na přiloženou 

fakturu. Tuto smlouvu následně faktor písemně akceptuje. 
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7. Notifikace dlužníka 

 

7.1 Právní význam notifikace: konstitutivní součást cese, nebo nástroj ochrany 

 dlužníka? 

 Podle § 526 odst. 1 OZ platí, že dokud postoupení pohledávky není postupitelem 

oznámeno dlužníkovi nebo dokud postupník dlužníkovi postoupení pohledávky neprokáže, 

zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli.  

 Pro oznámení postupu postupitelem budu v této práci užívat rovněž termín notifikace. 

Již na tomto místě je ale třeba říci, že zásadně stejný právní význam jako notifikace 

postupitelem má pro dlužníka prokázání postupu postupníkem. Budu-li tedy mluvit o 

nenotifikovaném dlužníku, mám namysli dlužníka, jemuž nebylo postoupení pohledávky 

postupitelem oznámeno, ani postupníkem prokázáno. 

  Podle platného českého práva se postupník stává věřitelem pohledávky již účinností 

postupní smlouvy. To potvrdil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z 30. ledna 2007, sp. zn. 29 

Odo 360/2005: „Není-li ve smlouvě o postoupení pohledávky dohodnuto jinak, dochází ke 

změně osoby věřitele již uzavřením smlouvy, bez ohledu na to, zda postupitel postoupení 

pohledávky dlužníkovi oznámil, popř. postupník postoupení pohledávky prokázal.“  

 Účelem institutu notifikace je přivodit účinnost cese vůči dlužníkovi, dát mu právně 

relevantním způsobem najevo, že došlo ke změně závazku v osobě věřitele. „I zde se totiž 

uplatňuje zásada, že projev vůle, má-li mít vůči nějaké osobě právní relevanci, jí musí být 

sdělen.“80  Možnost nenotifikovaného dlužníka zprostit se závazku plněním postupiteli, tedy 

osobě odlišné od věřitele, je nástrojem ochrany dlužníka.  

 Od tohoto pojetí je třeba odlišovat tzv. konstitutivní pojetí notifikace. Právní řády s 

takto pojatým institutem notifikace spojují změnu závazku v osobě  věřitele nikoliv se 

samotnou postupní smlouvou, ale právě až s oznámením (respektive prokázáním) postupu 

dlužníku. Odmítnutí pojetí notifikace jako konstitutivní součásti cese označuje prof. Lando 

za sdílený princip evropského smluvního práva.81  

 Odmítnutí konstitutivního pojetí notifikace je třeba rozumět právě ve zmíněném 

významu, totiž že již samotná postupní smlouva způsobuje změnu závazku v osobě věřitele, 

nikoliv tedy v tom smyslu, že by notifikace nebyla právní skutečností konstituující určité 

právní následky. Notifikací zaniká právo dlužníka zprostit se závazku plněním postupiteli a 

                                                 
80 Eliáš, K.: Komentář, str. 1502 
81 Lando, str. 96 
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naopak vzniká povinnost plnit postupníkovi. Pro časový úsek mezi cesí a notifikací tedy platí 

odchylka od pravidla, že dlužník je povinen plnit věřiteli.  

 Notifikace dlužníka jako nástroj jeho ochrany má i další rozměr. Vzhledem k tomu, 

že podle § 526 odst. 2 OZ není dlužník oprávněn domáhat se po postupníkovi předložení 

postupní smlouvy, je třeba dovodit, že svého závazku se dlužník, jemuž bylo postoupení 

pohledávky platně oznámeno postupitelem, zprostí bez ohledu na případnou neplatnost 

smlouvy o postoupení pohledávky. Tento závěr výslovně formuluje profesor Eliáš: „Zásadně 

dlužno trvat na tom, že plnil-li dlužník ve shodě s obsahem postupitelovy notifikace, nemůže 

mu to být nikdy přičteno k tíži, a zejména není možné dlužníka nutit k novému plnění s 

argumentem, že k platnému postupu pohledávky nedošlo, a že tedy mělo být podle zákona 

plněno původnímu věřiteli“.82 Ke stejnému závěru došla i soudní praxe, například v 

rozhodnutí Nejvyššího soudu z  25. října 2004, sp. zn. 32 Odo 842/2003: „Naproti tomu je 

otázka platnosti smlouvy o postoupení pohledávky nerozhodná z hlediska účinku splnění 

závazků dlužníkem postupníkovi, oznámí-li dlužníku postoupení pohledávky postupitel. Za 

této situace, kdy dlužník není oprávněn dožadovat se prokázání smlouvy o postoupení 

pohledávky, zaniká jeho závazek splněním postupníkovi i v případě, že smlouva o postoupení 

pohledávky je neplatná.“ 

 Zatímco o solučních účincích dlužníkova plnění domnělému postupníkovi na základě 

oznámení postupitele není pochyb, otázka zániku závazku v důsledku dlužníkova plnění na 

základě prokázání neplatné postupní smlouvy postupníkem je spornější a tedy  se k ní 

obšírněji vyjádřím níže.  

 

7.2 Oznámení postupitelem 

 Podle § 526 odst. 1 je postoupení pohledávky dlužníkovi bez zbytečného odkladu 

povinen oznámit postupitel. Pro toto oznámení zákon nestanoví písemnou formu, přestože 

obligatorní písemnost notifikace je prof. Landem označena za obecný princip evropského 

smluvního práva.83  

 Zároveň je třeba zdůraznit, že notifikace dlužníka je právním úkonem, a to právním 

úkonem jednostranným, musí tedy vyhovovat obecným požadavkům na právní úkony.84 

Podle § 37 odst. 1 OZ musí být právní úkon učiněn určitě, srozumitelně a vážně. Z toho 

                                                 
82 Eliáš, K.: Komentář, str. 1502 
83 Lando, str. 111 
84 Škárová, M., str. 1419 
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ovšem plyne, že účinky předvídané zákonem má pouze platné oznámení. Tento závěr 

potvrzuje rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. listopadu 2007, sp. zn. 32 Cdo 118/2007:  

 

„Závěr o charakteru oznámení postoupení pohledávky jako právního úkonu byl vysloven již 

dříve v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 842/200385, kde Nejvyšší soud zkoumá 

požadavky na oznámení postupu a vyslovuje závěr, že pro postoupení pohledávky platí 

obecné požadavky kladené na právní úkony. (…) Jestliže tedy oznámení postupu pohledávky 

učinil vůči dlužníkovi jen jeden jednatel, nejednalo se o řádné jednání postupitele ve vnějších 

vztazích, toto jednání jej nemohlo zavázat a nemohlo ani způsobit účinky postoupení závazku. 

Dlužník tedy zcela správně splnil dluh původnímu věřiteli a jeho závazek tak zanikl.“ 

   

 V tomto konkrétním případě byla neplatnost oznámení způsobená tím, že podle 

zápisu v obchodním rejstříku byli oprávněni za společnost jednat pouze dva jednatelé 

současně, což mohlo být (a také bylo) dlužníkovi zřejmé, díky čemuž správně plnil 

původnímu věřiteli.  K zajímavější situaci by ovšem došlo, kdyby byla neplatnost oznámení 

způsobena například duševní poruchou postupitele, o které by dlužník nemohl vědět a na 

tomto základě plnil postupníkovi. S následky takového plnění v případě platnosti smlouvy se 

vypořádám níže v části věnované otázce, zda nenotifikovaný dlužník může plnit 

postupníkovi.  

 V případě, že je postupní smlouva neplatná, dostává se dlužník plnící na základě 

neplatného oznámení do problematické situace. V části věnované prokázání postupu 

postupníkem vyložím, že dlužník v dobré víře plnící nepravému postupníkovi je za určitých 

okolností chráněn pro případ, že postupní smlouva je neplatná. Pro situaci neplatného 

oznámení postupníkem ovšem na základě současného stavu judikatury podobný závěr s 

jistotou učinit nelze.  

 Dlužník, plnící domnělému postupníkovi na základě neplatného oznámení, tedy 

patrně není chráněn pro případ neplatnosti postupní smlouvy. Pokud by tedy dlužník v 

takové situaci nepravému postupníkovi plnil, nezpůsobí jeho plnění zánik závazku a 

bude nadále zavázán plnit postupiteli.  

 Tento závěr pokládám za provizorní a závislý na budoucím vývoji judikatury. 

Zastánci opačného závěru by již v tuto chvíli mohli argumentovat principy evropského 

                                                 
85 V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud učinil závěr o tom, že oznámení postupu postupitele je právním úkonem, 
pouze implicitně: „Pokud posoudil odvolací soud učiněné oznámení podle § 526 odst. 1 ObčZ za platně 
učiněné, je v tomto závěru implicitně zahrnuto i splnění požadavků, kladených na právní úkony, tedy i splnění 
požadavku určitosti úkonu dle § 37 odst. 1 ObčZ.“ 
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smluvního práva. Podle článku 11:304 principů evropského smluvního práva se dlužník 

plnící postupníkovi na základě notifikace zprostí vždy, kromě případů, kdy nemohl nevědět, 

že tato osoba nemá právo na plnění.86   

 

7.2.1 Oznamovací povinnost postupitele - dispozitivní, nebo kogentní? 

 Otázkou je, zda je ustanovení o povinnosti postupitele oznámit postoupení dlužníkovi 

dispozitivní nebo kogentní, tedy jestli lze tuto povinnost postupitele vyloučit či modifikovat 

dohodou mezi postupitelem a postupníkem - zda tedy například mohou postupitel a 

postupník odložit vznik této povinnosti postupitele k výzvě postupníka postupiteli, případně 

navázat na jinou právní skutečnost (například zaplacení úplaty za postoupení pohledávky) - 

to vše samozřejmě s tím, že taková dohoda by v souladu se zásadou nemožnosti uzavření 

smlouvy v neprospěch třetího neměla žádných účinků vůči dlužníku, který by se až do 

notifikace mohl zprostit svého závazku plněním postupiteli.  

 Podle § 2 odst. 3 OZ si účastníci občanskoprávních vztahů mohou vzájemná práva a 

povinnosti upravit odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z 

povahy ustanovení nevyplývá. § 526 odst. 1 OZ výslovný zákaz odchylného ujednání 

neupravuje, zbývá tedy posoudit soulad takového odchylného ujednání s povahou 

ustanovení. Základním kritériem, které musíme v této souvislosti zvažovat, je zda by 

vyloučení takové povinnosti dohodou mezi postupitelem a postupníkem mělo dopady do 

právní sféry třetí osoby, zejména dlužníka.  

 Na tuto otázku odpovídá profesor Eliáš: „Zákoník vychází z konstrukce, že postupitel 

má dlužníka notifikovat bez zbytečného odkladu  poté, co pohledávku cedoval. Neučiní-li 

tak, může postupníku odpovídat i za škody tím případně způsobené. Ve vztahu k dlužníkovi 

však z případného porušení této zákonné povinnosti postupitelem neplynou žádné právní 

následky. Postoupený dlužník nemůže z námitky, že nebyl notifikován včas, vytěžit pro sebe  

nic pozitivního.“87  

 Profesor Eliáš tedy chápe postupitelovu oznamovací povinnost jako povinnost 

relativní, jíž odpovídá pouze právo postupníka, ale žádné právo dlužníka. Pokud přijmeme 

tuto koncepci, není důvodu považovat zákonnou úpravu notifikační povinnosti za kogentní, 

neboť týká-li se pouze vztahů mezi postupitelem a postupníkem, není důvod nepřipustit její 

modifikaci dohodou stran.  

                                                 
86 Lando, str. 114 
87 Eliáš, K.: Pojednání o cesi  
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 Na druhou stranu závěr, že z nesplnění oznamovací povinnosti nemůže dlužník pro 

sebe vytěžit nic pozitivního, není nesporný. Jako příklad můžeme uvést § 363 ObchZ. Podle 

tohoto ustanovení může v případě opakovaného postoupení pohledávky dlužník použít k 

započtení pouze pohledávku, kterou měl v době převodu vůči prvnímu věřiteli a pohledávku, 

kterou má vůči poslednímu věřiteli. Pokud bychom připustili opačný názor, než který 

zaujímá prof. Eliáš a interpretovali oznamovací povinnost postupitele i jako povinnost vůči 

dlužníkovi, není vyloučeno, že by se dlužník mohl domáhat náhrady škody vzniklé tím, že v 

důsledku nedodržení notifikační povinnosti jednoho nebo více postupitelů neměl možnost 

započíst své pohledávky vůči každému z po sobě následujících věřitelů. Připuštěním 

vyloučení notifikační povinnosti dohodou mezi postupitelem a postupníkem by byl dlužník 

možnosti zbaven.    

 Dalším argumentem pro tvrzení, že nesplněním své oznamovací povinnosti může 

postupitel zasáhnout do právní sféry dlužníka, je fakt, že prokazování postupu postupníkem 

je pro dlužníka méně výhodné než oznamování věřitelem, neboť snižuje jeho právní jistotu z 

toho důvodu, že na něj klade odpovědnost za posouzení postupníkova průkazu cese. Pokud 

tedy prokazování postupníkem jako důsledek nesplnění oznamovací povinnosti postupitele 

zhoršuje právní postavení dlužníka, zpochybňuje tento fakt dispozitivní charakter zákonné 

úpravy oznamovací povinnosti. 

 Osobně se ovšem i přes zde uvedené argumenty ve prospěch chápání první věty § 526 

odst. 1 OZ jako kogentního ustanovení přikláním k tomu, že tato zákonná úprava je 

dispozitivní. Vede mě k tomu zejména systematický výklad v souvislosti s ustanovením 

§ 530 odst. 1 OZ. Zde zákon zjevně počítá se situací, kdy postupitel vymáhá po dlužníkovi 

sám svým jménem na účet postupníka, aniž by bylo dlužníkovi postoupení oznámeno. 

Chápání úpravy notifikační povinnosti jako kogentní by tuto možnost silně problematizovalo. 

Kromě toho by nemožnost smluvní modifikace notifikační povinnosti vyloučila provedení 

tzv. tichého faktoringu. Přesto připouštím, že se jedná o otázku, která, pokud vím, dosud 

nebyla v odborné literatuře ani v judikatuře Nejvyššího soudu řešená a není tedy vyloučeno, 

že v praxi převáží názor opačný. 

 

7.3 Prokázání postupníkem 

 Základním způsobem, jakým se postoupení pohledávky stane účinným vůči dlužníku, 

je oznámení postupitelem, ke kterému je tento povinen. V případě, že k oznámení 
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postupitelem nedojde, může postupník přivodit účinnost postoupení pohledávky vůči 

dlužníkovi tím, že mu písemnou smlouvou prokáže, že k postoupení pohledávky došlo.88 

 K nutnosti takového prokázání může dojít zejména v případě, že postupitel nesplní 

svou oznamovací povinnost. Není ovšem vyloučeno, že postupitel není v pozici, aby mohl 

dlužníka notifikovat s účinky stanovenými v § 526 odst. 1 OZ. Z účelu ustanovení podle 

mého názoru plyne, že pouhým oznámením může účinnost postupu vůči dlužníkovi způsobit 

pouze jemu známý věřitel. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy osoba A postoupí 

pohledávku na osobu B, přičemž dříve než dojde k notifikaci dlužníka, postoupí B 

pohledávku na osobu C. Osoba B nemůže účinně oznámit dlužníku postoupení z B na C, 

neboť jeho věřitelství nebylo dlužníku oznámeno osobou A, ani prokázáno osobou B. V 

takovém případě lze účinnost cese vůči dlužníkovi přivodit pouze tím, že je osobou B 

prokázán postup z osoby A a oznámen postup na osobu C. Otázkou je, může-li osoba C 

prokázat postoupení z osoby A na osobu B a následně postoupení z osoby B na sebe. Podle 

mého názoru nelze  takový postup osoby C vyloučit, neboť jinou možnost bez kooperace 

osob A a B ani nemá.  

 

7.3.1 Právní postavení dlužníka při prokazování postupu postupníkem 

 Prokazování postupu postupníkem je pro dlužníka z jistého pohledu méně výhodné 

než oznámení postupitelem. Zatímco v případě notifikace postupitelem je dlužník nucen 

zkoumat pouze platnost oznámení jako právního úkonu, v případě prokazování postupníkem 

je obezřetnost, kterou musí dlužník vynaložit k tomu, aby mohl postupníkovi plnit s jistotou, 

že tím splní svůj závazek, vyšší. Dlužník totiž musí zkoumat platnost postupní smlouvy na 

základě údajů poskytnutých postupníkem. Vzniká tím pro něj riziko, že platnost postupu 

posoudí chybně - buď chybně posoudí postoupení jako platné, v tom případě se plněním 

nezbaví svého závazku a riskuje, že bude vyzván k opětovnému plnění postupitelem, nebo 

mylně považuje postoupení pohledávky za neprokázané a hrozí mu odpovědnostní následky 

spojené s porušením povinnosti splnit svůj závazek řádně a včas (případně plní postupiteli, 

čímž rovněž nezpůsobí zánik závazku).   

Otázkou odpovědnosti dlužníka v situaci, kdy je mu postupníkem prokazováno postoupení 

pohledávky, které dlužník mylně vyhodnotí jako platné, se zabýval Nejvyšší soud v 

rozhodnutí z 1. července 2004, sp. zn. 29 Odo 606/2003. Ve zkoumaném případě postupitel 

uzavřel s postupníkem smlouvu o postoupení pohledávky, postupník následně dlužníkovi 

                                                 
88 Škárová, M., str. 1419 
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cesi prokázal předložením postupní smlouvy a dlužník na základě tohoto prokázání splnil 

závazek postupníkovi. Postupitel podal následně proti postupníkovi žalobu na vydání 

bezdůvodného obohacení s argumentací, že smlouvu o postoupení pohledávky uzavřel v 

těžké duševní poruše a je tedy absolutně neplatná. Pokud tedy dlužník plnil postupníkovi, 

vzniklo tím podle žalobce na straně postupníka bezdůvodné obohacení na úkor postupitele. 

Soud prvního stupně dal žalobci za pravdu. Odvolací soud následně rozsudek změnil na 

základě argumentu, že pouze platná smlouva o postoupení pohledávky může mít za následek 

změnu v osobě věřitele a tedy že pokud dlužník plnil žalovanému, plnil bez právního důvodu. 

Bezdůvodné obohacení tedy podle odvolacího soudu skutečně žalovanému vzniklo, ovšem 

nikoliv vůči postupiteli, ale vůči dlužníku. Dlužník měl podle tohoto názoru být i nadále 

povinen plnit původnímu věřiteli, neboť jeho závazek plněním nepravému postupníkovi 

nezanikl.  

 Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání. Nejvyšší soud ve svém rozsudku, 

kterým dovolání vyhověl a rozsudek odvolacího soudu zrušil, uvedl následující: 

 

 „V případě, že žalobce postoupení pohledávky dlužníku  neoznámil, je třeba zkoumat, 

zda mu žalovaná prokázala postoupení pohledávky smlouvou uzavřenou se žalobcem. Stalo-li  

se tak, je třeba si položit otázku, zda z vlastního obsahu smlouvy nebo z okolností, jež 

doprovázely její předložení
89, mohl dlužník (Z. d. S.) zjistit, že postupitel (žalobce jednal při 

uzavření postupní smlouvy v duševní poruše, která jej činila k tomuto právnímu úkonu 

neschopným (srov. § 38 odst. 2 obč. zák.). Jestliže takovou vědomost dlužníku přičíst nelze, 

pak platí, že plnění, které dlužník poskytl žalované na základě předložené smlouvy o 

postoupení pohledávky, mělo v příslušném rozsahu za následek zánik dluhu (§ 559 obč. 

zák.).“ 

  

 Tento judikát je klíčový v několika směrech, neboť na jeho základě lze poměrně 

přesně vymezit právní postavení dlužníka, jemuž prokazuje postoupení pohledávky 

postupník. Především rozhodnutí výslovně připouští možnost, aby závazek dlužníka zanikl 

plněním nepravému postupníkovi i v situaci, kdy postoupení pohledávky prokazoval 

postupník. Už z připuštění této možnosti vyplývá, že při posuzování, zda dlužníkův závazek 

zanikl, nestačí pouze vyřešit otázku platnosti postupní smlouvy. Důraz se naopak přesouvá 

na prokázání postoupení postupníkem a zkoumání existence dobré víry dlužníka.  

                                                 
89 Mé zvýraznění 
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 Tento závěr by nebyl úplný bez vymezení okruhu záležitostí, které je dlužník při 

prokazování postupu postupníkem povinen zkoumat. Je důležité si uvědomit, že tento okruh 

musí být totožný s okruhem informací a dokumentů, které oprávněn od postupníka při 

prokazování postupu požadovat. Pokud je totiž dlužník oprávněn po postupníkovi předložení 

určitého dokumentu nebo informace požadovat, ponese rovněž následky za to, že si je 

předložit nenechal, případně že si je předložit nechal, ale nesprávně je posoudil. Z toho 

zároveň plyne zdánlivě paradoxní závěr, že čím širší práva při prokazování postupu 

dlužníkovi přiznáme, tím nevýhodnější je jeho postavení. Naopak čím budou práva dlužníka 

užší, tím více se situace prokazování postupu postupníkem z hlediska dlužníka blíží 

oznámení postupitelem.   

 Tato provázanost práv a povinností dlužníka při hodnocení prokazování postupu 

vyplývá rovněž z faktu, že z tohoto prokázání plyne zároveň právo zprostit se závazku 

plněním postupníkovi bez obavy, že po něm bude následně požadováno stejné plnění ze 

strany postupitele, a zároveň povinnost postupníkovi plnit. 

Při vědomí této provázanosti je tedy možné analyzovat, jak zmíněný okruh záležitostí 

vymezuje citované rozhodnutí Nejvyššího soudu. Podle něj je třeba zkoumat, zda může 

dlužník důvod neplatnosti postoupení zjistit a) z vlastního obsahu smlouvy a b) z okolností, 

jež provázely její předložení.90  

 Tyto závěry vyplývající z citovaného rozhodnutí částečně relativizuje právní názor, 

vyjádřený Nejvyšším soudem v rozhodnutí z 25. března 2004, sp. zn. 32 Odo 776/2003. V 

projednávaném případě postoupil původní věřitel pohledávku, jejíž postoupení následně 

postupník prokázal dlužníkovi dopisem, jehož přílohou byla smlouva o postoupení 

pohledávky. Ke smlouvě byl ovšem uzavřen rovněž dodatek, který poustoupení vázal na 

splnění odkládací podmínky. Tento dodatek nebyl postupníkem dlužníkovi předložen. 

Dlužník svůj dluh nesplnil, zároveň nedošlo ani ke splnění odkládací podmínky, věřitelem 

pohledávky byl tedy i nadále postupitel, který dlužníka zažaloval o splnění závazku. Dlužník 

před soudem namítal, že žalobce není k žalobě aktivně legitimován, neboť jemu (dlužníkovi) 

nebyl dodatek smlouvy prezentován. Touto chybnou argumentací se na tomto místě nebudu 

zabývat, nicméně závěry Nejvyššího soudu o právech dlužníka při prokazování cese 

postupníkem jsou pro tento výklad zajímavé:  

                                                 
90 Přijetí této koncepce relativizuje mou úvodní poznámku, že situace prokazování postupu postupitelem je pro 
dlužníka riskantnější, než oznámení postupitelem. Zatímco pro případ falešného prokázání postupníkem je 
dlužník jednající v dobré víře chráněn, pro případ neplatného oznámení postupitelem podobný názor zatím v 
judikatuře (pokud vím) nezazněl. 
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 „Podle § 526 odst. 1 obč. zák. se totiž postoupení pohledávky dlužníku pouze 

postupitelem oznamuje, aniž byl  povinen seznámit dlužníka s úplným zněním smlouvy o 

postoupení pohledávky. Jestliže věta druhá tohoto odstavce stanoví, že dokud postoupení 

pohledávky není oznámeno dlužníkovi nebo dokud postupník postoupení pohledávky 

dlužníkovi neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli, pak ani z tohoto 

zákonného ustanovení nelze usuzovat, že by postupník byl povinen seznámit dlužníka s 

úplným zněním smlouvy o postoupení pohledávky. Dlužníkovi postoupení pohledávky pouze 

prokazuje a forma, jakým způsobem, není stanovena.“ 

 Závěry Nejvyššího soudu jsou správné v tom smyslu, že pakliže z vlastního obsahu 

smlouvy nebo z okolností, jež provázely její předložení, existence dodatku nebo přílohy 

nevyplývá, je v rozporu s požadavkem na ochranu dobré víry dlužníka přičítat mu povinnost 

takový dodatek zkoumat. Případným zatajením takového dodatku postupníkem může 

vzniknout škoda postupiteli, neboť tímto způsobem může postupník z dlužníka „vylákat“ 

plnění, na které nemá právo. Dlužníkovi ovšem žádné riziko spojené se zatajením dodatku 

nehrozí, neboť za podmínky trvání dobré víry se svého závazku plněním nepravému 

postupníkovi zprostí. Nejvyšší soud ovšem své rozhodnutí nezdůvodnil šťastně z toho 

důvodu, že svůj závěr formuloval příliš obecně.  

 Především tvrzení, že nelze usuzovat, že by byl postupník povinen seznámit dlužníka 

s úplným zněním smlouvy o postoupení pohledávky, může být vykládáno zavádějícím 

způsobem v tom smyslu, že nepředložením dodatku ke smlouvě se postupník nemůže 

dopustit protiprávního jednání ve vztahu k postupiteli.  

 Zároveň soud konstatuje, že způsob a forma prokázání postoupení pohledávky nejsou 

stanoveny, aniž se pokouší kritéria pro účinné prokázání postupu jakkoliv vymezit. Podle 

mého názoru závěr, že dlužník není oprávněn požadovat po postupníkovi předložení celého 

znění smlouvy, uvádí dlužníka do právní nejistoty ohledně jeho povinností při 

přezkoumávání průkazu postupu učiněném postupníkem. Tento názor Nejvyššího soudu se 

rovněž dostatečně nevyrovnává se zněním § 526 odst. 2 OZ, podle nějž není dlužník 

oprávněn dožadovat se prokázání smlouvy o postoupení. A contrario zde podle mého názoru 

lze dovodit, že při prokazování postupníkem nejde jen o průkaz samotného faktu postoupení, 

ale celé postupní smlouvy. Pokud přijmeme tuto tezi, pak těžko můžeme přijmout, že by při 

tomto prokazování nemusela být dlužníku smlouva předložena - tj. pokud musí být dlužníku 

smlouva postupníkem prokázána, tím spíše platí, že mu musí být předložena. 

  Jako rozumný se mi tedy jeví závěr, že na právu (a zároveň povinnosti) dlužníka 

požadovat při prokazování postupu postupníkem předložení celého znění postupní smlouvy 
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je třeba trvat. Pouze v situaci, kdy z předložené listiny ani z jiných okolností provázejících 

její předložení existence dalších příloh a dodatků neplyne, můžeme hovořit o dobré víře 

dlužníka, který se následně plněním domnělému postupníkovi zprostí svého závazku.  

   

7.4 Právní postavení nenotifikovaného dlužníka 

7.4.1 Možnost nenotifikovaného dlužníka vyrovnat se s postupitelem jinak než 

splněním 

  

 Podle ustanovení § 526 odst. 1 OZ se může dlužník, jemuž nebylo postoupení 

pohledávky postupitelem oznámeno nebo postupníkem prokázáno, zprostit svého závazku 

plněním postupiteli. 

 Důležitou otázkou je, zda se může nenotifikovaný dlužník zprostit svého závazku i 

jiným způsobem, než splněním. Návrh nového občanského zákoníku připouští v § 1621 

odst. 1 výslovně i možnost dlužníka s postupitelem se jinak vyrovnat.  

 Možnost zániku závazku nenotifikovaného dlužníka jiným způsobem než splněním 

nicméně dovozuje soudní praxe i doktrína i za účinnosti současné právní úpravy. Nejvyšší 

soud v rozsudku z 23. března 2005, sp. zn. 29 Odo 114/2003 judikoval, že dokud není 

dlužníku postoupení pohledávky oznámeno či prokázáno, zprostí se dlužník plněním 

postupiteli, „a to i započtením“. Podle Nejvyššího soudu „není důvodu, aby plnění ve smyslu 

§ 526 odst. 1 in fine obč. zák. bylo chápáno úzce jen jako splnění podle § 559 odst. 1 obč. 

zák. (tj. jako zánik dluhu splněním). Žádné ustanovení občanského zákoníku ani obchodního 

zákoníku nebrání této širší interpretaci ani výslovně, ani nepřímo.“ Nejvyšší soud opírá tento 

názor o výklad gramatický („srov. dikci „plněním“ a oproti tomu „splněním“) a historický.91 

Tuto obecnou možnost dlužníka zprostit se svého závazku jinak než splněním dovozuje i 

profesor Eliáš: „Ze zásady, že se nenotifikovaný dlužník může svého závazku zprostit 

plněním postupiteli, plyne per analogiam (§ 853), že totéž se uplatní i pro další jednání 

vyvolávající zánik závazku jinak než splněním.“92  

 Tato obecná možnost nenotifikovaného dlužníka způsobit zánik závazku i jinak než 

splněním má ovšem podle soudní praxe své meze, respektive nevztahuje se na všechny 

způsoby zániku závazku. Způsoby zániku závazku právním úkonem můžeme zpravidla členit 

                                                 
91 Odkazem na ustanovení § 1395 obecného zákoníku občanského a na ustanovení § 265 odst. 1 zákona č. 
141/1950 Sb., občanského zákoníku. 
92Eliáš, K.: Komentář, str. 1503 
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podle toho, zda se jedná o právní úkon jednostranný nebo dvoustranný.93 Již citovaný 

rozsudek Nejvyššího soudu94 výslovně připouští právo nenotifikovaného dlužníka způsobit 

zánik závazku jednostranným započtením. Shodně Nejvyšší soud judikoval již v rozsudku 

sp. zn. 29 Odo 114/2003: „Dokud není postoupení pohledávky dlužníku oznámeno nebo 

prokázáno, může dlužník započíst svou pohledávku vůči dosavadnímu věřiteli.“ Argumentaci 

obsaženou v těchto rozsudcích lze podle mého názoru uplatnit i na další způsoby zániku 

závazku na základě jednostranného právního úkonu nenotifikovaného dlužníka.  

 Jiná situace ovšem nastává, pokud má k zániku závazku dojít na základě 

dvoustranného právního úkonu, jehož složku tvoří volní projev postupitele. K této otázce se 

Nejvyšší soud v rozsudku z 30. ledna 2007, sp. zn. 29 Odo 360/2005 vyjádřil ve vztahu k 

dohodě o započtení mezi nenotifikovaným dlužníkem a postupitelem: „Není-li ve smlouvě o 

postoupení pohledávky dohodnuto jinak, dochází ke změně osoby věřitele již uzavřením 

smlouvy, bez ohledu na to, zda postupitel postoupení pohledávky dlužníkovi oznámil, popř. 

postupník postoupení pohledávky dlužníkovi prokázal. Možnost dlužníka přivodit zánik svého 

dluhu vůči dosavadnímu věřiteli (§ 526 odst. 1 věta druhá obč. zák.) tím není dotčena. 

Postoupila-li banka dne 7. srpna 1996 pohledávku ze smlouvy o úvěru žalobkyni, nemohla 

dne 30. srpna 1996 uzavřít s žalovaným dohodu o zápočtu vzájemných pohledávek, když k 

uvedenému datu již nebyla věřitelkou započítávané pohledávky.“ 

 Přestože se Nejvyšší soud výslovně vyjadřuje pouze k dohodě o započtení, lze podle 

mého názoru opět tuto argumentaci vztáhnout na všechny způsoby zániku závazku na 

základě právního úkonu postupitele. 

 Nejvyšší soud tento svůj právní názor obšírněji nevysvětluje, nicméně jádrem jeho 

argumentace zjevně je, že pakliže postupitel není věřitelem pohledávky, nemůže platně 

vykonávat práva věřitele - včetně práva způsobit svým projevem vůle zánik závazku. Tento 

názor lze podpořit argumentem, že § 526 odst. 1 OZ představuje výjimku z obecného 

pravidla, že dlužník se svého závazku zprostí plněním věřiteli. Protože se jedná o výjimku, 

není na místě její příliš extenzivní výklad, přiznávající postupiteli práva, jež náleží pouze 

věřiteli. Nelze také přehlédnout, že každé takové ujednání bude ve své podstatě smlouvou v 

neprospěch třetího (postupníka).  

 Na druhou stranu lze najít i závažné argumenty proti názoru Nejvyššího soudu a ve 

prospěch práva dlužníka vyrovnat se s postupitelem i způsoby, zahrnujícími právní úkon 

postupitele. Zaprvé je třeba zdůraznit, že i plnění je doktrínou považováno za dvoustranný 

                                                 
93 Dvořák, J.: Občanské právo hmotné, str. 146 
94 Rozsudek Nejvyššího soudu z 23. března 2005, sp. zn. 29 Odo 114/2003  



 50 

právní úkon, jehož součástí je právní úkon věřitele, spočívající v přijetí plnění.95 Přestože v 

některých případech je nutná součinnost věřitele při přijetí minimální nebo dokonce vůbec 

neexistuje (plnění peněžitého závazku na  bankovní účet věřitele) a o této povaze plnění jako 

dvoustranného právního úkonu tedy lze pochybovat, ustanovení § 526 odst. 1 OZ v tomto 

směru nerozlišuje - plnění nenotifikovaného dlužníka postupiteli tedy způsobí zánik závazku 

i v situaci, kdy k jeho přijetí musí postupitel vynaložit rozsáhlou součinnost.  

 Jestliže tedy zákon připouští výslovně připouští účast věřitele při přijetí plnění, lze 

podle mého názoru analogicky argumentovat ve prospěch platnosti jiných právních úkonů 

postupitele, jimiž způsobuje (spoluzpůsobuje) zánik závazku. Teoretický problém, že 

postupitel nadále vykonává práva věřitele, vyplývá ze samé podstaty institutu postoupení 

pohledávky, respektive toho jejího pojetí, že ke změně v osobě věřitele dochází již účinností 

smlouvy o postoupení pohledávky. Povaha institutu tedy koliduje s obecnou úpravou 

neplatnosti právního úkonu.  

 Při zkoumání možnosti analogického použití ustanovení § 526 odst. 1 OZ na jiné 

způsoby zániku závazku, než je zánik splněním, je třeba zejména vycházet účelu tohoto 

ustanovení. Tím je ochrana dobré víry dlužníka a zachování jeho možnosti zprostit se 

závazku v situaci, kdy vůči němu cese ještě nejen není účinná, ale ani o ní ještě neví. Výklad 

,,trestající“ dlužníka neplatností právního úkonu, jímž se měl v dobré víře závazku zprostit, je 

s tímto účelem zjevně v rozporu. Na újmu, kterou takový zánik závazku způsobí postupníku, 

občanský zákoník pamatuje v § 527 odst. 1 písm. b). Z hlediska postavení postupníka není 

rozhodující, zda k zániku pohledávky, která na něj byla postoupena, došlo v důsledku splnění 

dlužníkem, nebo z jiného právního důvodu - a s možností zániku závazku před notifikací 

musí počítat.  

 Dalším argumentem pro možnost nenotifikovaného dlužníka vypořádat se s 

postupitelem dvoustranným právním úkonem jsou principy evropského smluvního práva: 

„Jakákoliv změna závazku, ke které dojde mezi postoupením a okamžikem, kdy se o něm 

dlužník dozví, je pro postupníka závazný.“96 Pokud ovšem Nejvyšší soud svůj názor 

nezmění, jsou tyto úvahy pouze teoretické. 

 Současný stav judikatury lze tedy shrnout následovně - nenotifikovaný dlužník se 

může zprostit svého závazku splněním nebo jiným zákonným způsobem, který nezahrnuje 

právní úkon postupitele, ovšem jakýkoliv právní jiný úkon postupitele směřující k zániku 

závazku, než je přijetí plnění, je třeba považovat za absolutně neplatný. Tento stav není z 

                                                 
95 Dvořák, J.: Občanské právo hmotné, str. 147 
96 Lando, str. 120 
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hlediska ochrany dobré víry dlužníka optimální a lze jen doufat, že v budoucnu Nejvyšší 

soud připustí možnost zániku dlužníkova závazku i v důsledku právního úkonu postupitele. 

 

7.4.2 Může nenotifikovaný dlužník plnit postupníkovi? 

 Z předchozího výkladu je zjevné, že před notifikací dlužník postupníkovi plnit 

nemusí. Je ovšem otázkou, zda mu plnit může, tedy zda se svého závazku zprostí plněním 

postupníkovi v situaci, kdy mu nebylo postoupení pohledávky postupitelem oznámeno ani 

postupníkem prokázáno. Jedná se například o situaci, kdy se dlužník o postoupení dozví 

pouhým oznámením ze strany postupníka. Tato otázka bude mít relevanci dále například v 

případě, že dlužník plní postupníkovi poté, co mu bylo postoupení neplatně oznámeno 

postupitelem. 

 Jako argument proti závěru o možnosti nenotifikovaného dlužníka plnit postupníkovi 

může posloužit názor profesora Eliáše: „Dokud není dlužníkovi postoupení pohledávky 

oznámeno, nic se pro něj nemění a má se chovat tak, jak to odpovídá dosavadní podobě 

obligace. Pro něj platí ten právní stav, který mu je znám.“97  

 Je nesporné, že v případě plnění postupníku před notifikací není dlužník chráněn pro 

případ, že smlouva o postoupení pohledávky byla neplatná, plní tedy postupníkovi na vlastní 

riziko, to ovšem nic nevypovídá o tom, zda v případě její platnosti má plnění dlužníka 

postupníkovi účinky splnění závazku. Již bylo zmíněno, že věřitelem se postupník stává již 

účinností smlouvy o postoupení pohledávky, naopak postupitel věřitelem být přestává. Pokud 

by tedy dlužník plnil postupníkovi, nemohl by se postupitel domáhat plnění, neboť jeho 

žalobu by dlužník mohl odrazit námitkou, že postupitel již není věřitelem. Naproti tomu 

postupník by se po dlužníkovi splnění domoci mohl, neboť k prokázání postupu by mohlo (a 

k úspěšnosti žaloby i muselo) dojít v rámci soudního řízení. Z tohoto faktu lze podle mého 

názoru dovodit závěr, že plnění (skutečnému) postupníkovi má za důsledek zánik závazku 

bez ohledu na to, zda byl dlužník notifikován.  

 Proto se závěrem prof. Eliáše o tom, jakým způsobem se „dlužník má chovat“, 

souhlasím pouze v tom smyslu, že tímto postupem se dlužník vyhne riziku, že v důsledku 

neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky po něm bude požadováno opakované plnění, 

nikoliv ve smyslu, že plněním postupníkovi nenotifikovaný dlužník jedná protiprávně, 

případně plní indebite.  

                                                 
97 Eliáš, K.: Pojednání o cesi 
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 Tento můj závěr lze opřít rovněž o principy evropského smluvního práva, 

formulované profesorem Landem.98  

 

7.5 Notifikace a neplatná smlouva o postoupení pohledávky 

 Oznámení postoupení pohledávky postupitelem nebo prokázání postupní smlouvy 

postupníkem má za následek, že je dlužník povinen plnit postupníkovi. Podle § 526 odst. 2 

OZ není v případě oznámení postupu postupitelem dlužník oprávněn dožadovat se prokázání 

smlouvy o postoupení. Z toho jednoznačně plyne závěr, že plněním postupníkovi se 

dlužník v případě oznámení postupitele svého závazku zprostí i v případě, že smlouva o 

postoupení pohledávky byla neplatná.99  

 O něco problematičtější je závěr, že svého závazku se dlužník zprostí i v případě, že 

plní postupníkovi poté, co je mu tímto prokázána postupní smlouva, která je neplatná, 

nicméně s ohledem na ochranu dobré víry dlužníka je třeba tuto možnost připustit - 

podmínkami  tohoto zproštění se závazku plněním nepravému postupníkovi se zabývám 

výše. 

 Jinou otázkou ovšem je, kdo je oprávněn se po dlužníku domáhat plnění v situaci, 

kdy mu bylo oznámeno nebo prokázáno postoupení, které je neplatné, případně ke kterému 

vůbec nedošlo. 

 Zmíněnou situaci, kdy dlužníka žaluje nepravý postupník, řešil Nejvyšší soud v 

několika svých rozhodnutích, přičemž již na tomto místě bych rád zmínil, že v jeho 

judikatuře se objevila obě možná řešení této situace. 

 Na prvním místě zmíním názor, který v judikatuře Nejvyššího soudu jednoznačně 

převládá. Tento názor byl explicitně vysloven například v rozhodnutí z 21. května 2003, sp. 

zn. 32 Odo 293/2002. Nejvyšší soud se nejprve ztotožnil s následujícím právním názorem 

odvolacího soudu: „Pokud mu100 postoupení pohledávky oznámí původní věřitel - postupitel, 

postupník nemá povinnost ničeho prokazovat a dlužník je povinen plnit postupníkovi bez 

ohledu na to, zda je smlouva o postoupení pohledávky platná či nikoliv a takovýmto plněním 

závazek dlužníka zaniká. Od této situace je pak nutné odlišovat stav kdy, jako v posuzované 

věci, ke splnění závazku vůči avizovanému postupníkovi nedojde a jeho zaplacení se stane 

předmětem soudního sporu. V takovém případě je pak nutno v rámci zkoumání aktivní 

                                                 
98 Lando, str. 112: „Pokud byl dlužník notifikován postupníkem, ovšem oznámení není písemné, nebo pokud se 
dlužník dozvěděl o postoupení z jiného zdroje, pak, přestože ho takové oznámení nebo vědomost nezavazuje k 
plnění postupníku, je dlužník k takovému plnění oprávněn.“  
99 Viz například rozsudek Nejvyššího soudu z 25. října 2004, sp. zn. 32 Odo 842/2003 
100 dlužníkovi 
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legitimace k vymáhání pohledávky řešit i otázku platnosti smlouvy o postoupení pohledávky, 

když v důsledku její neplatnosti ke změně v osobě věřitele nemůže dojít.“  

 Nejvyšší soud dále dodává: ,,Pouze platná smlouva o postoupení pohledávek může 

mít za následek změnu v osobě věřitele, kdy nový věřitel nabývá nejen postupovanou 

pohledávku, ale spolu s ní též aktivní věcnou legitimaci k jejímu uplatnění a úplnému 

výkonu.“ 

 Problémem tohoto právního názoru je rozpor mezi tvrzením, že notifikovaný dlužník, 

jemuž bylo postoupení oznámeno postupitelem, je povinen plnit postupníkovi i v případě 

neplatného postupu a závěrem, že v případě soudního sporu mu tuto povinnost soud nemůže 

uložit. Jinými slovy, pokud je notifikovaný dlužník povinen plnit jiné osobě než věřiteli, jaké 

právo kterého subjektu této jeho povinnosti odpovídá?  

 Možným řešením tohoto teoretického problému je závěr, že dlužník je sice povinen 

plnit postupníkovi, ovšem domáhat se splnění této jeho povinnosti před soudem může pouze 

postupitel. V takovém případě by tedy šlo o povinnost vůči postupiteli, jejímž obsahem by 

bylo plnění postupníkovi. Následkem oznámením neplatné cese by se tedy modifikoval 

pouze způsob plnění, postavení nepravého postupníka by se blížilo postavení inkasanta. 

Jinými slovy, při přijetí této koncepce je notifikovaný dlužník povinen plnit postupníkovi i v 

případě, že smlouva o postoupení pohledávky je neplatná, ovšem jedná se stále o povinnost 

vůči postupiteli.  

 Opačný názor zaujal Nejvyšší soud v rozhodnutí z 30. března 2005, sp. zn. 32 Odo 

201/2004. V tomto skutkově podobném případě z ustanovení § 526 odst. 2 OZ dovodil, že 

„není-li dlužník oprávněn dožadovat se prokázání smlouvy o postoupení a je povinen plnit 

postupníkovi, je irelevantní, aby soud v tomto případě zkoumal, zda je smlouva o postoupení 

platná“. 

 Přitakání tomuto názoru by mělo rozsáhlé teoretické konsekvence. Na jednu stranu 

nelze přehlédnout, že se tímto řešením Nejvyšší soud elegantně vyhnul problému rozporu 

mezi tvrzením, že na základě oznámení neplatného postupu postupitelem je dlužník povinen 

plnit postupníkovi a závěrem, že v případě sporu nemůže soud postupníkovi právo 

odpovídající této povinnosti přiznat. Na druhou stranu je závěr Nejvyššího soudu obtížně 

akceptovatelný. Jeho přijetí by znamenalo, že soud by musel ve výroku rozsudku 

autoritativně konstatovat povinnost dlužníka vůči osobě, která odpovídající právo nemá, není 

věřitelem. Účelem ustanovení § 526 odst. 2  OZ je ochrana dlužníka, nikoliv přiznání aktivní 

legitimace nepravému postupníku. 
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 Právní názor vyjádřený Nejvyšším soudem v citovaném rozhodnutí rovněž přikládá 

notifikaci dlužníka právní význam, který tato právní skutečnost nemá a ve svém pojetí se 

přibližuje konstitutivnímu významu notifikace, který českému právnímu řádu není vlastní.  

 Na tomto místě tedy mohu uzavřít, že rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 201/2004 obsahuje 

ojedinělý právní názor vymykající se konstantní judikatuře Nejvyššího soudu a odporující 

právnímu významu notifikace dlužníka, který tento institut má v českém právním řádu.  

 

8. Která práva přecházejí na postupníka spolu s pohledávkou? 

  

 V důsledku cese nepřechází na postupníka pouze samotná pohledávka, ale podle 

§ 524 odst. 2 OZ  i a) její příslušenství a b) všechna práva s ní spojená. První kategorie práv 

přecházejících ex lege s cedovanou pohledávkou nebude patrně působit větších obtíží, neboť 

zákonodárce definoval v § 121 odst. 3 OZ pojem příslušenství pohledávky metodou 

taxativního výčtu (úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s 

uplatněním pohledávky).  

 Na druhou stranu pojem práv spojených s pohledávkou zákon nedefinuje a ani 

neposkytuje jasná kritéria, podle kterých by existenci spojení s pohledávkou bylo možné 

posuzovat. Systematickým výkladem lze dovodit, že takovými právy jsou zejména 

zajišťovací prostředky, neboť občanský zákoník v § 528 odst. 1 stanoví, že je-li splnění 

pohledávky zajištěno zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, je postupitel 

povinen o postoupení pohledávky podat zprávu osobě, která zajištění závazku poskytla. Ani 

zde však není jasné, zda se tento přechod práv ze zákona týká například i abstraktních 

zajišťovacích prostředků. 

 Při uvažování nad obsahem pojmu „práva spojená s pohledávkou“ vyvstává otázka, o 

jaký druh spojení se musí jednat, aby bylo možné právo kvalifikovat jako spojené s 

pohledávkou ve smyslu § 524 odst. 2 OZ.  

 Je třeba říci, že tuzemská odborná literatura ani soudní praxe odpověď na tuto otázku 

(pokud vím) výslovně neformulovaly, budu proto vycházet z Landových principů 

evropského smluvního práva101 (článek 11:201 principů) a následně budu tuto koncepci 

konfrontovat s českou právní úpravou, případně judikaturou Nejvyššího soudu. Mým cílem 

zde není poskytnou vyčerpávající výčet práv, která lze pod pojem „práv spojených s 

pohledávkou“ subsumovat, ale spíše analyzovat případy, které mohou být sporné. 

                                                 
101 Lando, str. 98-99  
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8.1 Landova klasifikace práv přecházejících spolu s pohledávkou 

  Lando v souvislosti s postoupením pohledávky rozlišuje přechod práv z 

odpovědnosti dlužníka za porušení závazku (transfer of remedies) a přechod souvisejících 

práv (transfer of accessory rights102).  

 

8.1.1 Přechod práv z odpovědnosti za  porušení závazku (transfer of remedies) 

 U práv plynoucích z porušení závazku dlužníkem rozlišuje Lando mezi právy 

plynoucími z budoucího porušení závazku (respektive ujednáními o právech, která v případě 

porušení závazku v budoucnu věřiteli vzniknou) a právy z odpovědnosti za minulé porušení 

závazku. Zatímco práva z ujednání o odpovědnostních následcích za budoucí porušení 

závazku na postupníka přechází, nároky z odpovědnosti za porušení závazku dlužníkem v 

minulosti nepřechází podle Landa ex lege, jejich případný přechod je třeba sjednat v postupní 

smlouvě.  

 Na tomto místě je třeba zdůraznit, že pojem „remedies“ v Landově pojetí má širší 

význam než odpovědnost za škodu, jak ji známe v českém právu - Lando do této kategorie 

řadí jakákoliv práva věřitele, vzniknuvší v důsledku dlužníkova porušení závazku. Je tedy 

například zjevné, že úroky z prodlení, na něž postupiteli vzniklo právo v souvislosti s 

předchozím prodlením dlužníka, podle českého práva na postupníka jako příslušenství 

pohledávky ex lege přechází, zatímco podle Landovy koncepce by jejich přechod bylo nutno 

sjednat ve smlouvě. 

 

8.1.2 Přechod souvisejících (akcesorických) práv 

 Souvisejícími právy, které podle prof. Landa přechází spolu s pohledávkou, jsou 

práva zajišťující pohledávku, která jsou vůči této pohledávce ve vztahu akcesority, tedy 

zanikají v případě zániku pohledávky.103 Lando ovšem upozorňuje, že existují právní 

instituty, sloužící k zajištění pohledávky, které akcesorický charakter nemají - jako příklad 

prof. Lando uvádí záložní akreditiv (letter of credit), v kontextu české právní úpravy zde dále 

můžeme uvažovat zejména o neakcesorické bankovní záruce. Tato zajištění podle Landa 

nepřechází na postupníka ex lege. 

 

                                                 
102 Pojem accessory rights lze překládat jako práva související, nebo jako práva akcesorická. Pojem akcesority 
práv má v právní teorii specifický význam, proto zde používám překlad obecnější - přestože, jak dále vyložím, 
Lando tento pojem vymezuje jako akcesoritu v nám známém specifickém smyslu. 
103 Lando, str. 99 
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8.1.3 Shrnutí 

 Podle Landa tedy na postupníka spolu s postupovanou pohledávkou přechází 

věřitelova práva pro případ budoucího porušení závazku dlužníkem a práva ze zajišťovacích 

prostředků, která jsou vůči pohledávce ve vztahu akcesority.  

  

8.2 Práva spojená s pohledávkou v českém právu  

8.2.1 Otázka přechodu práva na smluvní pokutu 

 Při postoupení pohledávky zajištěné smluvní pokutou bezesporu přechází pohledávka 

i s tímto zajištěním. Jinými slovy, pokud je s pohledávkou spojena povinnost dlužníka 

zaplatit smluvní pokutu pro případ porušení smluvní povinnosti, přechází právo odpovídající 

této povinnosti na postupníka. Spornou otázkou však může být, zda na postupníka přechází i 

právo na zaplacení smluvní pokuty, vzniklé v důsledku porušení smluvní pokutou zajištěné 

povinnosti, pokud k porušení došlo před účinností smlouvy o postoupení pohledávky. K této 

otázce zaujal Nejvyšší soud v rozhodnutí  sp. zn. 32 Odo 469/2005 z 28. srpna 2006 názor, 

že: 

 

 „Změnou závazku postoupením pohledávky přechází ze zákona na nového věřitele 

pohledávka v té podobě v jaké v okamžiku postupu existovala, tedy nejen s příslušenstvím, ale 

též včetně všech tzv. vedlejších práv, z nichž na prvním místě vystupují výhody práv 

zajišťovacích, i když tato práva nejsou výslovně ve smlouvě o postoupení pohledávky 

konkretizovaná (§ 528 odst. 1 obč. zák.). Od účinnosti postoupení svědčí jistota postupníkovi 

a zároveň s pohledávkou přechází z postupitele na postupníka zajišťovací prostředky. 

Pohledávka, která je zajištěna smluvní pokutou, přechází na postupníka včetně práva na 

smluvní pokutu bez ohledu na to, zda toto právo spojené s pohledávkou bylo v době 

postoupení pohledávky již splatné, či dosud nesplatné, popřípadě se jednalo teprve o budoucí 

nárok. Není přitom rozhodné, zda právo spojené s postupovanou pohledávkou je či není 

samostatně uplatitelné. Zajištění pohledávky trvá i nadále a svědčí postupníkovi.“ 

 

 Stejný právní názor vyjádřil Nejvyšší soud například i v rozsudku z 28. srpna 2006, 

sp. zn. 32 Odo 475/2005. K tomuto právnímu názoru se kriticky vyslovil dr. Patěk.104 

Dr. Patěk správně konstatuje, že Nejvyšší soud nedostatečně rozlišuje mezi „ujednáním o 

smluvní pokutě“ a „právem na zaplacení smluvní pokuty“. Jedině ujednání o smluvní pokutě 

                                                 
104 Patěk, D., str. 296n.  
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je podle dr. Patěka zajišťovacím prostředkem akcesorické povahy a je tedy právem spojeným 

s pohledávkou ve smyslu § 524 OZ. Naproti tomu právo na zaplacení smluvní pokuty je 

samostatným nárokem a nemá již akcesorický charakter, což dr. Patěk dovozuje z § 302 

ObchZ („odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty“). Toto 

právo podle Patěkova názoru již zcela postrádá zajišťovací charakter a má výlučně funkci 

kompenzační a sankční. „Právo na smluvní pokutu kompenzuje věřitele a trestá dlužníka, 

rozhodně však nezajišťuje budoucí splnění povinnosti, neboť právě (dle ujednání o smluvní 

pokutě relevantní) porušení povinnosti v minulosti je základní podmínkou vzniku práva na 

smluvní pokutu.“105  

 Dr. Patěk uzavírá, že „spolu s cedovanou pohledávkou přecházejí na postupníka ex 

lege jen práva plynoucí z ujednání o smluvní pokutě, tj. právo požadovat za podmínek 

uvedených v tomto ujednání po dlužníkovi zaplacení smluvní pokuty, jestliže dojde v době 

po postoupení hlavní pohledávky k porušení povinnosti odpovídající této pohledávce. Již 

vzniklá práva na smluvní pokutu však nejsou touto cesí nikterak dotčena.“106 

 Se závěrem dr. Patěka souhlasím. Zajímavé je, že jako argument proti tvrzení, že 

právo na smluvní pokutu přechází na postupníka, používá dr. Patěk fakt, že toto právo nemá 

akcesorický charakter - tato argumentace je v souladu s Landovým pojetím. Zároveň toto 

právo již nemá ve vztahu k pohledávce zajišťovací charakter, má význam pouze reparační a 

sankční - i to je v souladu s Landovou koncepcí, že práva věřitele plynoucí z předchozího 

porušení závazku dlužníkem na postupníka ex lege nepřechází. Pro další úvahy je ovšem 

třeba s názorem Nejvyššího soudu počítat a přijmout jako fakt, že tato judikatura otvírá 

prostor pro mnohem širší pojetí práv spojených s pohledávkou ve smyslu § 524 odst. 2 OZ, 

než jaké by odpovídalo Landovu pojetí.   

  

8.2.2 Přechod práva na náhradu škody 

 Podle Landových principů bychom řadili nárok na náhradu škody mezi práva 

plynoucí z minulého porušení závazku dlužníkem. Nejvyšší soud se k otázce přechodu práva 

na náhradu škody vyjádřil v rozsudku z 22. března 2006, sp. zn. 32 Odo 88/2005:  

  

„Nárok z titulu náhrady škody není příslušenstvím ( srov. § 121 odst. 3 obch.zák.) a nejde ani 

o právo žalobce proti žalované, spojené s postupovanou pohledávkou z titulu úvěrové 

smlouvy (pokud by šlo o právo spojené s pohledávkou vyplývající ze smlouvy zástavní je 

                                                 
105 Patěk, D., str. 296 
106 Patěk, D., str. 297 
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rozhodující, že tato předmětem postupní smlouvy nebyla). Pakliže odvolací soud z odkazem 

na předmětnou smlouvu o postoupení pohledávek věc subsumoval pod § 524 odst. 2 obč. zák. 

s tím, že spolu s převáděnou pohledávkou došlo k převodu také jejího příslušenství a všech 

práv s ní spojených, tj. v daném případě práva žalobce na náhradu škody vůči žalované, je 

přijatý právní závěr odvolacího soudu v rozporu s hmotným právem.“ 

  

 S tímto názorem se ztotožňuji a považuji jej za odpovídající výchozí koncepci, 

vyjádřené v Landových principech. Od práva na náhradu škody způsobené minulým 

porušením závazku je ovšem třeba odlišovat například ujednání mezi postupitelem a 

dlužníkem o limitaci náhrady škody, vzniklé v důsledku budoucího porušení závazku. 

Existenci takového ujednání není možné vyloučit změnou závazku v osobě věřitele. 

 

8.2.3 Přechod práv z bankovní záruky 

 Podle § 318 obchodního zákoníku platí, že jestliže je věřitel oprávněn uplatnit svá 

práva z bankovní záruky, jen když dlužník nesplní svůj závazek, může věřitel postoupit svá 

práva z bankovní záruky pouze s postoupením pohledávky zajištěné bankovní zárukou.  

 Zákon tedy rozlišuje mezi dvěma druhy bankovní záruky podle kritéria, zda je 

oprávnění věřitele uplatnit svá práva závislé na nesplnění závazku dlužníkem (akcesorická 

bankovní záruka), nebo na jiné skutečnosti, vymezené v záruční listině (neakcesorická 

bankovní záruka).  

 Jazykový výklad tohoto ustanovení by mohl naznačovat, že ani práva z akcesorické 

bankovní záruky nepřecházejí na postupníka ex lege, neboť toto ustanovení pouze dává 

postupiteli oprávněnému z bankovní záruky právo („může postoupit“) oprávnění z bankovní 

záruky postoupit. Tento výklad ovšem podle mého názoru neodpovídá účelu ustanovení. Tím 

je zákaz „oddělení“ akcesorické bankovní záruky od zajišťované pohledávky tím, že by práva 

z akcesorické bankovní záruky byla postoupena samostatně, což by vedlo k problematickému 

výsledku, že by osoba oprávněná z bankovní záruky byla odlišná od věřitele pohledávky, 

jejíž splnění akcesorická bankovní záruka zajišťuje. Přesně k témuž výsledku by ovšem 

mohlo vést, pokud bychom připustili postoupení zajištěné pohledávky bez přechodu práv z 

akcesorické bankovní záruky. Proto podle mého názoru účelu ustanovení odpovídá výklad, 

že práva z akcesorické bankovní záruky jsou právy spojenými s pohledávkou ve smyslu 

§ 524 odst. 2 OZ a ex lege přechází na postupníka. Pro účely praxe lze však doporučit, aby 

vzhledem k možnosti jazykového výkladu, který může vést k opačnému závěru, strany 

přechod práv z akcesorické bankovní záruky při cesi explicitně sjednaly. 
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 Jiná je situace v případě neakcesorických bankovních záruk. Při absenci judikatury je 

podle mého názoru vhodné se přiklonit k Landově koncepci a přechod práv z neakcesorické 

bankovní záruky ex lege nedovodit.  

 Jako podpůrný argument zde může sloužit fakt, že obchodní zákoník v § 318 počítá se 

samostatným postoupením práv z nebankovní záruky bez ohledu na zajištěnou pohledávku, 

tedy s možností „oddělení“ práv z bankovní záruky od zajištěné pohledávky. Lze tedy podle 

mého názoru přijmout i opačný postup, kdy bude postoupena samotná pohledávka, aniž by 

spolu s ní přecházela i práva z neakcesorické bankovní záruky.  

 Konečně lze jako argument využít judikaturu Nejvyššího soudu týkající se vztahu 

zajišťovací směnky (která je podobně jako neakcesorická bankovní záruka abstraktním 

zajišťovacím prostředkem) a zajišťovaného závazku. V rozsudku z 28. srpna 2008, sp. zn. 29 

Odo 1446/2006 Nejvyšší soud cituje argumentaci dovolatele, podle níž je základní zásadou 

obligačního práva, že „zajišťovací instrumenty jako závazky subsidiární v plném rozsahu 

sledují osud závazku zajišťovaného, tedy závazku primárního“. K této argumentaci se ve 

vztahu k zajišťovací směnce jako abstraktního zajišťovacího prostředku Nejvyšší soud 

postavil odmítavě: „Nejvyšší soud v prvé řadě předesílá, že směnka je v právní teorii obvykle 

definována jako dlužnický dokonalý cenný papír, jímž za předpokladu splnění přísných 

formálních náležitostí vzniká přímý, bezpodmínečný, nesporný a abstraktní závazek určité 

osoby zaplatit majiteli směnky v určitém místě a čase stanovenou peněžitou částku. (…) 

Argumentace dovolatele, vycházející z akcesorické a subsidiární povahy zajišťovací směnky 

(založené na srovnání s jinými zajišťovacími instituty - ručením a zástavním právem), tak 

neobstojí. 

 

8.2.4 Právo akcelerovat splatnost pohledávky 

 Podle ustanovení  § 565 OZ platí, že jde-li o plnění ve splátkách, může věřitel žádat 

zaplacení celé pohledávky pro nesplnění některé splátky jen bylo-li to dohodnuto nebo v 

rozhodnutí určeno. Toto právo může věřitel využít pouze do splatnosti nejbližší příští splátky. 

 Vzniká otázka, zda toto právo akcelerovat splatnost můžeme považovat za právo 

spojené s pohledávkou, jež přechází ex lege na postupníka. Podle mého názoru je zde třeba 

vycházet z faktu, že právo na akceleraci splatnosti budoucích splátek v důsledku prodlení 

dlužníka nelze od pohledávky oddělit, neboť závěr, podle kterého by toto právo zůstalo 

postupiteli, který již není věřitelem pohledávky, se jeví jako absurdní, neboť by mu 

umožňovalo svým jednostranným právním úkonem měnit závazkový právní vztah, jehož 

není účastníkem.  
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 Nelze rovněž přehlédnout, že taková možnost by uváděla postupníka do stavu značné 

právní nejistoty, neboť o této akceleraci by se vůbec nemusel dozvědět, což by pro něj v 

budoucnu mohlo mít fatální následky spojené s promlčením pohledávky. Právo akcelerovat 

splatnost budoucích splátek je významným právem, motivujícím dlužníka plnit jeho závazek 

včas, má tedy významnou prevenční funkci. Z těchto úvah lze podle mého názoru dovodit, že 

sjednané právo akcelerovat splatnost pohledávky je právem spojeným s pohledávkou ve 

smyslu § 524 odst. 2 OZ.  

 Problematičtější může být situace, ve které k nesplnění některé ze splátek došlo již 

před uzavřením  smlouvy o postoupení pohledávky, a postupitel právo akcelerovat splatnost 

nevyužil. Zde by se podle pojetí, zastávaného Landem, patrně jednalo o práva plynoucí z 

minulého porušení závazku, které by na postupníka přecházet nemělo.  

 Tato otázka je podle mého názoru do jisté míry podobná, jako otázka přechodu práva 

na zaplacení smluvní pokuty vzniklého z porušení závazku před postoupením pohledávky, 

ovšem s tím rozdílem, že právo akcelerovat pohledávku nepředstavuje samostatně 

uplatnitelný nárok, který by plnil nějakou funkci bez vztahu k pohledávce. Lze tedy 

konstatovat, že pokud podle současného stavu judikatury dovodíme přechod práva na 

zaplacení smluvní pokuty za porušení závazku před postupem, tím spíše je třeba dovodit 

přechod práva na akceleraci splatnosti budoucích splátek, byť z hlediska postupníka již 

prevenční funkci neplní. Na postupníka tedy přechází v takovém případě pohledávka jako 

„zesplatnitelná“, přičemž toto právo může postupník využít nejpozději do splatnosti příští 

splátky. 

 

8.2.5 Poznámka k přechodu práv z rozhodčí smlouvy 

 Rozhodl jsem se do této kapitoly zařadit i stručnou zmínku o vlivu cese na rozhodčí 

smlouvu ve smyslu § 2  zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích 

nálezů, přestože práva z této smlouvy plynoucí patrně nelze podřadit pod pojem práv 

spojených s pohledávkou ve smyslu § 524 odst. 2 OZ. Přesto mohou v praxi vzniknout 

pochybnosti, zda může mít postoupení pohledávky na rozhodčí smlouvu vliv. 

 Nejsem si vědom existence žádného judikátu, který by tuto otázku explicitně řešil, 

nicméně podle mého názoru lze zde analogicky aplikovat argumentaci, kterou použil 

Městský soud v Praze ve vztahu k dohodě o určení místní příslušnosti podle § 89a OSŘ v 

rozhodnutí sp. zn. 20 Co 412/2005 ze dne 25.11.2005: „ Dohoda o místní příslušnosti má 

účinky ryze procesní a její obsah není dotčen změnou v osobě věřitele v důsledku postoupení 

pohledávky (§ 524 obč. zák.). Z toho plyne, že dohoda o místní příslušnosti, založená na 
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místě sídla původního věřitele (zde E. banky, a. s.) jako postupitele pohledávky je určující i 

pro spory vedené žalobcem jako postupníkem.“ 

 Stejně jako prorogace, nemá ani rozhodčí smlouva vliv na práva a povinnosti stran 

závazkového právního vztahu ve sféře hmotného práva, týká se pouze způsobu, jakým lze 

tato práva procesně uplatňovat. Podle profesora Eliáše „nový věřitel nenabývá postoupením 

pouze pohledávku, ale spolu s ní i legitimaci k jejímu uplatnění a úplnému výkonu,včetně 

oprávnění pohledávku v době splatnosti uplatnit a vymáhat před soudem.“107 Jako logický se 

mi tedy zdá závěr, že pokud je toto oprávnění již před cesí modifikováno v tom směru, že 

věřitel má právo pohledávku uplatnit pouze v rozhodčím řízení, nemůže mít na tuto 

modifikaci cese vliv.   

 

8.3 Shrnutí 

 V úvodu této kapitoly jsem si položil otázku, která práva přecházejí při cesi spolu s 

pohledávkou, zejména pak která práva lze považovat za spojená s pohledávkou ve smyslu  

§ 524 odst. 2 OZ. Nabídl jsem jako východisko koncepci vyjádřenou v principech 

evropského smluvního práva. Při konfrontaci s judikaturou Nejvyššího soudu ovšem vyšlo 

najevo, že tato koncepce není v současné době zcela v souladu s českou soudní praxí. 

  Úhelným kamenem současné judikatury týkající se vymezení pojmu „práv 

souvisejících s pohledávkou“ jsou citovaná rozhodnutí týkající se přechodu práva na smluvní 

pokutu. Přestože tato rozhodnutí považuji za problematická, pokud nebudou dalším vývojem 

rozhodovací praxe překonána, vytváří podklad pro argumentaci směřující k mnohem širšímu 

pojetí „práv spojených s pohledávkou“, než jaké by odpovídalo Landovu pojetí. Vzhledem k 

absenci rozsáhlejší argumentace ale zároveň ani neposkytují dostatečná vodítka pro přijetí 

obecného kritéria pro stanovení, která práva lze za „spojená s pohledávkou“ považovat a 

která nikoliv. Pokládám tedy tuto otázku za stále otevřenou. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Eliáš, K.: Předmět postupu, str. 913 
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9. Závěr 

 

 V této práci jsem se zabýval vybranými tématy souvisejícími s problematikou 

postoupení pohledávky. V pasáži věnované otázce postupování budoucích pohledávek jsem 

zdůvodnil zásadní možnost budoucí pohledávky postupovat a pokusil jsem se vyrovnat s 

možnými teoretickými námitkami proti této možnosti. Nejpodstatnějším výsledkem tohoto 

zkoumání je závěr, že postoupení budoucích pohledávek je v českém právu zásadně možné. 

 Za neproblematičtější a teoreticky nejspornější část své práce pokládám kapitolu 

věnovanou problematice určitosti vymezení cedovaných budoucích pohledávek, ať již 

postupovaných jednotlivě, nebo v rámci souboru (globální cese). Přestože o zásadní možnosti 

postupování budoucích pohledávek již v českém právu podle mého názoru nemůže být 

pochyb, otázka dostatečně určitého vymezení budoucí pohledávky, případně souboru 

pohledávek v postupní smlouvě, zůstává sporná. Můj závěr ohledně postupování jednotlivých 

budoucích pohledávek je, že z hlediska účinnosti je postupní smlouva dostatečně určitá,  

lze-li pohledávku v okamžiku jejího vzniku identifikovat jako pohledávku, na niž se postupní 

smlouva vztahuje. Z hlediska platnosti postupní smlouvy je vymezení budoucí pohledávky v 

postupní smlouvě dostatečně určité, pokud je pohledávka vymezena tak, že není zaměnitelná 

s žádnou existující pohledávkou a zároveň lze ohledně tohoto vymezení rozumně 

předpokládat, že vyloučí zaměnitelnost postupované pohledávky s jinou budoucí 

pohledávkou.  

 Ještě nejistější je situace, týkající se způsobu vymezení souboru pohledávek při 

globální cesi. Přestože možnost globální cese Nejvyšší soud obecně připustil, česká 

judikatura ani nauka neformulovaly spolehlivé kritérium, podle kterého by určitost smlouvy 

o postoupení souboru pohledávek bylo možno posuzovat. Zastávám názor, že smlouvu o 

postoupení souboru pohledávek je třeba považovat za určitou, pokud vymezení předmětu 

postupu v ní obsažené umožňuje ohledně každé pohledávky určit, zda je či není součástí 

souboru. Vzhledem k mlčení české judikatury a doktríny ovšem pro účely praxe doporučuji 

vymezovat při globální cesi soubor pohledávek analogicky k požadavkům ustanovení § 155 

odst. 4 OZ, týkající se zajištění určitého druhu budoucích pohledávek zástavním právem. 

 Pokusil jsem se rovněž poukázat na některé problémy souvisejícími s využitím 

globální cese v rámci faktoringového financování. V této otázce jsem shledal značný 

nesoulad mezi popisem faktoringové operace v odborné literatuře a soudní praxí. Za zásadní 

závěr považuji, že zasílání kopií faktur s cesní klauzulí postupníkovi na základě rámcové 
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faktoringové smlouvy neobstálo v soudní praxi jako dostatečný právní základ pro přechod 

pohledávek na postupníka.  

 Další oblastí mého zájmu byla otázka právního významu notifikace dlužníka. Za 

nejpodstatnější poznatek z této oblasti považuji zjištění, že judikatura Nejvyššího soudu 

připouští, aby se dlužník, plnící v dobré víře na základě prokázání postupní smlouvy 

nepravým postupníkem, tímto plněním zprostil svého závazku. Naopak za nedostatečný 

pokládám soudní praxí vymezený rozsah možnosti nenotifikovaného dlužníka zprostit se  

svého závazku jinak, než splněním. Jistým překvapením pro mě byla nejednotnost judikatury 

Nejvyššího soudu při odpovědi na otázku, zda i nepravý postupník může úspěšně uplatnit 

pohledávku před soudem v situaci, kdy bylo postoupení dlužníku oznámeno postupitelem.  

 Konečně jsem se pokusil o výklad pojmu práv souvisejících s pohledávkou. V této 

souvislosti jsem shledal určitý deficit odborné literatury, ale i podle mého názoru poněkud 

nešťastnou judikaturu Nejvyššího soudu (zejména ve vztahu k otázce přechodu práva na 

smluvní pokutu), která v současné době komplikuje formulování obecných závěrů o tom, 

která práva přecházejí na postupníka spolu s pohledávkou. Pojem „práva souvisejících s 

pohledávkou“ tedy zůstává do značné míry nevyjasněn. 

 Při psaní této práce jsem narazil na celou řadu složitých právních otázek, z nichž ne 

všechny se mi podařilo uspokojivě vyřešit. Přesto snad mé úvahy poslouží jako alespoň jako 

inspirace pro budoucí, úspěšnější řešitele. 

 Na závěr bych rád poděkoval vedoucímu své práce dr. Čechovi, bez jehož velmi 

podnětných připomínek a neocenitelné pomoci při orientaci v judikatuře Nejvyššího soudu 

by tato práce nemohla vzniknout. 
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NÁZEV PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE 

 ASSIGNMENT OF RECEIVABLES ARISING FROM BUSINESS RELATIONS 

 

SUMMARY 

 

This thesis deals with selected issues related to assignment of receivables arising from 

business relations. It focuses on following topics: assignment of future claims, bulk 

assignment and factoring, legal issues related to a notice given to the debtor and scope of 

rights, which are transferred to the assignee with the assigned receivable.  

 

The thesis is composed of nine chapters. First three chapters are introductory. Chapter One 

defines the purpose of the thesis; Chapter Two explains the basic concept of assignment of 

receivable (claim). Chapter Three provides the reader with basic overview of receivables, 

which are generally assignable under the Czech law. 

 

Chapter Four deals with assignment of future receivables. It explains the reasons in favor of 

general possibility of such assignment and argues against basic objections to such possibility. 

It concludes that under Czech law, future receivables are generally assignable. 

 

Chapter Five analyzes the problem of specificity with respect to future receivables and bulk 

assignment. It concludes that criteria of evaluation of the specificity of assigned receivables 

and bulk assignment in the context of the Czech law remain unclear, and offers possible 

solutions to this problem. It distinguishes between effectiveness of assignment and the issue 

of formal validity of agreement to assign.  

 

Chapter Six explains issues related to assignment with respect to factoring. It argues that 

description of factoring operation included in Czech literature does not take into account 

legal opinions set forth in decisions of Czech courts.  

 

Chapter Seven analyzes problems related to notice of assignment given to the debtor, which 

arose in Czech judicial practice. It explores important judicial decisions related to this issue 

and describes legal position of debtor with respect to notice of assignment. Furthermore, it 

explains legal implications of notice of ineffective assignment. 
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Chapter Eight explores the scope of rights, which are transferred to the debtor as a result of 

assignment. It concludes that neither Czech jurisprudence nor Czech courts have yet been 

able to produce a comprehensive theoretical argument to determine the scope of rights 

related to receivable, which are transferred to the assignee. 

 

Chapter Nine summarizes the main conclusions set forth in previous chapters. 
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