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1. Úvod 

Cílem této práce je analýza mechanismu změn závazku v osobě věřitele a dlužníka se 

zaměřením na problematiku singulární sukcese. Vychází se přitom z právního a 

ekonomického významu institutu smluvní cese, která představuje nejrozvinutější a v praxi 

nejpoužívanější proces změny věřitele v závazkově-právním vztahu. Na jejím pozadí jsou pak 

rozebrány jednotlivé formy cese na nesmluvním základě, při jejichž aplikaci a interpretaci 

však hraje významnou roli smluvní postoupení pohledávky. Obdobně je přistoupeno k teorii 

intercese, podle které se materie převzetí nebo přistoupení k závazku historicky vyvinula 

z analogických úvah o mechanismu smluvní cese. 

Důraz je kladen nejen na právně-teoretickou stránku věci, nýbrž také na aspekt ekonomický, 

který ve vývoji zejména smluvní cese hraje čím dál větší roli. V tomto směru zaujímají 

nezastupitelné místo Principy evropského smluvního práva a Návrh společného referenčního 

rámce, které jakožto akademické výstupy, shrnující vývoj evropského smluvního práva, ve 

své textaci zohledňují jak výsledek právní komparatistiky, tak i odraz současných 

hospodářských potřeb běžného obchodního života.  

Výchozí rozbor jednotlivých právních institutů zároveň abstrahuje od platné právní úpravy a 

soustředí se na odvození obecně platných pravidel, které se teprve poté porovnávají s platnou 

právní úpravou v zahraničí a v České republice. V návaznosti na to se odhlíží od toho, že je 

podle současného českého řádu vyloučeno vlastnictví pohledávky, a lze se tak s tímto pojmem 

v textu práce vícekrát setkat. Tento postoj je podpořen i tím, že podle navrhovaného znění 

nového občanského zákoníku mají být nehmotné věci opět, tak jako dříve v Obecném 

zákoníku občanském, předmětem vlastnického práva. 

Práce je v souladu s tím, co již bylo uvedeno, strukturována do tří částí. První podrobně 

rozebírá institut smluvní cese a soustředí se na jeho čtyři klíčové okruhy: podstatu cese, 

smlouvu o cesi, předmět cese a ochranu dlužníka. Druhá část navazuje problematikou cese na 

nesmluvním základě, kde je analyzována cese zákonná, soudcovská a testamentární. V části 

třetí je rozebrán mechanismus a podstata intercese, která, přestože se historicky odvodila 

analogií s cesí, je od cese odlišná a postavena na jiných základech. Dodává se, že institut 

poukázky, tzv. asignace, který je tradičně traktovaný spolu s cesí a intercesí, byl dle domluvy 

s konzultantem této práce vynechán. 
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2. Historický vývoj 

2.1. Cese 

Připuštění toho, aby mohl být věřitel či dlužník v závazkovém vztahu nahrazen třetí osobou, 

která se neúčastnila smlouvy takový vztah zakládající, je výsledkem překonání doktrinálního 

názoru uplatňovaného v římském právu, že jakýkoliv závazkově-právní vztah je natolik spjat 

se svými subjekty, že ho od nich nelze oddělit a převést na jinou osobu („nomina ossibus 

inhaerent“1) 

Vzhledem k tomu, že však již potřeby starověkého obchodu vyžadovaly, aby existovala 

možnost převést právo na plnění z věřitele na třetí osobu, vytvořil se postupně v římském 

právu na půdě formulového procesu mechanismus, kdy věřitel procesně zmocnil třetího, aby 

dluhovanou pohledávku zažaloval jako procesní zástupce (mandatum ad agendum) a vymáhal 

ji pro sebe (procurator in rem suam)2. Nevýhoda tohoto řešení ale byla, že do doby 

litiskontestace mohl věřitel zmocnění kdykoliv odvolat a vymáhat pohledávku sám nebo se 

s dlužníkem jinak vyrovnat3. Obdobně zaniklo zmocnění smrtí věřitele4. 

V době císařství bylo postavení zmocněnce při vymáhání pohledávky posíleno, když mu byla 

přiznána jeho vlastí žaloba, aby pohledávku proti dlužníku vymáhal5. Tato osobní žaloba 

k vymožení pohledávky, tzv. actio utilis, byla poprvé poskytnuta Antoniem Piem kupci 

dědictví proti pozůstalostnímu dlužníku6. Postupně pak byla rozšířena na jakéhokoliv kupce 

pohledávky nebo na obdarovaného a za časů Justiniána bylo všeobecně přijímané, že 

pohledávky byly převoditelné a cese přípustná7.  

Tento ustálený náhled se však změnil důsledkem bádání pandektistů. Ti vycházeli ze Corpusu 

Iuris, ve kterém však byla traktována nejen nauka o actio utilis, nýbrž také o mandatum ad 

agendum, aniž by byla vysvětlena jejich časová souslednost. Z toho se dovozovalo, že oba 

tyto instituty existovaly současně. To bylo zdrojem vleklých debat, ze kterých vyplýval názor 

velkého počtu právních teoretiků, že pohledávku na třetího ve smyslu hmotněprávním převést 

nelze. V Německu mezi pandektisty trvaly tyto diskuse až do poloviny 19. století. Jinde byl 

tento postoj následně opět pro praktické potíže opouštěn, a tak již například textace obecného 
                                                 
1 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 462 
2 Učebnice soukromého práva římského, Díl II. Právo majetkové, Dr. jur. Otakar Sommer, Všehrd, 1946, str. 121 
3 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, H. 
Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 264 
4 Viz ad 2 
5 Viz ad 3 
6 Viz ad 2 
7 Viz ad 3 
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zákoníku občanského prof. Zeillera z roku 1811 s cesí výslovně počítá. V německé právní 

doktríně se teprve postupně během diskusí o přijetí německého občanského zákoníku ustálilo, 

že pohledávka je převoditelná na třetího8.  

V následujícím 20. století pak spolu s rozvojem obchodu význam cese postupně narůstal, 

avšak teprve s rozmachem finančních a komoditních trhů doprovázených globalizací dochází 

na počátku století 21. k ohromnému nárůstu hospodářské aplikace cese a dalšímu 

rozpracování jeho teoretických východisek, ať již se jedná o cesi budoucích pohledávek, 

globální cesi nebo problematiku vícenásobné, resp. sukcesivní cese.  

2.2. Intercese 

Změna závazku v osobě dlužníka ve smyslu dnes traktované intercese nebyla římskému právu 

známá, ale obdobně jako u cese se připouštěla forma procesního zastoupení. Intercese jako 

smlouva mezi novým a původním dlužníkem o převzetí dluhu nebo přistoupení k němu, s níž 

vysloví svůj souhlas věřitel, je známá teprve právu obecnému a modernímu9 a dle sukcesní 

teorie je mimo jiné odvozena na základě analogie s cesí10. Přitom vzhledem k tomu, že při 

nahrazení původního dlužníka (nebo přistoupení k němu) dlužník nový zmenšuje a zatěžuje 

svůj majetek, nebyla singulární změna závazku v osobě dlužníka v klasických obchodních 

vztazích příliš využívaná.  

Je to teprve v současné době, co problematika intercese nabývá na významu, a to zejména ve 

vztahu k jejím možným kombinacím se smluvní cesí. V dnešních ekonomických vztazích je 

totiž běžné, že subjekty nepřevádí pouze své pohledávky, nýbrž souhrny vzájemných práv a 

povinností nebo dokonce veškerá práva a povinnosti vyplývající z dané právní skutečnosti. 

Tato praxe vychází z dnešního turbulentního hospodářského života, kdy často v rámci 

strukturování transakce nestačí pouze dispozice s pohledávkou jako majetkovou hodnotou. 

 

                                                 
8 Viz ad 3 
9 Viz ad 2, str. 122 
10 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1512 
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3. Podstata smluvní cese 

3.1. Úvod 

Smluvní cesí rozumíme proces, při kterém dochází k singulární sukcesi pohledávky, tedy 

práva na plnění z majetkového, závazkově-právního vztahu, z jejího původního věřitele, 

cedenta (postupitele), na věřitele nového, cesionáře (postupníka).  

V rámci cese figuruje dále dlužník, jehož dluh je převáděn, tzv. debitor cessus (v textu dále 

také jako „dlužník“ nebo „postoupený dlužník“)11 a který spolu s cedentem a cesionářem 

utváří základní trojúhelník na cesi zúčastněných subjektů. Zjednodušeně lze mechanismus 

cese popsat tak, že cedent převede na základě smlouvy na cesionáře pohledávku, dlužník se 

kvalifikovaným způsobem o převodu dozví a svůj dluh splní cesionáři. 

3.1.1. Charakter převáděné pohledávky 

Převáděná pohledávka přitom může být založena jakoukoliv právní skutečností, ať již 

právním či protiprávním jednáním, právní či protiprávní událostí. V obecné rovině je 

podstatné především to, že se jedná o pohledávku z titulu závazkově-právního vztahu, 

působící pouze inter partes, a to majetkového charakteru. Tím se zdůrazňuje, že institut cese 

je závazkově-právní institut a nelze jeho pomocí nakládat s věcnými právy působícími erga 

omnes. Majetkový charakter pohledávky je pak klíčový proto, že pouze majetková hodnota je 

vhodná k tomu být předmětem převodu, když práva osobnostního charakteru jsou svou 

povahou narozdíl od těch majetkových spjata vždy pouze s konkrétním subjektem a 

nepřevoditelná. 

3.1.2. Souhlasu postoupeného dlužníka není třeba 

Tato práce vychází z předpokladu, jak bude rozebráno níže, že k cesi není třeba souhlasu 

postoupeného dlužníka, a proto je nezbytné, aby v souladu se zásadou autonomie vůle a 

právem výběru spolukontrahenta nebyl postoupený dlužník proti své vůli při postoupení 

pohledávky zbaven možnosti uplatňovat své vlastní právo proti původními věřiteli, když by 

takové právo bylo neoddělitelné od postoupené pohledávky. Pohledávka proto musí být 

jednostranná v tom smyslu, že ji lze v rámci jakéhokoliv, včetně synallagmatického 

závazkově-právního vztahu vydělit, aby se skládala nezávisle na ostatních právech a 

                                                 
11 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1495 
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povinnostech vyplývajících ze závazkového vztahu pouze z práva věřitele na plnění a 

odpovídající povinnosti dlužníka dluh splnit12.  

Je dále nutné od výše uvedeného odlišit oznámení cese, tzv. notifikaci, dlužníkovi, která je 

v rukách cedenta a cesionáře a ve které je dlužník pouze jejím adresátem. Některé právní řády 

notifikaci spojují pouze s povinností dlužníka plnit cesionáři. Naproti tomu jiné podmiňují 

notifikací samotný převod pohledávky (viz kapitola 4.1.4) 

3.1.3. Alternativní modely smluvní cese 

Lze si jistě představit i jiné modely konstrukce institutu cese, například kdy by byl převod 

pohledávky podmíněn souhlasem postoupeného dlužníka. Takovýto model cese by však 

ztratil na své hospodářské atraktivnosti a účelnosti, neboť dosáhnutí konsensu cedenta, 

cesionáře i postoupeného dlužníka by znamenalo větší náklady a riziko nepřiměřených 

požadavků jednotlivých stran. Dále by takový model byl neúčelný vzhledem k tomu, že 

ochranu dlužníka, o jehož povinnost jde, lze v rámci cese zajistit zakotvením jiných, z 

hlediska účelu, kterému má cese sloužit, mírnějších, avšak stejně účinných prostředků. Lze 

také namítnout, že nemá-li dlužník zájem na tom, aby byla pohledávka proti němu 

postupována na třetí osobu, může v rámci svých jednání s prvotním věřitelem, tedy cedentem, 

smluvit zákaz cese. Od modelu cese, vyžadující souhlas postoupeného dlužníka, se tak v této 

práci abstrahuje a vychází se z klasického modelu postaveného na souhlasu cedenta a 

cesionáře s následnou notifikací dlužníka. Ostatně, jak bude rozebráno níže, uplatňuje se v 

mezinárodním měřítku stále větší důraz na hospodářskou účelnost cese, kdy je dokonce trend 

přiznat účinky cesi i přes její zákaz dlužníkem a cedentem smluvený.  

3.2. Ekonomické zdůvodnění cese 

Institut cese je v dnešní době pevně zakotvený v plejádě tradičních soukromoprávních 

institutů, přestože tomu tak, jak bylo pojednáno výše, původně nebylo. Vývoj vnímání 

institutu cese lze dát do souvztažnosti s vývojem naší kultury, obzvláště jejích hospodářských 

prvků. Spolu s postupným rozvojem a rozšiřováním tržního hospodářství, s rozvojem 

finančních trhů, od těch nejjednodušších po dnešní složité elektronické, narůstala také 

potřeba, aby majetková práva náležející tržním subjektům byla převoditelná na subjekty další, 

a to například za účelem placení, prodeje a získání likvidních prostředků nebo zajištění 

                                                 
12 Lze argumentovat, že tak je tomu například při postoupení práva na uzavření smlouvy založeného smlouvou o 
smlouvě budoucí. S těmito závěry se například ztotožňuje česká judikatura, podle které je od práva žádat 
uzavření smlouvy neoddělitelné právo druhé smluvní strany takovou smlouvu uzavřít; viz rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 2390/2000 
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závazků jiných, a tím byla dále zrychlena a zefektivněna směna zboží a služeb. Pokud se 

peníze postupně staly základním prostředkem tržní směny, bylo pouze logické, aby se také 

začalo obchodovat a nakládat s majetkovými právy na peněžitá plnění. 

3.2.1. Rozdíl peněžních prostředků a pohledávek na peněžitá plnění 

Rozdíl mezi dispozicí peněžními prostředky a právem na plnění peněžitých prostředků 

spočívá v jejich menší likviditě a případném riziku nezaplacení. U práva na peněžité plnění 

tak hraje roli splatnost nebo vymahatelnost, avšak tyto faktory se zohledňují při 

vyjednáváních o podmínkách převodu takového práva na peněžité plnění, a to například  tak, 

že cesionář získá za převedení své pohledávky na cedenta menší hodnotu, než je nominální 

hodnota převáděné pohledávky. To znamená, že právo na peněžité plnění má v závislosti na 

riziku spjatým s jeho inkasem stejnou či menší hodnotu než držení peněžních prostředků 

samotných a tedy že právo na peněžité plnění je ve skutečnosti stejného charakteru jako 

peněžní prostředky samotné. Není proto důvodu, aby v rámci tržní směny nemohlo být právo 

na peněžité plnění převedeno na třetí osobu s účinkem podobným jako předání daného 

množství peněžních prostředků samotných. Vzhledem k tomu, že vznik práv na peněžité 

plnění je zcela běžnou a nezpochybnitelnou součástí hospodářského života, dochází ke vzniku 

situace, kdy prakticky všechny tržní subjekty v určitou dobu disponují právy na peněžité 

plnění a zvažují možnosti, jak s těmito právy, vedle vyčkání jejich inkasa, naložit.  

3.2.2. Existence trhu s peněžitými pohledávkami 

Je to právě neodvratitelná existence pohledávek na peněžitá plnění a jejich v zásadě stejný 

charakter jako peněžní prostředky ale zároveň existence rizika, které vytváří prostor pro jejich 

rozdílné ocenění, a potřeba či zvažování vlastníků práv na peněžité plnění, jak tato práva 

využít jinak než posečkat jejich inkaso, což umožňuje vznik trhu s právy na peněžitá plnění. 

Trh neoperující s peněžními prostředky samotnými, nýbrž s právy na jejich poskytnutí, 

umožňuje tržním subjektům nečekat na splácení pohledávek a inkaso peněz, ale rovnou ještě 

před splatností těchto práv s nimi nakládat a využít je v rámci tržní směny ekonomických 

statků. 

Na takovém trhu je přitom umožněna efektivní alokace prostředků tržních subjektů, kdy jedna 

strana je ochotna na sebe nechat převést právo na peněžité plnění jako protihodnotu za 

poskytnutí peněžních prostředků samotných, ať již přímo ve formě jejich vyplacení nebo 

nepřímo formou snížení dluhu, nebo jako dočasnou hodnotu zajišťující jiný závazkový právní 

vztah. 
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3.2.3. Trh s nepeněžitými pohledávkami 

U pohledávek na nepeněžitá majetková plnění je úvaha obdobná, neboť, pokud se běžně 

obchoduje s nepeněžitým plněním samotným, je přirozené, že vzniká trh s právy na taková 

nepeněžitá plnění, a účelné, aby tržní subjekty mohly rovnou disponovat s právem na 

nepeněžité plnění a ne teprve s nepeněžitým plněním samotným.  

3.2.4. Větší rozšířenost obchodu s pohledávkami na peněžitá plnění 

Lze však dále poznamenat, že z hlediska rozsahu hospodářské využitelnosti a obchodních 

praxí vnitrostátních i mezinárodních finančních trhů a trhů prodeje zboží a služeb je cese práv 

na peněžitá plnění oproti postupování práv na nepeněžitá plnění mnohem více využívaná a 

zaujímá specifické postavení, které se může promítnout i do platné právní úpravy dané země.  

Příčinou tohoto charakteru práv na peněžitá plnění je právě jejich, a to s výhradou potřeby 

zohlednit příslušná rizika, výše odůvodněná podobnost s peněžními prostředky samotnými. V 

měnové teorii a politice je ustálený závěr, že peníze plní pro efektivní fungování tržní 

ekonomiky zejména funkci zúčtovací jednotky, uchovatele hodnoty a prostředku směny a tyto 

funkce má i pohledávka na peněžité plnění, která, pokud řádně ohodnocena z hlediska rizika 

likvidity a vymahatelnosti, představuje ekvivalent daného množství peněžních prostředků 

sloužících buď k další směně skrze spotřebu nebo investice nebo jako úspora pro budoucí 

období.  

Pohledávka na nepeněžitá plnění však těmito vlastnostmi nedisponuje, protože se týká 

konkrétní majetkové hodnoty nepeněžité povahy, jejíž směnitelnost je oproti peněžním 

prostředkům omezenější. Je sice pravda, že existují světově důležité komoditní trhy, na 

kterých se obchodují nepeněžitá plnění v ohromných kvantitách, a to jak ve formě transakcí s 

opcemi na budoucí koupi nebo prodej dané komodity, tak ve formě koupě nebo prodeje práva 

na plnění komodity samotné. Nutno avšak poznamenat, že takovéto pohledávky na nepeněžitá 

plnění jsou fixovány pouze na daný komoditní trh a oproti právům na peněžitá plnění, jejichž 

poptávka a nabídka zahrnuje prakticky všechny tržní subjekty, existuje na daném komoditním 

trhu pouze omezený počet poptávajících a nabízejících. Vedle toho existují na takovýchto 

trzích specifická pravidla a obchodní zvyklosti regulující příslušné transakce a obecná 

občanskoprávní úprava cese by se nemusela vždy uplatnit. 

3.2.5. Ekonomická analýza jako základ odlišného legislativního ošetření 
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Analýza ekonomických aspektů cese, v rámci které lze vydělit peněžité a nepeněžité 

pohledávky, tak umožňuje argumentovat na základě podobnosti peněžních prostředků a 

pohledávek na peněžité plnění ve prospěch odlišného zacházení s touto skupinou pohledávek. 

Legislativní zakotvení cese pak může vycházet z rozlišení pohledávek na peněžité a 

nepeněžité a stanovení rozdílných režimů pro některé aspekty jejich postupování. Pro 

obecnou obchodní praxi se tak například může vydělit kategorie peněžitých pohledávek, u 

nichž zájem cesionáře na volné převoditelnosti pohledávky a s tím spojený zájem na 

efektivnější alokaci zdrojů převáží nad zájmem postoupeného dlužníka mít možnost smluvně 

s cedentem zamezit cesi. Obdobě lze na úrovni platného práva uvažovat o možných 

omezeních nebo rozšířeních námitek dlužníka nebo odpovědnosti cedenta cesionáři.  

3.2.6. Ekonomická opodstatněnost smluvní cese 

Můžeme uzavřít, že v moderní tržní ekonomice není o opodstatněnosti smluvní cese již 

žádných pochyb. Existence trhu, lidské chápání práva na peněžité nebo nepeněžité plnění od 

druhého jako svého vlastnictví13, se kterým lze disponovat, a majetkový charakter pohledávek 

vhodný pro využití v rámci probíhající tržní směny jsou hlavními důvody, proč zásada 

„nomina ossibus inhaerent“ 14 ve vztahu k převodu pohledávek nenachází v dnešní době 

uplatnění.  

3.3. Hospodářský význam cese 

Současné finanční trhy by bez institutu cese a umožnění oddělení pohledávky od původního 

věřitele nemohly fungovat v dnešním slova smyslu, když by se za posledních deset let prudce 

rostoucí odvětví obchodů dosahujících ohromných objemů nemohlo prakticky vůbec rozvíjet. 

Hospodářský význam institutu cese je nesmírný a týká se všech oblastí soukromého a 

obchodního života. 

3.3.1. Obecný soukromoprávní institut 

Na pozadí úvah o cesi je nutno mít na paměti, že se jedná o obecný občanskoprávní institut, 

který se aplikuje ve všech odvětvích soukromého práva, ať již v rámci občanského, 

obchodního nebo pracovního práva. Na tento institut zachycený obecně pro soukromoprávní 

vztahy ve všech tradičních civilních kodexech 19. století, tak jako v modernějších občanských 
                                                 
13 Jak vymezeno v úvodu, zdůrazňuje se, že v této práci se obecně vychází z toho, že pohledávka jakožto 
majetkové právo je předmětem vlastnického práva a od otázky, zda je předmětem vlastnického práva hmotná i 
nehmotná věc a pokud pouze hmotná, pak jaké pojmosloví používat pro majetkovou dispozici pohledávkou, se 
abstrahuje.  
14 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 462 



 

 14 

zákonících 20. století se nelze dívat deformovaným socialistickým prismatem redukujícím 

občanské právo na pouhý spotřebitelský zákoník a v duchu sovětských tradic požadujících 

striktní oddělení jednotlivých právních odvětví soukromého práva. Nelze rozumět 

občanskoprávní úpravě cese tak, že nesouvisí se světem obchodu a závazkových vztahů mezi 

podnikateli. Úprava cese zakotvená v základním soukromoprávním kodexu jednotně pro 

všechny soukromoprávní vztahy by se měla uplatňovat pro všechny závazky, ať již mezi 

podnikateli nebo mezi sousedy. 

3.3.2. Význam pro český právní řád 

Toto uvědomění je nutno vztáhnout do roviny českého právního řádu. Se zamýšleným 

přijetím nového občanského zákoníku a s tím spojeným překonáním dichotomie úpravy 

závazkových právních vztahů dle OZ a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v 

platném znění (dále jen „ObchZ“), narůstá potřeba porozumění věcné stránky institutu cese a 

jejích jednotlivých modalit15 a ukončení analýzy uměle vytvořené dvojí právní úpravy 

závazkových vztahů. Jedině tím se lze dobrat k optimálnímu vyvážení zájmů jednotlivých 

účastníků cese tak, aby právní úprava a především její praktická aplikace a interpretace byla 

jasná, přehledná a rozumná.  

3.3.3. Význam cese pro obchodní a finanční trhy 

Cese jako obecný občanskoprávní institut nachází uplatnění ve všech soukromoprávních 

vztazích. Vedle právních vztahů fyzických nebo právnických osob nepodnikatelů je však 

využívána zejména ve světě obchodu mezi podnikateli samotnými v rovině obchodních 

závazkových vztahů. 

Atraktivita cese pro podnikatelské prostředí je vzhledem k její ekonomické podstatě ohromná. 

V souladu s tím je z hlediska objemu a komplexnosti transakcí cese uplatňovaná 

nejvýznamněji právě na finančních trzích a na trzích zboží a služeb mezi podnikateli. 

Poznamenává se, že rozvoj cese v obchodních vztazích má pozitivní vliv i na její aplikaci ve 

vztazích neobchodních, když z obchodní praxe lze nové modality cese a jejich často ranné 

judikatorní zpracování vztáhnout taktéž na ostatní soukromoprávní vztahy. 

3.3.3.1. Hospodářské cíle cese 

Jak bylo ekonomicky zdůvodněno výše, umožňuje cese pohledávek efektivnější alokaci 

zdrojů mezi tržními subjekty. Díky cesi může cedent postoupením své pohledávky na 

                                                 
15 Ať již je to například otázka neúčinnosti, resp. neplatnosti, cese z důvodu jejího smluvní zákazu, vícenásobné 
cese budoucích pohledávek a konkurence cesionářů či problematika globální cese. 
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cesionáře dosáhnout celé řady hospodářských cílů, zejména získat likvidní finanční 

prostředky, zajistit svůj jiný závazek, restrukturalizovat svá aktiva nebo je v rámci 

konsolidace převést na jiný subjekt či například využít cesi pohledávky přímo jako protiplnění 

v rámci jiného synallagmatického právního vztahu.  

V kontextu cesí peněžitých pohledávek, které jsou v praxi nejběžnější, je ve světě podnikání a 

finančních trhů institut cese využíván především ke dvěma účelům, jimiž jsou jednak 

financování, tedy odkup pohledávek, resp. skupin pohledávek (tzv. faktoring nebo tzv. 

forfaiting), jednak zajištění závazků. 

3.3.3.2. Faktoring 

Pojmy „faktoring“ a „forfaiting“ (dále jen „faktoring“) přitom označují stejnou operaci, tedy 

cesi pohledávky za finanční protiplnění s tím, že v případě faktoringu jde o cese skupiny 

homogenních pohledávek, zatímco u forfaitingu jde o odkup jednotlivých, nominálem 

vysokých pohledávek16.  

3.3.3.2.1. Dělení faktoringu 

Faktoring se přitom dále v obchodní branži rozděluje na tzv. pravý (nebo bezregresní), kdy 

dojde k cesi za úplatu bez dalšího, a tzv. nepravý (nebo regresní), kdy si cesionář smluvně 

vyhrazuje právo cedovat zpět pohledávku cedentovi, pokud se pohledávka ukáže jako 

nevymahatelná či jinak defektní. 

Toto rozlišení přitom nespadá pouze do ekonomické teorie, nýbrž má přímou právní 

relevanci, když například v obchodních stycích dochází ke konkurenci cesí budoucích 

pohledávek mezi cesionářem z titulu faktoringu a cesionářem z titulu uplatnění prodloužené 

výhrady vlastnického práva. Charakter smluveného faktoringu, zda pravého či nepravého, 

může mít také přímý vliv na to, kterému z účastníků cese a jeho zájmu lze dát přednost. 

3.3.3.2.2. Význam trhu faktoringu 

Celkově přitom je trh faktoringu významnou součástí ekonomiky jednotlivých zemí, tak jako 

mezinárodního obchodu: v České republice dle údajů Asociace faktoringových společností 

ČR dosáhl objem obchodů za rok 2008 částku 133,99 mld. Kč17, v Německu pak dle 

                                                 
16 Peněžní ekonomie a bankovnictví, Z., Revenda, M., Mandel, J., Kodera, P., Musílek, P., Dvořák, J., Brada, 
Management Press, Praha 2004, 3. vydání, str. 146 
17 Výroční zpráva 2008 České leasingové a finanční asociace www.clfa.cz/dokumenty/VZ_CLFK_FINAL.pdf  
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Deutscher Factoring Verband E.V. byl objem obchodů za rok 2008 přes 103,84 mld. Euro, 

přičemž v roce 1998 byl objem obchodů pouze něco přes 20 mld. Euro18. 

3.3.3.2.3. Využití při procesu sekurutizace 

Další rozšířenou aplikací cese je proces tzv. sekuritizace, kdy dojde ke globální cesi určité 

skupiny pohledávek na třetí subjekt, nejobvykleji účelově založenou kapitálovou společnost, 

jejíž financování hradí tato kapitálová společnost skrze emisi dluhopisů, jejichž splátky, 

včetně úroků jsou hrazeny z postupného inkasa cedovaných pohledávek.  

Trh sekuritizace, který by nebylo možno si bez cese představit, dosáhl dle údajů European 

Securitization Forum za rok 2008 objemu 711,1 mld. Euro19.  

3.3.3.2.4. Zajišťovací cese 

Cese je taktéž vhodná k poskytnutí zajištění závazků, když věřitel povinnosti svolí z důvodu 

zajištění jejího splnění k cesi dané pohledávky dlužníka nebo třetího na svou osobu s tím, že 

dle obsahu smlouvy v případě nesplnění povinnosti věřitel pohledávku dále za úplatu převede 

na další osobu nebo přímo vyčká její splatnosti. Splněním dlužníkova závazku zajištění 

obvykle zaniká na základě rezolutivní podmínky a cedovaná pohledávka se vrací do 

majetkové sféry cedenta. Tento institut označujeme jako tzv. zajišťovací cesi. 

3.3.3.3. Nepeněžité pohledávky 

Všechny výše uvedené způsoby využití cese mohou najít uplatnění jak u peněžitých, tak 

nepeněžitých pohledávek. V praxi, na finančních trzích, tak jako v rámci obchodního styku 

mezi podnikateli nebo v kontextu služeb poskytovaných podnikateli spotřebitelům je 

nejběžnější cese peněžitých pohledávek, což je plně v souladu s ekonomickou podstatou 

peněžitých pohledávek. Nutno však podtrhnout, že cese nepeněžitých pohledávek má stejné 

možnosti použití jako cese pohledávky peněžité, zejména získání likvidních prostředků, 

zajištění jiného závazku nebo směny vzájemných práv, avšak taková transakce bude vždy v 

každém konkrétním případě šita na míru daným skutkovým okolnostem. Důvodem toho je 

jedinečný charakter práva na majetkové, nepeněžité plnění oproti zcela všeobecnému 

charakteru práva na plnění daného množství peněz, tj. univerzálního prostředku směny. Cesi 

nepeněžitých pohledávek tak z hlediska hospodářského významu sice nelze kvantifikovat, ale 

ani podcenit a je nutno tuto variantu institutu postoupení pohledávky vnímat jako jedinečný 

                                                 
18 Zdroj: www.factoring.de  
19 Zdroj: www.europeansecuritisation.com 
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nástroj k nalezení konsensu smluvních stran a strukturování řešení daného právního 

problému.   

3.3.4. Budoucí vývoj 

Hospodářský význam cese bude i v budoucnu nadále růst. Z hlediska cese práv na peněžitá 

plnění najde tento institut uplatnění na finančních trzích, ať již v době zhoršených 

ekonomických podmínek nebo v době růstu, neboť potřeba likvidity trvá a pouze se mění 

důvody – v době růstu to je za účelem financování dalšího rozvoje, v době recese například za 

účelem přečkání výpadků plateb odběratelů. V kontextu cese peněžitých pohledávek lze také 

uvažovat o dalším rozvoji jejích jednotlivých modalit a to jak ve vztazích mezi podnikateli, 

tak mezi nepodnikateli a mezi těmito subjekty navzájem. Důvod je nasnadě: dluh se stává 

běžnou součástí nikoliv jen rozvah kapitálových společností využívajících efekt finanční páky 

k zvýšení výnosnosti dané investice, nýbrž také dennodenního života fyzických a 

nepodnikajících právnických osob. Vzhledem k ekonomickému charakteru peněžité 

pohledávky a její podobnosti s peněžními prostředky samotnými akumulují věřitelé těchto 

dluhů stále větší a větší objemy aktiv, se kterými budou dále disponovat. V souvislosti s 

trendem internacionalizace20, projevujícím se na finančních trzích, lze očekávat stále větší 

míru obchodu s pohledávkami na mezinárodní úrovni. To se sebou přináší nejen další nárůst 

objemu obchodů, nýbrž problematiku právního a ekonomického charakteru, ať již jde o 

aplikovatelné právo nebo dopady na platební bilance jednotlivých ekonomik.  

3.4. Aplikace analýzy ekonomických a hospodářských aspektů  

Cese jako institut závazkového práva má svůj základ ve smlouvě, která je utvářena v rámci 

zákona a dotvářena interpretací jak smlouvy, tak i jejího zákonného rámce. Vnímání a 

pochopení ekonomické podstaty cese a jejích hospodářských dopadů je klíčové pro teoretické 

porozumění právní výstavby institutu cese a jeho praktickou aplikaci. Díky ekonomické 

analýze spolu s analýzou zájmů utvářejících se v rámci cese lze nastínit základní teoretické 

stavební kameny cese a jejich vzájemné vazby. Hospodářský význam cese pak dotváří rámec 

analýzy a představuje vodítko jednak pro budoucí vývoj institutu de lege ferenda a jednak 

současnou interpretaci de lege lata. 

Praktický význam spočívá v uvědomění si jednotlivých okruhů, které smluvní strany během 

negociací projednávají, a porozumění motivaci smluvních stran skrývající se za každým z 

                                                 
20 Peněžní ekonomie a bankovnictví, Z., Revenda, M., Mandel, J., Kodera, P., Musílek, P., Dvořák, J., Brada, 
Management Press, Praha 2004, 3. vydání, str. 110 
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nich. Protože k cesi dochází smlouvou a platí zásada smluvní volnosti, je na smluvních 

stranách samotných, jaké podmínky a modality smluví. A protože je smluvní volnost 

limitována některými zákonnými zákazy, resp. příkazy, které však podléhají argumentaci a 

interpretaci před soudy, je třeba se pokusit v každém daném případě skrze výsledky těchto 

analýz nalézt takové smluvní řešení, které je v mezích zákona, respektuje podstatu institutu a 

přitom vychází vstříc potřebám smluvních stran. 

3.5. Platné právo 

V návaznosti na kodifikační tendence 19. století se ve všech významných občanských 

zákonících, zejména rakouském ABGB, francouzském Code civil nebo německém BGB 

objevuje komplexní úprava institutu cese. Tyto úpravy přitom v zásadě zůstaly do dnešních 

časů nedotčeny.  

Tak například německý BGB, obsahující úpravu cese ve svých paragrafech 398 a n., zůstal s 

výjimkou úpravy § 401 a zavedení speciální úpravy § 354a v německém obchodním zákoníku 

HGB týkající se smluvního zákazu cese v obchodních vztazích od své účinnosti nedotčen21. 

Obdobně i v českých zemích platila do 1.1.1951 úprava cese zakotvená v obecném zákoníku 

občanském (dále jen „OZO“) v jeho paragrafech 1392 a n. od roku 1811. Střední občanský 

zákoník, z. č. 141/1950 Sb. (dále jen „Střední OZ“), zakotvoval postoupení pohledávky ve 

svých §§ 262 až 267, které nahradil občanský zákoník z. č. 40/1964 Sb. z roku 1964 ve znění 

bez novel (dále jen „Staré znění OZ“) svými §§ 63 až 67. Pro oblast mezinárodního obchodu 

pak zákoník mezinárodního obchodu, z. č. 101/1963 Sb. (dále jen „ZMO“), upravoval cesi ve 

svých §§ 138 až 144. V současné době je cese v právním řádu České republiky upravena v 

§ 524 a n. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména ve znění 

novely z. č. 509/1991 Sb. (dále jen „OZ“). 

Historie cese má i hluboké kořeny v rovině anglo-americké právní kultury, kde se tento 

institut, tzv. assignment, vyvíjel postupně, a to především na úrovni equity22 s tím, že jeho 

komplexní normativní úpravu lze nalézt například v amerických kodifikacích jako je Uniform 

Commercial Code (Revised) nebo Restatment (Second) of Contracts. 

3.5.1. Dva druhy legislativního zachycení cese 

                                                 
21 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 458 
22 V anglickém právu je pak cese dále možná na základě čl. 136(1) Law of Property Act 1925: viz Ewan 
McKendrick, Contract Law 6th edition, Palgrave Macmillan 2005, str. 169. 
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Na úrovni kontinentálních národních úprav tak lze vedle sebe rozlišit dva systémy regulace 

institutu cese. Jeden je stabilní, který neprošel déle než sto let žádnými zásadními změnami 

(například německá nebo rakouská úprava), druhý je nestabilní, obsahující několik na sebe 

navazujících komplexních úprav cese (například úprava česká). Každý z těchto systémů má 

pro účely zkoumání institutu cese své výhody. Pokud tak například německý nebo rakouský 

systém umožňuje porovnat nakolik obstojí původní pojetí cese v dnešní moderní době, lze u 

nestabilní české úpravy analyzovat, jak, zda a proč se vyvíjela právní úprava některých 

aspektů cese a zda to byl vývoj dobrým směrem, který by měly stabilní systémy následovat, 

nebo do slepé uličky, ze které je třeba vycouvat. 

3.5.2. Mezinárodní rovina 

Je to však především na mezinárodní úrovni, kde v posledních desetiletích a zcela nedávno 

dochází k nejdynamičtějšímu vývoji zkoumání a implementace právní úpravy cese. Tento 

trend je přitom způsoben narůstajícím hospodářským významem cese, kdy nejednotné právní 

úpravy cese jsou překážkou mezinárodního obchodu s pohledávkami. Tyto mezinárodní 

prameny přitom vycházejí z tradičních úprav nejstarších evropských občanských zákoníků a 

zároveň zakotvují nejmodernější modality cese vycházející ze současné praxe finančních trhů. 

3.5.2.1. Mezinárodní smlouvy 

Úmluva UNIDROIT o mezinárodním faktoringu z roku 198823 (tzv. Ottawská úmluva), 

úmluva OSN o postupování pohledávek v mezinárodním obchodě z roku 200124 (dále jen 

„Úmluva OSN“) a úmluva UNIDROIT o mezinárodních zárukách na přenosných zařízeních z 

roku 200125 (tzv. Kapská úmluva) představují jediné úmluvy na mezinárodní úrovni týkající 

se cese. Přestože byla doposavad podepsána minimem států, lze za nejdůležitější považovat 

Úmluvu OSN z roku 2001, a to především z toho důvodu, že narozdíl od ostatních úmluv má 

nejširší věcnou působnost, dopadající v zásadě na všechny cese uskutečněné v mezinárodním 

obchodě, a dále nejkomplexněji zakotvuje jednotlivé modality cese, což umožňuje srovnání s 

národními legislativami26. 

3.5.2.2. Mezinárodní akademické výstupy 

                                                 
23 ČR podepsala 16.5.1990, avšak úmluva dosud nebyla ratifikována. 
24 ČR dosud nepodepsala. 
25 V anglickém jazyce „Convention on international interests in mobile equipment“; ČR dosud nepodepsala. 
26 Lze poznamenat, že Úmluva OSN z roku 2001 o postupování pohledávek v mezinárodním obchodě dále 
podstatně modifikuje kolizní úpravu rozhodného práva při cesi oproti dosavadním úpravám, zejména zde vzniká 
případné riziko střetu s úpravou čl. 12 Římské úmluvy. 
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Dále je nutné jmenovat dokumenty mezinárodní relevance, které ale nejsou úmluvami samy o 

sobě, nýbrž především výsledkem zevrubných komparativních a právně-teoretických analýz 

občanského a obchodního práva zaměřujících se na otázku případného budoucího sjednocení 

právních úprav.  

Jsou jimi Principy UNIDROIT mezinárodních obchodních smluv ve znění z roku 2004 a dále 

především Principy evropského smluvního práva (dále jen „PECL“) ve znění jejich části II z 

roku 1998 a části III z roku 2003, vytvořené postupně od 80. let 20. století komisí prof. 

Landa, a nedávno publikovaný Návrh společného referenčního rámce (dále jen „DFCR“) z 

roku 2008, představující akademický návrh celoevropského občanského zákoníku, vytvořený 

na základě zadání Evropské komise rozsáhlou sítí akademiků s vedoucí úlohou Studijní 

skupiny evropského občanského zákoníku prof. Von Bara, který by měl navazovat na PECL.  

Přestože právě studijní skupina prof. Von Bara pojala PECL jako základ a východisko pro 

tvorbu evropského občanského zákoníku a DFCR tak podstatnou mírou na PECL navazuje, je 

třeba poznamenat, že celkově dochází v DFCR oproti PECL k podstatným posunům z 

hlediska základních východisek úpravy soukromého práva a taktéž v oblasti úpravy cese že 

existují mezi těmito dvěma dokumenty značné rozdíly. 

3.5.3. Návrh českého občanského zákoníku 

Z pozice českého právní řádu je pak dána jedinečná příležitost využít probíhající vnitrostátní i 

mezinárodní diskusi nad právním institutem cese a její výsledky k zevrubné analýze 

zamýšlené úpravy cese v návrhu nového občanského zákoníku, jehož návrh byl v první 

polovině r. 2009 schválen vládou ČR27 (dále jen „Návrh OZ“). Návrh OZ směřuje jednak zpět 

k úpravě cese dle OZO v českém právním řádu dříve zakotvené a zároveň však zakotvuje 

některé moderní modality úpravy cese v souladu s probíhajícím mezinárodním vývojem.  

3.5.4. Práce s platným právem v rámci kapitoly 

Tato práce se zaměřuje na analýzu institutu cese z hlediska jeho jednotlivých stavebních 

kamenů odvozených z právních vztahů utvářejících se mezi cedentem, cesionářem, dlužníkem 

a třetími osobami. Tyto stavební kameny jsou postupně rozebírány a analyzovány z hlediska 

jejich opodstatnění, možných modalit a vztahů k dalším prvkům utvářejícím cesi. V 

neposlední řadě jsou také rozebírány platné právní úpravy nebo existující mezinárodní trendy 

vztahující se k dané problematice, a to za účelem argumentace nastíněných teoretických 

                                                 
27 Více informací lze nalézt na oficiálních stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html  
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východisek a zhodnocení jejich praktické relevance. Je nutno poznamenat, že cílem není 

pouze přesně nastínit platné právo nebo přinést jeho analýzu. Naopak, kostra rozboru institutu 

cese se zaměřuje na traktování teoretických východisek a platné právo přitom tento výklad 

doplňuje a dotváří konkrétními ukázkami, vůči kterým lze teoretická východiska vztahovat. 

Přestože jednotlivými odkazy na právo platné zejména v České republice nakonec tato 

kapitola pokryje v zásadě celou platnou právní úpravu cese zakotvenou v OZO, OZ a Návrhu 

OZO, tak jako úpravu cese zakotvenou v PECL a DFCR,  je potřeba zdůraznit, že struktura 

této práce sleduje nikoliv sled paragrafů platné právní úpravy, nýbrž logické roztřídění podle 

jednotlivých prvků tvořících v souhrnu právní institut cese, a to na základě analýzy právních 

vztahů a zájmů jejích účastníků.  

3.6. Zájmová analýza 

V rámci cese lze rozeznat jednotlivé právní vztahy utvářející se mezi jejími účastníky: je zde 

především právní vztah cesi zakládající, tedy smlouva mezi cedentem a cesionářem, dále 

právní vztah mezi cedentem a postoupeným dlužníkem a mezi cesionářem a postoupeným 

dlužníkem. Nelze přitom opomenout, že převod pohledávky může také ovlivnit právní 

postavení dalších třetích osob, ať již například při insolvenci cedenta nebo vícenásobné cesi 

budoucích pohledávek. Je tedy nutno brát do úvahy další právní vztahy, a to mezi každým ze 

tří hlavních účastníků cese, cedentem, cesionářem a dlužníkem, a třetími osobami. Ve 

veřejnoprávní rovině, která však bezprostředně dopadá do soukromoprávní sféry, v níž se 

institut cese využívá, lze dále rozlišit právní vztah utvářející se mezi účastníky cese a veřejnou 

mocí, a to v rovině trestního, účetního a daňového práva. V těchto vztazích má přitom každý 

ze subjektů odlišné zájmy týkající se následků a dopadů uskutečněné nebo zamýšlené cese, 

přičemž v dané zemi platná právní úprava cese je projevem jejich vzájemného vyvážení. 

Vedle toho lze v kontextu jednotlivých vztahů utvářejících se v rámci cese vymezit zájmy, 

které slouží shodně oběma stranám nebo dokonce všem subjektům, jichž se cese týká, a které 

jsou vlastně projevem některých obecných principů a zásad soukromého práva pro institut 

cesse aplikovatelných. 

Zájmová analýza slouží k rozkrytí jednotlivých stavebních kamenů cese a strukturování celé 

této práce, když její jednotlivé kapitoly sledují právní vztahy odvozené na základě zájmové 

analýzy a s nimi spojené další právní aspekty a problematiky. V souvislosti s výkladem 

ekonomického opodstatnění cese, tak jako jejího hospodářského významu ohraničuje také 

zájmová analýza základní teoretická východiska pro interpretaci právních textů týkající se 

cese. 
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3.6.1. Cedent-Cesionář 

Vztah mezi cedentem a cesionářem je základní vztah zakládající cesi, když k té dochází 

smlouvou uzavřenou mezi těmito subjekty, aniž by byl vyžadován souhlas dlužníka. V tomto 

vztahu usiluje cedent o to, aby jednak převedl pohledávku na cesionáře, a to s rizikem co 

nejmenší odpovědnosti, ať již za dobytnost či dokonce existenci nebo pravost pohledávky, 

jednak aby jako protihodnotu za tento převod, nemá-li úmysl darovat, získal co největší 

protihodnotu. Lze dále vyvodit závěr, že zájem cedenta bude také spočívat v tom, aby měl 

cesionář o postupované pohledávce, resp. o právním vztahu ji zakládající, co nejméně 

informací. Naproti tomu cesionář usiluje o to, aby na něho byla převedena pohledávka v 

takovém stavu, v jakém má zájem ji nabýt, a aby se mohl v případě nedostatečné kvality 

převedené pohledávky domáhat náhrady na cedentovi.  

Cesionář bude mít také zájem být dostatečně informován o tom, v jakém právním stavu je 

závazkový právní vztah pohledávku zakládající, včetně znalosti toho, zda je cedent jediný 

věřitel pohledávky a zda tedy není pohledávka solidárního charakteru nebo není-li cedovaná 

pohledávka předmětem nějakého zajištění nebo opce, zda není sjednán smluvní zákaz cese 

atp. Dalším faktorem je existence práv spojených s převáděnou pohledávkou, zejména 

zajištění, které by měly spolu s pohledávkou být převedeny na cesionáře. Je zájmem v tomto 

případě především cesionáře, aby mu byla převedena všechna práva s pohledávkou spojená, 

ať již se jedná o práva přecházející ze zákona nebo o práva, pro jejichž převod je nutný 

zvláštní právní úkon (typicky zajišťovací směnky).  Společný zájem obou stran bude pak, aby 

právní úprava regulující smlouvu mezi cedentem a cesionářem zatěžovala strany co 

nejmenšími náklady a umožňovala stranám co nejširší autonomii vůli sjednat si příslušné 

podmínky cese a na ní navazující další práva a povinnosti28. 

3.6.2. Cedent-Dlužník 

Vztah mezi cedentem a dlužníkem je třeba vnímat ve dvojí rovině, a to jednak v rovině 

původního závazkově-právního vztahu sestávajícího se nejčastěji z vzájemných práv a 

povinností cedenta a dlužníka, jednak v rovině konkrétního závazku majetkového charakteru, 

který dlužník dluhuje cedentovi, resp. který cedent pohledává za dlužníkem.  

3.6.2.1. Rovina právního vztahu zakládajícího cedovanou pohledávku 

                                                 
28 Tímto se abstrahuje od úpravy spotřebitelského práva, jehož ustanovení musí pochopitelně být v příslušných 
vztazích zohledněna. 
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Zatímco po cesi pohledávky se novým věřitelem pohledávky vůči dlužníku stane cesionář, v 

případě závazkově-právního vztahu zakládajícího převáděnou pohledávku zůstanou smluvní 

strany stejné, tedy stále cedent a dlužník. Lze předpokládat, že v tomto vztahu má cedent i 

dlužník zájem na tom, aby byla naplněna jeho hospodářská kauza a aby byla naplněna vůle 

stran, směřující k vzniku toho vztahu. Za tím účelem mohou mít například jak dlužník tak 

cedent společný zájem dodatečně po cesi změnit závazkově-právní vztah, který založil 

cedovanou pohledávku. Tato problematika tzv. post-smluvních modifikací pak může mít 

dopady na kvalitativní vlastnosti cedované pohledávky a vést ke střetu se zájmem cesionáře. 

3.6.2.2. Rovina cedované pohledávky 

V rovině cedované pohledávky má pak cedent zájem na tom, aby byl jako věřitel pohledávky 

nahrazen cesionářem a dlužník musel v souladu s cesí plnit výlučně cesionáři, a byl tak splněn 

jeho závazek založený smlouvou o cesi. Oproti tomu je zájem postoupeného dlužníka 

především plnit svůj dluh se solučním účinkem tak, aby byl ze závazku vyvázán. Z toho 

vyplývá, že dlužník má zájem být kvalifikovaně informován o uskutečněné cesi a osobě 

cesionáře a do té doby mít právo plnit vůči původnímu věřiteli, tj. cedentovi. Dlužník taktéž 

nebude mít zájem nést jakoukoliv odpovědnost a být jakkoli poškozen na svých právech, 

pokud bude o osobě cesionáře informován kteroukoliv stranou chybně. 

Dalším významným prvkem tohoto vztahu je skutečnost, že dlužník sám by mohl mít proti 

cedentovi pohledávky (dále jen „protipohledávky“), a to buď v souvislosti se závazkově-

právním vztahem zakládajícím cedovanou pohledávku nebo v souvislosti se zcela odlišnou 

transakcí a právním titulem. Změna věřitele jeho závazku z cedenta na cesionáře by přitom 

bez dalšího znamenala pro dlužníka nemožnost uplatnit proti cesionáři některé námitky z 

titulu protipohledávky, zejména námitku započtení. Je proto také zájmem dlužníka, aby mu v 

případě cese zůstaly zachovány námitky proti cesionáři, které by byl mohl uplatnit proti 

cedentovi. Vedle námitky započtení lze jmenovat i jiné obrany dlužníka vyplývající ze 

smluvního nebo jiného vztahu závazek zakládající, jako je neplatnost, neexistence, promlčení 

apod., které je v zájmu dlužníka mít možnost uplatňovat proti cesionáři. 

3.6.3. Cesionář-Dlužník 

Cesionář od cedenta nabývá pohledávku ve stavu v jakém existovala k okamžiku postupu. Na 

straně cesionáře se jedná o derivativní nabytí a plně se uplatní římskoprávní zásada „nemo 
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plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet“29. Cesionář je postaven před fakt, že 

na něj pohledávka přešla ve stavu v jakém existovala ke dni cese, když věřitelem byl ještě 

cedent, a že ve vztahu ke dlužníku nemůže tyto vady uplatňovat, protože se jedná o zcela 

odlišný právní vztah a vady předmětu cese mají být řešeny na úrovni vztahu cedent-cesionář.  

Jak rozebráno výše, je eminentním zájmem cesionáře mít veškeré informace o převáděné 

pohledávce a o právním vztahu, na kterém je založena, ale cedent má zájem cesionáři 

zpřístupnit minimum informací. Zároveň z možnosti komunikace cesionáře a dlužníka nelze 

vycházet, když cesionář vstupuje primárně do smluvního vztahu s cedentem. 

Ve vztahu cesionář-dlužník je tak prvořadým zájmem cesionáře znát osobu dlužníka a zajistit, 

aby dlužník věděl o uskutečněné cesi a aby vůči němu byla cese účinná. V souladu s tím, co 

bylo uvedeno výše, je samozřejmě zájmem dlužníka, aby neztratil proti cesionáři námitky, 

které by byl mohl uplatnit proti cedentovi. V situaci, kdy cesionář, ani cedent dlužníka 

neznají, protože cedovaná pohledávka má teprve v budoucnu za konkrétním dlužníkem 

vzniknout, má cesionář navíc zájem, aby budoucí pohledávka nebyla vícenásobně postoupena 

cedentem na další osoby, resp. pokud k tomu dojde, aby přesto pohledávka při svém vzniku 

byla převedena na něj. Zájem dlužníka v takové situaci je shodný jako ve všech ostatních 

případech, tedy kvalifikovaným způsobem být informován o cesionáři nebo cesionářích a mít 

k dispozici jasná pravidla, jak a komu na základě oznámení plnit se solučním účinkem. 

3.6.4. Cedent, cesionář a dlužník vůči třetímu 

Přestože v rámci cese existují dopady do právní pozice dlužníka v rámci trojúhelníku cedent, 

cesionář a dlužník, zůstává cese svou povahou relativním závazkově-právním vztahem mezi 

cedentem a cesionářem. Tento právní vztah následně za daných podmínek nabývá účinnosti 

vůči dlužníku, který již je v právním vztahu vůči cedentovi a který se následně poté, co se 

cese vůči němu stane účinná, ocitá v právním vztahu vůči cesionáři.   

V této konstelaci však figurují vůči těmto třem subjektům dále třetí osoby, kterých se převod 

dané pohledávky taktéž týká. Přitom třetí osoby nemají žádnou standardní cestu, jak získat 

informace o tom, zda již ta která pohledávka byla postoupena, zda již nabyl postup účinnosti 

vůči dlužníku nebo zda není zatížena jiným právem třetí osoby. Třetí osoby mohou přitom 

vystupovat vůči cedentovi jako další zájemci o cesi již cedované pohledávky nebo vůči 

cesionáři jako jeho věřitelé, ať již v rámci standardního vymáhání pohledávek nebo v rámci 

                                                 
29 viz např. Občanské právo hmotné, Marta Knappová, Jiří Švestka a kolektiv, ASPI Publishing, s. r. o. 2002, Díl 
I., str. 50 
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insolvenčního řízení. Zcela nejjednodušší je situace třetích osob poskytujících zajištění 

cedované pohledávky. Tyto zajistili závazek dlužníka, jehož kvalita z hlediska vymahatelnosti 

zůstává stejná, když i dlužník zůstává stejný, a nemají tak důvodu cesi rozporovat, nýbrž 

pouze mají zájem na tom být tak jako dlužník kvalifikovaně informováni o osobě cesionáře. 

Zájem třetích osob tak především spočívá v dostatečné informovanosti o tom, v jakém stavu 

je zamýšlená, uskutečňovaná nebo již proběhlá cese, jaké pohledávky se týká a kdo je jejím 

novým věřitelem.  Vzhledem k tomu, že však cese je institutem působícím pouze inter partes 

a není v zájmu ani cedenta, ani cesionáře ani dlužníka bez dalšího sdělovat informace týkající 

se cedované pohledávky, neexistuje v obecném smyslu standardní mechanismus, kterým by 

třetí osoby mohly tyto informace získat. To pak má přímé důsledky především v situaci 

vícenásobné cese stejné pohledávky, která má vzniknout teprve v budoucnu, kdy potenciálně 

dochází ke konkurenci cesionářů a je třeba stanovit pravidlo, kterému z nich dát přednost, 

nebo v situaci vícenásobné cese již existující pohledávky, kdy si cesionář nemá jak ověřit, zda 

již pohledávka nebyla cedována. Níže bude v rámci analýzy globální cese a cese budoucích 

pohledávek pak rozebrána již naznačená konkurence cesionáře – financující banky, resp. 

faktoringové společnosti – na základě globální cese a cesionáře – dodavatele zboží – pod 

prodlouženou výhradou vlastnického práva, kde problematika ochrany práv třetích osob a 

jejich informovanosti jasně vyniká (viz níže 5.6.3). 

3.6.5. Registr pohledávek 

Je to právě v kontextu těchto problémů, zejména ve vztahu k zájmům třetích osob, co se 

objevují úvahy o zřízení registru, ve kterém by byly zaznamenávány určité údaje vztahující se 

k pohledávce, dlužníku a věřiteli. Účelem by bylo odstranění informačních obtíží, zejména ve 

vztahu k vícenásobné cesi nebo smluvnímu zákazu cese. Zvažovány jsou také účinky zápisů v 

takovém registru, tedy zda by měl být zápis konstitutivní povahy, jako hmotněprávní 

předpoklad cese, nebo povahy pouze deklaratorní vztahující se k účinkům publicity, tak jako 

na jaký okruh pohledávek a jejich cesí by se registr vztahoval. V případě deklaratorního 

charakteru zápisu je pak dále otázkou, měl-li by být zápis povinný nebo pouze dobrovolný, 

aby mohly strany samy určit, která pohledávka je natolik významná, aby ji zanesly do 

registru30. 

Argumenty ve prospěch zavedení registru pohledávek mají starší kořeny, které spočívají 

zejména ve tvrzení, že z hlediska ochrany práv třetích osob je nejvýhodnější navázat účinnost 

                                                 
30 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 475 a n. 



 

 26 

cese, tj. účinnost převodu pohledávky, na registraci a příslušnou publicitu, neboť v případě 

účinnosti takového převodu okamžikem účinnosti smlouvy nebo okamžikem notifikace není 

možné zajistit, aby se třetí osoby mohly dozvědět o tom, komu a od kdy daná pohledávka 

patří, když ani dlužník, ani cedent či cesionář nemají povinnost informovat o svých 

majetkových poměrech týkajících se dané pohledávky. Výhody publicity v registru a na ní 

případné navázání účinnosti cese jsou tak spatřovány v tom, že jednak jsou odstraněny spory 

o tom, zda vůbec a kdy došlo k postupu, jednak je třetím osobám umožněno nahlédnutím do 

registru informovat se o tom, v jakém právním stavu se pohledávka z hlediska zamýšleného 

nebo uskutečněného převodu nachází31. V návaznosti na nejnovější trendy v oblasti cese 

pohledávek, obzvláště na finančních trzích, se pak ukazuje, že by zavedení registru 

pohledávek mohlo přinést v určitých případech podstatné snížení nákladů pro účastníky cese a 

třetí osoby, protože klasické způsoby publicity cese by mohly být nahrazeny principem 

registrace v rejstříku, a to zejména v případě globálních cesí nebo cesí budoucích pohledávek, 

kdy dlužník není ani okamžitě znám a kdy klíčový je především zájem třetích osob z hlediska 

zachování priority při vícenásobné cesi. 

Takovýto projekt však naráží na celou řadu otázek. Předně se jedná o projekt, který by si 

vyžádal podstatné náklady na zřízení a provoz. Další otázkou je, jaké informace by přesně 

registr měl zpřístupňovat a jaké účinky jednotlivým zveřejněním dát, zda připustit princip jak 

materiální, tak formální publicity, obdobně jak tomu je například u obchodního rejstříku. Je 

však potřeba poznamenat, že nákladovost obdobného projektu považují někteří za nízkou a v 

dnešní době již přijatelnou, díky existenci moderních technologií a rozšířenosti internetu. 

Každopádně tato myšlenka nalézá zastání částečně na národní, částečně na mezinárodní 

úrovni a ukazuje se jako životaschopná. V některých státech je již podobný registr pro dané 

skupiny pohledávek, resp. pro vymezené transakce s pohledávkami, zavedený, a lze tedy 

předpokládat, že tato otázka bude s dalším hospodářským rozvojem a jeho internacionalizací 

narůstat na významu. Jako příklad lze jmenovat Spojené státy americké, Nizozemí nebo 

Velkou Británii, kde funguje registr pohledávek a jejich postupů, a to pro oblast obchodních 

vztahů, případně obchodně-zajišťovacích vztahů, a na mezinárodním poli pak část II. Přílohy 

k Úmluvě OSN, která obsahuje pravidla počítající s možným zakotvením registru 

pohledávek32. 

3.6.6. Zájmy veřejné moci 

                                                 
31 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, H. 
Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 278 
32 Dtto, str. 276 
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Zájem veřejné moci se z hlediska soukromoprávní aplikace cese projevuje především v rovině 

daňového, účetního a trestního práva. A přestože se jedná o aspekty, které se přímo 

mechanismu cese netýkají, je potřeba na ně upozornit, neboť v konečném důsledku je to 

veřejnoprávní rámec, který určuje do jaké míry bude praxe vůči tomu kterému 

soukromoprávními institutu vstřícná.  

V kontextu trestního práva může být cese především využita k celé řadě majetkových 

trestních činů. Přitom je potřeba mít na paměti, že právní úkon postoupení pohledávky v 

rámci spáchaného trestního činu bude považován za neplatný pro rozpor se zákonem. Je tak 

potřeba vždy vnímat trestněprávní aspekty uskutečňované cese, zejména z hlediska jejího 

účelu a protiplnění za cesi poskytovaného. Trestní právo tak sice ovlivňuje způsob aplikace 

institutu cese, avšak pouze nepřímo z hlediska dovolenosti nebo nedovolenosti zamýšleného 

účelu, kterého chtějí právní subjekty dosáhnout.  

Oproti tomu je rovina účetního a daňového práva s praxí spjatá přímo a konkrétní zejména 

daňová pravidla jednoznačně v praxi určují, které modality institutu cese budou používány. 

Rozsah aplikace institutu cese tak prakticky ovlivňují pravidla, která se týkají například míry 

daňové uznatelnosti nákladů při úplatné cesi, dále povinnosti plátců daně z přidané hodnoty 

uplatňovat tuto daň na výstupu při cesi peněžitých nebo nepeněžitých práv anebo míry 

zdanění převodu aktiv, jedná-li se o cesi pohledávky, která je zajištěna příslušným aktivem, 

které jako zajišťovací prostředek  postupované pohledávky přechází na cesionáře. 

3.6.7. Strukturální prvky cese 

Na základě zájmové analýzy a vztahů, jež se v rámci cese utvářejí, lze nastínit základní 

právně-teoretické stavební kameny, z nichž se skládá institut cese jako takový: Prvotní je tak 

vztah založený mezi cedentem a cesionářem, tj. smlouva o cesi. Na ní navazuje úvaha, co 

vlastně může být předmětem cese. Tyto dva klíčové okruhy pak doprovází problematika 

postavení dlužníka a ochrana jeho zájmů tak, aby cesí nedošlo ke zhoršení jeho postavení.  

Následující kapitoly této práce tak sledují pořadí výše uvedených témat s tím, že vedle 

smluvní cese a jejích hlavních okruhů, z nichž se pak oddělují jednotlivé specifické 

problematiky, je rozebrána i cese na nesmluvním základě, jejíž jednotlivé typy vykazují určitý 

stupeň podobnosti s cesí smluvní.  

3.7. Právní principy a zásady  

Tak jako u jiných soukromoprávních institutů se v rámci cese uplatňují některé základní 

principy a zásady soukromého práva. Tyto vymezují základní rámec, ve kterém se utváří 
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vzájemná subjektivní práva a povinnosti a střetávají se zájmy jednotlivých účastníků cese. Z 

praktického hlediska je pak porozumění a znalost aplikace těchto principů vhodná při analýze 

konkrétních pozitivněprávních úprav, tak jako při argumentaci a interpretaci konkrétních 

případů a při úvahách, zda je stranami zvolené řešení z hlediska právního přípustné. 

3.7.1. Nemo plus iuris 

V základním vztahu cedent-cesionář se vychází z toho, že cedent, majitel dané pohledávky 

tuto převádí na cesionáře. Pokud cedent pohledávku nevlastní, nemá co na cesionáře převést a 

uplatní se již výše citovaná římskoprávní zásada „nemo plus iuris ad alium transferre potest, 

quam ipse habet“. Výjimka z této zásady může být stanovena při řešení problematiky 

sukcesivní cese, kdy se věřitelem pohledávky stane cesionář, který je dlužníkovi oznámen 

nejdříve, i když předtím byla již pohledávka postoupena na dřívějšího cesionáře. Určitou 

analogii s výjimkou z pravidla „nemo plus iuris“, kdy je chráněno právo nabyté v dobré víře, 

lze spatřovat také v pravidlu zakotveném v PECL, že cesionář v dobré víře nabude 

pohledávku i přes smluvní zákaz jejího postoupení. 

3.7.2. Neminem laedere a vigilantibus iura 

Vedle zásady, že nikdo na druhého nemůže převést více práv, než sám má, stojí princip 

neminem laedere33, z jehož premisy se odvozuje speciální úprava odpovědnosti a záruk 

cedenta cesionáři. Specifikum nastává v případě vícenásobné cese stejné pohledávky, zejména 

budoucí, kdy může dojít k situaci, kdy cedent postoupí stejnou pohledávku postupně několika 

cesionářům, čímž vznikají dvě hlavní otázky, a to na kterého cesionáře cedovaná pohledávka 

přešla a kterému cesionáři má dlužník plnit. Některé úpravy tuto situaci výslovně řeší tak, že 

přiznávají prioritu tomu cesionáři, který byl dlužníkovi oznámen nejdříve pokud tento 

cesionář byl v dobré víře, tedy že nevěděl, ani nemohl vědět o dřívější cesi. Tak dochází v 

těchto případech ke kombinaci principu ochrany dobré víry cesionáře, avšak za současného 

uplatnění zásady vigilantibus iura, požadující, aby účastníci cese dbali na to, aby dlužníkovi 

co nejrychleji kvalifikovaně oznámili převod pohledávky. 

3.7.3. Iura quaesita 

Konečně se v rámci vztahu cedent-cesionář uplatňuje také zásada ochrany nabytých práv, iura 

quaesita34, a to zejména v situaci, kdy by převedená pohledávka mohla být dodatečně 

modifikovaná skrze dohodu cedenta a dlužníka o změně původního závazkově-právního 

                                                 
33 Občanské právo hmotné, Marta Knappová, Jiří Švestka a kolektiv; ASPI Publishing, s. r. o. 2002, Díl I., str. 48 
34 Dtto, str. 50 
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vztahu, který převedenou pohledávku zakládá. V takovém případě dochází ke střetu zásady 

autonomie vůle a ochrany nabytých práv a některé modernější úpravy zakotvují řešení tohoto 

problému. 

3.7.4. Princip spravedlnosti cese 

Ve vztahu cedent-dlužník, resp. cesionář-dlužník se uplatňuje princip, který lze obecně 

nazvat, princip spravedlnosti cese35. Ten lze obecně vykládat tak, že se cesí nesmí zhoršit 

právní postavení dlužníka, což je plně v souladu se skutečností, že na základě zásady smluvní 

volnosti kontrahoval dlužník s cedentem a nikoli cesionářem, a případný převod pohledávky 

tak nesmí zhoršit právní postavení dlužníka natolik, aby se bez jeho svolení modifikovaly v 

jeho neprospěch práva a povinnosti vyplývající z jeho vztahu s cedentem.  

Vůči cesionáři pak musí mít dlužník možnost plnit svůj závazek s účinkem soluce, přičemž 

vzhledem k tomu, že se dlužník musí nějakým způsobem kvalifikovaně dozvědět o 

uskutečněné cesi a osobě věřitele, je namístě do doby než se tak stane, chránit dobrou víru 

dlužníka v to, že věřitelem pohledávky je nadále cedent a umožnit mu splnit jeho závazek i 

nadále cedentovi. V souladu s tím jsou pak koncipována pravidla o účinnosti cese vůči 

dlužníku a o zachování námitek proti cedentovi, které dlužník může nadále použít proti 

cesionáři. 

3.7.5. Zájem třetích osob a související principy 

Třetí osoby nejvíce dotčené cesí jsou pak věřitelé cedenta, další zájemci o cesi, případně 

sukcesivní cesionáři. Z důvodu relativního charakteru cese, avšak také relativního charakteru 

právních vztahů mezi třetími osobami a jednotlivými účastníky cese je nejzákladnější právní 

princip nacházející uplatnění v těchto vztazích ochrana dobré víry, která se týká v případě 

věřitelů cedenta oprávněnosti dlužníka plnit cedentovi již postoupenou pohledávku a v 

případě dalších zájemců o cesi, resp. sukcesivních cesionářů otázky určení priority mezi 

konkurujícími si cesionáři. S tím a zásadou vigilantibus iura pak dále úzce souvisí princip 

prior tempore potior iure, kdy právě díky časové souslednosti daného právního jednání lze 

určit prioritu konkurujících si subjektů. 

3.7.6. Ekonomická účelnost práva 

Dodává se, že rozsah zakotvení jednotlivých právních pravidel, která mají svůj základ v 

obecných právních principech, ať již pravidel týkajících se ochrany dlužníka nebo určení 

                                                 
35 Viz např. Jaké pohledávky lze postoupit?, JUDr. Petr Čech, LL.M., Právní rádce, 12/2008 
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priority mezi konkurujícími si cesionáři, může také odviset od charakteru postupované 

pohledávky a od hospodářského pozadí celé transakce. Lze zejména v dokumentech 

mezinárodní povahy jako jsou PECL nebo DFCR zaznamenat trend pohledávky peněžitého 

charakteru podřizovat odlišným pravidlům, která upřednostňují hospodářský význam cese, a 

tak je na místě vedle uvedených principů zmínit také tento trend prosazující ekonomickou 

účelnost práva.  
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4. Smlouva o cesi 

Vztah mezi cedentem a cesionářem, který je v rámci institutu cese základním východiskem 

převodu pohledávky z jednoho subjektu na druhý, se skládá ze dvou úrovní, podle kterých je 

nutno vést analýzu. První úroveň je smlouva, kterou se cedent zavazuje postoupit danou 

pohledávku cesionáři, druhá úroveň je pak právní úkon, kterým se cese jako taková 

uskutečňuje, tedy kterým se převádí pohledávka z cedenta na cesionáře. Na rozlišování těchto 

dvou úrovní pak navazuje problematika okamžiku převodu vlastnictví pohledávky z majetku 

cedenta do majetku cesionáře a rozlišování mezi účinností cese inter partes a erga omnes. 

Jedná se o problematika důležitou, neboť má významné dopady z hlediska struktury majetku 

cedenta nebo jeho případné insolvence či priority mezi více cesionáři stejné pohledávky. 

Přitom lze zaznamenat podstatné rozdíly vycházející z rozdílných teoretických koncepcí mezi 

jednotlivými národními úpravami a ani na úrovni výstupů jako PECL nebo DFCR nedochází 

ke sjednocování přístupu.  

4.1. Rozdílná teoretická východiska smlouvy o cesi 

Přestože podstata cese je všeobecně chápána stejně, existují značené teoretické rozdíly mezi 

jednotlivými právními mechanismy, zakotvenými v národních a mezinárodních úpravách, 

které mají praktický dopad do fungování institutu cese v dané zemi. Porovnáním těchto 

koncepcí lze jednak dospět k lepšímu pochopení vlastní národní úpravy, jednak k proniknutí 

do teoretického pozadí principů PECL a DFCR, které ostatně ze syntézy a komparace 

národních úprav a jejich teoretických základů vycházejí. 

4.1.1. Smlouva o cesi a cese samotná 

Některé právní řády striktně respektují výše nastíněné dělení mezi smlouvou, kterou se cedent 

zavazuje převést pohledávku na cesionáře (dále jen „smlouva o cesi“), a převodem 

pohledávky z majetku cedenta do majetku cesionáře (dále jen „převod pohledávky“ nebo 

podle daného kontextu také jako „cese“), některé právní řády naopak smlouvu o cesi a převod 

pohledávky tak striktně nerozlišují a spojují oboje do jednoho právního úkonu. 

Smlouva o cesi může být z hlediska hospodářského uzavírána z celé řady důvodů, z nichž 

nejvýznamnější byly vymezeny v předešlé kapitole – prodej, zajištění, darování nebo dání 

místo placení. Je to z důvodu těchto více možností, že v platném právu v zásadě platí, že 

smlouva o cesi je upravena samostatně, stranou základních smluvních typů. Výjimkou je v 

tomto případě francouzská úprava (a jí ovlivněné další právní kultury), která cesi zakotvuje v 
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rámci úpravy kupní smlouvy (viz §§ 1689 a n. Code civil)36. Toto ekonomické pozadí 

transakce představuje kauzu, hospodářské zdůvodnění jak smlouvy o cesi, tak i převodu 

pohledávky. V návaznosti na toto vymezení pak některé právní řády vyžadují, aby smlouva o 

cesi nebo převod pohledávky tuto kauzu obsahovaly. Obecně lze přitom tvrdit, že smlouva o 

cesi uzavíraná například jako smlouva o prodeji pohledávky nebo o zajišťovacím převodu 

pohledávky bude vždy obsahovat vymezení kauzy, která bude inherentní textaci dané 

smlouvy37. 

Konečně jak bylo nastíněno výše v úvodu, navazuje na rozlišení smlouvy o cesi od převodu 

pohledávky otázka účinnosti převodu vlastnického práva k cedované pohledávce, a to jak ve 

vztahu mezi cedentem a cesionářem, tak i vůči třetím osobám. 

Opětovně se přitom předestírá, že, jak vymezeno v úvodu, se v této práci se obecně vychází z 

toho, že pohledávka jakožto majetkové právo je předmětem vlastnického práva a od otázky, 

zda je předmětem vlastnického práva hmotná i nehmotná věc a pokud pouze hmotná, pak jaké 

pojmosloví používat pro majetkovou dispozici pohledávkou, se abstrahuje.  

4.1.2. Titulus a modus acquirendi a konsensuální převod vlastnictví 

4.1.2.1. Nauka o titulu a modu 

Německá a rakouská právní doktrína vychází z historické obecno-právní nauky o titulu a 

modu acquirendi, kdy platí zásada „traditionibus dominia rerum, non nudis pactis 

transferentur“ a kdy je tedy pro převod vlastnictví potřeba jak právního titulu, tak i předání 

věci38.  

Německá doktrína dále na tuto doktrínu navázala svým principem abstrakce, tzv. 

Abstraktionsprinzip, resp. Trennungsprinzip39, podle které je právním titulem obecně řečeno 

smlouva „obligačněprávní povahy“, zatímco modus představuje smlouvu „povahy 

věcněprávní“ (tzv. dingliche Einigung), ke které se pojí abstraktní účinky projevující se v 

tom, že modus je od titulu naprosto nezávislý. Podle německé doktríny abstrakce tak přejde 
                                                 
36 Je ale všeobecně uznávané, že cese může být smluvena i za jiným účelem, mimo rámec kupní smlouvy. Viz 
European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, H. 
Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 266 
37 Tak například v rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 928/2004: „v případě zajištění postoupením 
pohledávky (§ 554 obč. zák.) je pak z povahy věci zřejmé, že smlouva musí dále obsahovat označení pohledávky, 
o jejíž zajištění jde, a musí být z jejího obsahu zřejmá zajišťovací funkce postoupení“. 
38 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl II., str. 476 
39 Viz např. Rules for the Transfer of Movables, A Candidate for European Harmonisation or National Reforms?, 
Wolfgang Faber, Brigitta Lurger, Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft, Februar 2008, Sellier 2008, 
str. 200 a n. 
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vlastnictví na nabyvatele při uskutečnění modu, tedy uzavření abstraktní smlouvy o převodu 

vlastnictví (a případném předání věci nebo jiné formě tradice) mezi převodcem a nabyvatelem 

bez ohledu na to, zda existuje právní vada titulu. 

Není jisté, zda rakouská škola, ze které vycházela i česká předválečná právní doktrína, také 

uplatňuje princip abstrakce40, avšak existují náznaky, že k němu alespoň zčásti směřovala, 

když např. prof. Rouček mluví v komentáři k OZO o smlouvě o převodu vlastnictví jako o 

„věcněprávní smlouvě představující právní titul převodu vlastnictví“ a jasně odlišoval od 

takovéto smlouvy smlouvu zakládající obligační závazek41. Aplikace nauky o titulu a modu z 

pozice doktríny, která neuplatňuje princip abstrakce, spočívá v tom, že pro převod vlastnictví 

bylo nutné, aby byl dán jednak titul, jednak modus, přičemž v případě právních vad smlouvy 

o cesi, nedošlo ani k převodu pohledávky. Tento přístup se od níže rozebíraného 

konsensuálního liší tím, že k převodu vlastnictví je potřeba modus, a shoduje se s ním v tom, 

že, přestože modus učiněn byl, právní vada titulu se může promítnout tak, že nepřejde 

vlastnické právo na nabyvatele. 

4.1.2.2. Princip konsensuálního převodu 

V protikladu k nauce o titulu a modu stojí doktrína konsensuální představovaná francouzskou 

právní kulturou, podle níž přechází vlastnictví již účinností uzavřené obligační smlouvy.  

Podle konsensuální teorie je tak převod vlastnictví přísně navázán na platnost a účinnost 

obligační smlouvy a další krok jako je modus není potřeba učinit. Narozdíl od principu 

abstrakce dle německé právní doktríny je tak klíčové, aby obligační závazek byl právně 

perfektní, protože jeho případné vady mohou způsobit, že příjemce nenabude vlastnické 

právo42. Na první pohled jasné pravidlo zakotvené konsensuální doktrínou je však 

modifikováno celou řadou výjimek, které mají odstranit nevýhodu nebo nemožnost 

okamžitého převodu vlastnického práva účinností obligační smlouvy. Za takovou nevýhodu 

lze jmenovat rozpor se zájmem stran nebo povahu převáděných věcí. Za nemožnost pak 

převod účinností smlouvy, nelze-li předmět převodu dostatečně určit.  

                                                 
40 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, H. 
Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 267 
41 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002,II. díl, str. 470  
42 Rules for the Transfer of Movables, A Candidate for European Harmonisation or National Reforms?, 
Wolfgang Faber, Brigitta Lurger, Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft, Februar 2008, Sellier 2008, 
str. 14 
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Podobná výjimka v románské právní kultuře, která má jednak své opodstatnění, jednak své 

historické pozadí, platí také pro institut cese. Z hlediska historického vývoje totiž podle 

názoru francouzských právníků musel cesionář při soudním sporu nejprve prokázat, že 

dlužník byl řádně obeznámen s uskutečněnou cesí. Toto smýšlení se pak postupně vyvinulo 

do podoby zakotvené v § 1690 Code civil, kdy notifikace dlužníka je podmínkou, aby se 

cesionář stal vlastníkem pohledávky43. Lze tak shrnout, že v případě institutu cese a 

konsensuální doktríny je třeba mít na paměti, že převod vlastnického práva nemusí nastat 

přímo bez dalšího účinností smlouvy, protože některé právní řády obsahují další specifická 

pravidla převodu vlastnického práva. 

4.1.3. Systém abstraktní a kauzální 

Smlouva o cesi a převod pohledávky tak může mít dvě extrémní polohy z hlediska 

mechanismu fungování. Buď se jedná o systém abstraktní, který je založený na německé 

doktríně abstraktnosti věcněprávních smluv, neodvislých a oddělených od obligačněprávní 

smlouvy, nebo zde máme systém kauzální, postavený na francouzské doktríně konsensuálního 

převodu vlastnického práva. Vedle toho pak existují režimy pohybující se mezi systémem 

abstraktním a kauzálním, které kombinují aspekty obou těchto výchozích systémů.  

Přestože, jak bylo výše uvedeno, bude obyčejně smlouva o cesi zároveň obsahovat kauzu ve 

smyslu svého hospodářského zdůvodnění, lze také uvažovat o smlouvě o cesi kauzu 

neobsahující, ať již v abstraktním nebo kauzálním systému. V takovém případě vzniká otázka, 

zda zákon na smlouvu takovou náležitost klade a pokud ne, zda je nutno, aby taková kauza 

přesto existovala a případně se musela dokázat v soudním sporu44. K tomu se poznamenává, 

že občanské právo by mělo vycházet ze zásady, že každé právní jednání by mělo mít ve svém 

pozadí příslušnou kauzu, přičemž v případě výjimek je nutné výslovné ustanovení zákona. 

Tato zásada respektuje skutečnost, že soukromoprávní vztahy majetkové povahy slouží k 

realizaci vzájemných hospodářských vztahů a jako takové by z daných hospodářských a 

ekonomických vazeb měly vycházet. Přitom ale platí, že platnost závazku by neměla být 

dotčena tím, že právní úkon samotný kauzu neobsahuje45. 

4.1.4. Účinnost převodu pohledávky inter partes a erga omnes 

                                                 
43 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, H. 
Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 264 
44 Občanské právo hmotné, Marta Knappová, Jiří Švestka a kolektiv, ASPI Publishing, s. r. o. 2002, Díl I., str. 
121 
45 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1422 
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Smlouva o cesi zakládá obligačněprávní vztah mezi cedentem a cesionářem, kterým se cedent 

zavazuje převést na cesionáře pohledávku. Jedná-li se o abstraktní systém následuje dále 

převod pohledávky představující věcněprávní dohodu o samotném převodu vlastnického 

práva. U systému konsensuálního se vlastnictví převádí účinností dohody a smlouva o cesi a 

převod pohledávky splývají v jedno. 

V obou případech ale vzniká otázka, kdy je cese účinná mezi smluvními stranami a kdy je 

účinná i navenek vůči dlužníkovi a třetím osobám. Nejdůležitější aspekt je přitom ten 

věcněprávní týkající se vlastnictví pohledávky, neboť moment, kdy pohledávka opustí 

majetkovou sféru cedenta a přejde do sféry cesionáře je klíčový z hlediska práva cesionáře 

uplatnit vůči třetím osobám, že pohledávka již nepatří  cedentovi, nýbrž cesionáři. Od toho je 

však třeba odlišovat právo dlužníka plnit osobě odlišné od cesionáře z důvodu, že v dobré víře 

dosud o uskutečněné cesi neví. Konečně je toto rozlišování také relevantní v případě 

vícečetných cesí stejné pohledávky, kdy lze prioritu mezi cesionáři vyřešit buď na základě 

priority uskutečněného převodu vlastnického práva nebo na základě priority notifikace 

dlužníka uskutečněné v dobré víře.  

4.1.4.1. Model priority a model notifikace 

Obecně tak připadá v úvahu model, kde převod vlastnického práva k pohledávce nastává bez 

dalšího účinností smlouvy (kauzální systém) nebo účinností věcněprávní dohody o převodu 

pohledávky (abstraktní systém) (dále jen „model priority“), nebo model, kde je převod 

vlastnického prává bez ohledu na to, zda se jedná o systém kauzální nebo abstraktní, vázán na 

podmínku řádné notifikace dlužníka o postoupení pohledávky (dále jen „model notifikace“). 

V některých zemích pak ještě pro specifický okruh transakcí existuje model třetí, kde se 

vlastnictví k pohledávce převádí zápisem v příslušném registru46 (dále jen „model registru“). 

V návaznosti na výše uvedené modely je pak nutno rozlišovat, jak se vypořádávají s otázkou, 

kdy nastává účinnost převodu pohledávky vůči věřitelům cedenta, a jak řeší problematiku 

vícenásobné cese stejné pohledávky. 

4.1.4.1.1. Model priority 

V modelu priority je vlastnictví převedeno účinností smlouvy a notifikace dlužníka se 

nevyžaduje, aby mohl cesionář argumentovat věřitelům cedenta, že je vlastníkem pohledávky. 

Problematická je v tomto modelu však vícenásobná cese, kdy, není-li ustanoveno žádné 

pravidlo, platí, že je vícenásobná cese vyloučena, protože se uplatní zásada „nemo plus iuris“ 

                                                 
46 Viz 3.6.5 



 

 36 

a na cesionáře druhého v pořadí by pohledávka nikdy nemohla přejít. Z praktického hlediska 

je však takové pravidlo velice striktní, protože zvyšuje rizikovost transakce pro cesionáře, 

když tento si musí ověřit nebo se o to alespoň pokusit, že na něj pohledávka přejde, což v 

důsledku toho i celý proces zdražuje.  

Některé právní řády proto obsahují zvláštní pravidla upravující vícenásobnou cesi a 

uplatňující výjimku ze zásady „nemo plus iuris“, podle které získá pohledávku do své 

majetkové sféry ten cesionář, který dlužníkovi oznámil cesi první, a to za podmínky, že tento 

cesionář byl v dobré víře, že k žádné předchozí cesi nedošlo, přestože tomu tak ale bylo. Jinou 

možností je pak pravidlo mající pouze za cíl chránit dlužníka, které stanoví, že v případě 

vícenásobné cese je vůči dlužníkovi účinná ta, které je notifikována první, což však neřeší 

otázku převodu vlastnického práva k pohledávce mezi cesionářem a cedentem, nýbrž pouze 

komu má dlužník plnit, aby se liberoval ze svého závazku.  

4.1.4.1.2. Model notifikace 

Model notifikace oproti modelu priority má inherentně vyřešený problém vícenásobné cese, 

když vlastnictví pohledávky je převedeno teprve okamžikem notifikace, a proto cesionář, 

který notifikuje jako první má prioritu před ostatními cesionáři. Tento model je však z 

praktického hlediska nevhodný pro plynulost obchodu s pohledávkami, když jednak je pro 

platnost převodu vyžadováno další jednání a jednak mají věřitelé cedenta do okamžiku 

notifikace dlužníka přednost před cesionářem. Řešení tohoto problému pak například spočívá 

v tom, že priorita před věřiteli cedenta se stanoví speciálně k okamžiku účinnosti smlouvy o 

cesi, což činí například PECL, jak popsáno níže. 

4.1.4.2. Ekonomické argumenty a model registru 

Jak zastánci modelu priority, tak modelu notifikace přitom uvádějí celou řadu ekonomických 

argumentů ve prospěch té které metody. Dle některých je model priority vhodný díky 

jednoduchosti a jasnosti, což snižuje náklady transakce. Argumentem proti tomuto je tvrzení, 

že nedostatečná publicita cese naopak cenu transakce v konečném důsledku zvyšuje, protože 

třetí osoby nemohou zjistit, komu pohledávka náleží, a musí tak v ceně zohlednit riziko, 

zatímco při existenci notifikace je možnost informovat se přímo u dlužníka. K tomu pak 

odpůrci modelu notifikace uvádějí, že jednak dlužník nemá žádnou právní povinnost 

komukoliv informace o osobě svého věřitele sdělovat, jednak v případě, kdy dlužník není 

ještě znám, jak je tomu například u cese budoucích pohledávek, nelze ani o notifikaci 
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uvažovat47. Spor pak je veden o tom, zda by bylo možné v rámci principu spravedlnosti cese 

dlužníka zatížit povinností informovat třetí osoby o svém věřiteli. Dále se proti modelu 

notifikace argumentuje například tím, že pro některé typy hospodářských transakcí není 

podmínka notifikace vhodná, jak je tomu například při tichých cesích, kdy původní věřitel i 

nadále pohledávku vymáhá a povinnost notifikovat cesi pro zajištění jistoty cesionáři, že bude 

mít přednost před věřiteli cedenta, je zbytečně nákladné. Tak obdobně v případě cese velkých 

skupin drobných pohledávek, kdy je v praxi standardní, že proces výběru obhospodařuje 

cedent.  

Právě pro obtíže, které s sebou nese rozhodování mezi tím, zda je vhodnější model priority 

nebo notifikace, existují zastánci zavedení modelu registrace, ve kterém účinnost cese nastává 

vůči všem okamžikem zápisu do registru, případně zveřejnění zápisu. S tím je pak spojena 

celá řada otázek, jak by podobný registr měl vypadat a fungovat (viz kapitola 3.6.5).  

4.1.5. Konkrétní úpravy 

4.1.5.1. BGB, ABGB a Code civil 

Abstraktní princip je pevně zakotven v německé právní doktríně a cese (ve smyslu převodu 

pohledávky) podle BGB taktéž spadá taktéž pod tzv. „Abstraktrechtsgeschäft“ zcela nezávislý 

na smlouvě o cesi zakotvené v § 398 a n. BGB, která představuje kauzální titul. Převod 

vlastnického práva nastává okamžikem uskutečnění abstraktního právního úkonu převodu 

pohledávky, podle čehož se i určuje priorita v případě vícečetné cese48. 

Rakouská úprava ABGB, tak jako předválečná úprava česká reguluje smlouvu o cesi v § 1392 

a n. a jak již uvedeno spíše vyžaduje pro nenapadnutelnost převodu vlastnického práva k 

pohledávce vedle tradice znamením dle § 427 ABGB i platnou smlouvu o cesi jakožto 

kauzální titul, přičemž ovšem k převodu pohledávky dochází pouze účinností tradice dle 

§ 427 ABGB. Obdobně se pak posuzuje konkurence smluv o cesi stejné pohledávky, kdy 

priorita je dána tomu cesionáři, kterému byla pohledávka převedena jako prvnímu49. Narozdíl 

                                                 
47 European Contract Law, Scots and South African Perspectives, Edited By: Hector MacQueen and Reinhard 
Zimmermann, Kapitola 12 „Assignment“ by Gerhard Lubbe, str. 325 
48 S výjimkou otázky konkurence prodloužené výhrady vlastnického práva a globální cese, resp. faktoringu 
financující banky, jak bude pojednáno níže (viz 5.6.3.3) 
49 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl VI., str. 115 a 122. 
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od německé úpravy tak sice zachovává rakouská doktrína nauku o titulu a modu50, ovšem bez 

zavedení principu abstrakce. 

Kauzální systém cese je uplatněn ve francouzském Code civil, ovšem dle § 1690 je převod 

pohledávky účinný vůči dlužníku a vůči věřitelům cedenta teprve okamžikem, kdy je dlužník 

s cesí obeznámen soudním úředníkem nebo kdy dlužník sám formou notářského zápisu 

prohlásí převzetí obeznámení51. Toto pravidlo je přitom v dnešním obchodním světě velice 

nepraktické a praxe ho různými cestami obchází. Zároveň francouzský zákonodárce sám 

přispěl k tzv. „úpadku § 1690“, když pro obchodní vztahy přijal zákon č. 81-2 z 2. ledna 

1981, tzv. Loi Dailly, který zavádí účinnost cese vymezených pohledávek vůči třetím osobám 

okamžikem zápisu do zvláštního registru tzv. bordereau, přičemž notifikace dlužníka není 

pak vůbec nutná52. 

4.1.5.2. Český právní řád: OZ a NOZ 

Naproti tomu česká úprava dle OZ zakotvuje systém čistě kauzální, kdy převod pohledávky 

nastává bez dalšího účinností smlouvy o cesi. Toto pravidlo je obsaženo v OZ v § 524 odst. 1 

a notifikací dle jeho § 526 zaniká právo dlužníka plnit cedentovi. NOZ na úpravu v OZ 

navazuje, když § 1684 stanoví, že pohledávka nebo její část může být postoupena smlouvou 

bez souhlasu dlužníka jiné osobě. Narozdíl od OZ, který pohledávku považuje za jinou 

majetkovou hodnotu, na základě čehož se lze rovnou vyslovit pro konsensuální převod, když 

ustanovení o nabývání vlastnického práva obsažené v OZ se týkají pouze věcí, u NOZ 

pokládajícího pohledávku za nehmotnou věc je dále nutné konzultovat ustanovení o nabývání 

vlastnictví k věcem. Zde je vodítko § 1005 NOZ, který stanoví jako obecné pravidlo 

konsensuální princip, tedy že převod vlastnictví nastává samotnou účinností smlouvy.  

4.1.5.2.1. Sukcesivní cese  

Současná dikce OZ sukcesivní cesi neřeší. V případě, že bude stejná pohledávka vícekrát 

postoupena, bude platné pouze postoupení první, protože po něm již cedent pohledávkou 

nedisponoval. Od toho je však nutno odlišovat splnění závazku dlužníkem, který se bude řídit 

pravidly § 526 odst. 1 (více viz kapitola 6.2.5). V případě, že tedy cedent oznámí dlužníkovi 

cesi pohledávky, která je neplatná, a dlužník podle oznámení plní, bude ze svého závazku 

                                                 
50 Kurzkommentar Zum Abgb: Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch Samt Ehegesetz Und 
Konsumentenschutzgesetz (Hardcover) by Helmut Koziol (Editor), Peter Bydlinski (Editor), Raimund 
Bollenberger (Editor), Springer-Verlag, Austria (Jun 2005), str. 1510 
51  Podobný mechanismus platí taktéž v Itálii, Řecku nebo Portugalsku; Viz European Contract Law, Vol. 1: 
Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, H. Kötz, A. Flessner, Clarendon Press 
Oxford 1997, str. 276 
52 Dtto, str. 277 
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dlužník osvobozen. Skutečný cesionář by se pak musel domáhat nápravy na osobě, které 

dlužník plnil, případně na cedentovi 

NOZ narozdíl od OZ problematiku sukcesivní cese řeší výslovně, když jeho § 1687 odst. 2 

stanoví, že je-li tatáž pohledávka postoupena více osobám, je vůči dlužníkovi účinné to 

postoupení, o němž se dlužník dozvěděl nejdříve.  

Toto ustanovení bude třeba interpretovat tak, že se nedotýká způsobu převodu vlastnictví 

pohledávky, které nastane dle modelu priority účinností smlouvy, a že je zaměřeno na 

ochranu dlužníka, který má k dispozici jasné pravidlo, komu má plnit, dozví-li se příslušným 

způsobem o více cesích pohledávky, která je proti němu uplatňována. Opačná interpretace, 

podle které by k převodu vlastnického práva došlo až notifikací, není obhajitelná, protože 

odklon od principu konsensuálního převodu by musel být normován mnohem přesněji 

vzhledem ke všem účastníkům cese a nikoli jen vůči dlužníku, jak to činí § 1687 odst. 2 NOZ. 

Ostatně opačná interpretace by znamenala příklon k francouzské úpravě postupně 

opouštěného § 1690 Code civil a oproti PECL, který je také postaven na modelu notifikace, 

by NOZ postrádal úpravu přednosti cesionáře před právy věřitelů cedenta do doby, než by 

byla cese dlužníkovi notifikovaná (viz níže kapitola 4.1.5.3). 

Bude-li tedy dlužník plnit pozdějšímu cesionáři, který ale notifikoval první, když však před 

tím cedent pohledávku již postoupil jinému, dřívějšímu cesionáři, bude muset dřívější 

cesionář, na kterého pohledávka přešla okamžikem účinnosti smlouvy o cesi vindikovat svou 

pohledávku nebo žádat náhradu na pozdějším cesionáři. Tím není dotčena smluvní 

odpovědnost mezi cedentem na straně jedné a dřívějším nebo pozdějším cesionářem na straně 

druhé. Dlužník však bude ze svého závazku osvobozen. V porovnání s úpravou dle OZ tak 

NOZ přináší především větší míru právní jistoty výslovnou legislativní úpravou, která však 

meritorně navazuje na předešlý stav.  

4.1.5.2.2. Poznámka k zajišťovací cesi 

Zajištění závazku postoupením pohledávky je v českém právním řádu upraveno v § 554 OZ53. 

K problematice převodu pohledávky jakožto zajištění závazku dlužníka se přitom pojí celá 

řada otázek, jejichž řešení platná právní úprava neposkytuje. Jedná se tak o problém, jaký by 

měl být obsah smlouvy o zajišťovací cesi nebo jaký je charakter a rozsah oprávnění, které 

cesionář k cedované pohledávce má či jakým způsobem má být pohledávka jako zajišťovací 

instrument realizován, pokud dlužník zajišťovaný závazek nesplní. Z hlediska traktované 

                                                 
53 § 554 OZ: „Pohledávku lze zajistit i postoupením pohledávky dlužníka nebo pohledávky třetí osoby“ 
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materie je dále nejasné, jaké jsou následky splnění zajišťovaného závazku a jak se cedovaná 

pohledávka dostane zpět do majetkové sféry cedenta (dlužníka nebo třetí osoby poskytující 

zajištění54).  

Vedle § 554 OZ přitom existuje § 553 OZ, který stejně stroze upravuje zajišťovací převod 

práva55. Vztah mezi těmito dvěma ustanoveními dle názoru některých neexistuje, když § 554 

představuje speciální ustanovení týkající se výlučně pohledávek, zatímco § 553 se týká 

především zajišťovacího převodu vlastnického práva56. Z hlediska historického vývoje se 

však zdá, že obě ustanovení mají stejný původ.  Již Střední OZ upravoval v § 294 zajišťovací 

převod a týkal se výlučně pohledávek. Pozdější úprava v ZMO, která byla inspirací pro 

úpravu v OZ, již ve svých §§ 207 až 209 zakotvila obecnou úpravu zajišťovacího převodu 

práva, včetně pravidel upravujících fungování institutu. Teprve v OZ se objevuje rozštěpení 

zajišťovacího převodu práva a pohledávky. 

Přitom k § 553 OZ existuje bohatá judikatura Nejvyššího soudu ČR, která na jednotlivé 

problémy tohoto institutu dala odpověď. Ve vztahu k problematice mechanismu zpětného 

převodu práva tak Nejvyšší soud pro případ převodu vlastnického práva k hmotné věci 

judikoval, že zajišťovací převod je uskutečňován smlouvou, která je uzavřena pod 

rozvazovací podmínkou splnění zajišťovaného závazku. Při jejím splnění se pak obnovuje bez 

dalšího vlastnické právo osoby, jež poskytla zajištění. Nejvyšší soud přitom zdůraznil, že 

převod vlastnického práva k věci v rámci zajišťovacího převodu nelze ztotožnit se získáním 

plnohodnotného vlastnictví (fiduciární převod) a nelze namísto rozvazovací podmínky mezi 

stranami smluvit mechanismus, podle kterého by v případě splnění zajišťovaného dluhu měl 

věřitel pouze povinnost převést předmět zajištění zpět na dlužníka57.  

S tím je v rozporu judikatura k § 554 OZ, která vychází ze závěru, že dojde-li ke splnění 

závazku zajištěného postoupením pohledávky, vzniká povinnost cesionáře převést 

pohledávku zpět na cedenta58, a není tak aplikován mechanismus rozvazovací podmínky. 

                                                 
54 Od skutečnosti, že dle § 553 OZ může zajišťovací převod práva učinit jen dlužník, zatímco dle § 554 
zajišťovací převod pohledávky může učinit i třetí osoby se abstrahuje. Navrhovaná úprava NOZ toto rozdělení 
ruší a umožňuje i třetí osobě zajistit závazek jiného převodem práva (§ 1840) 
55 § 553 OZ: „ (1) Splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele (zajišťovací 
převod práva). (2) Smlouva o zajišťovacím převodu práva musí být uzavřena písemně.“ 
56 Nad základními otázkami zajištění závazků převodem práva, Doc. JUDr. Jiří Mikeš et Prof. JUDr. Jiří 
Švestka, DrSc., Právní rozhledy 6/2001 
57 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn.  30 Cdo 3026/2006, sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 a zejména sp. zn. 
31 Odo 495/2006 
58 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 928/2004: „ Ačkoli smlouva o zajištění postoupením 
pohledávky není uzavírána za účelem trvalé změny věřitele, nýbrž pouze za účelem zajištění pohledávky jiné, 
stává se podle takové smlouvy věřitelem postupník, jehož povinností pouze je - v případě zániku zajištěné 
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Na § 554 OZ upravující zajišťovací převod pohledávky by se však měly uplatňovat 

judikatorní závěry k § 553 OZ. Judikatura k § 553 je mladší a sjednocena rozhodnutím 

velkého senátu Nejvyššího soudu ČR, ze kterého vyplývá, že mechanismus zpětného převodu 

práva na základě rozvazovací podmínky je nezbytný i z hlediska právní jistoty, když 

mechanismus fiduciárního převodu má možné negativní implikace z důvodu nedostatečné 

hmotněprávní úpravy (zejména v oblasti konkurzního práva)59. Argumentaci je nutno dále 

položit zejména na skutečnosti, že se §§ 553 a 554 OZ týkají shodné materie a ani v jednom 

případě nelze mluvit o převodu plnohodnotného vlastnického práva nebo majetkového 

oprávnění60. Zajišťovacím převodem vzniká akcesorický právní vztah, který je odvislý od 

hlavního závazku dlužníka. Pokud je tento splněn, dochází ze zákona k zániku zajištění a 

navrácení do původního právního stavu, ať již se jedná o věc nebo právo. Další  úkon ve 

formě zpětného převodu není třeba činit. 

Lze tak shrnout, že při postoupení pohledávky za účelem zajištění se v případě splnění 

zajišťovaného závazku stane cedent opět majitelem pohledávky ze zákona, aniž by bylo třeba 

znovu postoupit pohledávku zpět na cedenta dalším právním úkonem. S tímto závěrem je i ve 

shodě navrhovaná úprava NOZ, který ve svých §§ 1840 a n. zavádí jednotnou úpravu 

zajišťovacího převodu práva, včetně zakotvení mechanismu zpětného přechodu skrze 

rozvazovací podmínku při splnění zajišťovaného závazku.  

Z praktického pohledu se ale zdá problematické, jak odčinit účinky notifikace dlužníka, který 

od okamžiku jejího obdržení není oprávněn plnit pohledávku cedentovi. Splnění rozvazovací 

podmínky a vrácení zajišťující pohledávky do majetkové sféry dlužníka se jakkoli nedotýká 

účinků notifikace cese. Tato otázka je analyzována níže v kapitole 6.2.5.3.1, kde je 

navrhováno řešení. 

                                                                                                                                                         
pohledávky - postoupit pohledávky, jejichž věřitelem se stal, zpět postupiteli. To však neznamená, že by se v 
takové smlouvě (uzavřené podle § 554 obč. zák.) musely smluvní strany dohodnout na zpětném postoupení 
pohledávky (jinými slovy, že by bez této dohody nemohlo jít o smlouvu o zajištění postoupením pohledávky). 
Povinnost postupitele v tomto směru (rozuměj povinnost ke zpětnému postoupení pohledávek v případě zániku 
zajištěných pohledávek) totiž zcela jednoznačně vyplývá z akcesorické povahy zajištění.“ 
59 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Odo 495/2006: „S výjimkou teoretických úvah o povaze a možné 
podobě tohoto institutu naopak neexistuje žádná indicie, jež by nasvědčovala tomu, že zajišťovací převod práva 
může být sjednán (se všemi riziky, jež s sebou nese nedokonalost hmotněprávní úpravy a rozdílnost teoretických 
náhledů na věc) jako fiduciární převod práva (tedy tak, že řádným a včasným splněním zajišťované pohledávky 
se neobnoví vlastnické právo dlužníka k věci a ten bude mít k dispozici pouze právo dožadovat se zpětného 
převodu vlastnictví, které není právem věcným a pro třetí osoby rozpoznatelným). 
60 To ostatně potvrzuje platná i minulá právní úprava insolvenčního, resp. konkurzního práva, podle které 
insolvenční správce sepíše do majetkové podstaty dlužníka věci nebo práva, i když jsou tyto předmětem 
zajišťovacího převodu ve prospěch věřitele. Zajištěný věřitel má pak právo na uspokojení jako oddělený věřitel 
(viz rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4498/2007 a § 2 písm. g) z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění). 
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4.1.5.3. PECL 

Úprava v PECL se přiklání k systému kauzálnímu, avšak na jeho pozadí se jasně projevuje 

střet a zároveň kombinace koncepce modelu notifikace a priority. Článek 11:202 PECL 

stanoví, že postoupení pohledávky je účinné okamžikem uzavření smlouvy o postoupení 

(nebo v pozdější čas v případě dohody stran), přičemž text je ale obsažený v části 2. kapitoly 

11, která nese název „Účinky postupu mezi cedentem a cesionářem“. Z toho vyplývá, že 

uzavření smlouvy o cesi má bez dalšího pouze účinek mezi cedentem a cesionářem a k 

převodu pohledávky účinností smlouvy nedochází. Teprve v souladu s čl. 11:303, který 

stanoví, že dlužník je povinen plnit cesionáři pouze a jen tehdy, pokud byl řádně notifikován, 

lze odvodit, že vlastnictví se převádí až vyrozuměním dlužníka61.  

Oproti tomu je však z hlediska priority mezi konkurujícími si cesionáři při sukcesivní cesi 

zaveden princip kombinující čas uzavření smlouvy o cesi a čas notifikace. Čl. 11:401(2) 

stanoví, že s výhradou čl. 11:401(1) je priorita sukcesivních cesí existujících či budoucích 

pohledávek určována podle pořadí, v jakém jsou uskutečněny. Čl. 11:401(1) pak určuje, že 

kde jde o vícenásobný postup stejné pohledávky (tedy sukcesivní cesi), cesionář, jehož 

pohledávka je nejdříve oznámena dlužníkovi, má prioritu před jakýmkoliv dřívějším 

cesionářem, pokud pozdější cesionář v čase uzavření smlouvy nevěděl nebo nemohl vědět o 

dřívějším postupu. Čl. 11:401(3) a (4) se pak týká konkurence věřitelů cedenta, resp. jeho 

úpadku, kdy je stanovena výlučně priorita podle doby, kdy byla uzavřena smlouva o cesi. Tím 

PECL odlišuje situaci, kdy se jedná o vícenásobnou cesi, kde přisuzuje v zásadě přednost 

tomu cesionáři, který nejdříve notifikoval dlužníka, a dále situaci, kdy se jedná o konkurenci 

mezi věřiteli cedenta a cesionářem, kde je jednoznačným kritériem doba uzavření smlouvy o 

cesi.  

4.1.5.4. Pružnost PECL 

PECL tak kombinuje přístup vyžadující notifikaci dlužníka, jak je tomu při konkurenci 

cesionářů v rámci vícenásobné cese nebo při určení okamžiku, kdy je dlužník povinen plnit 

cesionáři a tedy kdy je převedena pohledávka do majetkové sféry cesionáře, spolu s přístupem 

zdůrazňujícím význam okamžiku uzavření smlouvy o cesi, jak je tomu při určení okamžiku, 

kdy je cese účinná mezi cedentem a cesionářem nebo při určení priority cesionáře před 

věřiteli cedenta, i když dosud nedošlo k notifikaci dlužníka. Lze citovat G. Lubbeho, když 

                                                 
61 Je nejisté, zda již okamžikem, kdy se dlužník o cesi neformálně nějakou cestou dozví. Viz European Contract 
Law, Scots and South African Perspectives, Edited By: Hector MacQueen and Reinhard Zimmermann, Kapitola 
12 „Assignment“ by Gerhard Lubbe, str. 318 
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tvrdí, že „při rozdělení závazkových a věcněprávních aspektů PECL a jiné mezinárodní 

instrumenty nakládají s těmito aspekty jako s funkčně oddělenými problémy. Spíše než se s 

nimi pokoušet vypořádat pomocí pravidel na oko odvozených od obecného teoretického 

modelu, bylo učiněno rozhodnutí přistupovat k těmto oblastem rozdílně na základě 

samostatných pravidel zohledňujících právně-politické a ekonomické úvahy k nim se 

vztahující“62. 

Touto kombinací přitom zakotvuje PECL z hlediska hospodářské praxe pružný model, tím že 

umožňuje cesionáři, aby si udržel prioritu před věřiteli cedenta a nemusel se za účelem 

účinnosti cese inter partes uchylovat k notifikaci, která je ne vždy možná (budoucí 

pohledávky) nebo efektivní (globální cese). V návaznosti na výše uvedené tak v zájmu 

pružnosti od sebe PECL odděluje a rozdílně upravuje v problematiku (i) obligačních účinků 

smlouvy o cesi, (ii) převodu vlastnického práva k pohledávce v návaznosti na notifikaci 

dlužníka a (iii) priority konkurence mezi cesionářem a věřiteli cedenta nebo konkurujícími 

cesionáři. Oddělení obligačních účinků smlouvy o cesi od těch věcněprávních týkajících se 

pohledávky může vyvolat zdání (tak jako například ve francouzské úpravě), že se vlastně 

jedná alespoň z části o abstraktní systém. K tomu se však poznamenává, že oddělení 

věcněprávní stránky od té obligační je způsobeno zakotvením odlišných pravidel, která 

regulují jednotlivé fáze institutu cese. Systém jako takový však zůstává i nadále kauzální, 

protože existence právně nezávadné smlouvy o cesi je předpokladem a podmínkou převodu 

vlastnického práva k pohledávce a problematika notifikace dlužníka, která je další podmínkou 

takového převodu, je pak pouze specifické pravidlo, které nemá dopad na význam existence 

smlouvy o cesi a její účinnost. Může tak nastat například situace, že osoba, která doposud 

není věřitelem, protože nedošlo k notifikaci dlužníka, má přesto prioritu před věřiteli cedenta. 

To usnadňuje obchod s pohledávkami, když ve vztahu mezi cedentem a cesionářem existuje 

platný závazkový vztah vyplývající ze smlouvy o cesi, která zajišťuje nezbytnou prioritu 

cesionáři při úpadku cedenta, ale přitom je ponecháno na vůli cesionáře, zda bude notifikovat 

dlužníka nebo zda nechá cedenta přijmout plnění pohledávky anebo ji dále postoupí.  Protože 

jsou dále jasně stanovena pravidla priority při vícečetné cesi stejné pohledávky, je dále 

usnadněn pohyb pohledávek na finančních trzích, když cesionáři mohou jasně ohodnotit 

riziko uplatnění práv třetích osob – konkurujících cesionářů. 

4.1.5.5. PECL v. DFCR 

                                                 
62 European Contract Law, Scots and South African Perspectives, Edited By: Hector MacQueen and Reinhard 
Zimmermann, Kapitola 12 „Assignment“ by Gerhard Lubbe, str. 327 
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Návrh společného referenčního rámce zakotvuje v článku III. – 5:102 pojem postoupení a 

úkon postoupení63, přičemž podle odstavce 2. tohoto článku je úkon postoupení definován 

jako „smlouva nebo jiný právní úkon, který slouží k uskutečnění převodu práva“64. DFCR 

přitom zřejmě rozlišuje mezi smlouvou o cesi jakožto právním titulem převodu pohledávky, 

když v čl. III. – 5:104(1) „Základní požadavky cese“ jako jednu ze základních podmínek cese 

stanoví, že cesionář je oprávněn vůči cedentovi k postoupení na základě smlouvy nebo jiného 

právního úkonu, soudního rozhodnutí nebo zákona a že byl uskutečněn úkon postoupení. 

Přitom podle čl. III. – 5:114 nastávají účinky cese k okamžiku, kdy jsou splněny základní 

požadavky cese dle čl. III. – 5:104(1) nebo později, pokud se tak strany domluví. 

Zdá se tak, že oproti PECL, který preferuje princip kauzální, směřuje DFCR spíše k systému 

abstraktnímu, když je kladen důraz na samostatný úkon převodu, který je speciálně vymezen 

vedle smlouvy o cesi. Co však DFCR jasně nestanoví, je vzájemný vztah smlouvy o cesi a 

úkonu převodu, a není tak jisté, zda je modus nezávislý od titulu, jako je tomu v čistě 

abstraktním pojetí modu dle německého práva65.  

V právní doktríně se také poukazuje na to, že DFCR upravuje zvlášť v rámci úpravy kupní 

smlouvy prodej práva (čl. IV.A.-1:101 odst. 2.), což by znamenalo, že postoupení pohledávky 

a prodej práva jsou odlišné transakce, a šlo by tedy odvodit, že postoupení dle čl. III. – 5:102 

a n. by mohlo vyžadovat pouze úkon postoupení66 a být tak postaveno na abstraktním modelu. 

Z hlediska modelu priority nebo notifikace je pak stanoven princip priority, přičemž otázka 

vícenásobné cese je upravena čl. III. – 5:121(2) ve prospěch upřednostnění toho cesionáře, 

který byl notifikován dlužníkovi. 

4.1.6. Dispozitivnost úpravy 

Právo stran upravit si dle svého uvážení svá vzájemná práva a povinnosti je respektováno i u 

smlouvy o cesi, případně převodu pohledávky. Hranicí dispozitivnosti úpravy by měl být 

princip spravedlnosti cese, který se projevuje v celé řadě pravidel chránících před tím, aby se 

v důsledku postoupení pohledávky dlužník nedostal do zhoršeného právního postavení. 

Vzhledem k tomu, že okamžik převodu vlastnictví pohledávky se jakkoli nedotýká práva 

                                                 
63 Překlad DFCR do českého jazyka dle přílohy Karlovarské právní revue č. 2/2008 zavádí pojem převod práv a 
úkon převodu. 
64 Podle překladu DFCR do českého jazyka dle přílohy Karlovarské právní revue č. 2/2008 se jedná o smlouvu 
nebo jiný právní akt, který je zamýšlen za účelem převodu práva. 
65 The Common Frame of Reference for European Private Law – Policy Choices and Codification Problems, H. 
Eidenmüller, F. Faust, H. Ch. Grigoleit, N. Jansen, G. Wagner and R. Zimmermann in Oxford Journal of Legal 
Studies, 28 Oxford J. Legal Stud. 659, str. 15 
66 Dtto 
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dlužníka, který o cesi neví, plnit cedentovi, zdá se, že by odlišná úprava okamžiku převodu 

vlastnictví pohledávka mezi cedentem a cesionářem měla být přípustná. Strany smlouvy o 

cesi by se tak mohly dohodnout, že pohledávka přejde z majetkové sféry cedenta do té 

cesionáře později, než když jsou splněny zákonem stanovené požadavky pro převod 

vlastnictví k pohledávce. Buď tedy později než účinností smlouvy o cesi nebo okamžikem 

notifikace.  

Stejně tak, pokud se určuje v rámci modelu notifikace priorita mezi věřiteli cedenta a 

cesionářem podle okamžiku uzavření smlouvy o cesi, by mělo jít ujednáním stran upravit tuto 

prioritu jinak, tj. navázat okamžik vzniku priority cesionáře před věřiteli cedenta na pozdější 

dobu. Připadá tak zejména v úvahu ujednání o výhradě vlastnického práva67, kdy pohledávka 

přejde do vlastnické sféry cesionáře teprve zaplacením úplaty za cesi. Zdůrazňuje se, že 

podobným ujednáním, které může převod pohledávky odložit až za okamžik uzavření 

smlouvy nebo notifikace dlužníka, není jakkoli dotčeno právo dlužníka plnit s účinkem 

splnění cedentovi nebo cesionáři v závislosti na příslušných pravidlech ochrany dlužníka. 

Otázkou také je, zda by si strany smlouvy o cesi mohly upravit svůj vztah z kauzálního 

systému na systém abstraktní a naopak. Toto bude záviset jednak na míře, jakou stanoví 

konkrétní právní řád kogentní charakter příslušných předpisů, které upravují převod 

vlastnického práva, jednak na teoretické koncepci abstraktního nebo kauzálního systému, 

který se uplatňuje v té které zemi. Lze uvažovat, že standardně by cedent s cesionářem mohli 

upravit svá práva a povinnosti v tom smyslu, že, dojde-li později k právní vadě na smlouvě o 

cesi, nedotkne se nijak taková skutečnost vlastnického práva cesionáře, nebo naopak že, 

pokud se smlouva o cesi stane později právně vadná, nabude cedent zpětně svou pohledávku a 

cesionář pozbude její vlastnictví.  

4.2. Základní náležitosti právního úkonu 

Je dále potřeba zdůraznit, že platnost smlouvy o cesi, případně samotného převodu 

pohledávky v abstraktním systému, je podmíněna obecnými náležitostmi vyžadovanými pro 

právní úkony. Vyžaduje se tak náležitost subjektu, svobodná a vážná vůle prostá omylu a 

náležitost projevu, který je srozumitelný, určitý a v nezbytné formě. Dále musí být předmět 

                                                 
67 Opětovně se zdůrazňuje se, že se abstrahuje od skutečnosti, že některé právní řády nezařazují pohledávku mezi 
předmět vlastnictví, nýbrž tzv. jiné majetkové hodnoty, neboť přestože v těchto právních řádech nelze přímo 
použít právní instituty operující s vlastnictvím (právě např. výhrada vlastnického práva), na základě smluvní 
volnosti lze konstruovat instituty obdobné. Viz např. K výhradě (a nabytí) vlastnictví v obchodním právu, JUDr. 
Petr Čech, LL.M., Právní Rádce 09/07 
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právního úkonu možný a právem dovolený68. V případě, že smlouva o cesi tyto náležitosti 

nesplňuje, nastávají příslušné právní následky ve formě absolutní neplatnosti, případně 

neplatnosti relativní. V systému kauzálním padá s takovými vadami jak smlouva o cesi, tak 

samotný převod pohledávky. 

4.2.1. Náležitost formy 

Z hlediska náležitostí formy v návaznosti na problematiku smlouvy o cesi a převodu 

pohledávky se poznamenává, že požadavek písemné formy je možné koncipovat u smlouvy o 

cesi, dále u převodu pohledávky, jedná-li se o abstraktní systém, a konečně u notifikace 

dlužníka. 

Pro požadavek písemné formy mluví především princip právní jistoty, a to jak z pohledu 

jistoty smluvní stran, tak z pohledu třetích. Proti tomu pak zvýšené náklady a riziko sankce 

nedodržení formy. Přestože v praxi bude většina smluv uzavírána písemně, zdá se s 

přihlédnutím k hospodářskému využití cese výhodnější zakotvit neformální přístup v souladu 

s principem neformálnosti právních jednání umožňující, aby vůle stran směřující k postoupení 

pohledávky měla účinky, i pokud nebylo učiněno zadost písemné či jiné formě.  

4.2.1.1. Forma notifikace 

U notifikace platí, že pro dlužníka je písemná forma výhodnější, když jasně určuje osobu 

nového věřitele. Modernější přístupy tak volí v případě dlužníka takovou konstrukci, kdy se 

dlužníku dává právo požadovat notifikaci v písemné formě, jako výchozí pravidlo však 

písemná forma stanovena není. Toto je odůvodněno mimo jiné ochranou dlužníka, kdy je 

nezbytné, aby měl dlužník právní nástroje, jak zjistit oprávněného věřitele svého závazku. To 

platí, jak bude vysvětleno níže, zejména ve smíšeném modelu ochrany dlužníka, kde vedle 

notifikace hraje také roli dlužníkovo povědomí o platnosti cese (viz kapitola 6.2.3). 

4.2.1.2. Možné právní úpravy 

Mezinárodní trend obsažený v PECL obsahuje řešení, kdy notifikace dlužníka probíhá 

písemně a smlouva o cesi je pak ústní. Český OZ má přístup opačný, což, pokud je smlouva o 

cesi a doba jejího uzavření klíčem k rozřešení otázky priority při vícenásobné cesi, může být 

lepší řešení v zájmu právní jistoty (u PECL vystavěném na modelu notifikace tomu tak není). 

Tato otázka se neřeší v případě modelu registru, u kterého pak z povahy věci vyplývá, že 

zápis je písemného, resp. elektronického charakteru. Uvádí se dále, že počáteční trend úprav 

                                                 
68 Občanské právo hmotné, Marta Knappová, Jiří Švestka a kolektiv, ASPI Publishing, s. r. o. 2002, Díl I., str. 
127 a n. 
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jako například v ABGB zněl ve prospěch neformálnosti jak smlouvy o cesi, tak i aktu převodu 

vlastnictví pohledávky a notifikace dlužníka (viz § 1396 ABGB ve spojení s § 883 ABGB). 

Novodobější trendy obsažené například v DFCR na toto navazují, když však umožňují 

výraznější ochranu dlužníka, kterému se dává právo žádat notifikaci o cesi v písemné podobě 

(viz čl. III. – 5:120). Český NOZ se vrací k neformálnosti právních jednání uskutečňovaných 

při cesi, avšak narozdíl od DFCR nezakládá výslovně právo dlužníka požadovat při 

pochybnostech o osobě věřitele písemnou notifikaci (viz § 490 ve spojení s § 1684 a § 1687 

NOZ).  

4.3. Dělení cesí 

V rámci smluvní cese, tzv. cessio voluntaria, může být smlouva o cesi uzavírána a 

pohledávka převáděna z celé řady důvodů vyplývajících z ekonomické podstaty cese a jejího 

hospodářského významu. Podle těchto důvodů lze přitom jednotlivé cese klasifikovat a 

rozlišit tak určité skupiny transakcí, které vykazují shodné znaky a svá právní specifika. 

Obsah smlouvy o cesi, resp. její hospodářská kauza, je přitom pro  tuto klasifikaci klíčová. 

4.3.1. Podle hospodářské kauzy 

Cesi tak můžeme rozlišovat podle hospodářského charakteru transakce zejména na cesi za 

účelem prodeje, darování, zajištění nebo plnění namísto placení. Jak uvedeno výše, smlouva o 

cesi bude obvykle zároveň obsahovat svou hospodářskou kauzu, avšak i v případě, že by tomu 

tak nebylo, lze předpokládat, že jedna z výše uvedených kauz bude i přesto v pozadí  

příslušné transakce. Tento aspekt je důležitý z hlediska dopadů veřejnoprávních zájmů 

zasahujících do procesu postupování pohledávek, neboť často budou dopady do daňových 

povinností cedenta a cesionáře určovány podle klasifikace příslušné hospodářské kauzy a 

účelu transakce. Taktéž bude hospodářský účel transakce relevantní pro posuzování transakce 

z hlediska trestního práva.  

4.3.2. Podle vztahu k předmětu cese 

Z hlediska vztahu k předmětu cese lze rozlišovat cesi úplnou a částečnou, když v případě 

částečné cese dochází k postupu pouze části pohledávky. Předpokladem je, aby šlo o plnění, 

které je dělitelné, případně jehož rozdělením nedojde k podstatnému zhoršení postavení 

dlužníka, čímž by byl postup v rozporu s principem spravedlnosti cese. O problematice 

částečné cese pojednává více kapitola 5.3. 

4.3.3. Inkaocese a tichá cese 
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Další možností je smlouva o cesi obsahující závazek cesionáře předat inkasované plnění 

z převedené pohledávky zpět cedentovi, čímž celá transakce dostává charakter pouze 

formálního převodu pohledávky za účelem vybrání dluhovaného závazku (tzv. postup 

k vybrání, inkaocese69), nebo smlouva o cesi, podle které se pohledávka sice převede na 

cesionáře, avšak cedent buď na základě pověření cesionáře přijímá plnění dluhu od dlužníka 

anebo vystupuje vůči dlužníku i nadále jako věřitel a dlužník o uskutečněné cesi neví (tzv. 

tichá cese). Posledně jmenovaná možnost připadá v úvahu pouze v modelu priority, kde 

převod vlastnictví nastává nezávisle na notifikaci dlužníka. V případě odkupu pohledávek je 

pak v praxi často smluvena doložka, podle které má cesionář právo převést pohledávku za 

úplatu zpět na cedenta, pokud se ukáže pohledávka jako nedobytná (tzv. nepravý, regresní 

faktoring).  

4.4. Smluvní odpovědnost a ostatní práva a povinnosti 

Smlouva o cesi, případně akt převodu pohledávky v abstraktním systému, stanoví vzájemná 

práva a povinnosti cedenta a cesionáře především ve vztahu k samotnému převodu 

pohledávky. Mohou ovšem nastat situace, kdy se převod pohledávky zcela nepodaří nebo se v 

jeho rámci vyskytnou právní vady, které kvalitativně mění charakter cedované pohledávky, či 

vznikne jedné ze stran škoda. Obdobným situacím se při jiných transakcích, například 

kupních smluv, čelí zavedením subsidiárních ustanovení, které vyjadřují obecné právní 

zvyklosti, že prodávající má odpovídat za způsobenou škodu a za vady na prodávané věci. 

Podobná logika se uplatní i v případě procesu postupování pohledávek a lze proto v právních 

úpravách nalézt v rámci úpravy cese obecnou úpravu smluvní odpovědnosti, která může mít 

charakter jak odpovědnosti za škodu (tak například v ABGB), tak odpovědnosti za vady (tak 

například NOZ). Výjimkou jsou románské právní kultury, kde je cese mimo jiné z hlediska 

dispozitivních ustanovení o smluvní odpovědnosti upravena v rámci ustanovení o kupní 

smlouvě70. 

4.4.1. Požadované vlastnosti pohledávky 

Už od římského práva se rozlišují dvě základní náležitosti, které na pohledávku její 

nabyvatelé kladou, a to její pravost a dále dobytnost. Vedle toho existují modernější 

požadavky na kvalitu pohledávky z důvodu hospodářského rozvoje a zvýšeného obchodování 

s těmito aktivy. 
                                                 
69 Existuje dále varianta pouhého zmocnění osoby k vymáhání a převzetí plnění. Viz Občanský zákoník, Velký 
akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 1495 
70 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, H. 
Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 266 a 280 
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4.4.1.1. Pravost pohledávky 

Pravostí pohledávky (nomen verum) se myslí její existence, tedy, že pohledávka pozůstává po 

právu a nezanikla. Obyčejně se pod tuto náležitost také zařazuje požadavek, aby pohledávka 

na cesionáře z cedenta skutečně přešla, tedy aby k okamžiku účinnosti převodu vlastnického 

práva pohledávka existovala a její převod mohl být uskutečněn a aby ani dodatečně neměl 

dlužník možnost na základě jakýchkoliv námitek proti cedentovi svůj závazek vyrovnat, a tak 

způsobit zánik cedované pohledávky. 

4.4.1.2. Dobytnost pohledávky 

Dobytností pohledávky (nomen bonum) se myslí, že dlužník disponuje dostatečnými 

prostředky k úhradě svého závazku v době jeho splatnosti. Odpovědnost za dobytnost se pak 

konstruuje buď tak, že cedent odpovídá za vymahatelnost nominální hodnoty nebo úplného 

plnění pohledávky nebo pouze do výše úplaty, kterou cesionář za pohledávku zaplatil, což je 

spravedlivější a standardnější přístup. 

4.4.1.3. Další požadavky na kvalitu cedované pohledávky 

V návaznosti na hospodářský vývoj a rozvoj obchodu s pohledávkami se objevují nové 

požadavky kladené na kvalitu pohledávek, které se jako subsidiární ustanovení dostávají 

především do dokumentů jako je PECL nebo DFCR, nicméně v praxi jsou rozumnými 

obchodníky či praktikujícími právníky běžně a standardně zařazovány jako součást smluvních 

ustanovení. Jedná se tak především o to, aby pohledávka nebyla již někomu postoupena, což 

je situace, kterou je nutno zohlednit, pokud se jedná o model notifikace nebo model priority, 

ve kterém je ale stanovena výjimka ve prospěch notifikace v případě vícenásobné cese71. Dále 

je na straně cedenta dán požadavek, aby pohledávka, která je předmětem cese, nebyla zatížena 

právem třetí osoby nebo poskytnuta jako jakékoliv zajištění. 

Konečně existuje požadavek, který se netýká přímo vlastností pohledávky jako takové, 

nicméně zcela bezprostředně ovlivňuje její kvalitativní stránku. Jedná se o to, aby ze strany 

cedenta byla na cesionáře převedena všechna vedlejší práva, zejména zajišťovací povahy, 

vztahující se k pohledávce, resp. aby byl cedent pod závazkem tak učinit, a to i když se jedná 

o samostatné právní instrumenty, jejichž převod podléhá zvláštním pravidlům (typicky 

směnky). Obdobně je nezbytné, aby měl cesionář jistotu, že původní právní vztah pohledávku 

zakládající, včetně pohledávky budoucí, nebude dodatečně dohodou mezi dlužníkem a 

                                                 
71 Viz kapitola 4.1.4.1 
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cedentem změněn, což by se mohlo projevit v kvalitě pohledávky, jako je nominální hodnota, 

splatnost, měna apod. 

4.4.2. Konstrukce odpovědnostních vztahů v rámci smlouvy o cesi 

4.4.2.1. Odpovědnost za škodu nebo za vady 

V návaznosti na tyto požadované vlastnosti jsou pak konstruována právní ustanovení o 

odpovědnosti cedenta. Tato odpovědnost může přitom mít charakter jak odpovědnosti za 

škodu, tak odpovědnosti za vady. Rozdíl spočívá v tom, že u odpovědnosti za škodu vzniká v 

důsledku příslušné vady pohledávky samostatný nárok na kompenzaci způsobené škody, 

zatímco při navázání problematiky na odpovědnost za vady je celý odpovědnostně-právní 

vztah navázán na smlouvu o cesi a její předmět a cesionáři je umožněno, aby žádal i jiné 

možnosti nápravy z titulu odpovědnosti za vady (oprava, sleva72 nebo dokonce odstoupení od 

smlouvy).  

4.4.2.2. Ručení 

Vedle odpovědnostně-právního vztahu připadá v úvahu také vztah ručitelský, a to v případě 

vymahatelnosti pohledávky, kdy cedent ručí cesionáři za to, že je pohledávka vymahatelná v 

celém rozsahu nebo v rozsahu obdržené úplaty. V tomto případě se zdá ručitelský vztah 

založený přímo ze zákona vhodnější institut než odpovědnost za vady nebo škodu, když se 

cedentovi zachovává právo subrogačního regresu proti dlužníkovi. 

4.4.2.3. Objektivní charakter odpovědnosti s možností liberace 

Odpovědnost, ať již za vady nebo za škodu, je standardně koncipována jako objektivní a 

liberace z odpovědnosti je možná především v případě odpovědnosti, resp. ručení za 

dobytnost pohledávky. Dobytná totiž pohledávka musí být v okamžiku převodu vlastnického 

práva k pohledávce a pokud cesionář způsobí, že se kvalita pohledávky zhoršila, například 

posečkáním plateb, nezažalováním u soudu, jde tato ztráta k tíži cesionáře. Obdobně lze 

uvažovat o liberaci v případě náhodného zániku pohledávky, kdy se argumentuje tím, že 

riziko náhodného zániku nese věřitel jako vlastník pohledávky a cedenta se tato otázka 

netýká. Z logiky věci pak vyplývá, že odpovědnost cedenta nenastává v případě bezúplatného 

nabytí pohledávky. 

4.4.3. Další práva a povinnosti, smluvní volnost 

                                                 
72 Oprava vadné pohledávky by tak mohla být například učiněna změnou závazkového vztahu, který pohledávku 
zakládá, např. z hlediska úpravy splatnosti, měny, výše apod. 
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Vedle subsidiární úpravy odpovědnosti ex contractu je obyčejně upravena dále otázka 

součinnosti cedenta, který by měl cesionáři předat veškeré informace a písemnosti týkající se 

pohledávky a nezbytné pro přijetí plnění od dlužníka. Toto je logický požadavek, neboť je-li 

cílem transakce cese pohledávky, musí cesionář disponovat i nezbytnými informacemi o 

pohledávce. 

4.4.4. Význam smluvní volnosti 

Konečně je potřeba zdůraznit, že zásada smluvní volnosti by měla umožnit stranám, aby si 

upravily odpovědnost za škodu nebo za vady odlišně od subsidiárních ustanovení 

upravujících smlouvu o cesi. Míra smluvní autonomie však může být omezena jednak 

zvláštními předpisy, například spotřebitelského práva, nebo zásadou poctivého obchodního 

styku nebo dobrých mravů. Tak například ve Francii platí, že i když se cedent zřekl veškeré 

odpovědnosti za neexistenci nebo nedobytnost pohledávky, bude přesto odpovědný, pokud od 

dlužníka následně přijme plnění nebo ho jinak zprostí jeho závazku, neboť takové jednání by 

představovalo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy o prodeji pohledávky nečinit nic, 

co by ohrozilo schopnost kupujícího převzít předmět koupě73. 

4.4.5. Post-smluvní modifikace původního titulu 

Cedovaná pohledávka se zakládá na právní skutečnosti, ze které odvozuje své kvalitativní 

vlastnosti (dále jen „původní titul“). Tak například pohledávka na zaplacení kupní ceny má 

základ v kupní smlouvě, která upravuje výši úplaty, její splatnost, nároky z odpovědnosti za 

vady předmětu koupě apod. Logicky pak platí, že dojde-li ke změně původního titulu, projeví 

se tato změna i do vlastností pohledávky. V hospodářské praxi přitom dochází často k 

situacím, kdy poté, co je postoupena pohledávka na cesionáře, je ujednáním dlužníka a 

cedenta změněn původní titul (dále jen „post-smluvní modifikace“). To má následně dopad i 

do vlastností cedované pohledávky a může být v rozporu se zájmy cesionáře, který 

pohledávku nabyl s vědomím takových vlastností, kterých dosahovala před uskutečněnou 

post-smluvní modifikací. 

4.4.5.1. Možná řešení 

Teoreticky lze uvažovat o dvou přístupech: buď je post-smluvní modifikace možná a vůči 

cesionáři účinná a případné zhoršení vlastností postoupené pohledávky se projeví ve smluvní 

odpovědnosti cedenta cesionáři nebo je post-smluvní modifikace nemožná a vůči cesionáři 

                                                 
73 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, H. 
Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 281 
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neúčinná z toho důvodu, že věřitelem závazkově-právního vztahu na plnění z cedované 

pohledávky je osoba cesionáře a dohoda cedenta a dlužníka o post-smluvní modifikaci se 

nemůže dotknout práv nabytých cesionářem v době uskutečnění cese (princip iura quaesita).  

4.4.5.2. Argumentace pro a proti post-smluvní modifikaci 

Ve prospěch umožnění post-smluvních modifikací existují argumenty postavené zejména na 

současné hospodářské praxi. Logika argumentace je taková, že dochází-li v hospodářském 

životě k post-smluvním modifikacím, je rezignace na stanovení jasných pravidel a ponechání 

řešení na soudech pro trh a obchod s pohledávkami neefektivní, když zvýšená rizikovost 

transakce se projeví i ve zvýšené ceně těchto cesí, u kterých otázka post-smluvní modifikace 

připadá v úvahu. Tento trend je patrný v případě globálních cesí nebo cesí budoucích 

pohledávek (zejména za účelem zajištění kdy cesionář nakonec ani nemusí pohledávku 

inkasovat), kdy cedent již uzavřel smlouvu o cesi, avšak z obchodních důvodů se rozhodne 

nebo je nucen poskytovat svým odběratelům posečkání plateb nebo různé formy slev. U 

nekonzumovaných smluv o poskytování služeb nebo u opakujících se plnění je též potřeba 

pro post-smluvní modifikace, neboť je z obchodních důvodů běžně odběratelům poskytována 

odložená splatnost úplaty, prominutí dluhu nebo jeho části, uznání reklamované vady nebo 

změna předmětu plnění z důvodu nového záměru obchodních partnerů a podobně74.  

Proti post-smluvním modifikacím mluví především skutečnost, že se zasahuje do práv třetí 

osoby bez jejího souhlasu. V případě účinnosti vůči cesionáři, by dohoda dlužníka a cedenta o 

změně původního titulu totiž mohla být i takového charakteru, že by fakticky zbavila 

cedovanou pohledávku jakékoliv hodnoty nebo ji podstatně snížila (např. by se snížila kupní 

cena). Cesionář vystavený riziku, že jím nabytá pohledávka na základě post-smluvní 

modifikace ztratí hodnotu, by byl nucen toto riziko zohlednit v ceně transakce. Riziko post-

smluvních modifikací by pak mohlo způsobit celkové ochromení trhu s pohledávkami, 

protože by v každé pohledávce bylo spatřováno možné riziko post-smluvní modifikace a cena 

cese by po zohlednění rizika byla pro cesionáře natolik vysoká, že by do transakce 

nevstupovali, v důsledku čehož by se na trh nedostaly ani jinak kvalitní a obchodovatelné 

pohledávky.  

4.4.5.3. Post-smluvní modifikace v PECL a DFCR 

                                                 
74 The Common Frame of Reference for European Private Law – Policy Choices and Codification Problems, H. 
Eidenmüller, F. Faust, H. Ch. Grigoleit, N. Jansen, G. Wagner and R. Zimmermann in Oxford Journal of Legal 
Studies, 28 Oxford J. Legal Stud. 659, str. 14 
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Některé právní úpravy se proto snaží o rozumné vyvážení argumentů pro i proti přípustnosti 

post-smluvní modifikace a výslovně zakotvují její pravidla. Tento trend je patrný zejména na 

mezinárodní úrovni v dokumentech PECL a DFCR, který ale narozdíl od dřívějších PECL 

obsahuje úpravu méně podrobnou a praxi vyhovující.  

Evropské principy smluvního práva tak obsahují ve svém čl. 11:204(b) závazek cedenta, že 

pohledávka a smlouva, na základě které pohledávka vzniká, nebude změněna bez souhlasu 

cesionáře, pokud změna nebude učiněna v dobré víře a nebude mít podobu, proti které by 

cesionář nemohl nic rozumně namítat. Vedle tohoto závazku, jehož porušení by mohlo být 

titulem pro případnou náhradu škody, který zakotvuje taktéž čl. III. – 5:112(4) DFCR, řeší 

však PECL také přímo účinnost post-smluvních modifikací ve vztahu k cesionáři, když v čl. 

11:308 „Neschválené změny nezavazující cesionáře“ stanoví, že změny původního titulu 

učiněné v dobré víře, proti kterým by nešlo nic rozumně namítat, jsou účinné vůči cesionáři a 

mění práva, která cesionář má vůči dlužníkovi. Tím sice vzniká potřeba interpretace hypotézy 

„změny učiněné v dobré víře, proti které nelze nic rozumně namítat“, nicméně se zavádí v 

PECL pravidla, podle kterých se může praxe orientovat a která odstraňují nejistotu, zda vůbec 

právní úprava post-smluvní modifikace připouští. 

4.4.6. Český právní řád 

Český právní řád v OZ obsahuje úpravu odpovědnosti za pravost pohledávky v případě 

úplatného postupu v § 527 odst. 1, přičemž za dobytnost pohledávky stanoví v § 527 odst. 2 

ručení do výše přijaté úplaty, avšak pouze pokud se strany na ručení dohodnou.  

4.4.6.1. Nový občanský zákoník 

Návrh nového civilního kodexu výslovně zakotvuje v případě úplatného postupu jako 

subsidiární úpravu jak odpovědnost za pravost, tak i ručení za dobytnost (§ 1690). NOZ oproti 

OZ navíc ale stanoví neodpovědnost cedenta v případě, že cesionář přijal pohledávku na 

vlastní nebezpečí, nebo věděl-li, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná. V případě 

budoucích pohledávek je otázka, zda praxe nebude spíše ujednávat odpovědnost za to, že 

budoucí pohledávka skutečně vznikne, neboť charakter budoucích pohledávek je odlišný od 

charakteru pohledávky nejisté nebo nedobytné, když budoucí pohledávky mohou být v zásadě 

do budoucna jisté a dobytné, avšak pouze ještě nevznikly. Dispozitivní charakter úpravy a 

akcent na smluvní volnost stran takovou úpravu umožňuje. NOZ pak dále z hlediska práv a 

povinností postupníka a postupitele odkazuje na přiměřené použití ustanovení o odpovědnosti 

za vady (§ 1690 odst. 3). 



 

 54 

4.4.6.2. Shodné znaky současné i možné budoucí úpravy 

Společné mají NOZ i OZ to, že je dána povinnost předat písemnosti k pohledávce se 

vztahující. Narozdíl od PECL však ani jeden z nich neobsahují úpravu post-smluvních 

modifikací, a bude proto vhodné tuto otázku výslovně upravit ve smlouvě o cesi. 
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5. Předmět cese 

Předmětem cese rozumíme z pohledu právní teorie sekundární předmět právního vztahu75, 

kterým je převáděná pohledávka. Jak vymezeno výše (viz kapitola 3.1) musí pohledávka 

splňovat určité požadavky, zejména být majetkového, závazkově-právního a jednostranného 

charakteru, přičemž nezávisí na právní skutečnosti, která je základem této pohledávky. Vedle 

toho existují další možné požadavky na postupitelnost pohledávky, jako například její 

nespornost, neexistence smluvního zákazu jejího postupu nebo soudní nevymahatelnost, které 

spíše vyvěrají z právně-teoretických východisek jednotlivých právních řádů, než z podstaty 

cese jako obecného závazkově-právního institutu.  

Dále tak jako smlouva o cesi76 musí splňovat základní náležitosti právních úkonů, musí těmto 

požadavkům vyhovovat i předmět cese, přičemž v této souvislosti je kladen důraz především 

na určitost, resp. určitelnost převáděné pohledávky. S rostoucím významem institutu cese a 

rozvojem jeho modalit, jako jsou postupování budoucích pohledávek nebo souborů 

pohledávek (tzv. globální cese) pak nezbytnost určitého vymezení předmětu cese nabývá na 

významu. Konečně je nutno zdůraznit, že v rámci postoupení pohledávky nedochází pouze ke 

změně věřitele z postupitele na postupníka, nýbrž že účinky cese mohou také dopadat do 

některých kvalitativních vlastností postupované pohledávky, jak je tomu například u 

stanovení místa plnění podle sídla věřitele nebo v případě solidárních závazků. 

5.1. Účinky cese 

Cesí dochází ke změně věřitele příslušné pohledávky. Obsah cedované pohledávky jinak 

zůstává v zásadě stejný: čas a předmět plnění se nemění, vedlejší úmluvy (určení času, 

podmínky) zůstávají zachovány, práva na pohledávce (zástavní právo, služebnosti77) se 

nemění a třetí osoba z nich oprávněná není provedenou cesí dotčena. Taktéž vedlejší práva s 

pohledávkou spojená (úroky, smluvní pokuty, rukojemství, zajištění zástavním právem) 

přecházejí na postupníka. Místo plnění zůstává stejné, avšak pokud je vázáno na sídlo 

věřitele, pak se mění podle sídla cesionáře. Jsou-li podle původního titulu nebo jiné dohody 

cedenta a dlužníka podrobeny spory týkající se pohledávky rozhodčímu řízení78 nebo 

                                                 
75 Teorie práva, Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A., Eurolex Bohemia Praha 2001, str. 105 a n. 
76 Případně akt převodu pohledávky, jedná-li se o abstraktní systém nebo obecně systém uplatňující nauku o 
titulu a modu, které jsou na sobě navzájem závislé. 
77 Ve smyslu § 472 a n. OZO 
78 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, H. 
Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 280 
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zvláštnímu soudu, pak zavazuje tato úmluva také cesionáře79. V případě, že se jedná o 

pohledávku proti solidárním dlužníkům, dochází při cesi pohledávky pouze za jedním ze 

solidárně zavázaných ke vzniku dvou paralelních závazkově-právních vztahů, kdy jak 

cesionář, tak ale nadále cedent je oprávněn k vymáhání pohledávky, avšak proti rozdílným 

subjektům.  

Na cesionáře pak nepřecházejí pouze a jen práva vyplývající z pohledávky, nýbrž také na toto 

právo navázané povinnosti související s povinností dlužníka plnit. Cesionář je tak jako věřitel 

povinen přijmout včasné a řádné plnění nabízené dlužníkem, jinak se dostane do prodlení a 

bude odpovídat za způsobenou škodu. Taktéž je cesionář povinen vystavit kvitanci dlužníku o 

zaplacení nebo přijmout plnění od třetího, který je dlužníkem řádně zmocněn. 

5.2. Určitost cedované pohledávky 

Určitost je jednou z obecných a základních náležitostí právních jednání. Myslí se jí, že je 

zřejmé a každému seznatelné, čeho se právní jednání týká, čímž se zahrnuje nejen určitost 

konkrétní věci nebo práva, které je předmětem právního jednání, nýbrž také určitost vymezení 

subjektů právního vztahu nebo jeho obsahu. Určitý přitom není pouze ten právní úkon, který 

od počátku přesně vymezuje všechny náležitosti, nýbrž také ten, u kterého je lze pomocí 

interpretace vůle stran dostatečně určitě zjistit, a dále také ten, který je určitelný podle 

stranami pevně zvolených kritérií80. 

5.2.1. Strukturální prvky postupované pohledávky 

Ve vztahu k cesi je nutno vnímat dvě roviny určitosti, z nichž první je určitost smlouvy o cesi 

a druhou pak samotná určitost předmětu cese, která je pak podmínkou určitosti první. Při 

tomto rozlišování je nutno mít dále na paměti, že cedovaná pohledávka je sama o sobě 

závazkově-právní vztah, který lze právně-teoreticky rozčlenit na jednotlivé prvky, a proto pro 

účely analýzy, jak vymezit dostatečně určitě postupovanou pohledávku, je nutno vycházet z 

úvahy, že postupovaná pohledávka je tvořena svými subjekty, objektem, obsahem a formou. 

5.2.1.1. Subjekt postupované pohledávky 

                                                 
79 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl VI, str. 156 a n. 
80 Viz např. rozh. Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 937/2003 „projev vůle je neurčitý, je-li nejistý jeho obsah, tj. – 
mimo případy, kdy vůbec chybí určitá vůle – když se jednajícímu nepodařilo obsah vůle jednoznačným způsobem 
stanovit, a je nesrozumitelný, jestliže jednající nedosáhl – vadným slovním nebo jiným zprostředkováním – 
jasného vyjádření této vůle. Závěr o neurčitosti či nesrozumitelnosti právní úkonu předpokládá, že ani jeho 
výkladem nelze dospět k nepochybnému poznání, co chtěl účastník projevit.“ 
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Subjekty postupované pohledávky jsou věřitel, tedy cedent (později nahrazen cesionářem) a 

dlužník. Dlužník však okamžitě nemusí být znám, jak je tomu při cesi budoucí pohledávky. 

Taktéž může být dlužník nejistý nebo někdo úplně jiný, jak tomu bude při cesi sporné 

pohledávky nebo při omylu o osobě dlužníka, například z titulu odpovědnosti za škodu, kdy je 

nejistota, kdo škodu způsobil. Cesi by však neznalost nebo nejistota ohledně osoby dlužníka 

neměla bránit za předpokladu, že dlužník bude určitelný ve vztahu k dalším prvkům 

postupované pohledávky (objektu, obsahu, resp. původnímu titulu) nebo k omezenému 

okruhu možných dlužníků. Nebude-li dlužník určitelný ani později, pohledávka nevznikne a 

na cesionáře nepřejde, čímž dojde k vzniku odpovědnostně-právního vztahu mezi cedentem a 

cesionářem, který se bude moci domáhat náhrady. 

5.2.1.2. Objekt postupované pohledávky 

Primárním objektem v právně-teoretickém slova smyslu rozumíme chování, kterému je v 

daném právním vztahu dlužník povinen, tedy dare, facere, omittere či pati81, sekundárním 

objektem pak konkrétní hmotná či nehmotná věc, ke které se povinované chování vztahuje. V 

rámci cese mohou i ve vztahu k tomuto prvku právního vztahu nastat situace, kdy nebude ani 

primární ani sekundární objekt (nebo pouze jeden z nich) v okamžiku uzavření smlouvy o cesi 

znám. Jedná se například o globální cesi, při které jsou na cesionáře postupovány veškeré 

pohledávky vyplývající z obchodního styku. Nutno ovšem dodat, že z praktického hlediska 

bude v obchodních kruzích většinou předmětem cese plnění peněžních prostředků a že obecně 

bude v okamžiku uzavření smlouvy o cesi objekt cedované pohledávky již znám. 

Jinak platí to, co bylo uvedeno výše, tedy, že nebude-li objekt právního vztahu, primární i 

sekundární, určitelný ani dodatečně, nelze mluvit o existujícím závazku a cedent bude 

odpovídat cesionáři za to, že na něj žádná pohledávka nebyla převedena. 

5.2.1.3. Obsah postupované pohledávky 

Jednotlivá práva a povinnosti vztahující se k cedované pohledávce jsou tvořena především 

povinnostmi dlužníka za daných podmínek plnit a právem věřitele dané plnění požadovat. 

Jedná se tak o stanovení splatnosti, měny, místa placení, konkrétní výše, množství nebo 

kvality dluhovaného plnění apod., přitom ani obsah nemusí být přesně znám a vymezen v 

okamžiku uzavření smlouvy o cesi, a to zejména u globální cese, cese budoucí pohledávky 

nebo také z důvodu spornosti nebo omylu nebo běžných odkládacích a jiných smluvních 

podmínek. Konkrétní práva a povinnosti, však musí být v budoucnu určitelné, neboť při jejich 

                                                 
81 Teorie práva, Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A., Eurolex Bohemia Praha 2001, str. 105 a n. 
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neurčitelnosti by nemohla vzniknout pohledávka a cedent by dle obdobné logiky jako 

v případě neurčitelnosti subjektu nebo objektu odpovídal cesionáři za neexistenci pohledávky. 

Vymezení konkrétních práv a povinností vztahujících se k cedované pohledávce je zároveň 

úzce spjato s právní skutečností, která je základem cedované pohledávky, tzv. původním 

titulem. Je-li původním titulem smlouva, pak podle něj bude určena většina obsahu 

postupované pohledávky. Proto je také možné určit danou pohledávku podle jejího původního 

titulu, v obchodních kruzích nejčastěji kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, a to v návaznosti 

na základní prvky samotného původního titulu.   

5.2.1.4. Forma postupované pohledávky 

Z hlediska určitosti, resp. určitelnosti cedované pohledávky hraje významnou roli písemná 

nebo elektronická forma, neboť lze-li dostatečně určit dokument nebo elektronický záznam, 

který pohledávku zachycuje, pak lze zprostředkovaně určit i cedovanou pohledávku odkazem 

na příslušný dokument. Za takto vhodné dokumenty lze pokládat nejen smlouvy o původním 

titulu, ale také jednostranné úkony jako je dlužní úpis, uznání dluhu nebo dokonce vystavěné 

faktury, elektronické objednávky nebo příslušné přejímací protokoly. Přitom určení předmětu 

cese nepřímo odkazem na dokument nebo elektronický záznam, který se předmětu cese týká, 

bude narozdíl od odkazu na subjekty, objekt nebo obsah nejsnazší, když bude nutno pouze 

vymezit, případně přiložit, příslušný dokument nebo elektronický výpis, avšak zároveň 

nejnebezpečnější, pokud hrozí, že dokument nebo elektronický záznam neidentifikuje 

příslušnou pohledávku a její prvky dostatečně určitě82. 

5.2.2. Určitost podle strukturálních prvků 

Subjekty, obsah a objekt jsou v případě existentní pohledávky vždy přítomny. Forma pouze 

pokud to vyžaduje dohoda stran nebo zákon. Je však nutno odlišovat právně-teoretický náhled 

na platnost cedované pohledávky, kdy jsou všechny prvky právního vztahu podmínkou 

samotné existence pohledávky, a náhled, kdy je jeden nebo více prvků využit za účelem 

identifikace právního vztahu a splnění podmínky určitosti právních jednání. Mohou tak nastat 

situace, kdy pohledávka určená k cesi je platná a existuje, avšak cese platná není, protože 

strany dostatečně neurčily, jaká pohledávka má být jejím předmětem.  

                                                 
82 Viz například rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 776/2004 „Minimální požadavky kladené na 
identifikaci postupované pohledávky, by rozhodně neměly platit jako standard. Obecně platí nepřímá úměra 
mezi identifikací postoupené pohledávky a možnostmi jejího účinného vymožení v soudním nebo jiném řízení. Oč 
méně údajů identifikujících pohledávku smlouva o postoupení pohledávky obsahuje, o to více praktických potíží 
mívá postupník při vymáhání pohledávky“. 



 

 59 

Pohledávku lze určit odkazem buď na všechny její právně-teoretické prvky nebo na jejich 

kombinace. V určitých případech nemusí být ještě známo, kdo je subjektem nebo jaký je 

obsah pohledávky, avšak lze určit věřitele a původní titul. Jindy bude možné identifikovat 

subjekty právního vztahu, avšak nikoli obsah a objekt, když se jedná o pohledávky budoucí. 

Někdy postačí odkázat na formu, ve které je pohledávka zachycena. Variant je celá řada a 

způsob vymezení pohledávky nelze zobecnit. 

5.2.3. Český právní řád: Určitost  

Český právní řád nepředepisuje konkrétní způsob, jakým má být pohledávka ve smlouvě o 

cesi určena, a identifikace je tudíž otázkou smluvní volnosti a invence stran, která se však 

musí vejít do kautel soudních rozhodnutí a požadavku určitosti právních úkonů83. 

5.2.3.1. Základní judikatorní rámec NS ČR 

S těmito závěry je i v souladu česká judikatorní praxe, když Nejvyšší soud ČR potvrzuje a 

shrnuje, že „zákon, který vyžaduje k platnosti smlouvy o postoupení pohledávky písemnou 

formu, zároveň předpokládá, že z hlediska určitosti je smlouva platná, je-li v ní jednoznačně 

určena převáděná pohledávka, zejména vymezením předmětu plnění, osoby dlužníka, 

případně právního důvodu, a to natolik nepochybně, aby bylo zjistitelné, jaká pohledávka je 

předmětem postoupení, a aby ji nebylo možno zaměnit s pohledávkou jinou (shodně srov. v 

právní teorii např. Jehlička, O. - Švestka, J. - Škárová, M. a kol: Občanský zákoník. 

Komentář. 9. vydání, Praha, C. H. Beck 2004, str. 766 a v soudní praxi pak např. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2005, sp. zn. 29 Odo 654/2003)“84. 

Požadavek na vymezení subjektu (osoby dlužníka), objektu (předmětu plnění) a obsahu 

(právní titul) postupované pohledávky, který je uveden ve výše uvedeném judikátu, nelze 

však chápat doslovně. Není tak třeba ve smlouvě o cesi uvádět přesné a podrobné údaje nebo 

částky, jak k tomu svádí některé starší judikáty Nejvyššího soudu85. Určitý je takový právní 

úkon, který je určitelný skrze a na základě stranami zvolených kritérií a u kterého objektivně 

nevzniká pochybnost, jakou vůli smluvní strany vyjádřily. Proto zdůrazňuje judikát NS ČR 

                                                 
83 Rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 1242/2005: „ Vzhledem k tomu, že způsob určení pohledávek, 
které jsou předmětem cesse, zákon nestanoví, je na účastnících, jaká identifikační kritéria pro vymezení 
postupovaných pohledávek zvolí“. 
84 Rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 776/2004 
85 Rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 2306/98: „K obligatorním obsahovým náležitostem smlouvy o 
postoupení pohledávky vedle vlastního označení účastníků smlouvy (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. Postupovaná 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.“ 
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sp. zn. 29 Odo 776/2004 především kritérium „takové nepochybnosti, aby bylo zjistitelné, jaká 

pohledávka je předmětem postoupení, a aby ji nebylo možno zaměnit s pohledávkou jinou“ a u 

vymezení pohledávky uvedením „předmětu plnění, osoby dlužníka, případně právního 

důvodu“ používá slovo „zejména“ pro zdůraznění demonstrativního výčtu možností, jak určit 

cedovanou pohledávku. 

5.2.3.2. Důraz na subjekt a objekt pohledávky 

Judikatura tedy bezpodmínečně nepožaduje, aby smlouva o cesi obsahovala vždy vymezení 

subjektů, objektu i obsahu, včetně původního titulu, postupované pohledávky. Naopak 

Nejvyšší soud ve svých judikátech v souladu s potřebami hospodářské praxe akcentuje 

vymezení pohledávky skrze osobu dlužníka (subjekt) a předmět plnění (objekt)86 a potvrzuje, 

že právní důvod87 a právní kvalifikace88 postupované pohledávky nejsou pro určení 

pohledávky nezbytné. To má pak dále mimo jiné významné dopady, pokud existuje omyl 

nebo spor o právním důvodu postupované pohledávky, když je tento aspekt pro řádné 

vymezení předmětu cese nepodstatný. 

V situacích, kdy nelze dlužníka nebo předmět plnění či konkrétní obsah pohledávky určit v 

okamžiku uzavření smlouvy o cesi (zejména z toho důvodu, že se jedná o postup budoucí 

pohledávky), je potřeba pro splnění požadavku určitosti vymezit pohledávku pomocí těch 

prvků, které známy jsou.  

Tak bude-li znám předmět plnění a právní titul budoucí pohledávky avšak nikoli dlužník 

(např. peněžité plnění ze smlouvy o prodeji konkrétních věci, nepeněžité plnění ze smlouvy o 

konkrétní dílo), bude smlouva o cesi přesto platná, pokud v budoucnu bude dlužník 

pohledávky určitelný podle poskytnutého plnění a právního titulu, jehož se stal subjektem. 

Obdobně bude-li znám dlužník a předmět plnění, ale nikoli konkrétní obsah, resp. právní titul, 

pak za předpokladu, že cedent nebude mít za dlužníkem jiné pohledávky zaměnitelné s 

                                                 
86 Rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 776/2004: „Není však pochyb o tom, že postupovanou pohledávku 
identifikuje především údaj o osobě dlužníka a předmět plnění (srov.v právní teorii např. výše cit. dílo a v soudní 
praxi např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. května 2004, sp. zn. 25 Cdo 1074/2003, uveřejněný v časopise 
Soudní rozhledy číslo 10, ročník 2004, str. 378)“. 
87 Rozh. Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 523/2005: „Určí-li však účastníci ve smlouvě o postoupení pohledávky 
pohledávku jinými údaji a tato identifikace je z pohledu požadavku na určitost postupované pohledávky 
dostatečná, jak tomu bylo v souzené věci, není nutné právní důvod vzniku postupované pohledávky v předmětné 
smlouvě uvádět, jelikož takový požadavek z žádného právního předpisu nevyplývá“ 
88 Rozh. Nejvyššího soudu ČR 32 Odo 523/2005: „Obdobně nelze na účastnících smlouvy o postoupení 
pohledávky požadovat, aby v ní v rámci identifikace postupované pohledávky tuto pohledávku i právně 
kvalifikovali, jelikož povinnost právního hodnocení věci jak z procesního, tak ani z hmotného práva účastníkovi 
nevyplývá. Za tohoto stavu je z pohledu platnosti cesse postupované pohledávky zcela právně bezvýznamné, zda 
účastníci ve smlouvě tuto právní kvalifikaci provedou a s jakým výsledkem (tj. zda jde o právní kvalifikaci 
správnou); právní kvalifikace je věcí soudu.“ 
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postupovanou pohledávkou (např. zájemce provozování určitého movitého majetku, který 

zvažuje, zda od výrobce věc koupí, nebo zda si ji pořídí „na leasing“), bude daná pohledávka 

určitelná podle poskytnutého plnění89. 

5.2.3.3. Detailnost vymezení pohledávky 

Existuje tedy celá řada možností, jak ve smlouvě o cesi pohledávku dostatečně určitě 

identifikovat, aby nešla zaměnit s jinou pohledávkou. Bude vždy záležet na skutkových 

okolnostech konkrétního případu, jaké údaje k řádné identifikaci pohledávky použít, přičemž 

míra detailnosti smluvního zachycení předmětu cese bude odviset od složitosti dlužnicko-

věřitelských vztahů, tak jako od charakteru transakce. S tím počítá i judikatura Nejvyššího 

soudu ČR, když připouští, že „lze v rovině hmotněprávní identifikovat pohledávku 

rozmanitým způsobem, zejména uvedením právní skutečnosti, na níž je založena, výší, 

splatností, případně i jinými skutečnostmi, včetně odkazu na event. titul, jímž byla přiznána“, 

avšak zdůrazňuje, že „vždy však tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou pohledávkou postupitele 

za týmž povinným“ 90. 

V běžných občanskoprávních vztazích, ve kterých věřitelé disponují pouze malým počtem 

pohledávek, tak i za předpokladu, že se bude jednat o cesi budoucí pohledávky, kdy nebude 

znám dlužník nebo konkrétní obsah budoucí pohledávky, bude obvykle identifikace 

pohledávky snadno proveditelná a nebude se muset jít do velikého detailu, když bude možné 

odkázat na základní prvky tvořící současnou nebo budoucí pohledávku a nebude vznikat 

problém zaměnitelnosti pohledávek věřitele stejného druhu za týmž nebo více dlužníky.  

Naproti tomu zejména ve finančních a obchodních kruzích bude nutno z důvodu mnohosti a 

zaměnitelnosti pohledávek, které v rámci obchodního styku neustále vznikají, často za účelem 

určitosti pohledávky odkázat ve smlouvě o cesi na detailní vlastnosti týkající se subjektu, 

objektu a obsahu cedované pohledávky. Tak připadá v úvahu vymezení okruhu subjektů, ze 

kterých může budoucí dlužník pocházet (podle geografického nebo jiného kritéria), tak jako 

konkrétní obsah pohledávky (časové lhůty dodání, platby, způsoby dopravy, označení, balení 

apod.) nebo vymezení původního titulu cedované pohledávky, včetně jeho předmětu plnění 

(konkrétní várka vyrobených produktů, které byly následně prodány).  

Zejména v případě cesí pohledávek na peněžitá plnění nemusí stačit odkaz pouze na věřitele a 

dlužníka nebo původní titul, když si je nutno uvědomit, že dluhovaná částka peněž se může 

                                                 
89 Rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 776/2004 
90 Rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 1242/2005 
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skládat z celé řady samostatných peněžitých pohledávek, které se v souladu s příslušným 

původním titulem stávaly postupně splatnými, a že ve smlouvě o cesi bude muset být 

vymezeno, z jakých konkrétních pohledávek se příslušná peněžní částka skládá91.  

5.2.3.4. Přípustnost určení pohledávky zprostředkovaně pomocí odkazu 

V souladu s výkladem v kapitole 5.2.1.4 připouští i česká judikatura, aby byla pohledávka 

identifikována zprostředkovaně odkazem na listinu, ze které lze objektivně určit pohledávku, 

která je předmětem cese92. V praxi tak bývá běžný odkaz na cedentem vydané faktury s 

uvedením jejich specifikace93, ale lze si představit i jiné dokumenty jako například dlužní 

úpisy (obsahující osobu dlužníka a předmět plnění) nebo například předávací protokoly 

vztahující se k původními titulu zakládajícímu pohledávku (obsahující osobu dlužníka a 

právní důvod pohledávky). 

5.3. Částečná cese 

V úvahu připadá také postoupit pouze část pohledávky, pokud tato je dělitelná. V takovém 

případě se cesionář stane věřitelem jedné části dluhovaného plnění a věřitelem zbylé části 

zůstane cedent. Taktéž připadá v úvahu oddělit od pohledávky vedlejší práva a postoupit na 

třetí osobu pouze pohledávku ze smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.  

Obecně je v právní teorii takováto částečná cese připouštěna94, v souvislosti s principem 

spravedlnosti cese však existují argumenty proti. Jedná se zejména o to, že zvýšení počtu 

věřitelů může znamenat podstatnou změnu závazku v neprospěch dlužníka, což se může 

například projevit dodatečnými náklady pro dlužníka na splnění jeho závazku, tak jako 

                                                 
91 Viz např. rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 1242/2005: „ke splnění požadavku určitosti právního 
úkonu ve smyslu § 37 odst. 1 ObčZ bylo nezbytné, aby z postupní smlouvy bylo nepochybné, která pohledávka, 
nezaměnitelná s jinými pohledávkami vyplývajícímu z leasingové smlouvy č. 61393, je předmětem cesse, zda se 
jedná o dlužné leasingové splátky, které konkrétní splátky, za jaké období a v jaké výši nebo se jedná o smluvní 
pokutu, resp. její část, nebo související úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené ČNB, 
event. části těchto pohledávek a v jaké výši“. 
92 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 899/2004: „Požadavku určitosti vymezení předmětu 
písemného 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 jakoukoli jinou listinu, pokud je její obsah natolik jednoznačný, že je z ní nade vši pochybnost 
patrno, o jakou pohledávku se jedná“. 
93 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 937/2003: „Smyslu dané úpravy se neprotiví, aby 
nezaměnitelná identifikace postupovaných pohledávek byla provedena i zprostředkovaně, např. právě odkazem 
na čísla postupitelových faktur s uvedením výše jednotlivých částek, označením čísla odběratelů a počtem 
dodaných kusů. Nepochybně právě prostřednictvím odkazu na jednotlivé faktury v účetnictví postupitele bylo 
možné (při dodržení požadavku na obsah faktur) docílit konečné identifikace dlužníka a povahy plnění, jehož 
úhrada byla takto fakturována“. 
94 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, H. 
Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 270 
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rizikem nejednotných soudních rozhodnutí, pokud každý z věřitelů může svou pohledávku 

žalovat samostatně95.  

V některých právních doktrínách (např. německé) však tato argumentace přijímána není, 

neboť se v nich vychází z premisy, že věřitel má právo plně nakládat se svým vlastnictvím a 

svou dělitelnou pohledávku postoupit pouze z části s tím, že pokud se dlužník tomuto chtěl 

vyvarovat, měl odpovídajícím způsobem upravit vzájemná práva a povinnosti s věřitelem při 

dohodě o původním titulu pohledávky96. V těchto doktrínách se pak uplatňují jako nezbytný 

korektiv zakazující fragmentaci pohledávky obecná pravidla o zákazu výkonu práva v rozporu 

s dobrými mravy, poctivým obchodním stykem a právními předpisy. 

5.3.1. Výhoda výslovné úpravy 

Neexistence jasné úpravy může způsobovat ekonomickou neefektivitu, když smluvní strany 

budou zohledňovat riziko nejistoty, že, pokud dojde k částečné cesi, není jasné, jakým 

způsobem jsou upravena vzájemné práva a povinnosti smluvních stran, a zvyšovat tak 

celkovou cenu transakce.  

Proto jak PECL, tak DFCR otázku částečné cese výslovně upravují tím, že stanoví pravidlo, 

podle kterého je postoupení části dělitelné pohledávky přípustné, avšak cedent je odpovědný 

dlužníkovi za jakékoliv zvýšené náklady, které tím dlužníkovi způsobí (čl. 11:103 PEC a čl. 

III. – 5:107 DFCR). DFCR přitom dále rozlišuje peněžité pohledávky, kde připouští cesi bez 

dalšího a pohledávky nepeněžité, u kterých je částečná cese přípustná, pokud je právo 

dělitelné a cese neučiní závazek dlužníka podstatně tíživější nebo pokud k ní dá dlužník 

souhlas.  

V úvahu pak pochopitelně připadá i možnost zakotvení úpravy opačné, podle které jdou 

dodatečné náklady způsobné v důsledku částečné cese k tíži dlužníka. 

5.3.2. Český právní řád: Neexistence výslovné úpravy 

V českém právním řádu neexistuje výslovná úprava částečné cese. Z judikatury a právní 

doktríny lze přitom odvodit, že je přípustná97.  

                                                 
95 Tak například v Common Law je vyžadováno, aby žalovali všichni věřitelé pohledávky, která byla rozdělena v 
důsledku cese na jednotlivé části; European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of 
Contracts; Contract and Third Parties, H. Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 271 
96 Dtto 
97 Viz např. rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1210/2004, sp. zn. 365/2002, sp. zn. 32 Odo 469/2005 
nebo „Jaké pohledávky lze postoupit?“, JUDr. Petr Čech, LL.M., Právní rádce, 12/2008 
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Přitom vzhledem k možnosti dlužníka skrze smluvní zákaz cese částečnou postupitelnost 

omezit, se lze domnívat, že se i český právní řád bude přiklánět k německé právní doktríně, 

podle které jdou dodatečné náklady částečné cese k tíži dlužníka. 

Česká právní doktrína v těchto případech dále aplikuje princip spravedlnosti cese, podle 

kterého je nepřípustná taková cese, při níž dojde k podstatnému zhoršení obsahu pohledávky a 

právního postavení dlužníka, a který představuje omezení volnosti štěpit pohledávku cesí na 

části98. Dále bude nutno brát také ohledy na obecný zákaz vykonávat právo v rozporu s 

dobrými mravy, popřípadě s pravidly poctivého obchodního styku, v kterémžto případě by 

byla částečná cese nepřípustná.  

Příkladem konkrétní aplikace těchto závěrů jsou některé judikáty (např. rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1210/2004) Nejvyššího soudu ČR, ve kterých se soud 

musel zabývat hranicemi přípustnosti částečné cese, když zvažoval zájem dlužníka na 

celistvosti pohledávky na straně jedné a zájem věřitelů na fragmentaci pohledávky za účelem 

zvýšení počtu věřitelů a podání návrhu na konkurs dlužníka na straně druhé. Nejvyšší soud v 

uvedených případech judikoval, že fragmentace pohledávky je nepřípustná, pokud je jejím 

cílem umělé zvyšování počtu věřitelů, aby šlo proti dlužníkovi podat návrh na konkurs 

dlužníka, a šikana dlužníka. 

5.4. Naturální a sporné pohledávky 

Naturální obligací rozumíme závazek, který je nežalovatelný, a to z důvodu, že se jedná o 

závazek, u kterého byla oprávněně vznesena námitka promlčení, nebo že mu zákon odpírá 

vynutitelnost formou výkonu rozhodnutí. Dále se k naturálním obligacím přiřazují závazky 

neplatné jen pro nedostatek formy, v případě jejichž splnění nelze plnění žádat z důvodu 

bezdůvodného obohacení zpět99. U sporné pohledávky pak existuje nejistota a spor ohledně 

některého z jejích prvků (subjekt, objekt, obsah).  

5.4.1. Historická pravidla zákazu cese sporných pohledávek 

Skutečnost, že je pohledávka sporná, se jakkoli nedotýká jejího charakteru relativního, 

jednostranného majetkového práva.  

Přesto v doktrínách některých právních řádů existují požadavky, aby pohledávky jednu nebo 

obě tyto vlastnosti neměly, mají-li být předmětem postupu. Tak ve Francii, narozdíl od 

                                                 
98 „Jaké pohledávky lze postoupit?“, JUDr. Petr Čech, LL.M., Právní rádce, 12/2008 
99 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl IV., str. 329 a n. 
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Německa, Rakouska nebo Švýcarska se historicky z obavy, že spekulanti budou skupovat 

nejisté a sporné pohledávky za málo peněž a za účelem vysokých zisků žalovat dlužníky, 

vyvinulo pravidlo, že cesionář nemůže od dlužníka žádat více, než kolik zaplatil cedentovi za 

pohledávku (§ 1699 Code civil). Ze stejného důvodu je neplatný postup pohledávky 

právníkovi nebo obdobné osobě, která je angažována u soudu, jenž projednává případ 

vymáhané pohledávky (§ 1597 Code civil nebo nař. § 1261 Codice civile). Obdobně se v 

oblasti Common-Law vyvinulo staré pravidlo, podle kterého „pouhé právo žaloby“ (mere 

right in action), zejména právo na náhradu škody ze smluvní nebo deliktní odpovědnosti, bylo 

nepostupitelné. Později se jeho postupitelnost připustila, ale pod podmínkou, že cesionář má 

na vymáhání pohledávky „ryzí obchodní zájem“ (genuine commercial interest)100. 

Naproti tomu v německé a rakouské právní doktríně se podobná pravidla nevyvinula a 

korekci společensky nevhodné aplikace institutu cese zajišťují obecná pravidla o souladu s 

právními předpisy a dobrými mravy. 

5.4.1.1. Český právní řád 

V českém právním řádu je v souladu s vývojem rakouské právní doktríny postup sporné 

pohledávky bez dalšího připuštěn101. V případě, že postoupená pohledávka neexistuje nebo 

nebude mít vymíněné vlastnosti, připadá v úvahu, aby se cesionář domáhal na cedentovi 

smluvní odpovědnosti102. 

                                                 
100 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, 
H. Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 268 a n. 
101 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1497  
102 Rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 899/2004: „ Případný spor o výši pohledávky, vycházející z 
námitky, že žalobkyně ve skutečnosti P. Š. žádné služby neposkytovala, nečiní smlouvu o postoupení pohledávky 
neplatnou, neboť i pohledávka, jejíž výše je sporná, může být předmětem postoupení; pokud se postupník v 
případě úplatného postoupení pohledávky nestal místo postupitele věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem, 
je chráněn ustanovením § 527 odst. 1 písm. a) ObčZ.“ 
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5.4.2. Naturální pohledávky 

Podmínka pro postoupení pohledávky spočívající v tom, aby pohledávka byla soudně 

vymahatelná nebo případně nepromlčená, je z hlediska principu spravedlnosti cese 

bezpředmětná, když soudně nevymahatelná nebo promlčená pohledávka zůstane takovou i 

navzdory postupu a dlužník tak nepřestane být chráněn. V právních řádech rakouské právní 

školy tak například obecný zákaz cese naturálních pohledávek neexistuje103. 

Opačný přístup lze odůvodnit právně-politickým rozhodnutím, aby se s některými skupinami 

pohledávek vůbec neobchodovalo (např. různé formy sociálních podpor apod.). Vzhledem k 

tomu, že tyto skupiny práv jsou obvykle zároveň příslušnými procesními předpisy vyjmuty ze 

soudního výkonu rozhodnutí, legislativně se zvolí řešení navázat zákaz cese těchto skupin 

pohledávek nikoli na jejich konkrétní vyjmenovaní, nýbrž na jejich obecné vymezení skrze 

jejich společnou vlastnost, jíž je právě vyjmutí z exekuce. Tak německá právní škola v § 400 

BGB zakotvuje pravidlo, podle kterého jsou pohledávky nepostupitelné v rozsahu v jakém 

jsou vyloučeny z exekuce.  

5.4.2.1. Český právní řád 

Český OZ následuje model německý, když § 525 odst. 1 věta druhá stanoví, že nelze cedovat 

pohledávku, pokud nemůže být postižena výkonem rozhodnutí. Právní doktrína pak z této 

skupiny naturálních pohledávek vylučuje práva promlčená, u nichž cesi připouští104. 

Předpokládaná úprava v NOZ tento zákaz ruší a přiklání se naopak k doktríně rakouské 

(§ 1686 odst. 2). 

5.5. Cese budoucí pohledávky 

Cese budoucí pohledávky je definována jako postoupení práva uskutečněné v přítomnosti, 

když cedované právo má vzniknout cesionáři teprve v budoucnu. Důsledkem této koncepce je 

to, že v případě modelu priority (viz kapitolu 4.1.4.1) se účinky cese, tedy převod vlastnictví k 

pohledávce, vztahují již k okamžiku uzavření smlouvy o cesi. V případě modelu notifikace, u 

kterého je přednost cesionáře před věřiteli cedenta stanovena podle okamžiku uzavření 

smlouvy (viz taktéž kapitolu 4.1.4.1), platí stejné závěry. To znamená, že se pohledávka 

okamžikem svého vzniku rovnou nachází v majetkové sféře cesionáře, aniž by se jakkoli 

                                                 
103 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl VI, str. 135: „Nežalovatelné pohledávky (§ 1432) mohou býti postoupeny, ale  
zůstanou nežalovatelnými“. 
104 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1501 
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vyskytovala v té cedenta. Ryzí model notifikace, ve kterém se okamžik převodu pohledávky, 

tak jako přednost cesionáře před věřiteli cedenta určí k okamžiku oznámení cese dlužníku, je 

pro využití institutu cese budoucích pohledávek nevhodná, když je pro výše uvedené účinky 

cese nutno navíc vyčkat, až pohledávka vznikne, dlužník bude určen a jeho notifikován.  

5.5.1. Možnosti využití  

Využití institutu cese budoucích pohledávek je všeobecné, přičemž uplatnění nachází zejména 

v obchodním styku, kdy jsou budoucí pohledávky postupovány za účelem poskytnutí zajištění 

nebo za účelem prodeje k získání okamžité likvidity. Specifické je její využití v rámci tzv. 

prodloužené výhrady vlastnického práva (viz níže kapitola 5.5.5). Spojen je dále s globální 

cesí, v rámci které je obvykle na subjekt poskytující financování postupován větší objem 

budoucích pohledávek, a to nejčastěji z provozní činnosti a za jedním ze dvou účelů 

uvedených výše. 

5.5.2. Odůvodnění  

Cese tohoto druhu byla všeobecně připuštěna na základě právně-teoretického rozboru a 

argumentace a dále na základě požadavků praxe, která postupování budoucích pohledávek 

bohatě využívá.  

5.5.2.1. Argumenty proti 

Z hlediska teoretické argumentace byl předně proti připuštění cese budoucí pohledávky 

namítán princip „nemo plus iuris“, když se argumentovalo, že neexistuje-li pohledávka, nemá 

věřitel právo na plnění a logicky ho pak jako takové ani nemůže postoupit s účinky ke dni 

uzavření smlouvy o postupu105. Z hlediska praktického se pak namítalo, že při spojení cese 

budoucích pohledávek s globální cesí vzniká abstraktní riziko kolidujících si nároků 

jednotlivých cesionářů a že se dopředu omezuje možnost věřitele disponovat s 

pohledávkou106. Existovaly dále obavy, že věřitel bude moci omezit svou ekonomickou 

svobodu postoupením všech nebo velké většiny svých budoucích pohledávek a omezit či se 

přímo zbavit nejen své ekonomické, nýbrž i osobní svobody107. Nevýhoda je spatřována také 

v tom, že je v důsledku připuštění cese budoucích pohledávek narušena právní jistota vztahů a 

třetí osoby jsou vystaveny riziku nejistoty ohledně skutečných finančních poměrů věřitele 

                                                 
105 Resp. k okamžiku uskutečnění aktu převedení pohledávky na cesionáře, jedná-li se o systém uplatňující 
nauku o titulu a modu (viz kapitola 4.1) 
106 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 463 
107 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, 
H. Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 271 
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(cedenta), protože nemohou mít jistotu, zda vůbec a které věřitelovy budoucí pohledávky jsou 

již postoupeny a které ne108. 

5.5.2.2. Argumenty pro 

Potřeby hospodářské a obchodní praxe si však postupně přípustnost cese budoucích 

pohledávek vynutily a učinily ji denním standardem na finančních a dalších trzích. Její 

výhody jsou spatřovány ve snížení transakčních nákladů pro smluvní strany, když se může 

rovnou přikročit k cesi a nikoli čekat případ od případu na vznik konkrétní pohledávky. Ze 

stejného důvodu je cesionář chráněn před náhlou změnou vůle cedenta, který se nemůže na 

poslední chvíli, poté, co pohledávka vznikne, rozhodnout cesi neuskutečnit. V případě 

globálních cesí budoucích pohledávek je pak umožněno cesionáři účinně kontrolovat míru 

zadlužení a investiční činnosti cedenta, když ten dopředu všechny nebo velkou část svých 

budoucích pohledávek postoupil na cesionáře a zbavil se tak možnosti je využít k dalším 

záměrům, ať již k inkasu a užití v rámci obchodního styku nebo k jejich postoupení třetí 

osobě a získání další likvidity, ať již formou úplatného postupu nebo poskytnutí pohledávky 

jako zajištění úvěru109.  

5.5.2.3. Postupné vypořádání se s argumenty proti 

Doktrína se s argumenty uplatněnými proti přípustnosti cese budoucích pohledávek postupně 

vypořádala. Tak z principu „nemo plus iuris“ existují přípustné výjimky (např. nabytí věci od 

nevlastníka při uzavření kupní smlouvy nebo upřednostnění cesionáře při vícenásobné cesi, 

který cesi oznámí dlužníku nejdříve110) a není tedy důvodu bezpodmínečně na tomto principu 

trvat i v tomto případě. K argumentu namítajícímu, že může dojít k omezení osobní a 

ekonomické svobody při postoupení veškerých nebo většiny budoucích pohledávek, se pak 

uvádí, že i takovéto jednání bude podléhat obecnému korektivu, aby bylo v souladu s dobrými 

mravy a právními předpisy, a že takovýto rozsah omezení ekonomické a osobní svobody 

člověka by za rozporný s dobrými mravy mohl být shledán. Konečně riziko kolidujících si 

nároků, tak jako právní nejistoty může být ošetřeno zavedením příslušného registru 

postoupených pohledávek (viz blíže kapitola 3.6.5) nebo judikatorně rozřešeno soudy, jak se 

tomu stalo např. v německém právním řádu. V právní doktríně tak převažují argumenty ve 

prospěch přípustnosti cese budoucích pohledávek nad těmi v její neprospěch, kterým je navíc 

možno se vyhnout s použitím vhodnějších a přiměřenějších prostředků. 
                                                 
108 Dtto 
109 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 464 
110 Viz kapitola 4.1 
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5.5.3. Pohledávka již existuje, avšak věřitelem není cedent 

Od cese budoucí pohledávky, jak je definovaná výše, je však nutno odlišit cesi pohledávky, 

která sice existuje, avšak dosud nenáleží cesionáři. V takovém případě vzniká otázka, zda lze 

vůbec cesi uskutečnit a pokud ano, k jakému okamžiku určit její účinky.  

5.5.3.1. Existentní pohledávka v kauzálním modelu 

V případě kauzálního modelu (viz kapitola 4.1.3) vzniká problém v tom, že k okamžiku 

uzavření smlouvy o cesi a tedy účinkům cese cesionář pohledávku nevlastní, přičemž ale tato 

pohledávka zároveň existuje a vyskytuje se v majetku třetí osoby. Smlouva o cesi uzavřená 

bez jakékoliv podmínky by v takovém případě byla nesplnitelná, nemohla by vyvolat 

zamýšlené právní účinky a cedent by odpovídal cesionáři za to, že na něj žádnou pohledávku 

nepřevedl. Ovšem lze uvažovat, že pokud by se smlouva o cesi sjednala pod odkládací 

podmínkou budoucího nabytí pohledávky cesionářem, splnitelná by byla, avšak účinky cese 

by se nemohly vázat na uzavření smlouvy o cesi, nýbrž na okamžik následující po nabytí 

pohledávky cesionářem. Pak by se pohledávka ocitla nejprve na určitý časový okamžik podle 

obsahu odkládací podmínky v majetku cedenta, ze kterého by pak byla převedena v souladu 

se smlouvou o cesi do majetku cesionáře.  

Výše uvedenou cesi pod odkládací podmínkou tak lze pokládat za uskutečnitelnou, její 

nevýhoda ovšem spočívá v tom, že pokud by se cedent v mezidobí od uzavření smlouvy o 

cesi do okamžiku účinnosti odkládací podmínky dostal do konkursního řízení, nebyl by 

cesionář chráněn před věřiteli cedenta, neboť pohledávka by se k okamžiku účinků 

konkursního řízení vyskytovala po právu v cedentově majetkové sféře.  

5.5.3.2. Existentní pohledávka v abstraktním modelu 

V případě abstraktního modelu (viz kapitola 4.1.3) je situace teoreticky snazší v tom, že 

smlouva o cesi představuje pouze obligačně-právní závazek, zatímco teprve aktem převodu 

pohledávky dochází ke změně vlastnictví pohledávky. Tedy smlouva o cesi pohledávky, která 

existuje, avšak nenáleží cedentovi, může být uzavřena bez jakékoliv další podmínky, avšak 

cedent může učinit akt převodu pohledávky teprve poté, co pohledávku nabude. Účinky cese 

se tak budou vztahovat k okamžiku uskutečnění aktu převodu pohledávky a důsledky (např. z 

hlediska konkurzu) budou stejné jako v kapitole 5.5.3.1 výše, když pohledávka postupně 

projde majetkovou sférou třetího, cedenta a cesionáře. 

5.5.4. Zvýšené požadavky na určitost  
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V případě budoucích pohledávek existují zvýšené nároky na určitost vymezení pohledávky ve 

smlouvě o cesi (případně aktu převodu pohledávky) z toho důvodu, že nemusí být známé 

všechny prvky cedované pohledávky, pomocí kterých ji lze jednoznačně identifikovat. Je 

proto třeba podle konkrétních okolností vymezit předmět cese pomocí všech dostupných 

informací o budoucím právním vztahu a to tak, aby nemohl být zaměnitelný se vztahem 

jiným. V podrobnostech se odkazuje na kapitolu 5.2, ve které je pojednáno o požadavku na 

určitém vymezení pohledávky.  

5.5.5. Prodloužená výhrada vlastnického práva 

V obchodních kruzích je běžné, že si dodavatel zboží vymíní nejen standardní výhradu 

vlastnického práva, nýbrž že si navíc nechá od odběratele jako zajištění postoupit jeho 

budoucí pohledávky za prodej jím dodaného zboží, se kterým jako vlastník zboží vysloví 

souhlas. Této praxi se říká tzv. prodloužená výhrada vlastnického práva111 a je postavena 

právě na přípustnosti postupu budoucích pohledávek. Přičemž ačkoli nemusí být okamžitě 

znám dlužník, vzhledem k tomu, že je znám předmět plnění (úhrada kupní ceny) a původní 

titul pohledávky (kupní smlouva na prodej vymezeného zboží) je v zásadě snadná i určitá 

identifikace postupované pohledávky.  

5.5.5.1. Výhody prodloužené výhrady vlastnického práva 

Výhoda prodloužené výhrady vlastnického práva je pro dodavatele zřejmá: do doby úhrady 

kupní ceny zůstává vlastníkem jím dodaného zboží a navíc má zajištěno, že z titulu 

zajišťovací cese bude mít k pohledávce odběratele z obchodního styku přednost před 

ostatními věřiteli. 

5.5.5.1.1. Nevýhoda modelu ryzí notifikace 

Přitom zde se jasně ukazuje nevýhoda modelu ryzí notifikace (viz kapitola 4.1.4.1), v němž 

jsou účiny cese podmíněny tím, aby byl dlužník notifikován. Bez ohledu na to, že dlužník 

obyčejně nebude dopředu znám, je často v zájmu stran, aby třetí osoby o prodloužené výhradě 

nevěděly, dlužníci odběratele platili přímo jemu a dodavatel jako cesionář z titulu zajišťovací 

cese zůstal v pozadí. Model notifikace však takovéto aranžmá neumožňuje, když cesionář-

dodavatel je nucen notifikovat dlužníky cedenta-odběratele, neboť notifikace je podmínka 

účinnosti cese a přednosti cesionáře před ostatními věřiteli cedenta, o níž jde především. 

5.5.5.2. Vztah k globální cesí 

                                                 
111 K výhradě (a nabytí) vlastnictví v obchodním právu, JUDr. Petr Čech, LL.M., Právní Rádce 09/07 
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Prodloužená výhrada vlastnického práva je v rámci rozvinutých a komplikovanějších 

obchodních transakcí kombinována s globální cesí, kdy dodavatel kontinuálně dodává větší 

množství zboží, z jehož prodeje vzniká velký počet pohledávek, které jsou jako balík dopředu 

postupovány na dodavatele. 

Vedle toho však dochází k situacím, kdy jsou tyto dva instituty v konfrontaci, neboť si 

konkurují nároky cesionáře z titulu globální cese (např. financující instituce) a cesionáře z 

titulu prodloužené výhrady vlastnického práva (typicky dodavatel). Rozbor této problematiky 

je uveden v kapitole 5.6 níže. 

5.5.6. Úprava v PECL, DFCR 

Jak Evropské principy smluvního práva, tak i Návrh společného referenčního rámce věnují 

problematice cese budoucích pohledávek zvýšenou pozornost, která odráží současné bohaté 

využití tohoto institutu a nezbytnost jasné úpravy pro vyloučení možné právní nejistoty a 

možných následků z ní vyplývajících (zvýšené transakční náklady,  nejednotnost judikatury). 

5.5.6.1. PECL 

Článek 11:102(2) PECL stanoví, že budoucí právo na základě existující nebo budoucí 

smlouvy může být postoupeno, pokud v okamžiku, kdy vznikne, nebo později dle dohody 

stran, může být identifikováno jako pohledávka, která je předmětem cese. V návaznosti na to 

čl. 11:202(2) PECL určuje, že postup budoucí pohledávky je mezi cedentem a cesionářem z 

hlediska obligačně-právního účinný pod podmínkou vzniku pohledávky, a to k okamžiku 

dohody o cesi nebo k okamžiku pozdějšímu, pokud si to strany dohodnou. Jak vymezeno výše 

(viz kapitola 4.1.5.3) přestože je PECL postavený na modelu notifikace, právě v zájmu 

hospodářské užitečnosti institutu stanoví ve svém čl. 11:401(3) prioritu cesionáře před věřiteli 

cedenta k pohledávce podle okamžiku účinků cese dle čl. 11:202.  

5.5.6.2. DFCR 

DFCR upravuje problematiku cese budoucích pohledávek obdobně (viz čl. III. – 5:106 

„Budoucí a nespecifikovaná práva“ a čl. III. – 5:114 „Okamžik účinnosti cese“) s tím 

rozdílem, že DFCR je vystavěn na modelu priority (viz kapitola 4.1.4.1) a okamžik účinnosti 

cese budoucí pohledávky tak nastává dohodou o cesi. K tomuto okamžiku požívá cesionář 

přednosti před věřiteli cedenta, aniž by bylo potřeba stanovit jakoukoli výjimku. 

5.5.6.3. Shrnutí 
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Lze shrnout, že PECL umožňuje cesi budoucí pohledávky, přičemž, přestože je postavený na 

modelu notifikace, zároveň řeší možný střet cesionáře a věřitelů cedenta podle okamžiku 

uzavření dohody o cesi. Pro DFCR platí stejné závěry s tím rozdílem, že u něj není třeba 

stanovovat výjimku jako u PECL, neboť je rovnou postavený na modelu priority. Oba 

mezinárodní dokumenty představují trend upravit výslovně cesi budoucích pohledávek a 

zakotvit ji v příslušném civilním kodexu. 

5.5.7. Český právní řád 

V českém právním řádu výslovná úprava cese budoucí pohledávky chybí, nicméně právní 

doktrína112 a judikatura113 ji připouští. Navrhovaná úprava NOZ v tomto směru obsahuje 

změnu zavádějící přípustnost globální cese (viz níže), v rámci které se připouští i postoupení 

budoucí pohledávky (§ 1692 NOZ).  

5.6. Globální cese 

Při globální cesi dochází k postoupení většího množství pohledávek „en bloc“, jako jednoho 

balíku. Její přípustnost je všeobecně přijímána a v praxi bohatě uskutečňována. Tak DFCR s 

ní počítá v čl. III. – 5:106 „Budoucí a nespecifikovaná práva“, obdobně je, jak výše uvedeno, 

výslovně připuštěna v NOZ. Výhoda globální cese spočívá v její praktičnosti, kdy nedochází 

k samostatným cesím jednotlivých pohledávek, nýbrž k jednorázovému převodu jednoho 

celku obsahujícího velké množství samostatných pohledávek. Postupovaný soubor se přitom 

může také zčásti nebo zcela skládat z pohledávek budoucích. Situaci lze přirovnat k převodu 

jmění nebo podniku, v rámci kterého není třeba převádět každé jednotlivé aktivum, nýbrž se 

uzavírá jedna smlouva všechna aktiva zahrnující.  

Ovšem tak jako mohou v praxi vznikat spory, která aktiva do převáděného jmění nebo 

podniku, případně jejich částí, patří a která ne, tak stejně v případě globální cese mohou 

vznikat a vznikají obtíže jak určit, které konkrétní pohledávky do postoupeného balíku patří. 

V tom spočívá veliká překážka uskutečňování globální cese, kterou je požadavek na 

dostatečně určitém vymezení předmětu cese a s tím spojené riziko neplatnosti celé smlouvy. 

                                                 
112 Viz např. Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 
2008, str. 1497 nebo „Jaké pohledávky lze postoupit?“, JUDr. Petr Čech, LL.M., Právní rádce, 12/2008 
113 Viz např. rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 2529/2007: „ Námitka dovolatelky, že postoupit lze 
pouze pohledávku existující, není s to přípustnost dovolání založit. Soudní praxe (srov. usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 19. 7. 2006, sp.zn. 29 Odo 1435/2005) i právní teorie (srov. např. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, 
M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 1413) jsou 
zajedno v tom, že předmětem postoupení může být i pohledávka budoucí, tj. taková, která v době uzavření 
postupní smlouvy ještě neexistuje a má vzniknout teprve v budoucnu. K postoupení je způsobilá i pohledávka, 
jejíž existence je sporná, i pohledávka, jejíž vznik je vázán na splnění podmínky. Okamžik postupu budoucí 
pohledávky je totožný s okamžikem, kdy pohledávka vznikne.“ 
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Stejně jako v případě budoucích pohledávek tak existuje zvýšený požadavek na určitost 

právního úkonu, přičemž vzhledem k tomu, že předmětem cese je vlastně soubor pohledávek, 

je navíc potřeba, aby z vymezení tohoto souboru šlo jednoznačně odvodit, která pohledávka 

do něj patří a která nikoliv. 

5.6.1. Odlišení od rámcových smluv 

Je potřeba zdůraznit, že v rámci globální cese se účinky postoupení vztahují ke všem 

pohledávkám obsaženým v postupovaném souboru, a to ke stejnému okamžiku. Globální cesí 

se tedy upravují majetkové poměry týkající se každé z pohledávek z cedovaného souboru, kdy 

k okamžiku účinnosti cese přecházejí z majetkové sféry cedenta do sféry cesionáře. Smlouva 

o globální cesi, resp. akt převodu souboru pohledávek, obsahuje výslovnou vůli smluvních 

stran převést soubor pohledávek. Tím se globální cese odlišuje od různých druhů rámcových 

smluv, které pouze vymezují podle jakého mechanismu budou postupně postupovány 

jednotlivé pohledávky.  

5.6.2. Možnosti využití 

Globální cese je využívána zejména v obchodních kruzích, a to za účelem tzv. sekuritizace, 

poskytnutí zajištění nebo úplatného postoupení a získání likvidity. Jak vymezeno výše (viz 

kapitola 5.5.5.2) je globální cese kombinována s cesí budoucích pohledávek. Tak je tomu 

zejména v případech faktoringu, kdy cedent obdržel financování pro svou provozní nebo 

investiční činnost a jako zajištění nebo jako protihodnotu převedl na financujícího cesionáře 

určitou skupinu nebo všechny ze svých budoucích pohledávek z obchodního styku.  

5.6.3. Střet globální cese a prodloužené výhrady vlastnického práva 

V takovém případě však může dojít k situaci, kdy podnikatel postoupil budoucí soubor svých 

pohledávek z obchodního styku na financující subjekt, zatímco následně uzavře s 

dodavatelem kupní smlouvu na zboží určené k dalšímu prodeji, v níž si prodejce sjedná 

prodlouženou výhradu vlastnického práva. Vznikne-li podnikateli pohledávka z prodeje 

dodavatelova zboží, dojde ke střetu nároku financujícího subjektu z titulu globální cese a 

nároku dodavatele z titulu prodloužené výhrady vlastnického práva. Uvedená konfrontace 

obou nároků je přitom v praxi o to nevyhnutelnější, pokud není zajištěna dostatečná publicita 

postoupených pohledávek, aby třetí osoby mohly dopředu posoudit, zda protistrana ve 

smluvních jednáních již nepostoupila své pohledávky na další subjekt, a na smlouvu 

nepřistoupit. 

5.6.3.1. Teoretická řešení 
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Teoretické rozřešení je možné dvojí. Buď lze v souladu s principem „prior tempore potior 

iure“ prioritu přiznat tomu cesionáři, který smlouvu o cesi, resp. akt převodu pohledávky, 

učinil nejdříve, nebo lze tento princip v zájmu spravedlivějšího uspořádání poměru mezi 

stranami nahradit pravidlem jiným. 

Princip priority je v zájmu financujícího subjektu, který globální cesi uskutečnil v čase 

nejdříve. Opačné pravidlo by naopak upřednostnilo dodavatele, který si vymínil prodlouženou 

výhradu vlastnického práva později než byla uzavřena globální cese.  

Opuštění principu priority lze odůvodnit tím, že, pokud je dodavatel ochoten prodat zboží 

pouze pod prodlouženou výhradou vlastnického práva, což je v praxi běžné, je trvání na 

přednosti dřívějšího globálního cesionáře v rozporu s dobrými mravy a poctivým obchodním 

stykem. Nebude totiž jakkoli v zájmu podnikatele informovat dodavatele o již učiněné dohodě 

o globální cesi, když by pak hrozilo neuskutečnění transakce, a naopak podnikatel bude v 

zájmu nákupu zboží nucen na podmínku prodloužené výhrady vlastnického práva přistoupit.  

Pak je ale podnikatel objektivními okolnostmi (koupí zboží nezbytným pro provozní činnost 

podniku) nucen porušit svůj smluvní závazek buď vůči financujícímu subjektu, jestliže by 

pohledávka byla inkasována, ať již právem či nikoli, dodavatelem, nebo vůči dodavateli, 

pokud by se věřitelem pohledávky stal financující subjekt. Doktrína právě v této absenci 

volby a nevyhnutelnosti porušení smlouvy o cesi s jednou nebo druhou stranou spatřuje 

rozpor s dobrými mravy a poctivým hospodářským stykem114. 

5.6.3.2. Ekonomická analýza 

V rámci ekonomické analýzy lze opuštění principu priority odůvodnit tím, že dodavatel je v 

odlišné situaci než financující subjekt, když prodloužená výhrada vlastnického práva a k ní se 

vztahující cese pohledávky z obchodního styku je přímo navázaná na konkrétně dodavatelem 

prodanou věc. V případě, že by nebyl respektován zájem dodavatele na účinnosti prodloužené 

výhrady vlastnického práva, hrozilo by zvýšení ceny transakce, která by nově zohledňovala 

riziko přednosti financujícího subjektu k pohledávce odběratele, a snížení optimální alokace 

zdrojů na trhu pohledávek. 

Uvádí se dále, že je vhodné, aby bylo umožněno podnikateli-odběrateli smluvit prodlouženou 

výhradu vlastnického práva a získat tak možnost de facto koupit zboží na úvěr, když v 

budoucnu možné nároky z odpovědnosti za vady lze pak řešit mezi smluvními stranami 

                                                 
114 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, 
H. Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 280 
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rovnou formou zápočtu vzájemně dluhovaných částek a docílit tak nižších transakčních 

nákladů než s použitím třetího subjektu poskytujícího finance nejprve odběrateli a pak 

dodavateli115. 

5.6.3.3. Řešení v německém právním řádu 

Německá judikatura určila, že v případě konfrontace nároku financující banky k pohledávce z 

titulu globální cese a nároku dodavatele z titulu prodloužené výhrady vlastnického práva, má 

prioritu nárok dodavatele, i přesto, že k sjednání cese došlo později než s financující bankou. 

Argumentace je přitom postavena na tzv. „Vertragbruchtheorie“ pracující s kritériem dobrých 

mravů, jak rozebráno výše. Stejné závěry přitom odvozují německé soudy v případě 

financující faktoringové společnosti poskytující tzv. nepravý, regresní faktoring, neboť se 

podle názoru soudců jedná ve skutečnosti o úvěrování, jako v případě banky. Naopak u 

pravého, bezregresního faktoringu, pak platí princip priority116. 

5.6.3.4. Možná výhoda principu registru 

Zdůrazňuje se, že v případě existence příslušného veřejného registru postoupených 

pohledávek by bylo možno uvedenou problematiku řešit ve všech případech principem 

priority podle časové souslednosti dohod o cesi. Argumentace kritériem dobrých mravů, jak je 

vymezena výše, totiž vychází z toho, že podnikatel je nucen přistoupit na podmínku 

prodloužené výhrady vlastnického práva a nebude dodavateli sdělovat, že již je ve smluvním 

vztahu s financující bankou, na kterou globální cesí postoupil své pohledávky z obchodního 

styku. Existoval-li by však adekvátní veřejně přístupný registr, každý subjekt by si mohl a 

musel před cesí ověřit, zda předmět zamýšlené cese není již postoupen jinému cesionáři. Tak 

by nevznikaly jakékoli pochybnosti o stavu věci a argument porušení dobrých mravů a 

poctivého obchodního styku by nebyl uplatnitelný, neboť by podnikatel již nebyl v situaci 

předešlou cesi zamlčet, když by jím postoupené pohledávky byly zaneseny ve veřejném 

registru117.  

Zavedení registru a důsledné určování priority cesí podle času jejich uskutečnění by však 

mohlo způsobit, že by dodavatelé nebyli ochotní odběratelům, kteří již své pohledávky 

postoupili globální cesí financujícímu subjektu, prodat své zboží. To by mohlo mít negativní 

                                                 
115 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 480 
116 Dtto 
117 Dtto  
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vliv na trh s pohledávkami a nemohly by se uplatnit ekonomické argumenty vymezené v 

kapitole 5.6.3.2 výše. 

5.6.4. Český právní řád 

Česká právní doktrína globální cesi připouští118. Z hlediska platné právní úpravy s ní OZ ale 

výslovně nepočítá. Taktéž je přípustnost globální cese potvrzena judikaturou Nejvyššího 

soudu ČR119.  

Lze se však domnívat, že české soudy budou na dostatečně určité vymezení pohledávek klást 

zvýšené nároky, když dle judikatury Vrchního soudu v Praze, jíž cituje i Nejvyšší soud, je 

obecná forma odkazů, jako např. „všechny pohledávky z obchodního styku“ bez bližší 

specifikace považována za nedostatečnou120. Podobný odkaz se ale z praktického hlediska zdá 

být účelný v případech, kdy by se cedent rozhodl ukončit svou činnost a měl by zájem převést 

veškeré své pohledávky na jiný subjekt. Přípustnost vymezení skupiny pohledávek jako 

předmětu cese však lze v judikatuře Nejvyššího soudu ČR každopádně nalézt. Podmínkou je, 

aby bylo z identifikačních znaků účastníky zvolených nepochybné, které pohledávky jsou 

předmětem cese121. 

Dodává se, že by bylo v rozporu s potřebami hospodářské praxe a právně-teoretickými 

východisky o dostatečné identifikaci předmětu cese (viz kapitola 5.2) trvat na tom, aby při 

vymezení postupovaného souboru pohledávek byla uvedena vždy nominální výše nebo jiný 

jedinečný prvek každé jednotlivé pohledávky tvořící součást postupovaného souboru. Takové 

interpretaci české judikatury by se měla česká právní doktrína vyhnout, když judikatura 
                                                 
118 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1497 
119 Viz např. rozh. Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 293/2002: „Obecně lze k této otázce uvést, že 
způsobilým předmětem cesse jsou i pohledávky, které mají vzniknout teprve v budoucnu (budoucí pohledávky) a 
že dohoda o postoupení pohledávek může zahrnovat též větší počet pohledávek (generální resp.globální cesse). 
Ovšem i v těchto případech platí požadavek dostatečné určitosti při vymezení postupovaných pohledávek ve 
smyslu § 37 odst. 1 obč. zák., a to takovým způsobem, aby ze smlouvy bylo jednoznačně a bez 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, uveřejněné v časopise Obchodní právo č. 6/2000 na str. 
22).“ 
120 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 9 Cmo 856/99: „Jednou z podmínek platnosti smlouvy o 
postoupení pohledávky je skutečnost, že pohledávka převáděná na postupníka je výslovně identifikovaná a 
postupník již ze samotného textu smlouvy ví, o kterou pohledávku se jedná a kdo je z ní zavázán. Tato podmínka 
je mj. důležitá z toho důvodu, aby postupník případně mohl pohledávku, jejímž majitelem se stal, neprodleně 
soudně vymáhat. V daném případě předmětná smlouva tuto podmínku nesplňuje a je pro neurčitost právního 
úkonu dle § 37 odst. 1 obč. zákoníku neplatná, neboť ze smluvního ustanovení, podle kterého jsou předmětem 
postoupení „veškeré pohledávky“, nemůže být postupníkovi zřejmé, že předmětem převodu je předmětná 
pohledávka - nárok na zaplacení 200 939 Kč s příslušenstvím vůči žalovanému, který M.S. vznikl, dle tvrzení v 
žalobě, účetní operací žalovaného provedenou bez platebního příkazu klienta. 
121 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 1433/2006: „Smlouva o postoupení více pohledávek je 
určitá i v případě, že neobsahuje výčet všech převáděných pohledávek, pokud je z účastníky zvolených 
identifikačních znaků nepochybné, které pohledávky (nezaměnitelné s jinými) jsou předmětem cese.“ 
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Nejvyššího soudu sama stvrzuje, že zákon žádné požadavky na identifikaci pohledávky při 

cesi neklade a je na smluvních stranách, jaké prostředky k identifikaci pohledávky zvolí (viz 

kapitola 5.2.3).  

5.6.4.1. Navrhovaná úprava v NOZ 

NOZ potvrzuje dosavadní judikatorní vývoj a výslovně zavádí pozitivně právní úpravu 

globální cese ve svém § 1692122. V něm jednak výslovně připouští postoupení souboru 

pohledávek, jak zní i nadpis paragrafu, jednak v textaci tohoto paragrafu zdůrazňuje 

požadavek dostatečného určení souboru pohledávek.  

5.7. Solidární charakter předmětu cese 

Vychází se z právně-teoretického předpokladu, že solidární závazky, ať již aktivního nebo 

pasivního charakteru, jsou tvořeny tolika právními vztahy, kolik je solidárně zavázaných 

subjektů. Tyto jednotlivé právní vztahy jsou pak spojeny totožností plnění, které musí být 

kvalitativně (co do druhu), ale nikoli kvantitativně shodné123. Toto pojetí solidarity jako 

mnohosti právních vztahů, které jsou vzájemně samostatné s výjimkou totožného plnění či 

předmětu plnění, má pak důsledky z hlediska změny jejich subjektů. 

5.7.1. Cese a pasivní solidarita 

Za výše uvedených předpokladů se pokládá za přípustné, aby věřitel postoupil svou 

pohledávku pouze za jedním ze solidárně zavázaných dlužníků. Tím pak vzniká situace, kdy 

cedent zůstává věřitelem dlužníků nepostoupených a cesionář věřitelem postoupeného 

dlužníka. Mezi solidárními dlužníky v důsledku cese dojde k té změně, že zatímco zbývající 

nepostoupení dlužníci zůstanou zavázání solidárně i nadále, závazek postoupeného dlužníka 

bude mít charakter závazkového právního vztahu jednoduchého124. Cesionář tak bude moci 

žádat plnění pouze od postoupeného dlužníka, cedent od kteréhokoliv ze zbývajících 

solidárně zavázaných dlužníků. Plnění jednoho z povinných, ať již postoupeného dlužníka 

cesionáři nebo jedním ze zbývajících solidárních dlužníků cedentovi, pak způsobí zánik všech 

závazků, neboť dojde ke splnění předmětu plnění, který byl u všech závazků shodný.  

V případě, že cesionář v důsledku splnění závazku přijde k újmě, například pokud splní 

cedentovi závazek jeden z nepostoupených dlužníků a pohledávka cesionáře za postoupeným 

                                                 
122 § 1692 NOZ: „Postoupit lze i soubor pohledávek, ať již současných nebo budoucích, je-li takový soubor 
pohledávek dostatečně určen“ 
123 Solidární závazky, Lavický, P., 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 15 a n. 
124 Solidární závazky, Lavický, P., 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 63 
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dlužníkem zanikne, aniž by byla honorována, připadá v úvahu možné dosažení nápravy z 

titulu smluvní odpovědnosti cedenta cesionáři. 

Zdůrazňuje se dále, že ačkoli v důsledku cese již nemusí být všichni dlužníci solidárně 

zavázaní, zůstává mezi nimi nedotčen vnitřní poměr určující podíl každého z nich na závazku 

a případně navazující rozvrhový regres. Tento závěr vychází z principu spravedlnosti cese. 

Kdyby totiž postoupený dlužník splnil celý závazek cesionáři a nemohl se přitom domáhat na 

zbývajících solidárně zavázaných náhrady odpovídající jejich podílu na závazku, musela by 

taková cese být pokládána za nedovolenou z důvodu podstatného zhoršení postavení 

postoupeného dlužníka125. 

5.7.2. Cese a aktivní solidarita 

V případě změny spočívající v postoupení pohledávky jedním ze solidárních věřitelů na třetí 

osobu zůstává oproti výše uvedenému případu cese pasivně-solidárního závazku počet 

věřitelů stejný, přičemž nedochází ani k rozhojnění počtu právních vztahů. Cesionář se tak 

stane namísto cedenta solidárně oprávněný s ostatními věřiteli, přičemž vstoupí do právního 

vztahu ve stavu, v jakém se nachází k okamžiku cese126. Právní poměry mezi solidárními 

věřiteli se pak budou řídit příslušným právním důvodem, který zakládá solidární charakter 

závazku, a příslušnými pravidly, která upravují aktivně solidární závazky127. 

5.7.3. Český právní řád 

Judikatura Nejvyššího soudu stvrzuje výše uvedené závěry, přičemž vychází z teorie 

mnohosti právních vztahů existujících v rámci solidárních závazků a připouští cesi pasivně-

solidární pohledávky s tím, že cesionář se může domáhat plnění pouze na postoupeném 

dlužníku a nikoli i na ostatních dlužnících128. 

                                                 
125 Solidární závazky, Lavický, P., 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 64 
126 Jednání solidárně oprávněného spočívající v cesi pohledávky na třetí osobu ani nekoliduje se zásadou, že 
jednání jednoho ze solidárně zavázaných nebo oprávněných nemůže zhoršit či zlepšit právní postavení ostatních 
solidárních dlužníků nebo věřitelů, neboť cesí se právní postavení věřitelů vůbec nemění (viz Solidární závazky, 
Lavický, P., 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 26). 
127 Solidární závazky, Lavický, P., 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, str. 64 
128 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1162/2006: „ V právní teorii [srov. např. 1) Rouček, F., 
Sedláček, J. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému. Díl čtvrtý. Praha 1936, s. 221-222; 
2) Češka, Z., Kabát, J., Ondřej, J., Švestka, J. Občanský zákoník, Komentář, Díl I, Praha: Panorama, 1987, s. 
256-259; 3) Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol.: Občanský zákoník, Komentář, 9. vydání, Praha: C. H. 
Beck, 2004, s. 741; 4) Lavický, P. Solidární závazky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004] převažuje názor, s 
nímž se Nejvyšší soud ztotožňuje, podle kterého se solidární závazky jednotlivých dlužníků mohou lišit co do 
obsahu (opačně Knapp, V. Splnění závazků a jiné způsoby jejich zániku. 1. vydání. Praha: NČSAV, 1955, s. 96-
97), právního důvodu svého vzniku i zániku. Jediným, co závazky jednotlivých solidárně zavázaných dlužníků 
spojuje, je identita plnění, resp. předmětu plnění. V případě pasivní solidarity proto existuje tolik právních 
vztahů, kolik je dlužníků (opačný názor, dle něhož jde pouze o jediný právní vztah s pluralitou subjektů, vyslovil 
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Cese aktivně-solidární pohledávky by v souladu s teoretickými východisky přijatými 

Nejvyšším soudem měla být taktéž připuštěna a řešena v souladu s výkladem podaným v 

kapitole 5.7.2 výše. Shodné závěry pro jak pasivní, tak aktivní solidaritu by pak z hlediska 

možné cese měly taktéž platit v režimu NOZ.  

5.8. Vedlejší práva 

Jak uvedeno v kapitole 5.1, přechází při smluvní cesi pohledávka na cesionáře ve stavu, v 

jakém se nacházela k okamžiku cese, přičemž na cesionáře vedle pohledávky samotné 

přechází nebo by měla přejít také další práva vztahující se k pohledávce. Tato práva lze 

klasifikovat do tří kategorií. 

5.8.1. Příslušenství pohledávky a akcesorická vedlejší práva 

První skupina obsahuje příslušenství pohledávky, jako jsou smluvní úroky, úroky z prodlení 

nebo jiné obdobné finanční sankce spojené s neplněním dlužníka. Charakteristickým znakem 

kategorie je, že se jedná o práva, která u pohledávek pravidelně vznikají.  V úvahu připadá 

jejich oddělené postoupení nezávisle na pohledávce, jejíž příslušenství tvoří. 

Druhou skupinou jsou práva akcesorická, která jsou zajišťovací povahy zvyšující právní 

jistotu věřitele, že jeho pohledávka bude honorována. Sem se řadí zejména zástavní právo, 

ručení, bankovní záruka, smluvní pokuty nebo zajišťovací převod práva. Tato práva jsou 

samostatně postupitelná, pouze pokud ztratí svůj akcesorický charakter a stanou se 

samostatným majetkovým právem nezávislým na existenci zajišťované pohledávky (např. 

vznikne-li právo na smluvní pokutu). V souvislosti s výše uvedeným vzniká otázka účinnosti 

cese vůči třetím osobám poskytujícím zajištění. Řešení pak spočívá obvykle v tom, že cesí 

přecházejí zajišťovací práva na cesionáře, avšak cedent má za povinnost tuto skutečnost 

notifikovat příslušné třetí osobě, aby byl přechod akcesorického práva vůči ní účinný. 

                                                                                                                                                         
V. Knapp v práci citované výše). Z uvedených závěrů plyne, že není důvodu, aby změna v osobě věřitele ve 
vztahu k jednomu ze solidárních spoludlužníků v důsledku postoupení pohledávky za tímto spoludlužníkem měla 
bez dalšího dopad do relativně samostatných právních vztahů mezi věřitelem (postupitelem) a ostatními 
(„nepostoupenými“) spoludlužníky. Postoupí-li proto věřitel svou pohledávku za jedním z více solidárně 
zavázaných spoludlužníků, stává se postupník věřitelem pouze ve vztahu k tomuto dlužníkovi, kdežto ostatní 
spoludlužníci jsou i nadále zavázáni (k témuž plnění) postupiteli. Vztahy mezi spoludlužníky (podíly na dluhu, 
regres) zůstávají cessí nedotčeny. Závazek všech spoludlužníků zaniká uspokojením kteréhokoliv věřitele jeho 
dlužníkem. Mezi věřiteli nejde o solidaritu, proto každý z nich může vymáhat plnění jen od svého dlužníka. Ke 
shodným závěrům dospěla i předválečná judikatura (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29. ledna 1936, 
sp. zn. Rv I 339/34, uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí nejvyšších stolic soudních Čs. republiky, kterou uspořádal 
Dr. F. Vážný, pod číslem 14894) a vychází z nich i převážná část současné právní teorie [srov. opět výše 
uvedená díla ad 2), s. 258; ad 3), s. 741 a 767 a ad 4), s. 61-64]“ 
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Lze shrnout, že práva první a druhé kategorie díky své akcesorické povaze přecházejí na 

cesionáře spolu s postoupenou pohledávkou bez dalšího. Toto pravidlo je přitom obyčejně 

přímo normováno v platném právu dané jurisdikce. 

5.8.2. Vedlejší práva abstraktní povahy 

Třetí kategorii však představují práva, která s pohledávkou úzce souvisí, ale nejsou 

akcesorické povahy, nýbrž jsou povahy abstraktní, na pohledávce nezávislá. Hlavním 

zástupcem této kategorie je zde tzv. zajišťovací směnka. 

Převody některých těchto práv přitom podléhají zvláštním právním předpisům. Nejsou-li 

náležitosti převodu abstraktního práva splněny nebo není-li vůle je vůbec učinit, vznikne 

problém osamostatnění cedované pohledávky a případného ponechání zajišťujícího 

abstraktního instrumentu v rukách cedenta, zatímco zajišťovaná pohledávka je převedena na 

cesionáře (dále jen „osamostatnění pohledávky“). Vedle toho ale může dojít k tomu, že je 

abstraktní právo samostatně postoupeno, aniž by byla zároveň postoupena zajišťovaná 

pohledávka (dále jen „osamostatnění abstraktního práva“), a to jak po, tak zejména před 

splatností zajišťované pohledávky.  

Pro cesi pohledávky spolu s abstraktním vedlejším právem je tak třeba, aby abstraktní právo 

cedent do postoupení nepřevedl na třetí osobu a zároveň po uskutečnění cese nebo spolu s ní 

ho převedl na cesionáře dle příslušných zákonných požadavků. Pokud by zajištěný věřitel 

umožnil osamostatnění pohledávky nebo abstraktního práva, porušil by pravděpodobně (v 

závislosti na konkrétních právech a povinnostech) své smluvní povinnosti a odpovídal by za 

způsobenou škodu. 

5.8.3. PECL a DFCR 

Principy evropského smluvního práva stanoví v čl. 11:201(1)(b), že cesí se převádí na 

cesionáře všechna akcesorická práva zajišťující splnění pohledávky. Přitom čl. 11:204(c) 

stanoví povinnost cedenta, aby na cesionáře převedl všechna převoditelná práva zajišťující 

plnění, která nejsou akcesorická. Návrh společného referenčního rámce zakotvují obdobnou 

konstrukci v čl. III. – 5:115(1) a III. – 5:112(6), přičemž v případě existence nepřevoditelných 

práv, zajišťujících splnění cedované pohledávky, se dále stanoví povinnost cedenta převést na 

cesionáře jakékoliv převoditelné užitky z takového práva. Jedná se tak o úpravu v souladu s 

výkladem výše, která podchycuje všechny tři kategorie vedlejších práv tak, aby na cesionáře 

přešly všechny prostředky zajišťující cedovanou pohledávku. 

5.8.4. Český právní řád 
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Český právní řád upravuje v § 524 odst. 2 OZ zákonný přechod příslušenství pohledávky a 

všech práv s pohledávkou spojených při uskutečněné cesi. Příslušenství pohledávky dle § 121 

odst. 3 OZ jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím 

uplatněním. Podle právní doktríny pak práva spojená s pohledávkou zahrnují zástavní právo, 

ručení129 nebo smluvní pokutu130. Diskuse je vedena o tom, zda dochází i k zákonnému 

přechodu zajišťovacího převodu práva131.  

Judikatura Nejvyššího soudu potvrzuje závěry týkající se zástavního práva, ručení (včetně 

bankovní záruky)132 a smluvní pokuty133. Situace přechodu zajištění ve formě zajišťovacího 

převodu práva dle § 553 OZ nebo zajištění převodem pohledávky dle § 554 OZ dosud nebyla 

přímo Nejvyšším soudem řešena134. Lze se však domnívat, že vzhledem k zajišťovacímu 

charakteru těchto institutů by i v tomto případě mělo dojít k přechodu vlastnického či jiného 

práva, které bylo převedeno za účelem zajištění, na cesionáře. V případě movitých věci by tak 

nemělo být zapotřebí jejich předání nebo u nemovitostí jejich vkladu do katastru nemovitostí 

(tam by se zapsala změna záznamem).  

5.8.4.1. Argumentace ve věci zákonného přechodu zajišťovacího převodu práva135 

V kontextu výkladu podaného v kapitole 4.1.5.2.2 výše se přitom zdůrazňuje, že se v případě 

zajišťovacího převodu práva jedná, jak vyplývá z názvu institutu, o zajišťovací instrument a 

nikoli o plnohodnotný (fiduciární) převod vlastnického práva. To potvrzuje nejen judikatura 

                                                 
129 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1506 
130 Osud smluvní pokuty při cesi zajištěné pohledávky (aneb k akcesoritě smluvní pokuty), JUDr. Daniel Patěk, 
Ph.D., Právní Rozhledy 8/2008 
131 Nad základními otázkami zajištění závazků převodem práva, Doc. JUDr. Jiří Mikeš et Prof. JUDr. Jiří 
Švestka, DrSc., Právní Rozhledy 6/2001. V tomto článku je vysloven názor, že v případě cese pohledávky 
zajištěné zajišťovacím převodem vlastnického práva je nutno převedený předmět zajištění dále převést cesionáři, 
a to u movité věci odevzdáním a u nemovitostí vkladem do katastru nemovitostí. 
132 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2387/2007: „ Jinak řečeno, to, že v určitém (výše 
popsaném) případě může být pohledávka z bankovní záruky postoupena samostatně (aniž by současně byla 
postoupena pohledávka bankovní zárukou zajištěná), nevylučuje, aby k přechodu pohledávky z bankovní záruky 
došlo (za předpokladu, že pohledávka z bankovní záruky již nebyla dříve postoupena) v důsledku postoupení 
pohledávky bankovní zárukou zajištěné (k tomu srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 2009, 
sp. zn. 32 Cdo 4056/2008).“ 
133 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 473/2005: „ Postoupit lze jakoukoliv pohledávku, která v 
den postoupení nezanikla a jejíž postoupení zákon nevylučuje. S postoupenou pohledávkou přechází podle § 524 
odst. 2 obč. zák. i její příslušenství (§ 121 odst. 3 obč. zák.) a všechna práva s ní spojená, zejména práva na 
zajištění. Obojí odpovídá principu, že pohledávka přechází v tom stavu, v jakém v době postoupení existovala. 
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.).“ 
134 Byla však naznačena a ponechána otevřenou v rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Odo 
495/2006 
135 Obdobně vzhledem k platné právní úpravě §§ 553 a 554 OZ i pro zajištění převodem pohledávky 
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(zejména rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Odo 495/2006), nýbrž také 

současná právní doktrína vyjádřená v §§ 1840 a následujících NOZ, která jasně stanovuje, že 

v případě zajišťovacího převodu práva nemá věřitel oprávnění předmět zajištění zcizit nebo 

zatížit, přičemž odchylná ujednání se nepřipouští. Dle navrhované úpravy v NOZ se má toto 

omezení dokonce zapsat do veřejných seznamů, jako je například katastr nemovitostí. Institut 

zajišťovacího převodu práva je tak jasně vymezen jako zajišťovací a akcesorický (nejedná se 

o plnohodnotný převod vlastnického práva) a není důvod vyžadovat v případě cese, aby bylo 

zajišťující převedené právo samostatně dále převedeno na cesionáře, když na něj přechází 

rovnou ze zákona.  

5.8.4.2. Abstraktní vedlejší práva 

Právní doktrína136 i judikatura Nejvyššího soudu ČR potvrdila, že může dojít k osamostatnění 

abstraktního práva, když vedle některých akcesorických vedlejších práv (úroky nebo smluvní 

pokuta), schopných oddělení se od hlavní pohledávky, mohou být nezávisle na zajišťované 

pohledávce a jejím postupu převedeny na třetí osoby abstraktní právní instrumenty spojené s 

cedovanou pohledávkou, jako je zajišťující směnka137 nebo abstraktně pojímaná bankovní 

záruka138. U posledně jmenované ale připadá v úvahu její osamostatnění do okamžiku cese, 

když dle Nevyššího soudu, není-li dohodnuto jinak, přechází na cesionáře ze zákona 

abstraktní bankoví záruka dle § 524 odst. 2139.  

Obdobně je připuštěno i osamostatnění pohledávky, je-li zajištěna abstraktním právním 

instrumentem, zejména zajišťovací směnkou140.  

                                                 
136 Viz např. Osamostatnění zajišťovací směnky, R. Chalupa, Právní Rádce 7/2000 nebo Převod zajišťovací 
směnky, Vojtěch Pavel Traurig, Právní Rádce 3/2009 
137 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1446/2006: „ Vzhledem k tomu, že zákon nerozlišuje 
jednotlivé druhy směnek (právní teorie vymezuje rozdíly mezi směnkami pro soluto, pro solvendo a směnkami 
zajišťovacími), je třeba i v případě tzv. směnek zajišťovacích dovodit, že nejsou akcesorickým závazkem ve 
vztahu k závazku jinému (jde o prostředek zajištění a nikoli o zajišťovací závazek)... Otázkou možnosti převodu 
zajišťovací směnky bez současného převodu směnkou zajištěné pohledávky se pak Nejvyšší soud zabýval v 
rozsudku ze dne 1. března 2006, sp. zn. 29 Odo 280/2005, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 8, ročník 
2006, pod číslem 118, k jehož závěrům se následně přihlásil i v usnesení ze dne 27. března 2008, sp. zn. 29 Odo 
830/2006. Právní posouzení věci odvolacím soudem, podle něhož samotný převod zajišťovací směnky bez 
současného převodu směnkou zajištěné pohledávky nemá na povinnost zaplatit směnku vliv, je se závěry 
formulovanými Nejvyšším soudem ve shora zmíněných rozhodnutích v souladu.“ 
138 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2387/2007: „Nevyplývá-li z obsahu bankovní záruky něco 
jiného, má tato záruka povahu bezpodmínečné bankovní záruky (tj. záruky na první výzvu a bez námitek). Při 
této formě bankovní záruky se neuplatní ani princip akcesority, ani princip subsidiarity. Právě vzhledem k 
samostatnosti závazku banky lze jemu odpovídající právo převést na jinou osobu postoupením pohledávky 
nezávisle na postoupení zajištěné pohledávky. „  
139 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2387/2007 
140 Viz např. Osamostatnění zajišťovací směnky, R. Chalupa, Právní Rádce 7/2000 nebo Převod zajišťovací 
směnky, Vojtěch Pavel Traurig, Právní Rádce 3/2009 
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V případě zajišťovacích směnek, bude jejich osamostatnění před splatností pohledávky dle 

judikatury shledáno jako porušení povinnosti, jež je inherentní zajišťovacímu závazku a 

věřitel bude odpovídat za jím způsobenou škodu141. V případě osamostatnění pohledávky 

záleží na tom, jak se oprávněný ze zajišťovacího abstraktního práva zachová; v případě, že by 

však chtěl uplatnit zajišťovací směnku proti dlužníku, mohl by tento uplatnit vůči věřiteli 

přípustné kauzální námitky založené na tom, že domáhající se již není oprávněným ze 

zajišťované pohledávky142. 

5.9. Zákaz cese 

Nepostupitelnost pohledávky může být dána ze dvou důvodů. Buď je to z důvodu povahy a 

charakteru pohledávky, jejíž postoupení by bylo v rozporu s principem spravedlnosti cese 

nebo jiným právním principem, nebo je to na základě určitých kritérií stanovených 

konkrétním právním řádem. V prvním případě se jedná o zákaz, který je s institutem cese 

nevyhnutelně spjatý, neboť je odrazem povahy pohledávky, která buď svou povahou je nebo 

není postupitelná. V případě druhém se jedná více méně o uměle vytvořená právně-politická 

pravidla, bez kterých by cese mohly i nadále probíhat. Za příklady právně-politických zákazů 

cese již byly výše uvedeny případy pohledávek sporných nebo naturálních, jež některé právní 

řády postupovat nedovolují (viz kapitola 5.4). Vedle toho lze z hlediska cedovatelnosti 

pohledávky považovat za nejvýznamnější právně-politické rozhodnutí o tom, jakou váhu 

přiznat smluvním ujednáním o tom, že pohledávka věřitele za dlužníkem bude nepostupitelná. 

5.9.1. Princip spravedlnosti cese 

Cedovaná pohledávka může v důsledku postupu doznat změny. Přitom je-li taková 

pohledávka změněna natolik, že dojde k podstatnému zhoršení postavení dlužníka, lze mluvit 

o rozporu s principem spravedlnosti cese, podle kterého má cesí zůstat postavení dlužníka v 

                                                 
141 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 280/2005: „ Ze zajišťovacího charakteru směnky vyplývá, 
že se žalovaná nemohla domáhat plnění z této směnky dříve, než jí vznikl nárok, který směnka zajišťovala, tj. než 
žalobkyně porušila povinnost ze smlouvy. Soudy obou stupňů dospěly ke skutkovému závěru [který nemůže 
Nejvyšší soud za situace, kdy posuzuje přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. 
přezkoumávat], že žalovaná neposkytla žalobkyni spolupůsobení nutné k tomu, aby mohla splnit svůj závazek (§ 
365 a § 370 odst. 1 obchodního zákoníku). Proto jí nevznikl nárok na plnění zajištěné směnkou. Nemohla-li se 
žalovaná domáhat plnění ze směnky a mezi účastníky nedošlo k dohodě o změně závazku ze zajišťovací směnky 
(takovou dohodu dovolatelka ani netvrdí), bylo převedení směnky na třetí osobu porušením smluvního ujednání 
o zajišťovacím charakteru směnky, neboť bylo v rozporu s obsahem a účelem tohoto ujednání. Na tom nic 
nemění to, že ani na samotné směnce, ani ve smlouvě uzavřené mezi účastníky nebyl vyjádřen zákaz převodu 
zajišťovací směnky (srv. Kovařík, Z. Směnka jako zajištění. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 27). Převedla-
li žalovaná přesto směnku na třetí osobu, není sice takový převod neplatný, žalovaná však, jak správně dovodil 
odvolací soud, porušila smlouvu uzavřenou se žalobkyní.“ 
142 Viz např. Osamostatnění zajišťovací směnky, R. Chalupa, Právní Rádce 7/2000 nebo Převod zajišťovací 
směnky, Vojtěch Pavel Traurig, Právní Rádce 3/2009 
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zásadě143 totožné. V opačném případě by totiž došlo k tomu, že by dvě smluvní strany 

zavázaly třetího k větší povinnosti, resp. újmě, než k jaké svolil. Právní doktrína se shoduje v 

tom, že nejčastěji může dojít k podstatnému zhoršení dlužníka v případech nepeněžitých 

plnění, zatímco u peněžitých pohledávek tomu z důvodu jejich povahy, která je tak blízká 

peněžním prostředkům samotným (viz kapitola 3.2), tak nebývá. Je to totiž obzvláště u 

nepeněžitých plnění, u kterých je osoba věřitele s pohledávkou natolik spjata, že v případě 

změny věřitele, může plnění ztratit pro dlužníka jakýkoliv smysl144. Jako příklad se tak uvádí 

různé formy uměleckých, architektonických nebo obdobných výkonů145. 

5.9.1.1. PECL 

Z výše uvedených závěrů tak vychází úprava čl. 11:302 PECL, podle které postup, k němuž 

nedal dlužník souhlas, je proti dlužníkovi neúčinný, pokud se týká pohledávky, jíž by dlužník 

z důvodu povahy plnění nebo vztahu mezi ním a cedentem nemohl být rozumně povinován 

plnit komukoli jinému než cedentovi. 

5.9.1.2. Český právní řád 

Tyto závěry jsou také potvrzeny dikcí § 525 odst. 1 OZ a její judikatorní interpretací146, 

přičemž navrhovaná úprava § 1686 odst. 2 písm. b) NOZ na ní navazuje a upřesňuje oproti 

OZ, že nelze postoupit takové pohledávky, jejichž obsah by se změnou věřitele změnil k tíži 

dlužníka. Tím také navrhovaná právní úprava dává jasné negativní stanovisko k diskutované 

otázce, zda nelze za podstatnou změnu pohledávky, která brání cesi, považovat zhoršení 

postavení věřitele147. 

5.9.2. Princip celistvosti cenného papíru 

Pohledávky inkorporované do cenných papírů jsou zásadně převoditelné pouze převodem 

cenného papíru a při splnění příslušných náležitostí pro takový převod vyžadovaných (tradice, 

indosament ap.). Pokud tedy nestanoví právní předpis výslovnou výjimku, pak nelze takové 

právo postoupit smluvní cesí, nýbrž pouze platným převodem cenného papíru, v němž je 

právo obsažené.  

                                                 
143 Cesí může dojít k dílčím změnám v obsahu závazku (např. při donosnosti dluhu, není-li sjednáno konkrétní 
místo plnění, se mění místo plnění podle sídla nového věřitele; viz výše kapitola 5.1) 
144 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl VI. str. 135 
145 Jaké pohledávky lze postoupit?, JUDr. Petr Čech, LL.M., Právní rádce, 12/2008 
146 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 525/2004: „Ustanovení § 525 odst. 1 obč. zák. 
obsahuje zákaz postupu takových pohledávek, jejichž obsah by se záměnou v osobě věřitele změnil podstatně, a 
to v neprospěch dlužníka, protože tento zákonný zákaz míří na jeho ochranu.“ 
147 Viz např. Jaké pohledávky lze postoupit?, JUDr. Petr Čech, LL.M., Právní rádce, 12/2008 
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5.9.2.1. Český právní řád 

Princip celistvosti cenného papíru je uplatňován i v českém právním řádu, včetně judikatury 

Nejvyššího soudu ČR148. Výjimky, kdy lze právo vyplývající z cenného papíru smluvně 

postoupit odděleně od cenného papíru, lze nalézt zejména v obchodním zákoníku. Jako 

příklad lze jmenovat § 156a ObchZak uvádějící, že samostatně na akcii je převoditelné právo 

na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních 

dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií. 

5.9.3. Smluvní zákaz cese 

Smluvní zákaz cese představuje v mnoha právních řádech hojně využívané ujednání, kterým 

se dlužník brání před nepříznivými následky postoupení pohledávky proti sobě na třetí osobu. 

Dodává se, že smluvní zákaz cese může být koncipován nejen jako úplný zákaz postoupení 

pohledávky na kteroukoliv osobu, ale také může být omezen pouze na určité osoby nebo 

podmínky. Pokud lze totiž ujednat (již jen na základě principu smluvní autonomie) vyloučení 

postupitelnosti, není ani z právně-teoretického pohledu důvod nepřipustit omezení 

postupitelnosti v návaznosti na konkrétně zvolená kritéria (argument a fortiori). 

Jedná se přitom o problematiku významnou, jejíž řešení má dalekosáhlé dopady do praxe. 

Smluvní zákaz cese ale není pojímán v doktrínách jednotlivých právních kultur jednotně a 

následky porušení zákazu mohou být stanoveny variantně. Ukazuje se přitom, že zvolená 

varianta je v podstatné míře závislá na tom, čí zájmy budou upřednostněny. 

5.9.3.1. Zájmová analýza 

5.9.3.1.1. Zájem dlužníka 

Nejčastěji bude zákaz postoupení pohledávky požadovat dlužník, kterému hrozí, že v 

důsledku cese bude muset plnit novému věřiteli. Zájmem dlužníka omezit postup přitom 

může být vyhnout se riziku plnění neoprávněné osobě, zvýšeným transakčním nákladům nebo 

tomu, aby se pohledávka nedostala do majetku konkurenta. Dlužník může mít také obchodní 

zájem na tom, aby se věřitel nezměnil (např. pro posílení vyjednávací pozice) nebo aby byl 

                                                 
148 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1114/2004: „ Z obecné teorie cenných papírů plyne, 
že práva inkorporovaná do cenného papíru nelze uplatnit a převést na jiného bez cenného papíru (viz např. 
Randa, A. O cenných papírech, obzvláště o skripturních obligacích. Právník 1889, s. 1, Dědič, J. v Dědič, J. 
Pauly, J. Cenné papíry. Praha: Prospektrum, 1994, s. 19). Právo spojené s cenným papírem lze od cenného 
papíru oddělit a převádět samostatně jen tehdy, připouští-li takový postup zákon výslovně. Tak je tomu např. v 
ustanovení § 156a obchodního zákoníku.“ nebo rozhodnutí Nejvyššího správní soudu ČR sp. zn. 6 A 14/2000 
citované in „Jaké pohledávky lze postoupit?“, JUDr. Petr Čech, LL.M., Právní rádce, 12/2008 
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věřitel nucen požádat o zrušení zákazu, což by mohlo signalizovat jeho možné finanční 

potíže.  

5.9.3.1.2. Zájem věřitele 

Naproti tomu je v zájmu věřitele, aby byla jeho možnost cedovat pohledávku neomezená, 

neboť tím dosáhne možnosti získat úplatnou cesí likvidní prostředky nebo využít pohledávku 

jako zajišťovací instrument. Z širšího pohledu je zájem věřitele zájmem celého finančního 

trhu zprostředkovávajícího nabídku a poptávku po likviditě, neboť neexistence rizika omezení 

převodu znamená zvýšené množství směňovaných aktiv, což zvyšuje atraktivitu trhu, a  

snížení celkových nákladů pro jednotlivé tržní subjekty. 

5.9.3.1.3. Zájem třetích osob 

Pro třetí osoby, ze kterých se rekrutují budoucí cesionáři, je klíčové, aby bez ohledu na to, zda 

byl nebo nebyl smluven zákaz cese, nemohl být postup pohledávky do jejich majetkové sféry 

jakkoli napaden a případný smluvní zákaz byl řešen pouze na úrovni cedenta a dlužníka. Za 

předpokladu, že by mohlo dojít k situaci, kdy by byla cese neplatná a pohledávka by nebyla 

převedena do majetku třetích osob, bylo by prvořadým zájmem třetích osob, aby měly 

možnost se o smluvním zákazu dozvědět. 

5.9.3.1.4. Právní principy a zájmy stran 

Společným zájmem věřitele a dlužníka je respektování principu smluvní volnosti, na základě 

kterého by měli mít strany možnost smluvit zákaz cedovat pohledávku. Z pohledu možného 

cesionáře je zájem na upřednostnění principu ochrany práv nabytých v dobré víře. V rámci 

smluvního zákazu cese lze také uvažovat o principu ekonomické efektivity práva, který je v 

zájmu všech zúčastněných stran, aby účelným ekonomickým transakcím nebyly stavěny do 

cesty zbytečné překážky. 

5.9.3.2. Možné právní konstrukce  

Smluvní zákaz cese je nutno analyzovat na dvou úrovních. První úroveň je „věcně-právní“; na 

níž je nutno určit, jaké jsou důsledky porušení zákazu cese vzhledem k vlastnickému právu 

cesionáře k pohledávce. Druhá úroveň představuje obligačně-právní důsledky porušení 

smluvní povinnosti věřitele nepřevést pohledávku na třetí osobu. 

5.9.3.2.1. Úroveň obligačně-právní 

Povinnost nepřevést pohledávku na třetí osobu by mělo být považováno za platné smluvní 

ujednání. Bez ohledu na to, jaké jsou věcně-právní důsledky porušení takového zákazu, může 
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být jeho porušení sankcionováno povinností nahradit způsobenou škodu. Princip smluvní 

volnosti zde jasně převládá, přičemž nedochází ke kolizi s jinými zásadami.  

Argument pro nepřipuštění takového ujednání by mohl spočívat v možnosti tržně silného 

dlužníka zneužít své postavení a vynucovat si smluvní zákaz cese za účelem vytváření nátlaku 

na věřitele. Tyto situace by však měly být podchyceny spíše obecnými pravidly o výkonu 

práv v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, případně ponechány 

předpisům práva hospodářské soutěže. Paušální zákaz obligačně-právního závazku se zdá být 

nevhodný a nepřiměřený prostředek.     

5.9.3.2.2. Úroveň věcně-právní 

Zákaz postoupení pohledávky, který je stanoven dohodou věřitele a dlužníka, může být z 

hlediska majetkoprávních následků porušení takového zákazu konstruován v několika 

variantách.  

První z možností je sankcionovat porušení smluvního zákazu cese absolutní neplatností, tedy 

zneplatnit postoupení pohledávky od samého počátku a ze zákona (dále jen „model absolutní 

neúčinnosti“). Další možností je zakotvit systém relativní neplatnosti, kdy je cese zneplatněna 

od počátku, avšak pouze k návrhu dlužníka, který se zákazu dovolá (dále jen „model relativní 

neúčinnosti“). V první a druhé variantě tak dochází k tomu, že pohledávka ze zákona přejde 

zpět s účinky ex tunc do majetkové sféry cedenta. Třetí variantou je porušení smluvního 

zákazu cese vůbec nesankcionovat a věcně-právní úrovní se nezabývat (dále jen „model 

absolutní účinnosti“). V této variantě zůstane pohledávka v majetkové sféře cesionáře a 

porušení zákazu cese má následky pouze na obligačně-právní úrovni. 

Výše uvedené základní varianty lze pak aplikovat podle různých druhů pohledávek, zejména 

peněžitých a nepeněžitých, nebo lze u některých z nich operovat navíc s principem ochrany 

práv nabytých v dobré víře, čímž vzniká celá řada možných kombinací, jak komplexně 

upravit smluvní zákaz cese v daném právním řádu.  

Tak se například prosazuje, aby pro nepeněžité pohledávky platil model relativní neúčinnosti, 

zatímco v případě peněžitých pohledávek nabytých v dobré víře by věcně-právní rovina měla 

být vyloučena149 zakotvením modelu absolutní účinnosti. 

5.9.3.2.3. Trend zohledňování ekonomických aspektů 

                                                 
149 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 473 
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Tyto názory je přitom nutno vnímat na pozadí probíhajících diskusí o ekonomickém významu 

cese. Jsou to totiž obzvláště postupy peněžitých pohledávek, které mají v dnešní době 

ohromný význam pro efektivní fungování tržních vztahů, které se utvářejí v rámci národního i 

mezinárodního hospodářství. Z tohoto pohledu se tak čím dál více akcentuje odlišný charakter 

peněžitých pohledávek od těch nepeněžitých (viz kapitola 3.2) a lze zaznamenat vrůstající 

trend, který prosazuje, aby smluvní zákaz cese byl na věcně-právní úrovni v případě 

peněžitých pohledávek zcela neúčinný. Důvodem je především zájem na funkčním trhu s 

pohledávkami a ochrana cesionářů před možným rizikem, že se o smluvním zákazu nedozvědí 

a jejich investice ve formě akvizice pohledávky bude následným zneplatněním zmařena. 

Řízení takového rizika přitom představuje zbytečně vynaložené náklady, jimž by mělo být 

aplikací teorie ekonomické účelnosti práva zabráněno.  

5.9.3.3. Možné právní úpravy 

Variabilitu teoretického přístupu ke smluvnímu zákazu cese lze argumentovat srovnáním 

úprav jednotlivých právních řádů nebo mezinárodních dokumentů týkajících se evropského 

smluvního práva. 

5.9.3.3.1. Kontinentální úpravy 

Německý BGB upravuje smluvní zákaz cese ve svém § 399, přičemž dle judikatury 

Spolkového soudního dvora je porušení zákazu sankcionováno absolutní neplatností. 

Vzhledem k potřebám praxe však bylo přijato na počátku 90. let 20. století znění § 354a HGB 

(obchodního zákoníku), podle jehož první věty prvního odstavce je cese peněžité pohledávky 

z obchodního závazkového vztahu účinná  i přes smluvní zákaz cese dle § 399 BGB (model 

absolutní účinnosti). Rakouská úprava v ABGB, která se uplatnila i v českém právním řádu 

do roku 1951, naproti tomu porušení smluvního zákazu cese, který není výslovně zakotven, 

ale jednoznačně se připouští,  sankcionuje relativní neplatností, jíž se může dovolávat pouze 

dlužník150 (model relativní účinnosti).  

Zcela rozdílný je přístup románské právní kultury, kde je smluvnímu zákazu cese přiznán 

pouze účinek obligačně-právní a nabytí pohledávky cesionářem je i přes zákaz účinné, avšak 

                                                 
150 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl VI., str. 134 
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za podmínky, že byl cesionář v dobré víře a nevěděl o smluvním zákazu151 (model absolutní 

účinnosti za předpokladu dobré víry). 

5.9.3.3.2. Vývoj v oblasti common-law  

Poučný je vývoj smluvního zákazu cese v oblasti common-law, zejména ve Spojených státech 

amerických. Přes možnou rozdílnost právních řádů jednotlivých států se z hlediska cese široce 

uplatňuje kodifikace Restatement (Second) of Contracts, případně Revised Uniform 

Commercial Code, které jsou interpretovány nejvyššími soudními stolicemi jednotlivých 

států.  

Americké soudy při interpretaci smluvního zákazu cese předně vycházejí z jeho jazykového 

vyjádření ve smlouvě. Odlišují, zda bylo úmyslem stran smluvit pouze obligačně-právní 

následky zákazu cese nebo zda měly zájem na tom vyloučit cedovatelnost pohledávky z 

pohledu věcně-právního a neumožnit převod pohledávky z majetku cedenta. Přitom výchozím 

pravidlem dle Restatement (Second) of Contracts je, že smluvní zákaz cese má pouze 

obligačně-právní účinky (model absolutní účinnosti), pokud se strany výslovně nedohodnou 

jinak. Soudy však kladou zvýšené nároky na přesnost vyjádření, pokud má smluvní zákaz 

cese působit tak, že nezpůsobí převod pohledávky na cesionáře (model relativní 

neúčinnosti)152. 

Dále pak dle amerických soudů se smluvního zákazu může dovolat pouze dlužník a k námitce 

protistrany soudy zkoumají, zda se dlužník práva domáhat se náhrady škody nebo neplatnosti 

cese dodatečně nevzdal153. Na pozadí těchto úvah je vidět, do jakých detailů spory týkající se 

smluvních zákazů cese před americkými soudy dochází. Analýza nezbytnosti přesného 

jazykového vyjádření klauzule o smluvním zákazu cese nebo vzdání se práva uplatňovat 

relativní neplatnost je inspirací i pro českou právní doktrínu, která v návaznosti na zamýšlené 

přijetí NOZ bude před obdobné otázky opětovně postavena.  

5.9.3.3.3. PECL 

                                                 
151 European Contract Law, Vol. 1: Formation, Validity, and Content of Contracts; Contract and Third Parties, 
H. Kötz, A. Flessner, Clarendon Press Oxford 1997, str. 274 
152 „To meet this standard said the court, the assignment provision must generally state that the nonconforming 
assignment (i) shall be 'void' or 'invalid', or (ii) that the assignee shall acquire no rights or the nonassigning 
party shall not recognize any such assignment...In the absence of such language, the provision limiting or 
prohibiting assignments will be interpreted merely as a covenant not to assign.“  in Williston on Contracts 
§ 74:22 (4th ed.), Richard L. Lord, Chapter 74: Assignment of Contracts, II. Assignability of Specific Rights 
153 „Thus, an antiassignment clause may be waived by a written instrument, by course of dealing, or even a 
failure to act to invalidate the assignment as against the assignee.“ in Williston on Contracts § 74:22 (4th ed.), 
Richard L. Lord, Chapter 74: Assignment of Contracts, II. Assignability of Specific Rights  
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Mezinárodní výstupy v oblasti smluvního práva reflektují probíhající diskusi a volí řešení, 

které se přiklání k upřednostnění účinnosti cese a zachování pohledávky v majetku cesionáře i 

přes smluvní zákaz postoupení. 

Jako obecné pravidlo PECL ve svém čl. 11:301 stanoví, že cese, učiněná i přes její smluvený 

zákaz, není účinná vůči dlužníku (model relativní neúčinnosti), ovšem stanovuje tři výjimky 

ve prospěch modelu absolutní účinnosti, z nichž poslední dvě jsou velice široké. První 

výjimkou je, pokud k cesi dá dlužník svůj souhlas. Zbylé dvě jsou pak cíleny v souladu s výše 

popsanou diskusí právě na rozdílné zacházení s peněžitými pohledávkami a ochranu práv 

nabytých v dobré víře. Druhá výjimka tak pokrývá situace, pokud cesionář nevěděl ani vědět 

neměl o smluveném zákazu. Podle třetí výjimky není účinný zákaz, pokud se cese týká 

budoucí peněžité pohledávky. 

Jak vidno, PECL tenduje k modelu románské právní kultury a upřednostňuje princip iura 

quaesita, když normuje účinnost cese, pokud byl cesionář v dobré víře při nabytí pohledávky 

Vedle toho jsou zohledněny potřeby obchodní praxe, když PECL činí výjimku pro budoucí 

peněžité pohledávky. V případě, že by se pak ani jedna z výše uvedených výjimek 

neuplatnila, je na dlužníkovi, zda se smluvního zákazu cese dovolá154. Vedle výše uvedených 

dopadů do věcně-právní úrovně problematiky zůstávají nedotčeny následky porušení zákazu 

na úrovni obligačně-právní, jak výslovně stanoví čl. 11:301(2). 

5.9.3.3.4. DFCR 

Návrh společného referenčního rámce oproti PECL pracuje se složitější konstrukcí. Podle 

čl. III. – 5:108(1) platí, že zákaz cese nemá na věcně-právní úrovni jakýkoliv význam (model 

absolutní účinnosti). Ihned v návaznosti na to se ovšem model komplikuje, když druhý 

odstavec stejného článku stanoví, že při cesi v rozporu se smluvním zákazem může dlužník 

plnit cedentovi, přičemž mu zůstávají proti cesionáři všechna práva k započtení, jako kdyby k 

postupu nedošlo. 

Tato ustanovení představují tzv. zvláštní systém ochrany dlužníka. Inspirace leží v § 354a 

odst. 1 věta druhá německého obchodního zákoníku, podle kterého může dlužník plnit 

cesionáři, i když je cese nehledě na dohodnutý zákaz účinná dle § 354a odst. 1 věta první. 

Tento systém je přitom kritizován, když de facto neumožňuje cesionáři se plně spolehnout, že 

přes zákaz cese bude oprávněným věřitelem pohledávky a notifikovaný dlužník mu bude 

                                                 
154 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 471 



 

 91 

muset plnit. Tento zvláštní systém totiž umožňuje dlužníkovi plnit, i když mu je účinný 

postup notifikován155.  

Právě aby se výše uvedené nevýhody kompenzovaly, stanoví DFCR dále v čl. III. – 5:108(3), 

že se zvláštní systém ochrany dlužníka ve třech případech neuplatní. Prvním je, pokud 

dlužník souhlasil s postupem. Druhá výjimka nastává, pokud dlužník způsobil, že se cesionář 

mohl rozumně domnívat, že žádný zákaz cese neexistuje. Konečně třetí případ se vztahuje na 

peněžité pohledávky z titulu poskytnutí zboží nebo služeb. Tyto výjimky mají obdobné 

právně-politické zdůvodnění jako výjimky v čl. 11:301 PECL. Snahou je jednak umožnit 

plynulý obchod s peněžitými pohledávkami, které jsou v případě DFCR vázány na smlouvy o 

poskytnutí zboží a služeb, jednak chránit dobrou víru cesionáře. 

Konečně DFCR na závěr čl. III. – 5:108 obdobně jako PECL stanoví, že obligačně-právní 

účinky zákazu jsou nedotčeny. 

5.9.3.3.5. PECL a DFCR 

Návrh společného referenčního rámce otázku smluvní cese řeší opačným způsobem než 

Evropské principy smluvního práva. Jako výchozí pravidlo stanoví DFCR model absolutní 

účinnosti. Ten však nabourává formou zavedení systému zvláštní ochrany dlužníka, který je 

ale následně opět na základě výjimek vyloučen. PECL naproti tomu stanoví jako výchozí 

pravidlo model relativní neúčinnosti, ze kterého činí tři výjimky ve prospěch modelu 

absolutní účinnosti. Oba přístupy mají za cíl umožnit volný oběh určité skupiny pohledávek, 

ale lze těžko ohodnotit, který přístup znamená pro účastníky transakce vhodnější úpravu a 

snazší ohodnocení rizika vyplývajícího z možného zákazu cese156.  

Další odlišnost spočívá v tom, že DFCR rozšiřuje okruh pohledávek, které by měly spadat 

pod model absolutní účinnosti bez systému zvláštní ochrany dlužníka. Narozdíl od PECL, 

který počítá pouze s budoucími peněžitými pohledávkami, totiž DFCR do této kategorie 

zahrnuje jakékoliv peněžité pohledávky z titulu poskytnutí zboží a služeb. Z hlediska potřeby 

praxe je v tomto případě výjimka stanovená lépe v DFCR. 

5.9.3.4. Český právní řád 

                                                 
155 Dtto 
156 Zájemce o pohledávku bude podle PECL zvažovat, zda jde nebo ne o jednu z pohledávek, která spadá pod 
model absolutní účinnosti. Jinak bude existovat riziko k ošetření, že se dlužník dovolá relativní neplatnosti. 
Naproti tomu podle DFCR bude zájemce zvažovat, zda se jedná či nikoliv o pohledávku, u které je vyloučen 
zvláštní systém ochrany dlužníka. Jinak bude existovat riziko, že dlužník bude moci po právu plnit cedentovi. 
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Současná úprava smluvního zákazu v OZ a jeho důsledků je totožná s německou úpravou dle 

BGB. České soudy tak vychází z modelu absolutní neúčinnosti a porušení zákazu cese 

sankcionují absolutní neplatností postupu, přičemž pro obchodní závazkové vztahy nebo 

peněžité pohledávky neexistuje výjimka, jak je tomu ale v německém obchodním zákoníku.  

Nejvyšší soud přitom v rámci interpretace § 525 odst. 2 OZ připustil, že strany se vedle 

smluvního zákazu cese mohou také dohodnout na omezujících podmínkách, jejichž 

nedodržení má taktéž za následek absolutní neplatnost. Úmluvu o omezení nebo vyloučení 

postupitelnosti pohledávky lze uzavřít jak současně se smlouvou, na níž se pohledávka 

zakládá, tak i později do okamžiku cese157. Písemná forma pro takovou úmluvu není 

vyžadovaná. 

5.9.3.4.1. Navrhované změny v NOZ 

Úprava dle NOZ volí řešení odlišné. Podle § 516 NOZ je-li neplatnost právního jednání 

stanovena pouze na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato 

osoba. Přitom podle § 509 odst. 1 NOZ pokud někdo způsobil neplatnost právního jednání, 

nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe 

výhodu. Vzhledem k tomu, že porušení zákazu cese vyžaduje dohodu věřitele-cedenta s 

cesionářem a zákaz cese je určen především k ochraně dlužníka, může podle NOZ uplatnit 

neplatnost cese pouze dlužník. NOZ je tak oproti OZ založený na modelu relativní 

neúčinnosti, což je v souladu s dřívější úpravou dle OZO.  

Každé porušení zákazu cese tak není sankcionováno neplatností, nýbrž je ponecháno na 

dlužníkovi, aby se rozhodl, zda bude neplatnost namítat. Podle nového režimu vedle 

možnosti, že se právo namítat neplatnost cese promlčí, pak bude také připadat v úvahu, že 

dlužník dá k cesi dodatečně svůj souhlas, čímž by se o možnost uplatňovat relativní 

neplatnost připravil. Lze shrnout, že oproti OZ zvolený přístup možné budoucí právní úpravy 

vyhovuje podstatně více požadavkům praxe. 

                                                 
157 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 882/2005: „Dlužníku je tak v ustanovení § 525 odst. 2 obč. 
zák. dána možnost, aby na základě dohody s věřitelem předem vyloučil případné postoupení pohledávky jinému. 
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 dodatečně, a může se týkat jakékoliv pohledávky. Postupník, 
jemuž věřitel postoupil svou pohledávku i přes zákaz dohodnutý s dlužníkem, není chráněn ani v případě, že 
jednal v dobré víře a o tomto zákazu nevěděl. Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená v rozporu s 
ustanovením § 525 obč. zák. je absolutně neplatná podle § 39 obč. zák. (v právní teorii srov. shodně např. 
Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, str. 
770).“ 
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6. Systém ochrany dlužníka 

Princip spravedlnosti cese vyžaduje, aby v důsledku postoupení pohledávky nedošlo ke 

zhoršení postavení dlužníka. Pokud by dlužníku nebylo umožněno uplatňovat z titulu jeho 

závazku proti cesionáři stejné obrany jako proti cedentovi, docházelo by mezi stranami 

smlouvy o cesi ke sjednání úmluvy k tíži třetího. Protože jsou takovéto úmluvy bez dalšího 

nepřípustné, je nezbytné, aby konstrukce institutu cese zároveň obsahovala systém pravidel 

ochrany dlužníka, který má za cíl kompenzovat možné nevýhody pro něho z cese vyplývající. 

Tento systém lze rozčlenit do tří okruhů. Prvním je problematika možných námitek, které 

dlužník může vznášet proti cesionáři. Druhý se týká pravidel, jež stanoví podrobnosti komu, 

kdy a za jakých podmínek může dlužník plnit svůj závazek. Třetí pokrývá téma post-

smluvních modifikací, které bylo rozebráno výše (viz kapitola 4.4.5). 

V této souvislosti je přitom významným okamžikem moment, kdy se dlužník o proběhlé cesi 

dozví. Námitky tak mohou být proti cesionáři vznášeny pouze tehdy, pokud je osoba 

cesionáře dlužníku známá. Dále pak pravidla, podle kterých se dlužník může ze svého 

závazku plněním cedentovi nebo cesionáři osvobodit, mají celou řadu variant, ale společné je 

jim to, že kritériem, které odděluje okamžik, kdy dlužník může splnit závazek jednomu nebo 

druhému, je forma a míra dlužníkovy znalosti o uskutečněné cesi. Otázku notifikace cese a 

dlužníkova povědomí o jejím uskutečnění lze tak považovat za další prvek systému ochrany 

dlužníka. 

6.1. Námitky 

Námitkami se obecně rozumí jakákoliv relevantní obrana dlužníka, která je s to způsobit 

zmírnění nebo dokonce vyloučení jeho povinnosti plnit závazek věřiteli nebo cesionáři, pokud 

došlo k cesi. Z hlediska významu lze námitky rozdělit do dvou kategorií. První jsou námitky 

související s právními tituly, na nichž spočívá pohledávka, nebo uskutečněná cese. Druhou 

kategorii představují námitky, které se dlužníkovi naskytly díky vnější právní skutečnosti, 

která způsobila, že jeho závazek doznal kvalitativní změny nebo že zanikl.  

6.1.1. Námitky z původního titulu a z cese 

Kdyby nedošlo k cesi, mohl by dlužník uplatnit vůči svému věřiteli námitky vyplývající ze 

smlouvy, která zakládá pohledávku, již právě věřitel uplatňuje. Jedná se tak například o 

námitku neplatnosti smlouvy (z důvodu nezpůsobilosti k právním úkonům, rozporu s dobrými 

mravy, odstoupení apod.) nebo námitku vyplývající z titulu odpovědnosti za vady (sleva z 

úplaty). Obdobně by mohl dlužník uplatnit námitky vztahující se přímo k vymáhané 
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pohledávce, jako je námitka splnění, promlčení nebo nesplatnosti. V souladu s principem 

spravedlnosti cese není důvodu nepřiznat tyto námitky ani cesionáři.  

Otázka, zda přiznat dlužníkovi námitky vyplývající ze smlouvy o cesi nebo z aktu převodu 

pohledávky, jedná-li se o abstraktní systém (viz kapitola 4.1.3), souvisí s rozhodnutím, zda a 

v jaké míře klást na dlužníka povinnost zabývat se platností cese. Je to totiž právě námitka 

neplatnosti cese, jíž by se dlužník mohl vůči cesionáři nebo cedentovi dovolávat. Ostatní 

námitky vyplývající ze smlouvy o cesi nebo aktu převodu pohledávky jsou z pozice dlužníka 

nepoužitelné, protože se netýkají převodu pohledávky, nýbrž pouze souvisejících práv a 

povinností mezi cedentem a cesionářem. 

Výše nastíněné má úzkou vazbu na řešení problematiky, jak a komu má v důsledku cese 

dlužník plnit. Pokud bude totiž na dlužníkovi vyžadováno, aby se, byť i v minimální míře 

zabýval platností cese, je nezbytné mu i přiznat, aby případnou neplatnost namítal 

domáhajícímu se cesionáři. Pokud však notifikovaný dlužník bude moci bez ohledu na 

platnost cese splnit svůj dluh cesionáři, který však bude cesionářem pouze zdánlivým v 

důsledku neplatnosti cese, není důvod, aby se dlužník jakkoli cesí zabýval a vznášel námitky 

její neplatnosti. 

6.1.2. Námitka splnění 

Pokud dlužník splnil svůj závazek, nelze mu upřít možnost úspěšně namítat domáhajícímu se 

cesionáři, který se považuje za věřitele, že závazek již neexistuje. K tomu je však nezbytné 

aby byla splněna pravidla určující za jakých podmínek může před nebo po cesi dlužník plnit 

cesionáři nebo cedentovi, jinak se dlužník vystavuje riziku, že bude nucen plnit dvakrát a 

plnění poskytnuté bez právního důvodu zpětně vymáhat. 

V této souvislosti je také nutno zkoumat, zda se do této kategorie řadí dvoustranné právní 

jednání mezi cedentem a dlužníkem, kterým se závazek ruší, prohlašuje za splněný apod. a 

které by mohl dlužník namítat domáhajícímu se cesionáři. O těchto otázkách oprávněnosti 

namítat splnění pojednává kapitola 6.2 níže. 

6.1.3. Námitka započtení 

Podmínkou jednostranného zápočtu pohledávek je jejich vzájemnost. V případě uskutečněné 

cese však dochází ke změně subjektů a bez stanovení odchylného pravidla by došlo k situaci, 

kdy by dlužník od okamžiku cese nemohl úspěšně namítat proti cesionáři námitku započtení 

pohledávky, kterou by byl mohl uplatnit proti cedentovi. Proto konstruuje právní teorie řešení 

opírající se o princip spravedlnosti cese, kdy je dlužníkovi umožněno započíst proti cesionáři 
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své pohledávky, které má a které vznikly ve vymezeném časovém intervalu proti cedentovi, a 

umožňuje se tak výjimka z pravidla vzájemnosti. Přístup k této otázce však není jednotný a 

záleží na celé řadě kritérií, jejichž kombinací lze pak vytvářet různé modely řešení.  

Dodává se, že výše uvedené se jakkoli nedotýká práva dlužníka započíst proti aktuálnímu 

věřiteli cedované pohledávky tu pohledávku, jíž dlužník proti němu disponuje. V tomto 

případě je podmínka vzájemnosti splněna a zápočet se bude řídit obecnou úpravou 

zakotvenou v tom kterém právním řádu. 

6.1.3.1. Kritérium původu 

Lze tak rozlišovat, z jakého titulu odvozuje dlužník proti cedentovi svou pohledávku, která se 

má započíst proti jeho závazku vůči cesionáři. Může se jednat o pohledávku, která je založena 

nebo souvisí s právním titulem, od něhož se taktéž odvíjí dlužníkův závazek, který byl 

předmětem postupu. Nebo se může jednat o pohledávku, která nemá s právním vztahem 

zakládajícím postoupenou pohledávku, nic společného. Každá z těchto skupin pohledávek 

může mít odlišný režim zacházení. 

Tak lze v právní doktríně nalézt úvahy, že cesionář nemá být jakkoli chráněn před tím, aby 

proti němu dlužník uplatnil za cedentem svou pohledávku, která je založená na stejném 

právním důvodu jako cedovaná pohledávka nebo s ním úzce souvisí. Argumentem je jednak 

zákaz zhoršení postavení dlužníka v důsledku cese, jednak tvrzení, že pro cesionáře je 

podobné riziko předvídatelné, ocenitelné a ošetřitelné, neboť má možnost se u cedenta s 

původním titulem seznámit158. Proti tomu lze však namítat, že se snižuje míra právní jistoty 

všech účastníků transakce, neboť není jisté, zda, kdy a v jaké míře by mohla být uplatněna 

pohledávka dlužníka proti cedované pohledávce. Tato nejistota je o to větší, pokud se 

dlužníkovi přizná právo započíst proti cesionáři pohledávku, kterou má za cedentem a která 

„úzce souvisí“ s původním titulem zakládajícím cedovanou pohledávku, když pojem „úzké 

souvislosti“ může být interpretován rozdílně. 

6.1.3.2. Kritérium momentu vzniku 

Dlužníkovi mohou vznikat jak před cesí, tak i po ní pohledávky proti cedentovi. Lze přitom 

vymezit různé hraniční okamžiky, do nichž musí dlužníkovi pohledávka proti cedentovi 

vzniknout, aby ji mohl započíst proti cedované pohledávce cesionáře. Jedním z těchto 

momentů je tak účinnost cese ve smyslu převodu pohledávky do majetkové sféry cesionáře. V 

                                                 
158 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 489 
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modelu priority může dělícím kritériem být okamžik notifikace dlužníka. Další teoretickou 

možností je zvolit jako hraniční okamžik moment, kdy se o cesi dlužník jakkoli, byť i 

neformálně dozví. Konečně připadá také v úvahu žádné omezení na vznik pohledávky 

dlužníka proti cedentovi neklást a umožnit dlužníkovi započíst proti cesionáři pohledávku za 

cedentem, která vznikla již po cesi a její notifikaci. 

6.1.3.3. Kritérium splatnosti 

Záleží na tom, z jakých teoretických východisek se přistupuje k institutu jednostranného 

započtení. Starší právní nauky tak jako podmínku započitatelnosti vyžadují mimo jiné 

splatnost vzájemných pohledávek159. Principy evropského smluvního práva naproti tomu 

nestaví na podmínce splatnosti, nýbrž na kritériu, zda je započítávající osoba oprávněna 

vyžadovat plnění své pohledávky od protistrany a zároveň oprávněna plnit té protistraně svůj 

závazek, proti němuž zápočet směřuje, před jeho splatností160. 

V případě starších právních nauk je pak podmínkou započitatelnosti dlužníkovy pohledávky 

za cedentem proti cedované pohledávce cesionáře její splatnost. V takovém případě je nutno 

vyřešit vztah této podmínky ke kritériu momentu vzniku, kdy je nutno vyřešit, zda musí být 

do daného momentu pohledávka také splatná nebo zda zakotvit výslovnou výjimku. 

6.1.3.4. Další postup pohledávky 

V případě, že je táž pohledávka cedována následně po postupu cesionářem na další osobu-

cesionáře, která ji opět postoupí na další osobu, a celý proces se takto neomezeně dlouho 

opakuje, vzniká otázka, jakou pohledávku a proti komu může dlužník započíst. V právní 

doktríně lze nalézt tři základní řešení.  

První spočívá v tom, že se umožní dlužníkovi započíst proti současnému věřiteli cedované 

pohledávky (dále jen „současný věřitel“) jakékoliv pohledávky, které měl za předcházejícími 

věřiteli cedované pohledávky, tedy původním postupitelem a následnými cesionáři, kteří dále 

postoupili pohledávku (dále jen „všichni předcházející věřitelé“). Podle druhého řešení může 

dlužník započíst proti současnému věřiteli jen svou pohledávku proti bezprostředně 

předcházejícímu věřiteli cedované pohledávky (dále jen „předcházející věřitel“). Podle třetího 

řešení pak může dlužník započíst proti současnému věřiteli pouze ty pohledávky, které má 

proti prvotnímu věřiteli cedované pohledávky (dále jen „prvotní věřitel“). 

                                                 
159 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl VI., str.350 
160 Jaké pohledávky lze postoupit? JUDr. Petr Čech, LL.M., Právní rádce 12/2008 
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Každý z těchto modelů představuje výsledek rozdílného upřednostnění zájmů jednotlivých 

účastníků cese. První model jasně zvýhodňuje dlužníka, avšak pro cesionáře představuje 

vysoké riziko, neboť se snižuje míra právní jistoty, že nabytá pohledávka nezanikne v 

důsledku předcházejících transakcí. Druhé řešení sice umožňuje dlužníkovi uplatnit proti 

cesionáři pohledávku za předcházejícím věřitelem, avšak v případě dvou a více postupů ztratí 

dlužník možnost započíst proti současnému věřiteli pohledávku, kterou má za prvotním 

věřitelem. Třetí řešení představuje řešení opačné, když dlužník může započíst proti 

současnému věřiteli pohledávku, kterou má za prvotním věřitelem, avšak nikoli pohledávky, 

které má za věřiteli, kteří byli majiteli cedované pohledávky mezi prvotním a současným 

věřitelem.  

6.1.3.5. Možné právní úpravy 

Kombinací všech výše uvedených faktorů lze konstruovat různé právní úpravy započtení v 

případě postupování pohledávky. Neexistuje zároveň pouze jedno správné řešení. Zatímco 

mezinárodní dokumenty jako PECL nebo DFCR podstatně akcentují možnost dlužníka 

dovolat se pohledávek souvisejících s původním titulem cedované pohledávky, upřednostňuje 

například český právní řád stanovení jasného okamžiku, od kterého již nově nabyté 

pohledávky dlužníka za cedentem nelze uplatnit proti cesionáři. Výsledná podoba pozitivně 

právní úpravy bude odviset od rozhodnutí čí zájmy upřednostnit a jak extenzivně aplikovat 

princip právní jistoty nebo spravedlnosti cese. 

6.1.3.5.1. PECL a DFCR 

Mezinárodní výstupy v podobě PECL a DFCR operují s rozlišením pohledávek dlužníka na 

dvě skupiny, kdy pohledávky za cedentem úzce související s právním titulem, na kterém se 

také zakládá cedovaná pohledávka, mohou být dlužníkem proti pohledávce cesionáře 

započteny bez jakýchkoliv omezení, za podmínky, že by zápočet byl možný, pokud by k cesi 

nedošlo (čl. 11:307(2)(b) PECL, čl.). Jinak je dlužník oprávněn proti cesionáři započíst ty 

pohledávky za cedentem, které existovaly k okamžiku notifikace, bez ohledu na to, zda 

oznámení splňovalo formální náležitosti či nikoli. Toto upřesňuje DFCR, když stanoví, že 

pohledávky dlužníka proti cedentovi musely existovat k okamžiku, kdy již dlužník nemohl 

plnit cedentovi, což je okamžik, kdy již není v dobré víře, že je dosavadní věřitel oprávněný 

přijmout plnění (čl. 11:307(2)(a) PECL a čl. III. – 5:116(3)(a)). Kritérium splatnosti zde 

nehraje roli (viz kapitola 6.1.3.3). Postupná cese stejné pohledávky (viz kapitola 6.1.3.4) není 

výslovně upravena.  
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6.1.3.5.2. Český právní řád: OZ 

Dle současné úpravy § 529 odst. 1 OZ platí, že námitky proti pohledávce, které dlužník mohl 

uplatnit v době postoupení, mu zůstávají zachovány i po postoupení pohledávky. Co se 

započtení týče, nerozlišuje OZ pohledávky podle původu a z hlediska kritéria momentu 

vzniku musí mít dlužník proti cedentovi pohledávku k okamžiku kvalifikované notifikace dle 

§ 526 OZ. 

Z hlediska kritéria splatnosti, stanoví Občanský zákoník, že pohledávka dlužníka proti 

cedentovi, která existovala k okamžiku notifikace, nemusí být splatná. Toto ustanovení bylo 

interpretováno Nejvyšším soudem ČR, který judikoval, že samotný právní úkon započtení 

však může být v souladu s obecnou úpravou podmínek jednostranného započtení učiněn 

teprve tehdy, kdy se dlužníkova pohledávka proti cedentovi stane splatná (resp. právní úkon 

započtení podmíněný splatností pohledávky může mít účinky teprve okamžikem splatnosti 

pohledávky)161. Všeobecnou podmínkou pro jakékoliv započtení dlužníkovy pohledávky za 

cedentem proti cesionáři je pak dle § 526 odst. 2 také informování cesionáře o existenci 

započitatelných pohledávek bez zbytečného odkladu po notifikaci cese162. 

Z hlediska problematiky dalšího postupu pohledávky (viz výše kapitola 6.1.3.4) neobsahuje 

OZ jakoukoliv výslovnou úpravu a právní doktrína se kloní k závěru, že podle OZ může 

dlužník započíst proti současnému věřiteli jen svou pohledávku proti bezprostředně 

předcházejícímu věřiteli cedované pohledávky163. Výslovná úprava existuje pro obchodně 

závazkové vztahy, kdy § 363 ObchZak stanoví, že dlužník může započíst proti současnému 

věřiteli pouze svou pohledávku proti němu nebo proti prvotnímu věřiteli. 

6.1.3.5.3. Český právní řád: NOZ 

Navrhovaná úprava NOZ mění koncepci doposavad zakotvenou v OZ v tom, že stanoví 

jednotně, že dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti pohledávce, které 

měl v době postoupení (§1689 odst. 1 věta první NOZ).  

                                                 
161 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 171/2003: „Odvolací soud se mýlí (a jeho právní posouzení 
věci správné není), dovozuje-li, že ustanovení § 529 odst. 2 obč. zák. je výjimkou z pravidla formulovaného v 
ustanovení § 581 odst. 2 obč. zák. a § 359 obch. zák. o zásadní nemožnosti započtení nesplatné pohledávky proti 
pohledávce splatné.“ a „ [dlužník] může učinit jednostranný úkon směřující k započtení pohledávky, kterou má 
za postupitelem, přímo proti postupníku, je-li jeho pohledávka již splatná nebo dovoluje-li mu zákonná úprava 
(jinde, než v § 529 odst. 2 obč. zák.) započíst si tuto pohledávku, i když splatná není. 
162 § 526 odst. 2 OZ: „Dlužník může použít k započtení vůči postupníkovi i své k započtení způsobilé pohledávky, 
které měl vůči postupiteli v době, kdy mu bylo oznámeno nebo prokázáno postoupení pohledávky (§ 526), jestliže 
je oznámil bez zbytečného odkladu postupníkovi. Toto právo má dlužník i v případě, že jeho pohledávky v době 
oznámení nebo prokázání postoupení nebyly ještě splatné.“ 
163 Námitka započtení při postoupení pohledávky, Mgr. Daniel Křetínský, Právní Rádce 10/1998 



 

 99 

Hraničním momentem, od kterého tak dlužník nemůže nově nabyté pohledávky za cedentem 

započíst proti cesionáři, je okamžik postoupení, tedy účinnost smlouvy o cesi nebo později 

dle dohody stran. Platí i nadále, že pohledávky dlužníka za cedentem, které k okamžiku 

postupu nebyly splatné, mohou také být započteny proti pohledávce cesionáře164 a že dlužník 

musí cesionáře o existenci započitatelných pohledávek informovat bez zbytečného odkladu 

poté, co se o postoupení dozvěděl (§1689 odst. 1 věta druhá NOZ). Dodává se, že do 

okamžiku notifikace může dlužník uplatnit proti cedentovi pohledávky, které za ním má, i 

když je nabyl až po okamžiku postupu (§ 1687 odst. 1 NOZ).  

Oproti OZ se tak navrhovaná úprava NOZ ještě více přiklání k principu právní jistoty a 

ochrany postavení věřitele, kdy časový okamžik, od kterého dlužníkem nově nabytá 

pohledávka za cedentem nemůže být započtena proti cesionáři, posunuje z momentu 

notifikace na okamžik postupu, který zpravidla nastane dříve. 

Z hlediska další cese pohledávky upravuje nově výslovně NOZ v § 1788, že byla-li 

pohledávka postupně převedena na několik osob, může dlužník použít k započtení jen 

pohledávku, kterou měl v době převodu vůči prvnímu věřiteli, a pohledávku, kterou má vůči 

věřiteli poslednímu. 

6.2. Splnění závazku dlužníkem 

Potřeby běžného života, ať na finančních trzích nebo mezi sousedy, vyžadují, aby dlužník 

věděl komu má plnit a mohl tak splnit svůj závazek a osvobodit se. Tak je nezbytné, aby od 

okamžiku, kdy se dlužník o cesi určitým způsobem dozví, byl již povinován plnit pouze 

novému věřiteli. Z opačného gardu pak platí, že přestože se cesí novým věřitelem pohledávky 

za dlužníkem stává cesionář, dokud o cesi dlužník neví, je možné, že bude plnit přímo 

cedentovi. V souladu s principem spravedlnosti cese a ochranou dobré víry mu to ale v 

takovém případě nelze klást k tíži a účinky splnění jeho závazku by měly být zachovány. V 

tom právě spočívá problematika dlužníkova plnění cedované pohledávky.  

Tím ale není jakkoli dotčena rovina obligačního vztahu cedenta a cesionáře, tak jako řešení, 

kdo je oprávněným majitelem pohledávky. Z pozice problematiky komu a kdy může dlužník 

splnit svůj závazek, jsou tyto otázky bezpředmětné. 

Při srovnání národních právních doktrín lze formulovat obecné pravidlo, že dokud dlužník o 

cesi neví, může po právu plnit cedentovi, poté již jen cesionáři. Klíčovým aspektem této 

problematiky se pak stává rozřešení otázky, co se považuje za vědomost dlužníka o 

                                                 
164 Uplatní se zřejmě stejné interpretace jako v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 171/2003  
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uskutečněné cesi. To lze analyzovat z hlediska formální a materiální stránky. Formální je 

zaměřena na to kým, s jakými náležitostmi a jakou formou se má dlužník o uskutečněné cesi 

dozvědět. Materiální aspekt zkoumá, jaké je skutečné vědomí dlužníka o uskutečněné cesi a 

její platnosti, případně neplatnosti. 

Dodává se dále, že dlužníkovým plněním lze myslet nejen právní úkon splnění konkrétní 

právní povinnosti, nýbrž také jiné formy zániku závazku, ať již jednostranně například 

započtením, nebo dvoustranně dohodou. 

V případě dvoustranných ujednání o zániku závazku mezi cedentem a dlužníkem však vzniká 

další otázka. A to, došlo-li k postoupení pohledávky a ta nebyla dosud oznámena dlužníkovi, 

zda upřednostnit ochranu dobré víry dlužníka, který o cesi neví, před principem právní jistoty 

a zásadou, že nikdo nemá mít prospěch z vlastního protiprávního jednání, když cedent jako 

jedna z jejích smluvních stran cese o tom, že byla uskutečněna a že již není oprávněný věřitel, 

musí vědět. 

6.2.1. Objektivní systém ochrany dlužníka 

Na formálním aspektu dlužníkova vědomí o cesi je vystavěn objektivní systém ochrany 

dlužníka. Jeho ryzí verze klade důraz na to, zda byl v souladu s určitými pravidly dlužník o 

cesi informován. Jakmile se tak stalo, je povinen plnit novému věřiteli-cesionáři. Dokud mu 

ale takto cese oznámena není, i přesto, že se o ní dozvěděl jinou cestou, může plnit cedentovi. 

Výhodou tohoto systému je důraz na právní jistotu, která je daná nezbytností provést 

notifikaci cese. Do té doby je bezvýznamné, zda dlužník o cesi ví či ne. Nevýhodou je 

rezignace na zohlednění dlužníkovy možné dobré nebo špatné víry. 

6.2.1.1. Význam notifikace 

Formální oznámení dlužníkovi, že byla uskutečněna cese, tzv. notifikace, může být učiněna 

jak cedentem, tak i cesionářem. Zatímco ovšem dlužník zná osobu cedenta, neboť s ní 

vstoupil do právního vztahu, zakládajícího cedovanou pohledávku, je mu cesionář neznámý. 

Proto kladou právní řády odlišné požadavky na notifikaci cedenta a cesionáře. Tak cedent 

může pouze dlužníkovi oznámit, že došlo k postupu dané pohledávky a kdo je novým 

věřitelem. Naproti tomu cesionář bude muset splnit další podmínky, například prokázat se 

smlouvou o postoupení, zápisem v registru, je-li zřízen, nebo souhlasným prohlášením 

cedenta. Tento požadavek je legitimní, neboť pokud by se umožnilo třetí osobě, aby 

notifikovala dlužníka o tom, že ona je cesionářem, pouhým oznámením, byl by dlužník 

povinen této třetí osobě plnit, aby oprávněně splnil svůj závazek. V takovém případě by pak 
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došlo k újmě na majetku cedenta, do jehož vztahu s dlužníkem by bez jeho vůle zasáhla třetí 

osoba. 

6.2.1.2. Notifikace jako právní úkon 

Je třeba dodat, že v objektivním systému je notifikace dlužníka jednostranným právním 

úkonem, který směřuje ke vzniku povinnosti dlužníka plnit namísto cedenta cesionáři. 

Notifikace pak musí splňovat náležitosti právních úkonů. Pokud cedent nebo cesionář 

notifikovali dlužníkovi cesi, avšak oznámení například neučinila osoba způsobilá k právním 

úkonům nebo oprávněná jednat za daný právní subjekt, není taková notifikace účinná. 

Přestože již tak dlužník může mít povědomí o tom, že dosavadní věřitel není oprávněn 

přijmout plnění závazku, nic mu nebrání podle zásad ryze objektivního systému ochrany 

dlužníka plnit dosavadnímu věřiteli. 

6.2.1.3. Plnění zdánlivému cesionáři a námitky vztahující se k cesi 

V případě aplikace objektivního systému vzniká také otázka, jak posoudit situaci, kdy je 

dlužníkovi cese notifikována, avšak ta není platná, a nově oznámený cesionář tak ve 

skutečnosti není oprávněný věřitel cedované pohledávky. Řešení se nabízejí dvě. Buď se v 

zájmu ochrany dobré víry dlužníka stanoví, že plnění dlužníka domnělému cesionáři je po 

právu a problematika vrácení plnění od domnělého cesionáře skutečnému věřiteli se bude řešit 

samostatně (nejčastěji jako bezdůvodné obohacení). Nebo podle druhého řešení se dlužník 

plněním zdánlivému cesionáři neosvobodí a jím poskytnutého plnění bez právního důvodu se 

bude muset sám domáhat zpět. V případě druhého řešení je však nezbytné, aby dlužník měl 

možnost uplatnit jakékoliv námitky vztahující se k cesi, ať již ze smlouvy o cesi, případně 

aktu převodu pohledávky. Jedině takovými námitkami by mohl dlužník čelit nárokům 

domnělého cesionáře, aby dlužník plnil na základě notifikace cese. 

Druhé řešení však není v souladu s principem spravedlnosti cese. Dochází jím totiž k 

přenesení rizika plnění neoprávněné osobě na dlužníka, když celá transakce, jež toto riziko 

způsobuje, vznikla bez jeho přičinění. Takové řešení se nezdá oprávněné. Přesto se však 

objevuje v platném právu, kdy příkladem může být čl. 17 Úmluvy OSN165. Opačnou úpravu 

postavenou na prvním řešení lze nalézt v německém BGB (§ 409 odst.1 věta první ) nebo v 

českém právním řádu, kde však narozdíl od německé úpravy toto pravidlo odvodila judikatura 

Nejvyššího soudu. 

                                                 
165 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 489 
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6.2.2. Subjektivní systém ochrany dlužníka 

Ryze subjektivní systém operuje s materiálním aspektem dlužníkova vědomí o uskutečněné 

cesi. Takže pokud dlužník o cesi ví, bez ohledu na to, jak se o ní dozvěděl, nesmí již plnit 

cedentovi, nýbrž pouze cesionáři, aby svůj závazek po právu splnil. Ochrana dlužníka je zde 

spojena s jeho dobrou vírou. Pouze dlužník v dobré víře, že plní svému věřiteli, smí požívat 

ochrany a splnit tak svůj závazek plněním osobě, která již jím ale není. Obdobně pokud 

dlužník není v dobré víře, že je notifikovaný cesionář skutečně věřitelem cedované 

pohledávky, neměl by dle subjektivního systému požívat ochrany, ani pokud plní svůj 

závazek tomuto cesionáři. 

S tímto systémem je potenciálně spojena vysoká míra právní nejistoty, neboť dlužník sám 

musí učinit úsudek, zda je v dobré víře, že plní oprávněnému věřiteli. To platí i pro jakékoliv 

další osoby zkoumající danou transakci. V konečném důsledku může tento systém znamenat 

zvýšení nákladů i jiné negativní aspekty jako případné soudní průtahy při dokazování dobré 

nebo špatné víry apod.  

6.2.3. Smíšený systém 

Nevýhodou obou výše uvedených systémů je právě to, že právní doktríny uplatňují jejich 

kombinaci a vytvářejí systém, který vzájemným působením objektivního a subjektivního 

kritéria mírní negativní důsledky každého ze systémů, je-li uplatněn v ryzí formě. 

6.2.3.1. Zakotvený v PECL a DFCR 

Plně smíšený systém je uplatňován v PECL (čl. 11:303 a 11:304) nebo DFCR (čl. III. – 5:119 

a 120) . Výsledek je pak takový, že dlužník má povinnost plnit až poté, co je notifikován 

(objektivní systém). Přitom splněním osobě v notifikaci označené jako nový věřitel-cesionář 

se dlužník osvobozuje od svého závazku, pokud nemohl nevědět, že se nejedná o oprávněnou 

osobu (subjektivní kritérium). Před notifikací může dlužník plnit cedentovi (objektivní 

kritérium), avšak pouze tehdy, pokud neví o cesi (subjektivní kritérium).  

6.2.3.2. Nezbytnost dalších pravidel 

Principy evropského smluvního práva a Návrh společného referenčního rámce však dále 

zakotvují pravidla, která jsou pro smíšený systém nezbytná, když umožňují dlužníku, aby se 

domáhal adekvátního prokázání cese a získal tak dobrou víru, že plní oprávněnému věřiteli. 

Tato pravidla jsou potřebná, neboť, přestože je rozhodující notifikace, hraje roli také 

dlužníkovo vědomí o cesi. V případě, že bude dlužníka notifikovat cedent a v souladu s touto 
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notifikací bude dlužník plnit cesionáři, neměly by nastat jakékoliv pochyby o dlužníkově 

dobré víře.  

Situace je ale jiná, pokud bude ale notifikovat cesionář. Pak si musí být dlužník jist, že k cesi 

skutečně došlo a za tímto účelem stanoví PECL právo dlužníka žádat o tom od cesionáře 

spolehlivé důkazy. Dlužník se tím zároveň nedostává do prodlení (čl. 11:303 odst. 2 PECL). 

6.2.3.3. Diskuse o notifikaci cesionářem 

Možností, jak se těmto obtížím vyhnout, je vůbec nepřipustit, aby měl cesionář právo 

dlužníkovi notifikovat cesi. To by však mohlo způsobit nerovnost v postavení cedenta, když 

pouze on byl mohl kvalifikovaně informovat dlužníka o cesi a založit tím oprávnění cesionáře 

domáhat se plnění pohledávky. K takovému omezení postavení postupníka není důvodu. 

Opačného názoru je například H. Eidenmüller, podle kterého by z hlediska povinnosti 

dlužníka plnit měl být k notifikaci oprávněn jen cedent, jak je tomu v německém právu166. 

Zdá se proto vhodné přesně vymezit podmínky, za kterých může cesionář dlužníku cesi 

notifikovat, jak to činí například český právní řád, který vyžaduje předložení samotné 

smlouvy o cesi (viz dále kapitola 6.2.1.1.výše). 

Je třeba odmítnout jakékoliv snižování požadavků nebo uvádění nejasných právních pojmů, 

kterým je třeba na straně cesionáře v případě notifikace dostát, neboť by to mohlo vést k 

riziku, že by třetí osoba mohla dlužníku notifikovat smýšlenou cesi a ten by v důsledku 

notifikace pak plnil po právu neoprávněné osobě. Z tohoto důvodu je kritizováno ustanovení 

čl. III. – 5:119 odst. 3 DFCR, podle kterého „bez ohledu na to, že osoba, která doručila 

oznámení o postupu, v němž je zároveň označená jako postupník, není věřitelem, je dlužník 

plněním této osobě osvobozen ze svého závazku, pokud věřitel způsobil, že dlužník rozumně a 

v souladu s dobrou vírou uvěřil, že právo bylo postoupeno této osobě“. Důvod kritiky spočívá 

právě v možnosti zneužití a možného faktického vyvlastnění oprávněného věřitele, kterému 

nemůže být kladeno k tíži a nemůže být odpovědný za to, že vyvolal dojem, že právo bylo 

postoupeno třetí osobě167. 

6.2.4. Odvolání notifikace 

                                                 
166 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 490 
167 The Common Frame of Reference for European Private Law – Policy Choices and Codification Problems, H. 
Eidenmüller, F. Faust, H. Ch. Grigoleit, N. Jansen, G. Wagner and R. Zimmermann in Oxford Journal of Legal 
Studies, 28 Oxford J. Legal Stud. 659, poznámka pod čarou č. 107 
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Na pozadí objektivního a smíšeného systému je nutno také analyzovat otázku, jak přistoupit k 

možnosti odvolání již učiněné notifikace. V systému ryze subjektivním, kde se nečiní 

notifikace jako právní úkon, tato otázka nevzniká. Zdůrazňuje se, že řešení otázky odvolání 

notifikace se v této kapitole týká pouze dopadů na právo nebo povinnost dlužníka splnit svůj 

závazek cesionáři nebo cedentovi. Majetkoprávní otázky převodu pohledávky zůstávají 

nedotčeny, obzvláště pokud se jedná o model notifikace (viz kapitola 4.1.4.1) 

6.2.4.1. Odvolání v objektivním systému ochrany dlužníka 

V objektivním systému je notifikace klíčovým právním úkonem, jehož doručením se stává 

dlužník povinován novému věřiteli. Z tohoto pohledu se lze přiklonit k vyloučení možnosti 

jednostranného odvolání notifikace cedentem, protože nelze připustit, aby měl cedent 

možnost jednostranně narušit závazkový vztah, jehož není účastníkem. Oproti 

jednostrannému odvolání je v případě společného odvolání cedenta a cesionáře již situace 

jiná, neboť v takovém případě je souhlas udělen i osobou, která je oprávněna z pohledu 

dlužníka po postoupení disponovat pohledávkou. Souhlasné odvolání v objektivním systému 

ochrany dlužníka by tak mělo způsobit, že dlužník se stane opětovně zavázaný plnit 

cedentovi. Z tohoto přístupu vychází německý právní řád, který aplikuje objektivní systém 

ochrany dlužníka z hlediska jeho plnění cesionáři168, když v § 409 odst. 2 BGB stanoví, že 

odvolání notifikace je možné pouze se souhlasem osoby, která je v ní označena jako nový 

věřitel. 

6.2.4.2. Odvolání ve smíšeném systému ochrany dlužníka 

Z hlediska systému smíšeného bude mít odvolání dopad na stav vědomí dlužníka o cesi. 

Dojde-li k jednostrannému odvolání notifikace, může dlužník ztratit dobrou víru, že plní 

oprávněnému věřiteli. V případě dvoustranného odvolání cedentem i cesionářem je pak ztráta 

dobré víry o to pravděpodobnější. V systému subjektivním tak vedle dvoustranného odvolání 

notifikace lze připustit i odvolání jednostranné ale s tím, že jeho důsledkem nebude 

automatické obnovení práva cedenta vymáhat plnění na dlužníkovi, nýbrž jen možná ztráta 

dobré víry dlužníka (podle obsahu konkrétního odvolání) a na ní postavená možnost dlužníka 

odepřít plnění do doby vyjasnění, kdo je oprávněným věřitelem. V případě dvoustranného 

odvolání notifikace by měly platit stejné závěry jako v objektivním systému ochrany 

dlužníka.  

                                                 
168 Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwickung,  Prof. Horst Eidenmüller, 
LL.M. (Cambr.), München, Archiv für die civilistische Praxis, Bd. 204 (2004), str. 488 
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Lze tak shrnout, že odvolání notifikace může v případě smíšeného systému ochrany dlužníka, 

kde se také zohledňuje vědomí dlužníka o uskutečněné cesi, být potenciálně komplikujícím 

faktorem. Zejména v případě jednostranně (ať cedentem nebo cesionářem) učiněného 

odvolání notifikace cese vzniká nezbytnost zabývat se otázkou, zda to mohlo mít vliv na 

dlužníkovu dobrou víru, pokud se tento rozhodl přesto plnit tvrzenému cesionáři, který však 

nebyl oprávněným věřitelem. 

Aspekt odvolání notifikace ve smíšeném systému ochrany dlužníka může tak mít opačný 

dopad, než jaký je cílem tohoto systému, tedy rovnoměrněji vyvážit práva a povinnosti stran 

zohledněním subjektivního prvku při stanovení pravidel, jak má dlužník plnit cesionáři, a 

vytvořit tím stabilnější a efektivnější právní rámec. 

6.2.5. Český právní řád 

Český právní řád je dle textace současné úpravy OZ postaven na objektivním modelu ochrany 

dlužníka. V judikatuře Nejvyššího soudu lze však v určitém ohledu zaznamenat i prvky 

subjektivní (viz níže). 

6.2.5.1. Období před notifikací 

Do okamžiku obdržení notifikace o cesi může dlužník plnit cedentovi. V souladu s 

judikaturou interpretující § 526 odst. 1 je stav dlužníkova vědomí o tom, zda již byla cese 

uskutečněna, irelevantní169.  

Otázkou je, zda je dlužník oprávněn s postupitelem uzavřít dohodu, kterou se jinak 

vypořádává jeho závazek (například prominutím dluhu, zrušením apod.). V konfrontaci je zde 

dobrá víra dlužníka, že může s cedentem jednat jako s oprávněným věřitelem do doby 

notifikace cese, a zájem na ochraně postupníka a jeho právní jistoty, že od okamžiku cese již 

nemůže cedent s pohledávkou platně nakládat. Dle doktríny odvodila judikatura, že v 

takovém případě dlužník není chráněn a dohoda o vypořádání závazku bude absolutně 

neplatná pro nezpůsobilost cedenta, který již není majitelem pohledávky170. 

6.2.5.2. Okamžik notifikace cese 

                                                 
169 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 377/2007: „ Z uvedeného tedy vyplývá, že dokud 
není postoupení pohledávky postupitelem dlužníkovi oznámeno nebo pokud postupník postoupení pohledávky 
dlužníkovi neprokáže, nemůže se stát postoupení pohledávky ve vztahu k dlužníkovi účinným s tím důsledkem, že 
dlužník není zavázán plnit „novému“ věřiteli (viz též např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2007, 
sp. zn. 32 Cdo 118/2007).“ 
170 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1504 
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V souladu s objektivním systémem ochrany dlužníka platí a judikatura potvrzuje, že 

notifikace je právním úkonem, pro který platí obecné náležitosti právních úkonů (viz více 

6.2.1.2)171. Zákon současně pro notifikaci nepředepisuje žádné formální ani obsahové 

náležitosti172 a je proto třeba vždy pečlivě zkoumat, jak je učiněno oznámení o postoupení a 

zda je schopno vyvolat zamýšlené právní následky.  

Notifikaci cese je povinen učinit především postupitel, ale může ji učinit i postupník 

(výslovná dikce § 526 odst. 1 OZ). Mezi tím, zda cesi oznamuje cedent nebo cesionář však 

existují významné odlišnosti. 

6.2.5.2.1. Notifikace postupitelem 

Dle výslovné dikce zákona (§526 odst. 2 OZ) není dlužník oprávněn se domáhat předložení 

smlouvy o cesi, pokud cesi notifikuje dlužníku cedent. Právní doktrína i judikatura dále 

dovodila, že není ani oprávněn zkoumat platnost cese. Pokud tak dlužník plní osobě, kterou 

cedent označil v řádné notifikaci jako nového věřitele, vyváže se ze svého závazku, i když je 

cese neplatná173. 

6.2.5.2.2. Notifikace postupníkem 

Naproti tomu, pokud činí notifikaci cesionář, je potřeba, aby dlužníkovi hodnověrně prokázal, 

že k cesi došlo. Přestože nejsou stanoveny žádné formální ani obsahové podmínky, jak cesi 

dlužníku prokázat, bude pravděpodobně nejčastější způsob předložením smlouvy o cesi174. 

V této souvislosti lze však nalézt judikaturou odvozené prvky subjektivního systému ochrany 

dlužníka. Závěry Nejvyššího soudu lze zobecnit tak, že dlužník může s osvobozujícím 

účinkem plnit cesionáři, který se prokázal smlouvou o postoupení, pouze tehdy, pokud mu 

                                                 
171 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 118/2007: „ Je-li zřejmé, že oznámení postupu pohledávky 
je právním úkonem, má posuzovaná věc dále dvě roviny: je nutno zabývat se otázkou, zda právní úprava stanoví 
pro oznámení nějaké formální požadavky, a dále je nutno zkoumat, zda byl právní úkon učiněn ze strany 
postupitele řádně, zejména zda jej tento úkon může zavazovat.“ 
172 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 118/2007: „Dovolatel zcela správně poukazuje na 
to, že oznámení o postoupení pohledávky je možno učinit i zcela neformálně, neboť na rozdíl od postupní 
smlouvy pro ně občanský zákoník nepředepisuje žádné formální náležitosti. To však neznamená, že oznámení 
postoupení pohledávky může vůči dlužníkovi učinit kdokoli“ 
173 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 1189/2005: „Rovněž úvahy odvolacího soudu, že závazek 
žalobce případným splněním žalovanému zanikne bez ohledu na to, zda smlouva o postoupení pohledávky je 
neplatná, jsou bezchybné (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. května 2003, sp. zn. 32 
Odo 293/2002, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 16/2004, v němž byl vyjádřen 
názor, že otázka platnosti smlouvy o postoupení pohledávky je z hlediska účinku splnění závazků dlužníkem 
postupníkovi nerozhodná, 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, kdy smlouva o postoupení pohledávky neexistuje). „ 
174 Za další způsoby prokázání postupu cesionářem lze pokládat např. předložení souhlasného prohlášení 
cedenta, výpis z příslušného registru pohledávek, je-li zřízen, apod. 
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nemohlo být ze smlouvy nebo z okolností týkajících se jejího předložení známo, že je cese 

neplatná. Tím však nevzniká na straně dlužníka obecná povinnost zkoumat platnost smlouvy 

o cesi175. 

6.2.5.3. Shrnutí režimu notifikace 

Vedle situace, kdy cesi oznamuje postupitel a dlužník nijak nezkoumá její platnost, tak 

existuje možnost, že dlužníkovo vědomí o platnosti cese hraje roli, a to jestliže notifikuje sám 

cesionář. Podle judikatury v tom případě, pokud mohl zjistit, že je cese neplatná, se dlužník 

neosvobodí plněním tvrzenému cesionáři ze svého závazku. S tímto judikatorním vývojem se 

lze ztotožnit, neboť snižuje riziko zneužití toho, že cesionář může účinně notifikovat cesi 

dlužníku.  

Konečně se dodává, že český právní řád výslovně neřeší problematiku odvolání notifikace. 

Lze se však domnívat, že dvoustranné odvolání je v souladu s výkladem výše (viz kapitola 

6.2.4.1) přípustné. Jednostranné odvolání by mohlo mít význam pouze ve vztahu 

k judikaturou odvozenému testu, zda nemohlo být dlužníku, kterému byla cesionářem 

notifikovaná cese, zřejmé, že je cese neplatná (viz výše kapitola 6.2.5.2.2).  

6.2.5.3.1. Problematika odvolání notifikace při zajišťovací cesi 

Praktický problém vzniká za konstelace, kdy je uskutečněna zajišťovací cese a dlužník je o ní 

zároveň notifikován cedentem. V případě splnění zajišťovaného závazku a přechodu 

zajišťující pohledávky zpět na cedenta (viz kapitola 4.1.5.2.2) totiž nastává problém, jak vůči 

dlužníkovi odvolat učiněnou notifikaci. Nepřipustí-li se jednostranné odvolání cedentem a je-

li naproti tomu vyžadováno souhlasné odvolání cedenta i cesionáře, nemusí být cesionář 

ochotný podobné odvolání vystavit. Z hlediska praxe se proto zdá vhodné podobný závazek 

cesionáře dostatečně smluvně ošetřit nebo souhlasné odvolání složit do notářské nebo 

advokátní úschovy listin a podmínit jeho vydání předložením potvrzení o splnění zajišťované 

pohledávky. 

                                                 
175 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 606/2003: „ 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, 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.). Takový průkaz postoupení pohledávky je totiž třeba považovat za dostatečný ve smyslu ustanovení § 526 
odst. 1 obč. zák. Kdyby požadavek průkazu postoupení pohledávky postupníkem měl zahrnovat i povinnost 
dlužníka prověřit platnost smlouvy o postoupení pohledávky v rovině neplatnosti dle § 38 odst. 2 obč. zák. 
dotazem na postupitele, pak by ustanovení § 526 odst. 1 věty druhé obč. zák. bylo obsolentní, neboť dlužníkovo 
plnění by po kladném zodpovězení takového dotazu postupitelem podléhalo režimu § 526 odst. 2 obč. zák. „ 
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6.2.5.4. Navrhovaná úprava v NOZ 

Návrh nového občanského kodexu nepřináší podstatné změny, když jeho § 1687 odst. 1 platí, 

že dokud postupitel dlužníka nevyrozumí, nebo dokud postupník postoupení pohledávky 

dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní postupiteli, nebo se 

s ním jinak vyrovná.  

Tím je pouze zkrácen dosavadní text § 526 OZ a doplněno, že dlužník může cedentovi nejen 

dluhované plnění splnit, ale také vůči němu například uplatnit námitku započtení. Otázkou 

pro judikaturu bude, zda formulace „nebo se s ním jinak vyrovná“ zahrnuje také dohodu 

dlužníka a cedenta o jiném vypořádání závazku (viz výše 6.2.5.1). 
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7. Cese na nesmluvním základě   

V kapitolách 3 až 6 výše byly popsány strukturální prvky smluvní cese. Systém singulární 

sukcese v osobě věřitele ale nespočívá pouze na ní a je doplněn dalšími instituty. Ke změně 

věřitele majetkoprávní pohledávky dochází také na základě zákona, kdy mluvíme o tzv. cesi 

zákonné (cessio necessaria), nebo soudního rozhodnutí, kdy mluvíme o tzv. cesi soudcovské 

(cession judiciaria). V úvahu připadá také změna věřitele v důsledku odkazu, tzv. cese 

testamentární. 

U těchto ostatních případů nesmluvní cese se uplatní principy a pravidla týkající se smluvního 

postupování pohledávek pouze v modifikované nebo omezené podobě. To je dáno především 

povahou dané právní skutečnosti (zákon, soudní rozhodnutí, odkaz), která změnu věřitele 

zakládá. Přesto však představuje komplexní úprava a právně-teoretická analýza smluvní cese 

základní východisko pro pochopení a interpretaci těchto dalších forem cese. Společným 

znakem všech forem nesmluvní cese je tak především to, že jejich předmětem může být pouze 

pohledávka, která je způsobilá k tomu, aby byla převedena na třetí osobu. Pohledávka, jejíž 

plnění je vázáno na osobu věřitele a kde je jeho osoba součástí takového plnění, je tak 

vyloučena nejen ze smluvní (viz kapitola 5.9.1), ale i nesmluvní cese, neboť by tím mohlo 

potenciálně dojít k podstatnému zhoršení postavení dlužníka a ke změně v obsahu jeho 

závazku bez jeho svolení, což je v rozporu se zásadou smluvní autonomie platné pro veškeré 

soukromoprávní vztahy. 

7.1. Zákonná cese 

Výchozí myšlenka úpravy zákonné cese spočívá v tom, že plní-li třetí osoba cizí dluh, je 

spravedlivé požadovat, aby se případně mohla v budoucnu na dlužníku domáhat náhrady 

toho, co za něj plnila. Tohoto práva se třetí osobě dostane tak, že se ji ze zákona umožní 

vstoupit do práv věřitele (dále jen „zákonný cesionář“). Z tohoto důvodu mluvíme také o tzv. 

zákonné subrogaci176. Lze přitom rozlišovat, zda třetí osoba byla povinna cizí dluh plnit, 

například z titulu poskytnutí zástavního práva, ručení nebo přistoupení k závazku, či zda plní 

třetí osobě z vlastní vůle se souhlasem dlužníka. 

Právní nauka totiž traktuje, že v druhém případě narozdíl od prvního, může třetí osoba plnit s 

darovacím úmyslem, a proto by se materie měla upravit odděleně tak, že zákonná cese 

nenastane automaticky, ale že je třetí osobě dána možnost si při plnění dlužníkova závazku 

                                                 
176 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl VI., str. 273 
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postoupení vymínit. Stane-li se tak, nastávají plněním věřiteli ze zákona účinky cese. 

Nevymíní-li si třetí osoba postup, zákonná cese nenastane. 

7.1.1. Dvě možnosti pojetí 

Pokud splní zákonný cesionář závazek dlužníka vzniká dále otázka, zda je možné, aby 

vstoupil do stejného právního vztahu a stal se v něm věřitelem, když tento by měl zaniknout 

právě splněním. Možnosti řešení se nabízejí dvě. Buď se vychází z toho, že právo zákonného 

cesionáře má kvalitativně stejný charakter jako splněný závazek, avšak není s ním ani 

materiálně ani formálně totožný. Toto řešení aplikuje například rakouská nebo česká právní 

doktrína. Nebo připadá v úvahu stanovit, že poskytnutím plnění dosavadnímu věřiteli dochází 

k přechodu pohledávky na zákonného cesionáře, který se stává novým věřitelem v materiálně 

i formálně stejném závazkově-právním vztahu. Posledně jmenovaný přístup je aplikován 

například v německé právní doktríně177. 

7.1.2. Vztah k úpravě smluvní cese 

Konkrétní úprava smluvní cese se v daném právním řádu přímo na zákonnou cesi neaplikuje, 

ale v úvahu připadá možnou problematickou situaci řešit na základě analogie legis.  

Podobnost se smluvní cesí lze nalézt v tom, že na zákonného cesionáře přechází pohledávka s 

veškerým příslušenstvím a vedlejšími právy, které ji zajišťovaly. Rozdíl naopak představuje 

to, že se zde neoperuje s institutem notifikace a věřitel, kterému třetí osoba a budoucí zákonný 

cesionář plní, neodpovídá za dobytnost pohledávky178.  

Z hlediska námitek dlužníka zákonnému cesionáři se zdá být potřebné rozlišovat mezi 

okolnostmi, za kterých došlo ke splnění závazku. V případě, kdy zákonný cesionář oprávněně 

splnil za dlužníka (například při ne-subsidiárním ručení), aniž by tento dostal možnost svůj 

závazek splnit, měly by dlužníkovi proti zákonnému cesionáři příslušet veškeré námitky, 

kterými proti původnímu věřiteli disponoval, včetně námitky započtení pohledávky za 

věřitelem. Důvodem je ochrana dobré víry dlužníka, že on jako primárně zavázaný má mít 

možnost splnit svůj závazek nebo ho vůči věřiteli jinak vypořádat, a vyloučení možnosti 

zneužití ze strany zákonného cesionáře, který by tak mohl dohodou s původním věřitelem 

zhoršit právní postavení třetího. 

                                                 
177 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1583 
178 Pokud by pohledávka neexistovala, došlo by ke vzniku bezdůvodného obohacení a třetí osoba, která plnil za 
tvrzeného dlužníka, by mohla žádat jeho vydání. 
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Naopak, pokud plnil zákonný cesionář s vědomím dlužníka nebo poté, co se dostal dlužník s 

úhradou svého závazku do prodlení, měly by dlužníkovi příslušet námitky z právního vztahu 

zakládajícího jeho závazek a ze vztahu mezi ním a zákonným cesionářem, avšak nikoli 

možnost započíst proti zákonnému cesionáři pohledávku, kterou disponoval za původním 

věřitelem. Zde není důvodu činit výjimku z podmínky vzájemnosti pohledávek, aby mohlo 

dojít k jejich zápočtu, neboť dlužník se dostal do horšího právního postavení tím, že neplnil 

včas či řádně. 

7.1.3. Český právní řád 

7.1.3.1. Současná úprava 

Občanský zákoník obecné ustanovení o zákonné cesi neobsahuje. Speciální ustanovení 

existují v případě subrogace ručitele, který splnil zajišťovaný závazek, a o obecnou úpravu se 

pokouší Obchodní zákoník 

V rovině OZ je přitom zákonná cese v případě ručitelského vztahu pojímána oproti obecnému 

právně teoretickému pozadí velmi omezeně, když podle judikatury na ručitele přechází v 

souladu s § 550 OZ pohledávka za dlužníkem, avšak bez zajišťovacích instrumentů179. 

Přestože tak jako současná právní doktrína vycházela i ta rakousko-uherská z toho, že při 

zákonné cesi nedochází k přechodu stejného práva, které zaniklo splněním (viz výše 7.1.1), 

stanovil jasně § 1358 OZO, že na zákonného cesionáře přecházejí i veškeré právní pomůcky a 

zajišťovací prostředky. 

Pokus o obecnou úpravu v Obchodním zákoníku naráží na stejné obtíže, když jeho § 332 odst. 

2 stanoví, že třetí osoba vstupuje splněním dlužníkova závazku do práv věřitele, který je 

povinen jí vydat a na ni převést všechny své důkazní prostředky. Avšak tak jako v případě 

Občanského zákoníku není zohledněna problematika přechodu zajišťovacích prostředků a 

ustanovení navíc dopadá pouze na obchodí závazkové vztahy. 

7.1.3.2. Navrhované změny 

Současný český právní řád tak z hlediska úpravy zákonné cese vykazuje závažné nedostatky. 

Z důvodu neexistence obecné úpravy zákonné cese jako prostředku ochrany třetí osoby, která 

                                                 
179 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 563/2003: „ Logikou věci pak je dáno, že tím, že ručitel 
splní věřiteli dlužníkův dluh, zaniká právo věřitele domáhat se dále úhrady této pohledávky, a to nejen vůči 
dlužníku, nýbrž (případně) i vůči dalším osobám, které tuto pohledávku svým majetkem zajišťovaly. Jinak 
řečeno, zanikla tím věřitelova pohledávka vůči dlužníku. Úprava obsažená v ustanovení § 308 obch. zák., která 
je tradičně pojímána jako zákonná cese, tomuto pojetí odpovídá.. Lze tudíž uzavřít, že ustanovení § 56 obč. zák. 
ve znění účinném před 1. lednem 1992 byl a ustanovení § 550 obč. zák. v rozhodném znění je přisuzován (co do 
závěru, že jde o zákonnou cesi věřitelských nároků na ručitele) týž význam jako ustanovení § 308 obch. zák.“ 
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plnila dluh za jiného tak vznikají nevyvážené a zneužitelné situace. Ukázkovým příkladem je, 

že v občanskoprávních vztazích neexistuje ustanovení, na základě kterého by se zástavní 

dlužník odlišný od dlužníka osobního mohl domáhat po realizaci zástavy náhrady na osobním 

dlužníku180.  

Navrhované znění Nového občanského zákoníku proto přináší podstatné změny, když v 

návaznosti na úpravu obsaženou v OZO (§§ 1358 a 1422 OZO) stanovuje, že splněním dluhu 

vstupuje třetí osoba, která zajistila závazek dlužníka, do práv věřitele a má právo, aby jí 

dlužník vyrovnal, co za něho plnila. Výslovně je normováno, že pohledávka věřitele na 

zákonného cesionáře přechází včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s pohledávkou 

spojených. Věřitel má pak za povinnost vydat zákonnému cesionáři potřebné doklady o 

pohledávce a sdělit vše, co je k jejímu uplatnění zapotřebí (§ 1741 NOZ). Třetí osoby, které k 

plnění závazku dlužníka nejsou povinny, jsou oprávněny plnit věřiteli se souhlasem dlužníka, 

přičemž před splněním nebo při něm mohou požadovat na věřiteli, aby jim byla postoupena 

jimi plněná pohledávka (§ 1740 NOZ). Vzhledem k tomu, že se tím odkazuje na smluvní 

postup pohledávky, lze dovodit, že na zákonného cesionáře přejdou taktéž všechna vedlejší 

práva s pohledávkou spojená, jak je to u smluvní cese běžné. 

Vedle toho upravuje NOZ situace, kdy třetí osoba plní za dlužníka pouze část jeho 

pohledávky. V takovém případě může zákonný cesionář požadovat jen úhradu toho, co za 

dlužníka plnil, přičemž původní věřitel má právo vyžadovat vyrovnání zůstatku své 

pohledávky přednostně před zákonným cesionářem, ledaže se mu zaručil, že mu bude 

nahrazeno co za něj vydal. Z návrhu důvodové zprávy NOZ lze vyčíst, že se jedná o úpravu 

inspirovanou občanským zákoníkem kanadské provincie Québec. Výslovným zakotvením 

práva přednosti původního věřitele lze také dovodit platnost dle OZO dříve traktované 

úpravy, že v případě částečného splnění třetí osobou zajištěné pohledávky, má přednost 

stávající věřitel i k zajištění pohledávky181. 

7.2. Cese soudcovská 

Soudcovská cese je založena narozdíl od cese zákonné na procesně-právním základě a 

uplatňuje se ve vykonávacím řízení, kdy se oprávněný domáhá soudní cestou výkonu 

                                                 
180 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
721 
181 KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl VI., str. 274, kde se však upozorňuje, že konstrukce německého BGB je dle jeho § 
268 odst. 3 věty druhé odlišná.  
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povinnosti, kterou mu povinný dluhuje, a to tím, že žádá soud, aby mu přikázal pohledávku, 

kterou má povinný za třetí osobou, tj. dlužníkem. Ve smyslu hmotně-právním se tedy věřitel 

nemění. Soud zde pouze svým rozhodnutím přikazuje dlužníku povinného, aby plnil ve 

prospěch oprávněného, a zakazuje mu, aby plnil povinnému. 

Tato konstrukce předpokládá, že přikazovaná pohledávka musí mít stejný předmět plnění, 

jako pohledávka, jejíhož splnění se oprávněný formou výkonu rozhodnutí domáhá. Jedná-li se 

pak o peněžitou pohledávku, kterou povinný vymáhá na oprávněném a žádá-li přikázání 

pohledávky nepeněžité, je nutno zakotvit pravidla, jak postupovat. Tedy zda nejprve 

nepeněžitou pohledávku zpeněžit a poté obdrženou sumu plnit oprávněnému či zda takovou 

konstelaci vůbec nepřipustit. Přikázání peněžité pohledávky jako způsob výkonu pohledávky 

nepeněžité by znamenalo nezbytnost provést ocenění nepeněžitého plnění v penězích. 

Vzhledem k obtížím s tím spjatým neumožňují procesní předpisy podobný postup. 

7.2.1. Arrestatorium a inhibitorium 

Vzhledem k procesně-právnímu základu je přitom postavení dlužníka mnohem méně 

příhodné než v případě smluvní nebo zákonné cese, neboť platí, že na žádost oprávněného, 

který se domáhá výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky, doručí soud dlužníkovi 

povinného rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí, jež obsahuje tzv. arrestatorium, kterým 

se dlužníkovi zakazuje jakkoli s pohledávkou disponovat nebo ji jakkoli započíst. Obdobně 

obsahuje nařízení výkonu rozhodnutí tzv. inhibitorium,  podle kterého nesmí jakkoli se svou 

pohledávkou nakládat ani povinný. Konečně protože nařízení výkonu rozhodnutí přikazuje na 

procesně-právní rovině dlužníku povinného splnit konkrétní povinnost oprávněnému, nemůže 

ani dlužník uplatnit a započíst svou případnou pohledávku za oprávněným182. Hmotněprávní 

odraz těchto příkazů je pak ten, že jednání v rozporu s nimi bude shledáno jako absolutně 

neplatné.  

Dlužník povinného ale může uplatňovat proti oprávněnému námitky vyplývající ze smlouvy 

zakládající jeho závazek vůči povinnému, zejména, že pohledávka neexistuje nebo byla před 

arrestatoriem splněna, že je nevykonatelná, že on sám není dlužníkem apod. Obdobně se 

může dlužník bránit, že nebylo postupováno podle příslušných procesních pravidel o 

přikázání pohledávky, například pokud nebylo arrestatorium řádně doručeno. V takovém 

případě má dlužník právo odepřít plnění a je na oprávněném, aby proti němu podal tzv. 

                                                 
182 Viz tak například Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 7. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2006, 1567 s. 
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poddlužnickou žalobu a v nalézacím řízení bylo posouzeno, zda jsou námitky dlužníka 

oprávněné.  

7.2.2. Poddlužnická žaloba  

Podat tuto žalobu umožňují oprávněnému procesní předpisy, aby se tento vlastním jménem 

domáhal v nalézacím řízení splnění pohledávky, která mu byla přikázána v rámci výkonu 

rozhodnutí. Může jít nejen o situace, kdy dlužník bezdůvodně nesplní oprávněnému svůj 

závazek v souladu s arrestatoriem, ale také o případy, kdy dlužník neplní, protože mu svědčí 

některá z možných námitek. Fakticky se tak dlužníku umožní účinně uplatnit námitku proti 

oprávněnému až v řízení zahájeném na základě poddlužnické žaloby. Právní řády v tomto 

případě tedy konstruují zvláštní procesní aktivní legitimaci, aby dlužník přímo vymáhal 

pohledávku povinného. Jedná se o další důkaz toho, že soudcovská cese má ryze procesně-

právní základ. 

7.2.3. Český právní řád 

Úprava občanského soudního řádu sleduje výše uvedenou logiku, když v ustanoveních § 303 

a n. upravuje postupně různé způsoby přikázání pohledávek podle toho, o jaký druh plnění se 

jedná. Samostatně je upraveno především přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, 

přikázání jiných peněžitých pohledávek a postižení jiných majetkových práv, u kterých, 

pokud se jedná o práva na nepeněžitá plnění, je zvolen postup jejich zpeněžení. Výkon 

rozhodnutí přikázáním pohledávky upravuje také exekuční řád. 

7.3. Cese testamentární 

Testamentární cese vychází z nauky o odkazech (tzv. legata) v rámci dědického práva, podle 

které může zůstavitel odkázat odkazovníku konkrétní majetkovou hodnotu, aniž by se 

odkazovník tímto stal dědicem, jakožto osoba povolaná k univerzální sukcesi do veškerého 

zůstavitelova jmění. 

7.3.1. Legatum nominis 

Tak v případě, že zůstavitel odkáže odkazovníku pohledávku za třetí osobou, mluvíme o 

testamentární cesi nebo v rámci dědického práva o tzv. odkazu pohledávky (legatum 

nominis).  

Z hlediska nabytí odkázané pohledávky odkazovníkem do svého majetku se rozlišují dvě 

možná řešení. Pokud dojde k přijetí odkazu, pak podle prvního získá odkazovník okamžikem 

zůstavitelovy smrti přímo vlastnictví pohledávky, nebo v případě druhém vznikne okamžikem 
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zůstavitelovy smrti pouze obligační nárok odkazovníku proti obtíženému na postoupení 

pohledávky183.  

V případě, kdy by mělo k cesi dojít okamžikem smrti zůstavitele, mohl by obtížený odkazem 

být pouze zůstavitel a nešlo by odkázat pohledávku za třetí osobou, která mu nepatří, neboť ta 

by se k okamžiku jeho smrti vůbec nenacházela ve sféře jeho dispozice. Je to právě pro menší 

flexibilitu prvního řešení, co se tak historicky184 upřednostnila konstrukce, kdy odkazem 

vznikne pouze obligační nárok proti obtíženému na postoupení pohledávky.  

7.3.2. Legatum nominis jako obligační právo žádat postup 

V tomto případě tedy přímo o cesi nejde, nýbrž odkazovníku vzniká pouze právo na to, aby 

mu byla odkázaná pohledávka postoupena. V souladu s tímto modernějším pojetím odkazu 

pak platí, že odkaz může obtížit nejen zůstavitele, nýbrž také dědice či jiné odkazovníky185 a 

připouští se, aby zůstavitel odkázal odkazovníku nejen svou vlastní pohledávku, nýbrž také 

pohledávku obtíženého za třetí osobu či dokonce pohledávku cizí. Jedná-li se o pohledávku, 

která nepatří ani do jmění zůstavitele, ani obtíženého, je obtížený povinen se pokusit o její 

získání a pak ji převést odkazovníku. Co se pohledávek zůstavitele a obtíženého týče, získá 

odkazovník přímo právo požadovat jejich cesi. 

Protože je odkaz  následně uskutečněn formou smluvní cese, přechází spolu s pohledávkou 

její zajištění a postoupenému dlužníku zůstávají zachovány v rámci smluvní cese obvyklé 

námitky (viz kapitola 6). Cedent-obtížená osoba však neručí, resp. neodpovídá (podle toho, 

jak zvolen mechanismus v daném právním řádu) za dobytnost postoupené pohledávky, když 

se jedná o postup bezúplatný. 

7.3.3. Český právní řád  

Obecný zákoník občanský upravoval výslovně legatum nominis jako právo odkazovníka 

žádat postoupení jemu odkázané pohledávky ve svém § 664. Současná úprava OZ odkazy v 

rámci dědického práva vůbec neupravuje. Změnu přináší navrhovaná úprava NOZ, která 

navazuje na OZO, a navrhuje ve svém § 1438 opětovně zavést do českého právního řádu 

výslovnou úpravu odkazu pohledávky. 

                                                 
183 První řešení odpovídá tzv. vindikačnímu legátu oproti tzv. legátu damnačnímu, který představuje druhé řešení 
(viz např. Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M. Římské právo. 1. Vydání, Praha: C.H.Beck, 1995, nebo 
KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA 
SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI 
Publishing, s. r. o., 2002, Díl III. str. 305)  
184 Resp. pro větší flexibilitu a použitelnost damnačního odkazu jako takového 
185 Viz ad 183 
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8. Intercese 

Právní nauka vycházející z analogie s cesí, tzv. sukcesní teorie186 připouští, aby byl v 

závazkově-právním vztahu nahrazen dlužník třetí osobou a tuto konstrukci nazývá intercesí. 

Cese a intercese však vykazují podstatné odlišnosti a jsou postaveny na zcela rozdílných 

východiscích. Jedná se tak o dva odlišné právní instituty, přičemž ale platí, že v rámci 

intercese lze aplikovat některá pravidla cese, zejména co se týče charakteru závazku, který 

může být převzatý. 

8.1. Druhy intercese 

V rámci intercese může ke změně v osobě dlužníka dojít buď tak, že se nový dlužník zamění 

za původního, který současně přestane být věřiteli zcela zavázán, nebo připadá v úvahu, že se 

nový dlužník stane zavázaným spolu s dlužníkem původním, a to buď tak, že nový věřitel 

nahradí původního v určitém rozsahu nebo se oba stanou zavázanými společně. V případě, že 

dojde k nahrazení původního dlužníka dlužníkem novým, ať v celém či částečném rozsahu, 

mluvíme o intercesi privativní. Pokud nový dlužník přistoupí k dlužníku původnímu, 

mluvíme o intercesi kumulativní. 

8.2. Základní východiska 

Zatímco je u cese výchozím principem spravedlnost cese, podle které za předpokladu, že se 

zajistí, aby postavení dlužníka nedoznalo podstatného zhoršení, může být pohledávka proti 

dlužníku převedena věřitelem na třetí osobu bez dlužníkova souhlasu, je u intercese 

základním principem dalších úvah zásada smluvní volnosti. 

8.2.1. Souhlas věřitele nezbytný 

Podle něj si každý může svobodně zvolit svého spolukontrahenta a vstoupit s ním do daného 

závazkově-právního vztahu. Věřitel si bude v souladu s touto svobodou vždy vybírat 

takového dlužníka, o němž se bude moci domnívat nebo který prokáže či poskytne zajištění, 

že svůj závazek splní. Změna dlužníka, k níž by nebyl vyžadován souhlas věřitele, by pro něj 

představovala zcela zásadní změnu jeho práva, protože by se bez jeho účasti nahradila osoba, 

kterou si zvolil a u které předpokládal, že splní svůj závazek, osobou jinou, o jejíž, 

věrohodnosti nic neví nebo dokonce pochybuje. Pro změnu v osobě dlužníka je tak narozdíl 

od cese zásadně vyžadováno, aby s ní vyslovil souhlas věřitel. Analogicky vzhledem k cesi 

pak v takovém případě není ani nutno konstruovat zvláštní pravidla ochrany věřitele.  

                                                 
186 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1512 
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8.2.2. Souhlasy dlužníků 

8.2.2.1. Souhlas nového dlužníka nezbytný 

Souhlas nového dlužníka je v jakékoliv variantě taktéž podmínkou, aby mohlo ke změně 

závazkového vztahu v osobě dlužníka dojít. To vyplývá z logiky věci, když je to právě nový 

dlužník, který na sebe přebírá závazek nebo k němu přistupuje. 

8.2.2.2. Souhlas původního dlužníka nezbytný jen při privativní intercesi 

Jiná je však situace, pokud jde o dlužníka původního. Z hlediska privativní intercese lze 

uvažovat tak, že platí-li v daném právním řádu, že lze jednostranně odpustit dlužníku jeho 

dluh, pak k nahrazení dlužníka stačí dohoda nového dlužníka a věřitele. Naproti tomu, pokud 

je metoda regulace soukromoprávních vztahů taková, že bez souhlasu dlužníka nelze dluh 

jednostranně odpustit, je nutný k záměně dlužníků souhlas věřitele a původního i nového 

dlužníka. 

Co se kumulativní intercese týče, je nutno vzít v potaz, že nový dlužník by namísto 

přistoupení k závazku vedle původního dlužníka mohl také postupovat tak, že by si od 

věřitele nechal za úplatu postoupit pohledávku za původním dlužníkem. Aby tedy „nový 

dlužník“ pomohl od závazku dlužníku původnímu nebo za ním získal pohledávku, stačilo by 

si od věřitele nechat za ním postoupit pohledávku a tu nevymáhat. Na základě těchto úvah se 

připouští, aby se kumulativní intercese mohla uskutečnit pouze dohodou věřitele a nového 

dlužníka, když v případě, že nový dlužník bude plnit věřiteli z titulu přistoupení k závazku 

celý závazek původního dlužníka, vznikne mu proti původnímu dlužníkovi zákonný regres a 

vznikne situace, která je v zásadě totožná, jako by došlo k cesi187. 

Odlišnou konstrukci lze najít například v DFCR, kde podle čl. III. – 5:203: „Souhlas věřitele“ 

se kumulativní intercese činí dohodou původního a nového dlužníka, přičemž věřitel má ale 

právo bez zbytečného odkladu, co se o dohodě dozví, takové právo odmítnout. 

8.2.3. Forma dohod o intercesi a souhlasů s ní 

                                                 
187 Podle předválečné právní nauky platilo, že přistoupil-li nový dlužník k závazku původního dlužníka, aniž by 
se jednalo o závazek, který materielně náleží i jemu (například také by užíval věci, jejichž cena je dluhována), 
ale naopak by šlo o závazek, který mu náleží pouze formálně (protože pouze přistoupil k dluhu), jednalo se o 
zajištění závazku, na který dopadala ustanovení o zákonné cesi dle § 1358 OZO. Splnil-li tedy nový dlužník 
z titulu kumulativní intercese závazek původního dlužníka věřiteli, vznikl mu proti původnímu dlužníku zákonný 
subrogační regres. Naproti tomu, jedná-li se o solidární závazek, dle dnešní právní nauky se formálně vlastní, ale 
materiálně cizí dluh nerozlišuje a osoba, která přistoupila k dluhu, získá při splnění závazku věřiteli regres 
rozvrhový, nedomluví-li se strany jinak (viz KOMENTÁŘ K ČSL. OBECNÉMU ZÁKONÍKU 
OBČANSKÉMU A OBČANSKÉ PRÁVO PLATNÉ NA SLOVENSKU A V PODKARPATSKÉ RUSI, Dr. 
FRANTIŠEK ROUCEK, Dr. JAROMÍR SEDLÁČEK, ASPI Publishing, s. r. o., 2002, Díl VI., str. 23 a 
Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 1527 
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Forma výše uvedených souhlasů nebo dohod je pak otázka konkrétně zvoleného normativního 

řešení. Některé právní řády například vyžadují, aby se dohoda o privativní intercesi činila 

písemně mezi novým a původním dlužníkem, zatímco souhlas věřitele se činí formou 

samostatného neformálního právního úkonu, kterým se stvrzuje dohoda původního a nového 

dlužníka o převzetí závazku (např. český právní řád). V úvahu ale připadá i konstrukce, kdy je 

změna dlužníka uskutečněna mnohostrannou neformální smlouvou, jíž se účastní původní a 

nový dlužník a věřitel (například PECL nebo DFCR). 

8.3. Analogická aplikace pravidel o cesi 

Právní nauka ohledně předmětu cese se uplatní i u předmětu intercese. Tak jako u cese může 

být jejím předmětem pouze majetkové relativní právo, jehož plnění není vázané na osobu 

věřitele. Přestože nic nebrání původnímu a novému dlužníku a věřiteli, aby uzavřeli smlouvu, 

kterou nový dlužník přistoupí k závazku nebo převezme závazek, jehož plnění je vázané na 

osobu věřitele, jednalo by se v takovém případě o kumulativní novaci a nikoli o intercesi, 

neboť by došlo ke změně právního vztahu, nikoli k pouhé změně jeho subjektů188. Je dále 

nezbytné, aby byl předmět intercese určitě vymezený. V úvahu připadá intercese budoucích 

pohledávek nebo jejich souboru. Obdobně si lze představit dohodu o zákazu intercese (více 

viz kapitola 5).  

Intercese se vztahuje i na příslušenství pohledávky, avšak z hlediska akcesorických, práv je 

nutno odlišovat režim zajištění závazku třetími osobami u cese a u intercese. Poskytuje-li třetí 

osoba zajištění, činí tak vůči určitému dlužníku a pokud by se jednalo o jinou osobu, 

nemusela by třetí osoba zajištění vůbec poskytnout. V případě privativní intercese je tak 

oproti smluvní cesi pro přechod zajištění třetích osob potřeba jejich souhlasu. Zajištění 

poskytnutá samotným původním dlužníkem v případě privativní intercese zanikají, pokud 

není dohodnuto jinak, neboť se privativní intercesí původní dlužník v plném rozsahu 

osvobozuje a nahrazuje dlužníkem novým. U kumulativní intercese zůstává původní dlužník i 

nadále zavázán a zajištění poskytnutá třetími osobami za jeho závazek tak nezanikají, ale 

nevztahují se na závazek nového dlužníka. 

Co se námitek týče, může nový dlužník proti věřiteli uplatňovat jakékoliv námitky vyplývající 

z právního titulu zakládajícího závazek, který je předmětem intercese (promlčení, neplatnost, 

nemožnost plnění apod.). Neuplatní se však výjimka ze vzájemnosti pro možnost namítat 

zápočet pohledávky proti věřiteli, kterou by nový dlužník měl za dlužníkem původním. 

                                                 
188 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1514 
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V úvahu nepřipadá ani problematika možné smluvní odpovědnosti za kvalitu závazku skrze 

analogii odpovědnosti za dobytnost pohledávky, protože se nepřevádí aktivum, jakožto 

majetková hodnota, nýbrž pasivum, jakožto povinnost k určitému plnění, kterou v rozsahu 

uvedeném ve smlouvě nový dlužník přebírá. 

8.4. Kombinace smluvní cese a intercese 

Přestože úvahy o změně dlužníka v závazkově-právním vztahu vznikaly na základě úvah o 

analogické aplikaci institutu smluvní cese, je na základě výše uvedeného zřejmé, že se jedná o 

zcela odlišné právní instrumenty postavené na rozdílných východiscích. 

V úvahu ale připadá také kombinace těchto dvou institutů, a to nejen ve vztahu ke konkrétně 

zvoleným právům a povinnostem, nýbrž také k celým souborům práv a povinností, které 

vytváří daný smluvní vztah. Zatímco totiž cesí nebo intercesí lze převést nebo převzít pouze 

konkrétní práva či závazky, přičemž synallagmatický právní vztah, který je zakládá, zůstane 

beze změny, mělo by být možné, aby kombinací cese a intercese mohl být mezi subjekty 

převeden celý závazkově-právní vztah. Tento postup vlastně znamená převod pozice subjektu 

závazkově-právního a označuje se jako cese smlouvy. Protože se tyto různé kombinace 

smluvní cese a intercese v praxi vyskytují čím dál více, rozhodla se celá řada zákonodárců 

tento institut v zájmu právní jistoty výslovně upravit. Jako příklad lze jmenovat právní řády 

Itálie, Portugalska nebo Nizozemí189. Výslovná úprava cese smlouvy však nevylučuje i nadále 

kombinovat cesi s intercesí dle aktuálních potřeb praxe. 

8.5. Český právní řád 

V českém právním řádu je v souladu s výkladem výše privativní a kumulativní intercese 

upravena v § 531 OZ, přičemž samostatně je upravena kumulativní intercese k peněžitému 

závazku v § 533 OZ, podle kterého se původní a nový dlužník stanou zavázanými solidárně. 

Solidarita původního a nového dlužníka však není ani vyloučena v případě kumulativní 

intercese § 531 OZ, což bude odviset od kritérií § 511 OZ nebo § 293 ObchZak190. Z hlediska 

formy požaduje pro privativní intercesi OZ písemnou dohodu původního a nového dlužníka, 

stvrzenou neformálně věřitelem, a pro kumulativní intercesi písemnou dohodu nového 

dlužníka a věřitele. 

                                                 
189 Cese smlouvy jako nový institut českého soukromého práva - Několik úvah k obecné úpravě postoupeni 
smlouvy, Elischer, David et Šebesta, Kamil, Právní Fórum 5/2007, ASPI  ID: LIT28585CZ 
190 Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Karel Eliáš a kolektiv autorů, Linde Praha, a.s., 2008, str. 
1525 
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Na současnou úpravu navazuje §1693 NOZ, který připouští privativní intercesi neformální 

dohodou nového a původního dlužníka, se kterou vysloví neformálně souhlas věřitel. Intercesi 

kumulativní upravuje pak NOZ v § 1697, kdy dohodou věřitele a nového dlužníka přistoupí 

nový dlužník k závazku tak, že se vždy stane s původním dlužníkem solidárně zavázaný. 

Nově navrhuje NOZ výslovně upravit postoupení smlouvy ve svém § 1699 a n., což by 

zřejmě mělo vliv na praxi převodu smluvní pozice skrze kombinaci cese a intercese, jak lze 

její přípustnost odvodit z judikatury Nejvyššího soudu191.  

                                                 
191 Viz např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 2243/2007 
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9. Závěr 

Tato rigorózní práce se zabývá problematikou různých druhů a forem cese, jejichž 

uplatňování v souvislosti mezinárodního, zejména evropského, práva a globalizace nabývá na 

aktuálnosti. V předkládaném textu se rozebírá problematika změn závazku v osobě dlužníka a 

věřitele, a to jako singulární změna v konkrétním závazkově-právním vztahu nebo jejich 

souboru a nikoli jako univerzální sukcese do jmění třetího. 

Jako výchozí institut byla detailně analyzována smluvní cese, která představuje 

nejrozšířenější a hospodářsky nejvýznamnější změnu v subjektu závazkově-právního vztahu. 

Popsány byly přitom čtyři základní okruhy představující základní kameny smluvního 

postoupení pohledávky: podstata cese, smlouva o cesi, předmět cese a ochrana postoupeného 

dlužníka. Důraz byl kladen nejen na stránku právně-teoretickou, ale také na ekonomické a 

hospodářské pozadí, které podstatným způsobem ovlivňuje vývoj tohoto institutu. Na základě 

tohoto rozboru následoval popis cese na nesmluvním základě a institutu intercese jakožto 

změny v osobě dlužníka závazkově-právního vztahu.  

Základní myšlenkou celého textu je, že teoretická koncepce změny subjektu v závazkově-

právním vztahu, postavená na styčných principech smluvní volnosti a spravedlnosti cese, má 

celou řadu variant pozitivně-právního zachycení a nikoli jen jedno správné řešení. Konkrétní 

úprava závisí na rozhodnutí, které zájmy účastníků cese by měly být upřednostněny a v jaké 

míře. 

To platí obzvláště v případě smluvní cese, u které lze obecně odvodit rostoucí trend 

zohledňování jejího hospodářského pozadí a zájmu subjektů, které s pohledávkami obchodují. 

Nezanedbatelná je rovněž snaha výslovně upravit problematické okruhy, jako jsou například 

post-smluvní modifikace nebo sukcesivní cese, a to v zájmu efektivní alokace zdrojů na 

ekonomických trzích a za účelem minimalizace rizika, které by jinak tržní subjekty přenášely 

do ceny transakce. Viditelný je také trend prosazování odlišného režimu u peněžitých 

pohledávek, které jsou dnes nezbytným aktivem na světových trzích a u nichž je 

upřednostňován jejich ekonomický význam a volná cirkulace. 

Obecně lze přitom s růstem mezinárodního obchodu očekávat další nárůst významu smluvní 

cese a další rozvoj a nárůst obchodů, jako jsou faktoring nebo sekuritizace. Nezpochybnitelné 

místo zaujímá také kombinace smluvní cese s intercesí a mechanismus tzv. postoupení 

smlouvy, který nachází v dnešní obchodní praxi široké uplatnění. Inspirací nejen při 

teoretických úvahách o budoucím vývoji, nýbrž také při aplikaci v praxi, jsou Principy 
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evropského smluvního práva a Návrh společného referenčního rámce, které představují 

shrnutí právně-komparativní analýzy současného a předpokládaného vývoje tohoto institutu. 

V českém právním řádu se tyto úvahy týkají také cese nesmluvní, zejména ve vztahu ke snaze 

o návrat ke klasickým právním naukám postaveným na kodexech jako je ABGB, BGB nebo 

Code civil, které materii singulární změny subjektu závazku upravují komplexně a chrání také 

třetího, který za dlužníka plnil, aniž byl povinen, nebo umožňují zůstaviteli odkázat 

pohledávku odkazovníku. Pokud by došlo k přijetí návrhu nového občanského zákoníku, 

navrátily by se tyto instituty do českého právního řádu po téměř šedesáti letech absence a pro 

praxi bude výzvou zorientovat se v kontextu obecného smluvního práva v materii vztahu 

smluvní, testamentární a zákonné cese. 
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11. Shrnutí v anglickém jazyce (Summary in the English language) 

Changes of the creditor and debtor in the legal relationship 

This thesis is focused on the system of changes of the creditor or debtor in a legal relationship 

whereas the subject matter relates to the singular change whereby the transferee becomes the 

new creditor or debtor of a specific right or group of rights as opposed to the universal 

succession into the assets and liabilities of another. 

As a basis for all further analysis, contractual assignment is thoroughly examined by 

comparing the interests of the involved parties and through its core structural components 

which are: the nature of assignment, the agreement on assignment, the object of assignment 

and the protection of the debtor. Examples of regulation of the given matter in laws of 

different states, such as Austria, Germany or the Czech Republic are provided and the thesis 

closely examines the rules on assignment in the Principles of European Contractual Law and 

the Draft Frame of Common Reference which represent the synthesis of legal comparative 

endeavor with the practical needs of the modern world. The economical relevance of 

contractual assignment is also argued and examples are provided of how the needs of the 

business community re-shape older rules in favor of the free circulation of claims within the 

markets. This is especially visible as regards distinguishing pecuniary receivables from 

others. 

Consequently, the assignment by virtue of law, court decision or last will of the deceased is 

outlined. Furthermore, as their application and interpretation derives from the principles and 

understanding of contractual assignment, focus is put on comparing contractual and such non-

contractual assignments. In a similar fashion, the transfer of debt which was within the 

European context theoretically construed by analogy with the assignment of a claim is 

described. Finally, the importance of combining contractual assignment with the transfer of 

debts is argued as this represents the legal basis for the change in the position of a contractual 

party. 

Subject to adhering to the key principles necessary for the proper functioning of such legal 

institutions which are (i) the principle of “fairness of the assignment” protecting the debtor 

from any changes in the claim against him due to its assignment and (ii) the principle of 

“contractual liberty” providing freedom to all involved to pursue the disposition with their 

assets as they wish, the position is maintained that the specific legal regulations on 

assignment of rights and transfer of debts valid in whichever national or supra-national 
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legislation depends on whose interests are preferred and that there is not only one correct 

solution. 
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