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Úvod 

 

Smlouva o postoupení pohledávka je právním jednáním, na základě kterého věřitel 

převádí svoji pohledávku za dlužníkem na třetí osobu, a to bez nutnosti souhlasu 

dlužníka. Dochází tak z vůle věřitele ke změně v subjektech závazku na věřitelské 

straně, aniž by došlo ke změně v obsahu závazku či k zániku závazku. Institut 

postoupení pohledávky si vydobyl v dnešním světě své pevné místo a je hojně využíván 

při bankovních obchodech, kapitalizaci nesplatných pohledávek či zajištění jiných 

závazků.  

 Toto téma jsem si zvolil, neboť se s ním již jako student pracující v advokátní 

kanceláři často setkávám. Institut cese, přestože je v praxi hojně využívaný, přináší 

celou řadu otázek a výkladových problémů, na které se v předkládané práci snažím najít 

odpovědi. 

 V úvodu se věnuji obecně pojmu závazku v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a změnám závazků s důrazem na změnu 

v osobě věřitele. Stručně představuji instituty, které změnu v osobě věřitele na základě 

smlouvy představují, a to postoupení pohledávky a postoupení smlouvy.  

Institut postoupení pohledávky je tradičním civilněprávním institutem, jehož 

kořeny sahají až do období římského práva. Zabývám se proto, za účelem poskytnutí 

komplexnějšího pohledu na cesi, historickým vývojem tohoto institutu, a to od období 

jeho geneze v období císařství Římské říše, přes jednotlivé civilněprávní kodexy na 

našem území, až po současnou právní úpravu. 

Podrobně se věnuji předmětu postupní smlouvy. Zabývám se problematikou, 

které pohledávky je možno postoupit a které pohledávky jsou z postupu vyloučeny. 

Dále se zaměřuji na otázku cese části pohledávky, cese budoucí pohledávky a cese 

souboru pohledávek. V této části kromě analýzy využívám částečně pro lepší uchopení 

materie i metodu komparace s předchozí právní úpravou. 

V prostřední části práce analyzuji samotnou smlouvu o postoupení pohledávky, 

její formu a náležitosti, se zaměřením na dostatečně určitou identifikaci pohledávky. 

Zaobírám se postavením smluvních stran, jejich povinnostmi a odpovědností. Pozornost 

věnuji také postavení postoupeného dlužníka. S ohledem na zásadu, že postoupení 

pohledávky nesmí dojít ke zhoršení právního postavení dlužníka, se zaměřuji zejména 
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na to, jakými prostředky zákonná úprava naplnění této zásady dosahuje. Speciální 

pozornost věnuji otázce vícenásobného postoupení a otázce notifikaci dlužníka, jejím 

způsobům a právním účinkům. 

Závěrem se zabývám s ohledem na změnu právní úpravy účinností OZ otázkou 

neplatnosti postupní smlouvy. Zvláště se pak věnuji otázce smluvního zákazu 

postoupení pohledávky a následkům porušení takového zákazu, neboť nová právní 

úprava vyvolala v odborných kruzích v této otázce poměrně bouřlivou debatu s celou 

řadou protichůdných názorů. 

V práci využívám zejména metody analytické, deskriptivní a komparativní. Ve 

vybraných kapitolách používám také syntézy. 

Cílem této práce je pokusit se poskytnout ucelenou analýzu současné právní 

úpravy smlouvy o postoupení pohledávky, porovnat ji s úpravou předcházející, kriticky 

zhodnotit změny, které v otázce postupní smlouvy přijetí nového občanského kodexu 

přineslo a nalézt řešení pro vybrané právní problémy, které přijetí současné právní 

úpravy vyvolalo v odborných kruzích. Vzhledem k rozsahu vybraného tématu jsem se 

zaměřil pouze na otázky, které považuji v daném tématu za stěžejní.    
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1. Závazky a jejich změna 

 

1.1. Závazky v občanském zákoníku 

 

Legální definici závazku nalezneme v ustanovení § 1721 OZ „Ze závazku má věřitel 

vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto 

právo splněním dluhu uspokojit.“ Závazek tak je dle OZ závazkovým právním vztahem 

mezi věřitelem a dlužníkem. Závazek musí mít vždy alespoň dvě strany, subjekty 

závazku, a to věřitele jako subjekt oprávněný a dlužníka jako subjekt povinný.  Právní 

teorie rozlišuje na závazky jednoduché, kdy každá ze stran má pouze postavení věřitele 

nebo dlužníka a závazky složité, kde mají strany jak postavení věřitele, tak postavení 

dlužníka. Obsahem závazku je pohledávka, tedy právo na plnění, věřitele, které 

odpovídá dluh dlužníka. Závazek však netvoří jen pohledávka a dluh, ale i práva a 

povinnosti související s pohledávkou a práva dotýkající se existence závazku jako 

celku, např. právo odstoupit od smlouvy, vypovědět závazek či se dovolat relativní 

neplatnosti. 1 Předmětem závazku je plnění, tedy to, co se dluží. Plnění musí mít 

majetkovou povahu a odpovídat zájmu věřitele, i když tento zájem není jen majetkový. 

Skutečnost, zda plnění odpovídá zájmu věřitele, se posuzuje dle kauzy, tedy 

hospodářského cíle, kvůli které závazek vznikl.2 

Závazek má zásadně účinky inter partes, tzn., že působí výlučně mezi stranami 

závazku, nikoliv vůči třetím osobám. Tím se závazky odlišují od věcných práv, které 

působí erga omnes, vůči všem.3 

 

1.2. Změna v osobě věřitele 

 

Prvky závazku, tj. subjekt, předmět a obsah, jsou určeny právní skutečností, která 

závazek založila. V praxi se ovšem stává, že dodatečně, ať již z vůle subjektů či 

nezávisle na jejich vůli, nastanou nové právní skutečnosti, které původně určené prvky 

                                                 
1 HULMÁK, M. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 2-

5. 
2 Tamtéž, str. 7-9. 
3 Tamtéž, str. 4. 
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závazku změní.4 Může dojít ke změnám v obsahu závazku nebo ke změnám 

v subjektech závazku. Změny v subjektech závazku mohou nastat jak na straně věřitele, 

tak na straně dlužníka.5 

 Úpravu změny v osobě věřitele nalezneme upravenou v OZ v Části čtvrté, 

Relativní majetková práva, Hlavě I, Všeobecná ustanovení o závazcích, Dílu 6, Změny 

závazků, Oddíle 1 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka, pododdílu 1, Změna v osobě 

věřitele, konkrétně v ustanovení § 1879 – 1887. Zákon na tomto místě upravuje institut 

postoupení pohledávky neboli cese. Zákon zde ovšem upravuje pouze postoupení 

pohledávky na základě smlouvy uzavřené mezi původním a novým věřitelem, 

označované jako dobrovolná cese, cessio voluntaria. Uzavření postupní smlouvy ovem 

není jedinou právní skutečností, se kterou právo spojuje změnu na věřitelské straně 

závazku. K postupu může dojít na základě soudního rozhodnutí, tzv. cessio iudicaria6, 

či přímo ze zákona, cessio legis či cessio ex lege7. V právní teorii se pro tyto skupiny 

používá společné označení nucené cese, neboli cessio necessaria. Samostatnou skupinu 

dále tvoří případy testamentární cese.8 S ohledem na název téma diplomové práce se 

ovšem ve zbytku této práce věnuji výhradně cesi dobrovolné na základě postupní 

smlouvy. 

 Dalším institutem občanského práva na základě kterého dochází ke změnám 

v subjektech závazku je postoupení smlouvy. Postoupení smlouvy může představovat 

změnu jak v osobě dlužníka, tak i změnu v osobě věřitele a v případě tzv. závazků 

složených neboli závazků vzniklých ze synallagmatických právních jednání, dochází 

vždy ke změně v osobě dlužníka i věřitele zároveň, ovšem jen na jedné straně 

smluvního vztahu.9 

 

                                                 
4 KINDL, T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 319. 
5 DVOŘÁK, J. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované 

vydání, Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-466-6, str. 104. 
6 Typickým příkladem jsou instituty exekučního práva. 
7 Např. přechod práva pojištěného na náhradu škody proti škůdci na pojistitele dle ustanovení § 2820 

nebo vstup osoby, která závazek zajišťuje, splněním dluhu do práv věřitele.  
8 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

726. Obdobně ELIÁŠ, K. in ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 

1. vydání. Praha: Linde, 2008, s. 1495. 
9 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 348. 
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1.2.1. Postoupení pohledávky 

Institut postoupení pohledávky umožňuje, jak bylo shora uvedeno, změnu v osobě 

věřitele, kdy na místo původního věřitele nastupuje osoba nová. Smlouvu o postoupení 

pohledávky uzavírá původní věřitel, označovaný jako postupitel nebo jako cedent, 

s novým věřitelem, označovaným jako postupník, nebo též cesionář. Dlužník, není 

účastníkem cese, jeho souhlas s postupem či vědomost o něm nejsou pro platnost cese 

vyžadovány.10 

Úprava postoupení pohledávky vychází z několika základních principů. 

Hlavními principy jsou, že změnou věřitele se nemění obsah pohledávky, změnou 

věřitele nesmí dojít ke zhoršení postavení dlužníka a že k postoupení pohledávky není 

zapotřebí dlužníkova souhlasu.11 Další významnou zásadou soukromého práva je zásada 

bezformálnosti, která se uplatní pro formu postupní smlouvy a formu notifikace 

postoupení dlužníkovi a osobám zajišťující pohledávku.12 Přestože obecně pro subjekty 

cese platí i zásada smluvní volnosti, zákon v některých případech přiznává určitým 

osobám právo na to, aby jim byly některé pohledávky postoupeny. Jako příklad se dá 

uvést ustanovení § 1936 odstavce 2. OZ: „Kdo plní dluh jiného, aniž za dluh ručí a ani 

jinak dluh nezajistil, může na věřiteli požadovat před splněním nebo při něm, aby mu 

postoupil svoji pohledávku.“ nebo právo zástavního věřitele na postoupení pohledávky 

za předpokladu, že se zastavená pohledávka ještě nestala splatnou dle ustanovení § 1336 

odstavce 2. OZ.13  

Jednotlivým otázkám týkajícím se právní úpravy postoupení pohledávky a 

projevům shora uvedených principů se věnuji podrobněji v příslušných kapitolách této 

práce. 

 

  

                                                 
10 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

727. 
11 Tamtéž. Str. 725-726. 
12 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 321. 
13 Tamtéž. 
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1.2.2. Postoupení smlouvy 

Postoupením pohledávky nedochází k postoupení celého závazku, nýbrž jen pohledávky 

jako práva na plnění. To je v praxi nevýhodné v situacích, kdy smlouva zavazuje obě 

strany k vzájemnému plnění.14  

 Dřívější právní úprava neobsahovala úpravu postoupení smlouvy. Ačkoliv praxe 

často postoupení smlouvy vyžadovala, Nejvyšší soud opakovaně judikoval, že 

předmětem cese může být jen pohledávka, nikoliv povinnost.15 Praxe se snažila nalézt 

řešení za pomocí institutu inominátní smlouvy, tedy smluvního typu zákonem výslovně 

neupraveného. Právní názory na přípustnost tohoto postupu nebyly jednotné. Např. 

Grulich16 se domnívá, že inominátní smlouvou nebylo možné docílit stejných účinků, 

jako postoupením smlouvy, naopak Eliáš17 uváděl, že bylo možné převedení práv i 

povinností jednoho z účastníků synallagmatického závazku kombinací postoupení 

pohledávky a převzetí dluhu. 

Z důvodu velké potřeby praxe byl v OZ nově po vzoru italského civilního 

kodexu18 upraven institut postoupení smlouvy. Postoupení smlouvy je systematicky 

upraveno v Části čtvrté, Relativní majetková práva, Hlavě I, Všeobecná ustanovení o 

závazcích, Dílu 6, Změny závazků, Oddíle 1 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka, 

pododdílu 3, Postoupení smlouvy, konkrétně v ustanoveních § 1895 – 1900 OZ.  

Postoupení smlouvy může představovat změnu v osobě dlužníka, změnu v osobě 

věřitele i změnu v osobě dlužníka i věřitele, jedná-li se o stejného účastníka.19 Smlouvu 

o postoupení smlouvy může uzavřít kterákoliv ze stran závazku, na jejíž místo nastupuje 

osoba nová. Obsah závazku se postoupením smlouvy nemění. Pro smlouvu o 

postoupení smlouvy platí stejně jako pro cesi zásada bezformálnosti, postačuje tedy i 

ústní nebo konkludentní forma. Smlouvou o postoupení smlouvy může postupitel 

                                                 
14 Důvodová zpráva k OZ dostupná na internetové adrese 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
15 Např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2390/2000, ze dne 30. května 2001. 
16 GRULICH, T. K otázce přípustnosti tzv. cese smlouvy. Právní rozhledy. 2008, č. 6, s. 210. 
17 ELIÁŠ, K. Předmět postupu (Příspěvek k výkladu § 524 občanského zákoníku). Právník, 1997, č. 

10,str. 935. 
18 Důvodová zpráva k OZ dostupná na internetové adrese 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
19 DVOŘÁK, T. in HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–

2054). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 793. ISBN 978-80-7400-535-0 IV. 
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postoupit smlouvu nejen jednomu cesionáři, ale i většímu počtu postupníků. 20 Jedním 

z nejvýraznějších rozdílů oproti postoupení pohledávky je, že s ohledem na skutečnost, 

že se může dojít k postupu nejenom práv, ale i povinností, je zapotřebí souhlasu druhé 

strany s postupem. Souhlas postoupené strany může být udělen předem i následně. 

V praxi bude nejspíš obvyklé začlenění souhlasu postupované strany přímo do postupní 

smlouvy.21 Účinky postoupení nastanou udělením souhlasu.22 Okamžikem účinnosti 

postoupení smlouvy se postupitel zbavuje svých povinností v rozsahu postupu.23 

   

                                                 
20 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 
21 Tamtéž. 
22 Ustanovení § 1897 odst. 1 OZ. 
23 Ustanovení § 1898 OZ. 
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2. Historický vývoj postoupení pohledávky 

 

Tato část práce se bude věnovat historickému vývoji institutu postoupení pohledávky. 

V úvodu bude stručně upraven vznik cesse v římském právu a poté se budu věnovat 

vývoji postoupení pohledávky na našem území od přijetí Obecného zákoníku 

občanského z roku 1811 (dále jen „OZ 1811“) až po současnou platnou a účinnou 

právní úpravu.  

 

2.1. Postoupení pohledávky v římském právu 

 

Potřeba změn smluvních vztahů včetně jejich subjektů se objevila již v období římského 

práva. Závazek byl původně v římském právu individualizován svými subjekty a 

chápán jako vztah ryze osobní. S ohledem na pojetí závazku jako osobního pouta mezi 

dlužníkem a věřitelem, tzv. iuris vinculum, nebylo možné disponovat s majetkovou 

hodnotou obligace na rozdíl od majetkových objektů jiného charakteru. Výjimku tvořila 

pouze, s ohledem na zvláštní charakter dědického práva, univerzální sukcese mortis 

causa.24 

Záhy se ovšem začala intenzivně prosazovat majetková hodnota obligace a 

pojetí závazku jako osobního spojení dlužníka s věřitelem spjatého nejen 

ekonomickými zájmy, ale i vzájemnou znalostí a důvěrou, přestávalo římské 

společnosti postačovat. Vyvstala tak otázka převoditelnosti majetkové hodnoty 

obligace. Prvním pokusem o změnu subjektů obligace inter vivos bylo využití institutu 

novatio inter novas personas, tedy uzavření nové smlouvy stejného obsahu mezi již 

změněnými subjekty.25 Dalším způsobem, který se prosazoval za panství 

formulovaného procesu, představovalo procesní zastoupení pomocí preatorské formule 

záměnou subjektů, kdy se uplatnil nárok původního věřitele, ale dlužník byl odsuzován 

ve prospěch věřitele nového.26 Tyto přístupy ovšem měly své těžkosti27 a tak se v době 

                                                 
24   KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v nakl. Beck. 

Praha: Beck, 1995, XXII, str. 234. 
25 SOMMER, O., Učebnice soukromého práva římského: II. díl. Editor Jiří Spáčil, Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-616-5, str. 120. 
26 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v nakl. Beck. Praha: 

Beck, 1995, XXII, str. 234. 
27 Tamtéž. 
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císařské postupně prosadil názor, že pohledávku z obligace lze převádět, a to na základě 

prosté neformální dohody mezi věřitelem původním, cedentem, a věřitelem novým, 

cesionářem. Tato dohoda se nazývala cesse.28 

Již v době římského práva platilo, že cesse je konsenzuální kontrakt, tedy je 

perfektní okamžikem uzavření dohody mezi původním a novým věřitelem. Pro dlužníka 

nazývaného římským právem debitor cessus byla stejně jako dnes cesse účinná až 

okamžikem oznámení o jejím provedení, tzv. denunciace. Ani další základní 

charakteristiky se nelišily. Dlužník nebyl stranou smlouvy o postoupení obligačního 

nároku, cesionář nabýval pohledávku se všemi vedlejšími právy a dlužníkovi zůstávaly 

proti cesionáři všechny námitky, které měl proti původnímu věřiteli.29  

 

2.2. Postoupení pohledávky dle občanského zákoníku z roku 1811 

 

OZ 1811 byl vyhlášen dne 1. června 1811 a nabyl účinnosti 1. ledna 1812.30 Patřil, 

společně např. s francouzským Code Civil nebo pruským Všeobecným zemským 

právem, ke generaci moderních občanskoprávních kodifikací, které vznikly na přelomu 

18. a 19. století. Přijetí OZ 1811 bylo završení kodifikačních prací soukromého práva, 

které započaly již v padesátých letech 18. století za vlády Marie Terezie. OZ 1811 

nahradil první obecný občanskoprávní kodex platný na našem území, pro který se vžil 

název „josefínský zákoník“.31 Vzhledem k tomu, že josefínský zákoník obsahoval 

pouze úpravu osobnostního, manželské a opatrovnického práva a právní úpravu vztahů 

mezi rodiči a dětmi, jednalo se o první právní předpis na našem území obsahující 

ucelenou úpravu závazkového práva.  

Právní úprava postoupení pohledávky byla v OZ 1811 systematicky zařazena do 

dílu třetího, nazvaného O ustanoveních společných pro práva osobní a práva věcná, 

hlavy druhé, O změně práv a závazků, konkrétně do § 1392 – 1399. 

                                                 
28 SKŘEJPEK, M., Římské soukromé právo. Systém a instituce., Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, str. 159. 
29 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v nakl. Beck. Praha: 

Beck, 1995, XXII, str. 235. 
30 Císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s., obecný občanský zákoník, v původním znění. In: SCHELLEOVÁ, 

I., SCHELLE, K., Civilní kodexy: 1811-1950-1964. Brno: Doplněk, 1993. Edice učebnic Právnické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 45. ISBN 80-85765-08-X., str. 39 – 293. 
31 DVOŘÁK, J., MALÝ, K. a kol., 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-753-7, str. 41-45. 
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§ 1392 OZ 1811 vymezoval cesi následovně „Je-li pohledávka jednou osobou 

převedena na druhou a touto přijata; vzniká změna práva přistoupením nového věřitele. 

Takové jednání se jmenuje postup (cesse) a může býti sjednáno za plat nebo bezplatně.“ 

Právní úprava cese obsažená v OZ 1811 většinově vycházela z římskoprávní 

úpravy cesse. Na místo původního věřitele nastupoval postupník jako věřitel nový, 

jehož práva vzhledem k pohledávce se rovnaly původním právům postupitele. 

Vycházelo se z římskoprávní zásady „nemo plus iuris ad alium transfere potest quam 

ipse haberet.“32 K perfekci cese nebylo zapotřebí souhlasu dlužníka, dlužník dokonce 

ani o existenci cese nemusel vědět. Dlužník nebyl účastníkem smlouvy o postoupení 

pohledávky.33 Smlouva o postoupení pohledávky byla smlouvou konsenzuální, kauzální 

a soluční.34 

Forma postupní smlouvy stejně jako dnes nebyla zásadně předepsána, stačilo 

tedy smlouvu o postoupení pohledávky uzavřít neformálně. Písemná forma byla 

vyžadována např. v případě, že se postup pohledávky i samotné kauzální jednání 

vyžadující přísnější formu nacházeli na téže listině.35 

Předmětem cese mohly být pouze pohledávky, přestože zákon zmiňoval veškerá 

zcizitelná práva, poněvadž o převodu jiných práv platila odlišná ustanovení OZ 1811. 

Při dvoustranných právních jednáních každá ze stran smlouvy mohla převést pouze 

svoje pohledávky, nadále však zůstávala dlužníkem svých dluhů.36  

Zásadně mohla být postoupena každá pohledávka, a to nehledě na to, jestli byla 

založena právním jednáním nebo ze zákona. Mohl být však postoupen pouze nárok proti 

určité zavázané osobě, která byla buď známa, anebo rozeznatelná od jiných osob.37 

Vyloučeny z postoupení byly pohledávky, jejichž postupitelnost vyloučily smluvní 

                                                 
32 SEDLÁČEK, J., SPÁČIL, J. (ed.). Obligační právo. 1. – 3. Díl. Reprint původního vydání. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-

7357-519-9, str. 128. 
33 § 1395 OZ 1811. 
34SEDLÁČEK, J., SPÁČIL, J. (ed.). Obligační právo. 1. – 3. Díl. Reprint původního vydání. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-

7357-519-9, str. 129-130. 
35 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl šestý. Reprint původního vydání. Praha: 

CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-99-X, str. 116.  
36 KRČMÁŘ, J., SPÁČIL, J. (ed.). Právo občanské III. Právo obligační. Reprint původního vydání. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-

80-7478-411-8, str. 101. 
37 SEDLÁČEK, J., SPÁČIL, J. (ed.). Obligační právo. 1. – 3. Díl. Reprint původního vydání. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-

7357-519-9, str. 128. 
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strany smlouvy. Dále byly z postupu vyloučeny pohledávky z právních jednání, kde je 

míra plnění závislá na osobě věřitele, neboť by změnou věřitele došlo i ke změně 

závazku, a to by se neobešlo bez souhlasu dlužníka. Příkladem může být např. nárok 

doživotní renty. Nepostupitelné byly rovněž pohledávky, na něž nebylo možno vést 

exekuci. Nárok na bolestné byl nárok, jež mohl být uplatněn pouze poškozeným, jeho 

uplatněním se však stal nárokem majetkovým a tudíž postupitelným.38  

Právní úprava OZ 1811 umožňovala postoupení pouze části pohledávky, a to jak 

v případě, že předmět pohledávky je dělitelný, tak v případě předmětu nedělitelného. 

Právně se postup části pohledávky řešil obdobně jako dnes, tedy v případě dělitelného 

plnění byl dlužník povinen plnit každému z věřitelů dle jejich podílů jako samostatným 

věřitelům a v případě postupu části nedělitelného plnění vznikalo mezi postupitelem a 

postupníkem spoluvěřitelství jako spoluvlastnictví, které se řešilo podle příslušných 

ustanovení OZ 1811.39 

Bylo možné postoupit pohledávku proti několika spoludlužníkům s účinkem jen 

proti některému z těchto spoludlužníků.40 

Též se dobová odborná literatura41 i judikatura tehdejšího Nejvyššího soudu42 

shodovaly v otázce přípustnosti cese budoucí pohledávky, pokud ta byla determinována 

osobou dlužníka a pohledávkou samou co do jejího vzniku. 

Postavení dlužníka se cesí neměnilo, obsah jeho povinností také zůstával 

nezměněn.43 Dokud se dlužníkovi nestal postupník známý, mohl dlužník zaplatit nebo 

se jinak vyrovnat s postupitelem.44 Notifikace dlužníka byla postavena na principu 

ochrany dobré víry dlužníka. Nebyla stanovena notifikační povinnost žádnému 

subjektu. Stačilo, aby se dlužník jakýmkoliv způsobem dozvěděl o cesi. Nebylo 

rozhodné, zdali bylo dlužníkovi doručeno nějaké oznamovací právní jednání či jaká 

                                                 
38 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl šestý. Reprint původního vydání. Praha: 

CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-99-X, str. 134-135. 
39 Tamtéž. Str. 117 
40 Tamtéž. Str. 119. 
41 SEDLÁČEK, J., SPÁČIL, J. (ed.). Obligační právo. 1. – 3. Díl. Reprint původního vydání. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-

7357-519-9, str. 129. 
42 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Rv II 724/29, Vážný č. 10366, dostupné z LAVICKÝ, P., 

POLIŠENSKÁ, P., Judikatura k rekodifikaci. Změny závazků. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, str. 67. 
43 SEDLÁČEK, J., SPÁČIL, J. (ed.). Obligační právo. 1. – 3. Díl. Reprint původního vydání. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-

7357-519-9, str. 132. 
44 § 1395 OZ 1811. 
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osoba postoupení pohledávky dlužníkovi sdělila. Rozhodným byla faktická vědomost, 

resp. nevědomost dlužníka o cesi. V případě pochybností dlužníka mohl dlužník 

požadovat po postupníkovi prokázání cese.45 

Dlužníkovi i po postupu zůstaly zachovány námitky, které měl proti postupiteli, 

bez ohledu na vědomost postupníka o jejich existenci.46 OZ 1811 také znal institut 

uznání pohledávky ze strany dlužníka vůči postupníkovi, které mělo za následek ztrátu 

námitek, které měl dlužník před tímto uznáním, tzn. zejména námitky, které měl vůči 

dlužníkovi. Toto ustanovení se zcela zjevně stalo inspirací pro současnou úpravu uznání 

dluhu postoupeným dlužníkem obsaženou v ustanovení § 1884 odst. 2 OZ.  

Právní úprava odpovědnosti postupitele se rovněž stala inspiračním zdrojem pro 

současnou právní úpravu. OZ 1811 stanovil, že postupitel ručil pouze do výše úplaty, 

kterou obdržel za postoupenou pohledávku, přičemž výslovně stanovil, že v případě 

darování postupitel dále za pohledávku neodpovídá. OZ 1811 rozeznával odpovědnost 

za pravost pohledávky a odpovědnost za její dobytnost. Odpovědnost za pravost 

znamenala, že postupitel odpovídal za to, že pohledávka v době postupu existovala. 

Odpovědnost za dobytnost znamenala, že postupník má od dlužníka dostat alespoň 

tolik, kolik za tuto pohledávku zaplatil postupiteli.47 

Právní úprava postoupení pohledávky v OZ 1811 byla poměrně rozsáhlá a na 

svoji dobu dle mého názoru zdařilá a pokroková. To dokazuje mimo jiné i to, že se stala 

inspiračním zdrojem pro kodexy následující, a to včetně nejnovějšího OZ.  

 

2.3. Postoupení pohledávky dle občanského zákoníku z roku 1950 

 

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ 1950“), nazývaný též střední 

občanský zákoník či střední kodex, byl zřetelně ovlivněn vnucenou sovětizací, i když ne 

tak důsledně jako jiné právní normy té doby nebo normy pozdější.48 To se projevilo 

hned v prvním § upravujícím postoupení pohledávky. Dle § 262 odst. 2 byl k cesi 

                                                 
45 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl šestý. Reprint původního vydání. Praha: 

CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-99-X, str. 167. 
46 Tamtéž. Str. 168. 
47 Tamtéž. Str. 172-174. 
48 SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K., Civilní kodexy: 1811-1950-1964. Brno: Doplněk, 1993. Edice 

učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 45. ISBN 80-85765-08-X., str. 28. 
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zapotřebí platný právní důvod, přičemž byla-li postupitelem socialistická právnická 

osoba, platila vyvratitelná právní domněnka, že takový důvod existoval. 

Nadále nebyla stanovena forma postupní smlouvy a v souladu se zásadou 

bezformálnosti si tak mohly smluvní strany její formu zvolit. Změny nedoznala ani 

denunciace, když stejně jako v OZ 1811 nebyla stanovena notifikační povinnost ani 

forma notifikace. Rozhodná byla faktická vědomost dlužníka o cesi. Postoupení 

pohledávky se stalo vůči dlužníkovi účinné jeho vědomostí o cesi.49 Notifikace tak 

nadále vycházela z principu ochrany dobré víry dlužníka.  

Změnou oproti OZ 1811 bylo výslovné zakotvení zákazu postoupení 

pohledávky. Zákon v § 263 negativně vymezil postupitelné pohledávky tím, že vyloučil 

z postupu (1) pohledávky, jejichž obsah by se změnou věřitele změnil, (2) pohledávky 

které zanikají nejpozději smrtí věřitele, (3) pohledávky, které nemohly být zabaveny a 

(4) pohledávky, jejichž postup odporoval dohodě s dlužníkem. Přijetím tohoto 

ustanovení došlo k posílení ochrany dlužníka. Nově také byla upravena možnost 

postupitele vymáhat za postupníka pohledávku, pokud s tím postupník souhlasil a sám ji 

nevymáhal.50 

Změnou oproti OZ 1811 v postavení smluvních stran smlouvy o postoupení 

pohledávky bylo rozšíření povinností postupitele o informační povinnost vůči 

postupníkovi. Ustanovení § 1394 OZ 1811 upravovalo pouze přechod vedlejších práv 

spolu s pohledávkou, nikoliv i povinnost postupitele k vydání dokladů a sdělení 

informací o pohledávce postupníkovi. OZ 1950 ve své úpravě vyšel z Vládního návrhu 

zákona, kterým se vydává občanský zákoník z roku 1937, který tuto povinnost 

postupitele výslovně zmiňoval v ustanovení § 1235 51 a upravil tuto povinnost v § 264 

OZ 1950. Odpovědnost postupitele za trvání a dobytnost pohledávky byla nově 

navýšena o náklady spojený s bezvýsledným vymáháním.52 

Právní úprava OZ 1950 i přes vnucenou sovětizaci celého kodexu navazovala na 

úpravu OZ 1811 a rozšířila ji o některé instituty, které se zachovaly dodnes. Příkladem 

může být shora uvedený seznam pohledávek vyloučených z postupu nebo např. 

                                                 
49 Ustanovení § 265 odst. 1 OZ 1950: „Dokud dlužník neví o postupu, může pohledávku vyrovnat 

s původním věřitelem.“ 
50 Ustanovení § 265 odst. 2 OZ 1950. 
51 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

734. 
52 Ustanovení § 267 OZ 1950. 
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možnost postupitele vymáhat na základě dohody s postupníkem pohledávku vlastním 

jménem. 

 

2.4. Postoupení pohledávky dle občanského zákoníku z roku 1964 

 

V souvislosti s vývojem právní úpravy postoupení pohledávky v zákoně č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, je zcela zásadní rozlišovat na zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, v původním znění (po který dále budu používat označení OZ 1964 v původním 

znění) a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., 

kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (dále jen OZ 1964). Novelizace 

provedená zákonem č. 509/1991 Sb. Provedla systematické a formulační změny a také 

změny v obsahu některých ustanovení. 

 Úprava cese se v OZ 1964 v původním znění nacházela v části první, hlavě 

šesté, konkrétně v ustanovení § 63 – 67. Jednou ze zásadních změn, kterou OZ 1964 

v původním znění přinesl, byl požadavek písemné formy smlouvy o postoupení 

pohledávky pod sankcí absolutní neplatnosti cese.53 OZ 1964 v původním znění se také 

odklonil od principu dobré víry dlužníka při notifikaci cese a nově stanovil, že dlužník 

musí být o cesi vyrozuměn.54 Nestanovoval ovšem lhůty, do kdy ani kým má být tato 

povinnost splněna. OZ 1964 v původním znění neobsahoval výslovnou regulaci 

možnosti započtení dlužníkových pohledávek proti postupiteli. Byla též modifikována 

odpovědnost postupitele za dobytnost, za kterou postupitel odpovídal pouze tehdy, 

bylo-li to smluveno a jen do výše přijaté úplaty s příslušenstvím.55 

 Novelou zákona č. 509/1991 Sb. nabyl účinnosti OZ 1964 a k jehož derogaci 

došlo až účinností OZ. Úprava cese byla systematicky zařazena do části osmé, hlavy 

první, oddílu čtvrtého § 524 – 530. OZ 1964 setrval na obligatorní písemné formě i na 

právním významu notifikace. Zavedl ovšem právní povinnost postupitele oznámit bez 

zbytečného odkladu cesi dlužníkovi. Pro postupníka stanovil přísnější režim, a to, že 

                                                 
53 Důvodová zpráva k § 63 zák. č. 40/1964 Sb., KRATOCHVÍL Z. et al. Nové občanské právo. Praha: 

Orbis, 1965, str. 130. 
54 Ustanovení § 65 OZ 1964 v původním znění. „Dlužník musí být o postoupení pohledávky vyrozuměn. 

Dokud se tak nestane, může dlužník plnit původnímu věřiteli nebo se s ním jinak vypořádat.“. 
55 Ustanovení § 66 OZ 1964 v původním znění. „Dlužník musí být o postoupení pohledávky vyrozuměn. 

Dokud se tak nestane, může dlužník plnit původnímu věřiteli nebo se s ním jinak vypořádat.“ 
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aby se již nemohl dlužník zprostit plněním postupiteli, musí cesi dlužníkovi prokázat.56 

Zákon opětovně stanovoval povinnost postupitele předat postupníkovi všechny doklady 

a poskytnout všechny potřebné informace, jež se týkají postoupené pohledávky57, která 

se objevila již v § 264 OZ 195058 a která byla z OZ 1964 v původním znění vypuštěna. 

 Dle mého názoru bylo přijetí OZ 1964 spíše krokem zpět ve vývoji cese, když 

celá řada ustanovení byla vynechána a k jejich navrácení došlo až novelou z roku 1991. 

Jedinou významnější změnou, kterou OZ 1964 přinesl, byla obligatorní písemná forma 

postupní smlouvy, která se ale z dnešního pohledu již jeví jako překonaná a z OZ byla 

také vypuštěna. 

 

2.5. Postoupení pohledávky dle zákoníku mezinárodního obchodu 

 

Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník 

mezinárodního obchodu) nabyl účinnosti dne 1. dubna 1964 a byl zrušen obchodním 

zákoník k 1. lednu 1992. Jednalo se zákon, který „souborným způsobem upravoval 

majetkové vztahy v mezinárodním obchodním styku..“59  

 Úprava cese se nacházela v hlavě třetí, díle III, oddíle 3 nazvaném změna 

v účastnících závazkových poměrů. Jednalo se o úpravu mnohem detailnější, než v té 

době obsahoval OZ 1964 v původním znění a která v mnohém sloužila jako inspirace 

pro novelizační zákon OZ 1964 č. 509/1991 Sb. Notifikace byla stejně jako v OZ 1964 

postavena na tzv. „zlé víře“60 dlužníka. Pro právní účinky cese spojené s notifikací 

nebyla zapotřebí faktická vědomost dlužníka o cesi, ale formální notifikace, kterou 

mohl provést pouze vyrozuměním dlužníka postupitel nebo prokázáním postoupení 

pohledávky postupník. Oproti OZ 1964 však ZMO nestanovil postupiteli povinnost 

notifikaci provést.61 ZMO dále obsahoval úpravu odpovědnosti postupníka za trvání 

                                                 
56 Ustanovení § 526 odst. 1 OZ 1964. 
57 Ustanovení § 528 odst. 2 OZ 1964. 
58 Ustanovení § 264 OZ 1950: „S postoupenou pohledávkou přechází veškeré její příslušenství a všechna 

práva s ní spojená. Postupitel je povinen vydat postupníku a na něj převést všechny právní pomůcky a 

zajišťovací prostředky, které má.“ 
59 Ustanovení § 1 ZMO upravující účel zákona. 
60 HURDÍK, J., Postoupení pohledávky a postavení dlužníka. Časopis pro právní vědu a praxi. 1999, č II, 

str. 140 a násl. 
61 Ustanovení § 141 ZMO. 
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pohledávky a dobytnost pohledávky62 Přestože nebyla zákonem stanovena obligatorní 

písemná forma, dle dobové literatura byla vyžadována.63 Úprava § 143 ZMO ohledně 

námitek dlužníka se stala předlohou § 1884 OZ, který ji téměř doslovně recipoval.  

 Dá se shrnout, že ZMO obsahoval na svoji dobu rozsáhlejší, podrobnější a 

ucelenější úpravu cese, než OZ 1964 v původním znění.  

 

2.6. Současná právní úprava postoupení pohledávky 

 

Právní úprava postoupení pohledávky obsažená v OZ, která nabyla účinnosti 1. 1. 2014, 

vychází z kontinuity s předchozí regulací, obsaženou v § 524 a násl. OZ 1964.64 Úprava 

postoupení pohledávky je systematicky zařazena do Části čtvrté, Relativní majetková 

práva, Hlavy I, Všeobecná ustanovení o závazcích, dílu 6, Změna závazků. Jedná se o 

obecnou úpravu postoupení pohledávky, která se nijak nedotýká zvláštních ustanovení 

vztahujících se k postoupení pohledávky a obsažených ve speciálních zákonech, a to 

v návaznosti na přechodná ustanovení65 přijatá jak před účinností OZ, tak i později. 

Jedná se např. o speciální úpravu postoupení pohledávky obsaženou v § 144a nebo § 

346 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 62 odst. 1 a § 106c odst. 5 zákona č. 

155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, § 12 odst. 8 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních 

službách nebo např. § 32 zákona č. 219/2000 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.66 

Základní rysy cese se účinností OZ nezměnily. Dle slov jednoho ze spoluautorů 

OZ, profesora Eliáše: „Takovou ambici ani OZ neměl a ani mít nemohl.“67 Došlo ovšem 

k dílčím posunům a zavedení nových ustanovení respektujících potřeby praxe na 

poskytnutí konkrétnějšího vodítka, než je dosavadní pouhý výklad zákona. Jako příklad 

výslovných ustanovení, která se dříve pouze dovozovala z právní teorie a judikatury, se 

dá uvést možnost převést pouze část pohledávky, možnost globálních cesí či postupu 

                                                 
62 Ustanovení § 144 odst. 1 ZMO: „Byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá postupitel 

postupníkovi za to, že v době postoupení trvala; za dobytnost odpovídá, jestliže to bylo smluveno, a to jen 

do výše přijaté úplaty s úroky a náklady spojenými s bezvýsledným vymáháním.“ 
63 FIALA, J. a kol. Občanské právo II. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 

str. 81 
64 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

724. 
65 § 3029 odst. 2 OZ. 
66 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
67 Tamtéž. 
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budoucích pohledávek.68 Jedna z nejvýznamnějších změn týkajících se postupní 

smlouvy, kterou přináší OZ, se týká formy postupní smlouvy, kdy nový kodex v daleko 

širší míře respektuje zásadu bezformálnosti právních jednání. Požadavku písemné 

formy byly zbaveny všechny dohody působící změny v subjektech závazků včetně 

smlouvy o postoupení pohledávky.69 Tyto ale i dalších otázky souvisejících 

s postoupením pohledávky, budou podrobně rozebrány a okomentovány níže. 

Současná právní úprava vychází dle důvodové zprávy z předchozí právní úpravy 

se zohledněním úpravy cese v dalších právních řádech a s přihlédnutím k návrhu 

Komise pro evropské smluvní právo. Jedná se v rámci Evropy o standardní úpravu 

odpovídající svým obsahem našemu kulturně-právnímu okruhu. Právní úpravu 

srovnatelnou s úpravou OZ můžeme nalézt např. v německém Bürgerliches Gesetzbuch, 

nizozemském Burgerlijk Wetboek či civilních kodexe Švýcarska a Itálie.70 

  

                                                 
68 Tamtéž. 
69 HANDLAR, J., K postoupení pohledávky a notifikaci postoupení podle nového občanského zákoníku, 

Právní rozhledy 22/2013, str. 782 a násl. 
70 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

725. 
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3. Předmět postoupení pohledávky 

 

Předmětem postupu je pohledávka, tj. právo na určité plnění, které má majetkovou 

povahu a odpovídám zájmům věřitele, i když tento zájem není jen majetkový.71 Toto 

právo na plnění ovšem nemusí být jen peněžité.72  

Obecně se pojem pohledávka spojuje se závazky. Ustanovení § 11 OZ ovšem 

přikazuje použít přiměřeně ustanovení o závazkovém právu i na změnu jiných 

soukromých práv, než jsou závazky. Někteří právní teoretici73 z tohoto ustanovení 

usuzují, že postoupit lze i práva na majetková plnění mající základ mimo obligační 

právo. Jako typický příklad se dá uvést cese výkonu práva odpovídajícího věcnému 

břemeni z oblasti věcných práv. Nelze však již cedovat samostatné služebnosti nebo 

reálná břemena.74 Postoupení absolutních práv, zejména práv věcných, pomocí institutu 

postoupení pohledávky je vyloučena.75   

Předmětem postoupení je pohledávka bez ohledu na právní důvod jejího vzniku. 

Lze tak postupovat pohledávku jak ze smlouvy či i z protiprávního jednání, tak i 

z jiných právních skutečností, které jsou k tomu podle právního řádu způsobilé.76  

Zákon výslovně upravuje nabytí vedlejších práv s pohledávkou spojených. Není 

tak nutné veškerá vedlejší práva s pohledávkou spojená v postupní smlouvě jakkoli 

konkretizovat.77 S ohledem na dispozitivnost OZ ovšem nic nebrání smluvním stranám 

smlouvy o postoupení pohledávky ujednat si, že přecházejí jen některá vedlejší 

oprávnění či dokonce žádná.78 Příslušenství jako věc vedlejší následuje osud 

pohledávky jako věci hlavní bez potřeby zvláštního právního jednání postupitele, 

                                                 
71 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

728. 
72 BOGNER, K. in ČEŠKA, Z., Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Panorama, 1987. Zákony - 

komentáře, str. 236. Stejně tak judikatura, např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2390/2000 

ze dne 30. 5. 2011. 
73 Např. ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské 

právnické dny 22/2014, str. 17 a násl. 
74 Tamtéž. 
75 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

730. 
76 Tamtéž. Str. 728. 
77 Rozhodnutí Nejvyšší soudu sp. zn. 29 Cdo 1822/2007, ze dne 28. 9. 2009. 
78 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

735. 
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neujednají-li si účastníci jinak. Tato skutečnost ovšem nevylučuje, aby naopak 

příslušenství pohledávky bylo postoupeno samostatnou zvláštní smlouvou bez 

současného postoupení věci hlavní.79 Stejně tak judikatura dovodila, že s pohledávkou 

přechází na postupníka i právo na smluvní pokutu.80 

Jak bylo uvedeno již výše, OZ výslovně zdůrazňuje možnost postoupit pouze 

část pohledávky. V případě dělitelného plnění o této skutečnosti nevznikaly v teorii ani 

v praxi za dřívějších úprav žádné pochybnosti.81 Možnost postoupit část pohledávky 

vychází z konceptu, že pohledávka je věc zásadně dělitelná.82 Není vyloučeno, aby 

různé části dělitelné pohledávky byly postoupeny různým postupníkům, nesmí ovšem 

dojít k tomu, že by výsledek vedl ke změně k tíži dlužníka.83 Stejně tak není vyloučen 

postup části nedělitelného plnění. Takový postup by znamenal, že postupník se stane 

věřitelem vedle postupitele. Bude se tak jednat v zásadě o přistoupení k pohledávce, 

které povede ke vzniku plurality na straně věřitelů. Řešení takové situace upravuje OZ 

v § 1870.84 

V případě plurality dlužníků je možné postoupit pohledávku jak za všemi těmito 

dlužníky, tak i jen za některým ze solidárních dlužníků. V případě postoupení jen za 

některým z dlužníků se postupník stane věřitelem jen tohoto dlužníka a ostatní 

spoludlužníci budou vázáni nadále vůči postupiteli.85 

 

3.1. Postupitelné a nepostupitelné pohledávky  

 

Obecnou úpravu určující, které pohledávky jsou způsobilým předmětem cese a které ne, 

nalezneme v ustanovení § 1881 OZ. Zákon v prvním odstavci předmětného ustanovení 

stanovuje, že postoupit lze pohledávky, které lze zcizit, pokud to ujednání dlužníka a 

                                                 
79 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2421/2009, ze dne 18. 8. 2009. 
80 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 473/2005, ze dne 26. 9. 2006. 
81 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

724. 
82 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
83 tamtéž 
84 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

727. 
85 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
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věřitele nevylučuje. Ve druhém odstavci pak nalezneme negativní vymezení 

postupitelných pohledávek, kde zákon vylučuje z postoupení pohledávky zanikající 

smrtí nebo jejichž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil. 

 Oproti předchozí právní úpravě obsažené v ustanovení § 525 OZ 1964 došlo 

k vypuštění zákazu postupu těch pohledávek, které nemohou být postiženy výkonem 

rozhodnutí.86  

Došlo také k zpřesnění zákazu postoupení u pohledávek zanikajících smrtí 

věřitele, tím, že zákon již neuvádí, že se tak má stát nejpozději postupitelovou smrtí. 

Důvodem této formulační změny je skutečnost, že doslovný výklad ustanovení 

obsaženého v OZ 1964 vylučoval cesi pohledávek zanikajících i dříve.87 Jinak toto 

ustanovení ovšem vykládá např. Kindl, který uvádí, že se zákaz převést pohledávku 

explicitně neomezuje jen na pohledávky zanikající smrtí věřitele, ale vztahuje jej na 

všechny pohledávky zanikající smrtí, tedy i na pohledávky zanikající smrtí dlužníka.88 

Kdy pohledávka zaniká smrtí dlužníka nebo věřitele stanovuje OZ v ustanovení § 2009, 

a to tak, že pohledávka zaniká smrtí dlužníka, bylo-li jejím obsahem plnění, které mělo 

být provedené osobně dlužníkem a obdobně pohledávka zaniká smrtí věřitele, bylo-li 

plnění omezeno jen na jeho osobu. 

Stejně tak došlo k formulačnímu zpřesnění i u zákazu postoupení pohledávek, 

jejichž obsah by se změnou věřitele změnil. Toto ustanovení bylo doplněno tak, že 

zákaz cese se týká pouze těch pohledávek, u nichž by změna věřitele byla k tíži 

dlužníka, neboť toto ustanovení sleduje právě dlužníkovu ochranu.89 

Obecně se tak dá říci, že účinností OZ dochází k zúžení okruhu důvodů zákazů 

cese, což je dle jinak k postoupení pohledávky stručné důvodové zprávy jedním ze 

záměrů současné právní úpravy: „Nová úprava sleduje zúžení dosavadních zákazů 

postoupení pohledávky,…“.90 

                                                 
86 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

738. 
87 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
88 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 324-325. 
89 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
90 Důvodová zpráva k OZ dostupná na internetové adrese 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
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Vyjma cesí zakázaných OZ nelze postoupit ani pohledávku zaniklou, a to bez 

ohledu na to, zda zanikla splněním, započtením, prominutím dluhu, dohodou stran, 

splněním rozvazovací podmínky, uplynutím konečné doby či z jiného důvodu.91  

Dále nelze postoupit ty pohledávky, jejichž postupitelnost zákon výslovně 

vylučuje nebo omezuje.92 Takové zákazy nalezneme jak napříč občanským zákoníkem, 

tak i v dalších právních předpisech. Např. dle ustanovení § 2704 OZ „Právo na důchod 

nelze postoupit jinému; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Pohledávku splatné dávky 

však postoupit lze.“ nebo obdobně dle ustanovení § 2713 „Výměnek nelze postoupit; 

postoupit lze jen právo na splatné dávky, avšak ne na ty, jejichž rozsah je určen podle 

osobních potřeb výměnkáře.“ Ze zákazů objevujících se ve zvláštních předpisech se dá 

zmínit např. zákaz postupu pohledávky ze základního pracovněprávního vztahu, kterou 

má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nebo zaměstnavatel vůči zaměstnanci dle 

ustanovení § 346d zákoníku práce.93 

Naopak přestože se i v recentní odborné literatuře94 nadále setkáváme se 

zákazem postupu pohledávek nepodléhajících výkonu rozhodnutí dle ustanovení § 317 

– § 319 o.s.ř., např. peněžitých dávek sociální péče, dávek pomoci v hmotné nouzi, 

příspěvků na bydlení a dávek státní sociální podpory vyplácených jednorázově dle § 

317 odst. 2. o.s.ř., domnívám se, že s ohledem na vypuštění zákazu cese pohledávek 

nepostižitelných výkonem rozhodnutí z OZ, se tyto pohledávky nově postupovat dají. 

Důsledkům porušení shora uvedených zákazů, zejména porušení smluvního 

zákazu postoupení pohledávky, se budu podrobně věnovat v kapitole 7. 

Postupitelné jsou pohledávky nejen ze soukromoprávních vztahů, ale i ze vztahů 

veřejnoprávních, pokud to právní úprava výslovně nevylučuje. Daňové či poplatkové 

                                                 
91 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

727. 
92 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 324 
93 KAHLE B. in VYSOKAJOVÁ, M., KAHLE, B., RANDLOVÁ, N., HŮRKA, P., DELEŽÍLEK, J. 

Zákoník práce, Komentář. 5. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-955-7, str. 695-

696. 
94 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

741. 
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pohledávky státu či obcí nebo naopak pohledávky osob vůči státu tak jsou zásadně 

postupitelné.95 

Samostatně postupitelné je dle soudní praxe příslušenství pohledávky, např. 

právo na úroky z prodlení, aniž by byla postoupena i samotná pohledávka.96 Samostatně 

převoditelná je také smluvní pokuta či jen její část.97 

Dále jsou postupitelné i pohledávky sporné a pohledávky, jejichž vznik je vázán 

na splnění podmínky.98 Předmětem postupu mohou být i pohledávky nevymahatelné, 

např. pohledávky ze sázky nebo hry.99 

 

3.2. Postoupení budoucí pohledávky 

 

O 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, 

nebyl pochyb ani před účinností OZ. K tomuto závěru dospěla opakovaně jak soudní 

praxe100, tak i právní teorie101. Nově můžeme zmínky o přípustnosti cesse budoucí 

pohledávky nalézt přímo v ustanovení OZ, konkrétně v ustanoveních § 1885102 

upravující odpovědnost postupitele v případě úplatného postoupení a v ustanovení 

§ 1887103 upravující globální cesse.  

                                                 
95 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

730. 
96 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2421/2009, ze dne 18. 8. 2009. 
97 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2766/2007, ze dne 29. 4. 2010. 
98 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

730. 
99 Tamtéž. Str. 729. 
100 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2006, sp.zn. 29 Odo 1435/2005 nebo rozhodnutí 

Nejvyššího soudu 20 Cdo 2529/2007, ze dne 30. 6. 2009.  
101 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník: komentář. 1. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-004-1, str. 1413. 
102 Ustanovení § 1885 odst. 1 OZ: „Byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá postupitel 

postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její 

dobytnost. To neplatí, pokud postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná.“ 
103 Ustanovení § 1887 OZ: „Postoupit lze i soubor pohledávek, ať již současných nebo budoucích, je-li 

takový soubor pohledávek dostatečně určen, zejména pokud se jedná o pohledávky určitého druhu 

vznikající věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky z téhož právního důvodu.“ 
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V případě postupu budoucí pohledávky smlouva nabude účinnosti v okamžiku 

vzniku pohledávky104. Od počátku své existence taková pohledávka bude svědčit 

postupníkovi.105   

Lze tedy shrnout, že v případě budoucích pohledávek zákon připouští výjimku 

z občanskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. 

OZ vychází z ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a možnost postupu 

budoucích pohledávek zcela jednoznačně připouští. 

 

3.3. Postoupení souboru pohledávek 

 

Smlouvou o postoupení pohledávky může postupitel postoupit i více svých pohledávek 

nebo dokonce i všechny své pohledávky.106 Právní teorie pro dohodu o postoupení 

většího počtu pohledávek používá termín generální nebo globální cese.107 

Předmětem globální cese mohou být pohledávky současné, a to splatné i 

nesplatné, pohledávky budoucí, pohledávky jisté i nejisté či dokonce pohledávky 

podmíněné.108 „Typicky se může jednat buď o postup pohledávek vzniklých z 

provozování určité obchodní činnosti, anebo o skupinu pohledávek vůči jednomu nebo i 

více určitým dlužníkům.“109 

Postoupení souboru pohledávek se v moderní době hojně využívá např. za 

účelem úvěrového zajištění pohledávek, při faktoringu a forfaitingu.110 

Stěžejním problémem týkající se institutu globální cese je dostatečné vymezení 

postupovaného souboru pohledávek. OZ ve svém § 1887 nově demonstrativně 

stanovuje několik kritérií, podle kterých může být soubor pohledávek dostatečně 

                                                 
104 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 4658/2009, ze dne 29. 2. 2012. 
105 ČECH, P. Jaké pohledávky lze postoupit? Právní rádce 2008, č. 12. 
106 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 333 
107 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 293/2002, ze dne 21. 5. 2003. 
108 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

759. 
109 ELIÁŠ, K. Co může být předmětem cese – výklad § 524 občanského zákoníku. Právník. 1997, č. 10-

11, str. 925. 
110 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

759. 
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vymezen.111 Požadavku určitosti smlouvy o postoupení pohledávky se budu blíže 

věnovat v kapitole věnované náležitostem smlouvy o postoupení pohledávky. 

Zakotvení institutu globální cese do OZ je dle mého názoru třeba hodnotit 

jednoznačně pozitivně. Byť jen demonstrativně, tak úprava OZ stanovuje kritéria, jak 

globální cesi vymezit. Dochází alespoň částečně k odstranění dosavadního stavu právní 

nejistoty, který v praxi, a to i přes skutečnost, že judikatura globální cesi umožňovala i 

dříve112, mnohdy vedl k tomu, že docházelo ke zbytečně složitému a podrobnému 

popisu jednotlivých dílčích pohledávek za účelem splnění požadavku dostatečné 

určitosti při jejich vymezení.113 Postupování souboru pohledávek tak bude určitě jistější 

a současně v praxi snazší. Právní úprava ale zároveň vychází z kontinuity předchozí 

právní regulace a judikatura v otázce globálních cesí tak bude nadále použitelná.  

  

                                                 
111 Tamtéž. 
112 Např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1433/2006, ze dne 20. 6. 2007. 
113 NOVÁK, P., Postoupení pohledávek v režimu nového občanského zákoníku, Rekodifikační novinky 

5/2013, str. 2. 
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4. Smlouva o postoupení pohledávky 

 

Jak bylo výše uvedeno, smlouvu o postoupení pohledávky uzavírá věřitel z původního 

závazku, označován jako postupitel nebo také právní teorií jako cedent, se třetí osobou, 

nazývanou postupník neboli cesionář. Na základě postupní smlouvy postupitel přestává 

být věřitelem a postupník se jím naopak stává.114 Dlužník není smluvní stranou a 

k platnosti postupní smlouvy není zapotřebí ani dlužníkova souhlasu ani jakéhokoliv 

předchozího vyrozumění dlužníka či jeho vědomosti o záměru věřitele pohledávku 

postoupit.115  Ke změně věřitele dochází, není-li postup vázán na podmínku nebo není-li 

postupována budoucí pohledávka, již samotným konsenzem smluvních stran, tedy 

dohodou postupitele a postupníka. Postupní smlouva je tak smlouvou konsenzuální.116 

Následná notifikace dlužníka má sice významné právní následky ve vzájemných 

vztazích postupitele a postupníka s dlužníkem, na účinnost cese ovšem nemá vliv.117 

Právnímu významu notifikace se podrobněji věnuji v 6. kapitole věnované pávnímu 

postavení dlužníka. 

 Postupní smlouva je smlouva kauzální. Cese je vždy plněním určité 

povinnosti.118 Právním důvodem cese může být např. koupě, darování, směna či 

zajištění. Rozlišení právního důvodu má významné praktické dopady. V případě, že 

odpadne právní důvod postupu nebo je-li kauzální právní jednání, např. darování, 

neplatné, bude se vztah mezi postupníkem a postupitelem posuzovat dle příslušných 

ustanovení OZ o bezdůvodném obohacení. Právní důvod postupu má dále vliv na 

odpovědnost za trvání pohledávky, resp. za její dobytnost, jež nastupuje pouze v případě 

                                                 
114 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

726. 
115 Tamtéž. 
116 Tamtéž. Str. 727. 
117 HANDLAR, J., K postoupení pohledávky a notifikaci podle nového občanského zákoníku, Právní 

rozhledy 22/2013, str. 782 a násl. 
118 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

725. 
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úplatné cese. Kauza dále může mít vliv i na formu postupní smlouvy či otázku zda 

vůbec k uzavření postupní smlouvy platně došlo.119  

  

4.1. Forma postupní smlouvy 

 

Jak jest uvedeno výše, jedna ze stěžejních zásad závazkového práva smluvního, je 

zásada bezformálnosti právních jednání, dle které má každý právo zvolit si pro právní 

jednání libovolnou formu, nestanoví-li zákon nebo smlouva jinak. Pro smlouvu o 

postoupení pohledávky zákon žádnou formu nepředepisuje, lze ji tedy sjednat jakkoli, a 

to i konkludentně.120 

OZ nepřevzal právní konstrukci předchozí OZ 1964, který stanovoval 

obligatorní písemnou formu, jejíž nedodržení mělo za následek absolutní neplatnost 

postupní smlouvy.121 OZ se tak vrací ke stavu z doby před účinností OZ 1964, který 

jako první zavedl v našem právu písemnou formu cesse s odůvodněním, že „jde o 

významnou změnu existující pohledávky“122.  

Na smlouvu o postoupení pohledávky se nepoužije obecné ustanovení § 564 OZ 

o změně formy právních jednání, neboť toto ustanovení se vztahuje pouze na změnu 

v obsahu závazků a nikoliv na změnu v subjektech. Postoupit pohledávku neformálně 

lze tedy i ze smlouvy založené na zákonné písemné formě nebo i ze smlouvy, v níž si 

např. dlužník s věřitelem sjednali možnost její změny pouze na základě písemného 

dodatku.123  OZ tak nepřevzal ani právní konstrukci některých zahraničních úprav 

stanovující obligatorní písemnou formu pro postoupení pohledávky v případě, že 

postupovaná pohledávka vznikla na základě právního jednání v písemné formě.124 

Písemná forma může být přesto za splnění určitých předpokladů pro platnost 

cese požadována. Typicky v případě, kdy jedna ze smluvních stran trvá na písemné 

                                                 
119 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

727. 
120 tamtéž 
121 HANDLAR, J., K postoupení pohledávky a notifikaci podle nového občanského zákoníku, Právní 

rozhledy 22/2013, str. 782 a násl. 
122Důvodová zpráva k § 63 zák. č. 40/1964 Sb., KRATOCHVÍL, Z. et al. Nové občanské právo. Praha: 

Orbis, 1965, str. 130. 
123 HANDLAR, J., K postoupení pohledávky a notifikaci podle nového občanského zákoníku, Právní 

rozhledy 22/2013, str. 782 a násl. 
124 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
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formě, má nedodržení této formy za následek neplatnost smlouvy pro nedostatek formy 

a strany jí nejsou vázány.125 Strany mají možnost zhojit tuto vadu buď formálně, 

pořízením písemné smlouvy nebo fakticky, typicky plněním.126  Dalším důvodem pro 

uzavření smlouvy o postoupení pohledávky v písemné formě bude situace, kdy zákon 

vyžaduje písemnou formu pro právní důvod postupu. Příkladem může být obligatorní 

písemná forma pro darovací slib. Pro vlastní postup sice nadále platí zásada 

bezformálnosti, pro platnost kauzálního jednání je ovšem zapotřebí písemné formy. 

Vzhledem k tomu, že zpravidla dojde k obou právním jednáním zároveň v jedné listině, 

bude zapotřebí i v tomto případě právně jednat v písemné formě.127  

Na závěr lze dodat, že uzavření písemné postupní smlouvy je vhodné zejména 

s ohledem na zlepšení právního postavení postupníka. Zpravidla to je cesionář, kdo má 

právní zájem na notifikaci dlužníka a s ohledem na právní úpravu, dle které je postupník 

povinen postoupení prokázat, nikoliv jen oznámit, se jeví písemná postupní smlouva 

jako vhodný prostředek notifikace postupníkem. 128  

 

4.2. Náležitosti smlouvy o postoupení pohledávky 

 

4.2.1. Podstatné náležitosti  

Podstatné náležitosti, neboli essentialia negotii, jsou takové části právního jednání, 

které právní jednání charakterizují, právně identifikují a dostatečně odlišují od jiných 

právních jednání.129 Pokud tyto podstatné náležitosti chybějí, právní jednání je neplatné 

či případně pro neurčitost či nesrozumitelnost se o právní jednání nejedná. I neplatné 

právní jednání ovšem může být platné v souladu s ustanovením § 575 OZ, a to za 

předpokladu, že má náležitosti jiného právního jednání, které je platné, pokud je z 

                                                 
125 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
126 Tamtéž. 
127 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

7.28 
128 Tamtéž. 
129 POHL, T. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, 

Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-466-6, str. 87. 
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okolností zřejmé, že vyjadřuje vůli jednající osoby. V takovém případě se ovšem bude 

jednat o právní jednání odlišného typu.130 

Aby se smlouva dala právně kvalifikovat jako smlouva o postoupení 

pohledávky, musí obsahovat podstatné náležitosti. Otázkou, které náležitosti, jsou pro 

smlouvu o postoupení pohledávky podstatné, se opakovaně zabýval Nejvyšší soud. Již 

ve svém rozsudku ze dne 20. 12. 2000 shrnul, co se řadí mezi podstatné náležitosti 

smlouvy o postoupení pohledávky: „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.“ 

Nejvyšší soud svojí rozhodovací praxí definoval, které náležitosti jsou podstatné 

náležitosti pro smlouvu o postoupení pohledávky. Jedná se o (1) označení účastníků, (2) 

identifikaci postupované pohledávky řádným označením dlužníka a popisem její výše a 

skutečností na nichž se zakládá a (3) dostatečně určitou identifikaci pohledávky 

způsobující její nezaměnitelnost. Následně tyto závěry judikaturu potvrzuje a dále je 

rozvíjí a zpřesňuje. 

 

4.2.2. Dostatečně určitá identifikace pohledávky 

 

Pohledávka, která je předmětem postupu a jako taková má být postoupena jinému, musí 

být s ohledem na shora uvedené závěry Nejvyššího soudu vymezena takovým 

způsobem, aby ze smlouvy bylo jednoznačně a bez pochybností zjistitelné, jaká 

pohledávka, popř. jaké pohledávky, představují předmět cese.131 

Úprava OZ klade na specifikaci postoupené pohledávky stejné požadavky, jako 

tomu bylo za účinnosti OZ 1964. I nadále není zákonem stanoveno, jak přesně by měla 

                                                 
130 HANDLAR J. in LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 2059-2060. 
131 ELIÁŠ, K. Co může být předmětem cese – výklad § 524 občanského zákoníku. Právník. 1997, č. 10-

11, str. 925. 
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být vymezena postupovaná pohledávky. Je tak věcí smluvních stran postupní smlouvy, 

jak si postupovanou pohledávku vymezí a jaká identifikační kritéria zvolí.132 

Požadavek určitosti postupované pohledávky se vztahuje k okamžiku jejího 

postupu, tedy k okamžiku uzavření smlouvy nebo k datu vzniku pohledávky v případě 

cese pohledávky budoucí.133 

Jako ideální označuje právní teorie134 identifikaci postupované pohledávky 

předmětem plnění, jeho rozsahem, osobou dlužníka či případně právní skutečností, z níž 

pohledávka vznikla, tedy právním důvodem plnění.  

Pohledávku lze dle názoru Nejvyššího soudu identifikovat zejména uvedením 

právní skutečnosti, na níž je založena, výší, splatností, případně i jinými skutečnostmi, 

včetně odkazu na event. titul, jímž byla přiznána.135 K tomu ale zároveň Nejvyšší soud 

dodává, že určí-li smluvní strany ve smlouvě o postoupení pohledávky pohledávku 

jinými údaji a tato identifikace je z pohledu požadavku na určitost postupované 

pohledávky dostatečná, není nutné právní důvod vzniku postupované pohledávky 

v předmětné smlouvě uvádět, jelikož takový požadavek z žádného právního předpisu 

nevyplývá.136  

Je-li pohledávka ve smlouvě o postoupení pohledávky identifikována dostatečně 

určitě, je smlouva platná dokonce i v případě, že později vyjde najevo, že jde o 

pohledávku z jiného právního titulu.137 Na účastnících smlouvy o postoupení 

pohledávky nelze požadovat, aby v ní v rámci identifikace postupované pohledávky tuto 

pohledávku i právně kvalifikovali, jelikož povinnost právního hodnocení věci z žádného 

předpisu hmotného či procesního práva nevyplývá.138 

Nejvyšší soud také připustil možnost určit pohledávku ve smlouvě o postoupení 

tím, že bude odkázáno na čísla postupitelových faktur s uvedením výše jednotlivých 

částek, čísel odběratelů a počtu dodaných kusů zboží,139 že bude odkázáno na listinu, 

                                                 
132 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
133 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

728. 
134 tamtéž 
135 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1319/2002, ze dne 31. 7. 2003. 
136 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 523/2005, ze dne 22. 3. 2006. 
137 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 15 Cmo 11/2003, ze dne 28. 2. 2003. 
138 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 523/2005, ze dne 22. 3. 2006. 
139 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 654/2003, ze dne 27. 10. 2005. 
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jež popisuje, o jakou pohledávku se jedná či odkazem na smlouvu s tím, že se postupuje 

pohledávka či všechny pohledávky z takové smlouvy.140 

Dokonce není ani vyloučeno, aby určení postupované pohledávky provedl podle 

smlouvy až postupitel následně. V takovém případě je ovšem postoupení účinné až 

dodatečnou specifikací.141 

Pro postoupení části pohledávky platí obdobná kritéria specifikace pohledávky. 

Městský soud v Praze ve svém rozsudku sp. zn. 50 Cm 21/2002-18 ze dne 24. 10. 2005 

dovodil: „K platnosti smlouvy o postoupení části pohledávky je z pohledu požadavku 

určitosti právního úkonu nezbytné, aby část postupované pohledávky byla ve vztahu 

k pohledávce celkové vymezena dostatečně určitým a v budoucnu nezaměnitelným 

způsobem, tedy způsobem vylučujícím jakékoli pochybnosti o tom, která část pohledávky 

byla postoupena.“142  

Judikatura také řešila otázku určitosti předmětu postoupení pro případ 

postoupení příslušenství pohledávky či smluvní pokuty jako samostatného předmětu 

smlouvy o postoupení pohledávky. V případě cese příslušenství pohledávky je pro 

splnění požadavku určitosti předmětu postoupení ve smlouvě o postoupení pohledávky 

zapotřebí, aby šlo za použití výkladových pravidel zjistit, o které příslušenství 

pohledávky jde.143 Je-li samostatným předmětem postoupení část úroků z prodlení 

určená konkrétní částkou, je požadavek určitosti předmětu postoupení naplněn opět jen 

tehdy, lze-li za použití výkladových pravidel ze smlouvy zjistit, jakou konkrétní dobu 

toto úročení postihuje a jakého procentního či jinak vyjádřeného dílu úroků z prodlení 

se postoupení v takto stanoveném období týká.144 Obdobně je-li předmětem postupu 

část smluvní pokuty, je požadavek určitosti předmětu postoupení naplněn, lze-li za 

použití výkladových pravidel zjistit výši postupované části smluvní pokuty a způsob 

určení výše smluvní pokuty v této části.145  

                                                 
140 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 333 
141 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

729. 
142 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
143 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2766/2007, ze dne 29. 4. 2010. 
144 Tamtéž. 
145 tamtéž 



 

 31 

 

Vadnost označení postupované pohledávky, která vede k tomu, že ani 

interpretací smlouvy není možné spolehlivě zjistit, co přesně je předmětem postoupení, 

vede k neurčitosti smlouvy jako celku.146 Za právní úpravy OZ 1964 způsobovala 

neurčitost právního jednání absolutní neplatnost smlouvy, a to neplatnost 

nezhojitelnou.147 Dle právní úpravy OZ obsažené v ustanovení § 553 odstavci 1. OZ 

v případě, že nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit obsah právního 

jednání ani výkladem, o právní jednání vůbec nejde, neboť nemůže vyvolat právní 

následky v souladu s ustanovení § 545 OZ148. Nová úprava již ovšem umožňuje stranám 

neurčitý projev vůle dodatečně vyjasnit, čímž dochází k právní fikci existence 

postoupení pohledávky ex tunc.149 

 

4.2.3. Identifikace budoucí pohledávky 

Již v prvorepublikové judikatuře byla připuštěna možnost postupu pohledávek 

budoucích s tím, že podmínka dostatečně určité identifikace pohledávky byla splněna, 

pokud nebylo pochybnosti o osobě příštího dlužníka a o pohledávce samé co do jejího 

vzniku.150 Toto kritérium následně předválečná rozhodovací praxe doplnila o závěr, že 

k platnosti každé smlouvy, musí být její předmět určitý nebo alespoň určitelný.151 

Ze shora uvedených závěrů vycházela i novodobější judikatura vydaná za 

účinnosti OZ 1964, která stanovovala, že požadavek dostatečně určité identifikace 

pohledávky je splněn zejména vymezením předmětu plnění, osoby věřitele a osobního 

dlužníka, případně právního důvodu.  

I pro budoucí pohledávky tak platí, že pohledávka musí být identifikována 

natolik nepochybně, aby bylo zjistitelné, o jakou pohledávku se jedná a aby ji nebylo 

možné zaměnit s pohledávkou jinou.152 

                                                 
146 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
147 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 910/98, ze dne 27. 10. 1999, publikované v časopise 

Soudní rozhledy 2/2000 pod č. 17. 
148 Ustanovení § 545 OZ: „Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i 

právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.“ 
149 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
150 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Rv II 724/29, Vážný č. 10366, dostupné z LAVICKÝ, P., 

POLIŠENSKÁ, P., Judikatura k rekodifikaci. Změny závazků. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, str. 67. 
151 ELIÁŠ,, K. Co může být předmětem cese – výklad § 524 občanského zákoníku. Právník. 1997, č. 10-

11, str. 925. 
152 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1014/2003, ze dne 3. 11. 2005. 



 

 32 

 

 

4.2.4. Identifikace souboru pohledávek 

Podle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu je smlouva o postoupení souboru 

pohledávek dostatečně určitá, a to i když neobsahuje výčet jednotlivých pohledávek, 

pokud je z účastníky zvolených identifikačních znaků jasné, jaké pohledávky jsou 

předmětem cesse.153   

Jak již bylo zmíněno ve 3. kapitole této práce, OZ nově v § 1887 demonstrativně 

stanovuje některá kritéria, která slouží jako vodítko pro dostatečnou určitou identifikaci 

pohledávek, které jsou předmětem globální cesse. Soubor pohledávek je dle tohoto 

ustanovení: „dostatečně určen, zejména pokud se jedná o pohledávky určitého druhu 

vznikající věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky z téhož právního důvodu.“154  

Rozlišovacími znaky globálně cedovaných pohledávek tak mohou být druh 

pohledávek, doba vzniku pohledávek, specifikace založená na právním důvodu 

postupovaných pohledávek či libovolná kombinace těchto kritérií. Právní teorie rovněž 

připouští vymezení souboru cedovaných pohledávek osobou dlužníka.155 

Judikatura dále připouští identifikaci převáděných pohledávek uvedením údaje, 

že se převádí všechny pohledávky určitého věřitele.156 

Ke způsobům identifikace postupovaných pohledávek samozřejmě dále platí 

také výklad a závěry Nejvyššího soudu uvedené shora. Podle povahy věci tak je 

přípustná např. identifikace souboru pohledávek odkazem na čísla faktur vystavených 

postupitelem157, identifikace odkazem na listinu, jež popisuje, o jakou pohledávku se 

jedná či identifikace odkazem na smlouvu s tím, že se postupují všechny pohledávky z 

takové smlouvy.158159 

                                                 
153 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1433/2006, ze dne 20. 6. 2007. 
154 Ustanovení § 1887 OZ. 
155 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
156 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 775/2004, ze dne 28. 6. 2006. 
157 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 654/2003, ze dne 27. 10. 2005. 
158 Rozhodnutí Rc 27/08, dostupné z ŠTENGLOVÁ, I. Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních 

závazkových vztahů. Praha: Wolturs Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 569-571. 
159 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 333 
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Naopak právní teorie považuje za nedostatečné vymezení převáděných 

pohledávek pouhým uvedením celkové výše peněžitého plnění všech pohledávek.160 

 

  

                                                 
160 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
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5. Smluvní strany 

 

„Oproti předchozí úpravě označuje OZ v § 1879 výslovně strany postupní smlouvy, a to 

v souladu s dosavadním terminologickým územ.“161 Původní věřitel se nazývá 

„postupitel“ a jiná osoba, které je pohledávka za dlužníkem nebo její část postupována, 

se označuje jako „postupník“. V právní teorii se používá pro označení smluvních stran 

také tradiční označení vycházející z římského práva, a to „cedent“ pro postupitele a 

„cesionář“ pro postupníka. Jak již bylo zmíněno již výše, dlužník, označovaný právní 

teorií též jako „debitor cessus“ není účastníkem smlouvy o postoupení pohledávky. 

Výjimku tvoří pouze situace, kdy je dlužník zároveň postupníkem. V takovém případě 

však perfekcí postupní smlouvy dojde k zániku postupované pohledávky splynutím 

v souladu s ustanovením § 1993 OZ.162 

 

5.1. Postupitel¨ 

 

5.1.1. Povinnosti postupitele 

Uzavřením postupní smlouvy vznikají postupiteli povinnosti vůči postupníkovi, a to 

informační povinnost vůči postupníkovi a povinnost vydat postupníkovi doklady.   

Předmětem informační povinnosti je zejména povinnost sdělit postupníkovi vše, 

co je zapotřebí k uplatnění pohledávky vůči dlužníkovi. Jedná se o informace o majetku 

dlužníka, námitkách dlužníka, jejich relevantnosti a možnosti obrany proti nim či 

například informaci, zdali je na majetek dlužníka vedena exekuce či soudní výkon 

rozhodnutí. Informační povinnost nezaniká účinností cese a týká se dokonce i 

skutečností, které nastaly až po samotném postupu. Rozhodujícím kritériem je 

podstatnost informací, nikoliv časové hledisko. Povinnost sdělit informace se ale 

vztahuje nejenom na informace podstatné pro uplatnění pohledávky, ale i na informace 

o samotné pohledávce, tj. např. k jejímu předmětu, místu, času či způsobu plnění.163 

                                                 
161 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

725. 
162 Tamtéž. 
163 Tamtéž. Str. 736-737. 
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Povinnost vydat doklady se týká listin týkajících se samotné pohledávky, nikoliv 

listin ohledně jejího postoupení. Postupník se již účinností cese stává vlastníkem těchto 

listin. Jde zejména o listiny ohledně existence pohledávky a její výše, které následně 

může použít postupník jako důkazní prostředky při vymáhání či notifikaci.164 

Nesplnění shora uvedených právní povinností postupitele může vést ke vzniku 

povinnosti postupitele nahradit vzniklou škodu postupníkovi.165 

Naopak oproti úpravě OZ 1964 již postupiteli není stanovena notifikační 

povinnost. Tento závěr vychází ze skutečnosti, že notifikace nemusí být vždy v zájmu 

účastníků postupní smlouvy. Postoupení pohledávky, při níž nedochází k notifikaci 

dlužníka, se říká „tichá cese“.166 Stejně tak OZ nestanovuje, na rozdíl od právní úpravy 

OZ 1964, postupiteli právní povinnost notifikovat osoby, které dluh zajistily. Na 

skutečnosti, že postoupení pohledávky není vůči nenotifikované osobě, která dluh 

zajistila, účinné, však OZ oproti dřívější úpravě nic nemění.167 Ochrana třetí osoby 

poskytující zajištění platí i v případě, kdy dlužník byl již řádně notifikován.168 

Jak již bylo zmíněno výše, účinností cese dochází ke změně věřitele pohledávky. 

Na postupníka tak přechází i právo pohledávku uplatnit. Účastníci cese však mohou 

uzavřít dohodu, na základě které postupník zmocní postupitele, aby za něj svým 

jménem na jeho účet vymáhal cedovanou pohledávku. Postupitel požaduje plnění pro 

sebe a teprve po vymožení a přijetí požadovaného plnění toto plnění převede na 

postupníka.169 Není rozhodné, zda se jedná o řízení nalézací či vykonávací. Zákonnou 

úpravu této dohody nalezneme v § 1886 OZ. Jedná se o zvláštní případ nepřímého 

zastoupení postupníka postupitelem při vymáhání postoupené pohledávky.170 Praktické 

využití tohoto institutu se nabízí zejména v případě tiché cese. Postupitel sice převede 

pohledávku, např. za účelem zajištění svého dluhu za postupníkem, účastníci cese však 

                                                 
164 Tamtéž. 
165 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 323. 
166 HANDLAR, J., K postoupení pohledávky a notifikaci postoupení podle nového občanského zákoníku, 

Právní rozhledy 22/2013, str. 782 a násl. 
167 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
168 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

749. 
169 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 635/2003, ze dne 31. 8. 2004. 
170 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

758. 
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nemají zájem na tom, aby tato skutečnost vyšla najevo.171 Důvodem smluvních stran 

pro využití institutu tiché cese může být např. možnosti předejít započtení dlužníkových 

pohledávek vůči pohledávkám, jež má dlužník vůči postupníkovi. Pokud má totiž 

dlužník pohledávky vůči postupníkovi, nikoliv však vůči postupiteli, nemůže v případě, 

že mu postoupení nebude notifikováno, započíst pohledávky za postupníkem vůči 

postupované pohledávce.172 Nejvyšší soud dovodil, že postavení dlužníka se uzavřením 

tiché cese nemění a že takový postup účastníků postupní smlouvy není v rozporu se 

zásadou, že postavení dlužníka se postoupení pohledávky nesmí zhoršit.173 

 

5.1.2. Odpovědnost postupitele 

V ustanovení § 1885 OZ je upravena odpovědnost postupitele. Jedná se o úpravu 

zvláštní odpovědnosti za vady, přičemž zákon ve třetím odstavci shora uvedeného 

ustanovení výslovně zmiňuje subsidiaritu obecné úpravy. Účelem tohoto ustanovení je 

ochrana právního postavení postupníka.174 

 Pro stanovení odpovědnosti postupitele je rozhodné, zdali byla pohledávka 

postoupena úplatně, nebo bezúplatně. Úplata v tomto případě ovšem neznamená 

výlučně peněžité plnění, nýbrž jakékoliv penězi ocenitelné plnění. Úplatným plněním 

rozumíme tedy nejenom koupi pohledávky, ale i směnu pohledávky.175 

V případě úplatného postoupení postupitel odpovídá za trvání pohledávky,  a za 

dobytnost pohledávky. Z dikce příslušného ustanovení OZ vyplývá, že zákon na tomto 

místě používá pojmy ručení a odpovědnost jako synonyma a na vztah mezi 

postupníkem a postupitelem rozlišování institutu ručení a odpovědnosti nemá žádný 

vliv.176 OZ převzal úpravu odpovědnosti omezené výší úplaty z OZ 1811 a OZ 1950.177 

Postupitel tak odpovídá postupníkovi pouze do výše přijaté úplaty s úroky.  

Odpovědnost za trvání pohledávky zvláštním případem odpovědnosti za právní 

vady pohledávky. Vztahuje se na existenci pohledávky v době jejího postupu. Postupitel 

                                                 
171 Tamtéž. 
172 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 329 
173 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2336/2010, ze dne 26. 6. 2012. 
174 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

753. 
175 Tamtéž. Str. 754. 
176 Tamtéž. Str. 753 
177 Tamtéž. 
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tak odpovídá postupníkovi pro případ, že cedovaná pohledávka vůbec nevznikla nebo 

v případě, že cedovaná pohledávka sice platně vznikla, avšak ještě před účinností cese 

zanikla. Postupitel dále odpovídá za to, že jím postupovaná pohledávka má jiný než 

v postupní smlouvě stanovený obsah, tedy za to, že je pohledávka cedována 

postupníkovi v nižší než dohodnuté výši, je podmíněná, vázaná na lhůtu, nezajištěná 

atp.178 

Odpovědnost za dobytnost je zvláštním případem odpovědnosti za faktické vady 

pohledávky. Jedná se tedy o odpovědnost za to, že pohledávka, bez ohledu na její právní 

bezvadnost, může být dlužníkem splněna. Prakticky odpovědnost za dobytnost 

znamená, že postupitel odpovídá postupníkovi za to, že postupník obdrží od dlužníka 

alespoň tolik, kolik za pohledávku zaplatil.179 

Bezúplatným postoupením pohledávky rozumíme její darování. Zvláštní 

odpovědnost postupitele v případě bezúplatné cese sice OZ nestanovuje, závěr, že žádná 

odpovědnost postupitele nevzniká, se kterým se občas můžeme setkat v komentářové 

literatuře180, není úplně přesný. S ohledem na právní úpravu darování v OZ vzniká 

postupiteli jistá odpovědnost i v případě bezúplatné cese pohledávky. Dle ustanovení § 

2065 nahradí postupitel, jako darující, postupníku, jako obdarovanému, škodu vzniklou 

z vady darované pohledávky, pokud o vadě věděl a postupníka na ni neupozornil. 

V tomto případě vzniká postupníkovi právo odstoupit od postupní smlouvy a bezplatně 

postoupenou pohledávku postupiteli vrátit.181 

Pro vznik odpovědnosti je zásadně rozhodný okamžik účinnosti cese. Výjimku 

představují pohledávky dosud nesplatné, pro které je rozhodující okamžik jejich 

splatnosti. Naopak na vznik odpovědnosti nemá žádný vliv, zda je proti dlužníkovi 

vedeno vykonávací řízení či jeho úspěšnost.182 

Odpovědnost, a to jak za pravost, tak za dobytnost pohledávky, je vyloučena 

i v případě úplatné cese, jestliže postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo 

                                                 
178 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

754. 
179 Tamtéž. 
180 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 330 
181 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

754. 
182 Tamtéž. 
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nedobytná. Postupitel za nedobytnost neručí ani za předpokladu, že se pohledávka stala 

nedobytnou způsobem, který lze přičítat postupníkovi, např. nárok zanikl promlčením, 

protože postupník pohledávku nevymáhal, nebo se stala nedobytnou až po jejím 

postoupení v důsledku náhody.183 Pro vyloučení odpovědnosti je rozhodná faktická 

vědomost postupníka o takových vlastnostech pohledávky, přičemž v případě sporu 

ponese důkazní břemeno postupitel.184  

S ohledem na princip autonomie vůle stran mohou účastníci cese odpovědnost 

modifikovat či ji zcela vyloučit.185  

 

5.2. Postupník 

 

Právní úprava OZ vychází z principu, že povinnost dlužníka se mění jen co do osoby 

věřitele, obsah jeho závazku se ovšem nemění. Postupník nabývá převáděnou 

pohledávku derivativním způsobem, tzn. v tom stavu, v jakém se postupovaná 

pohledávka nacházela v době účinnosti postupní smlouvy. Tomuto principu se říká 

zásada identity pohledávky. Cesí nedochází ke změně předmětu pohledávky, času ani 

způsobu plnění, zůstávají zachovány veškeré vedlejší úmluvy účastníků původního 

závazku. Zásada identity pohledávky platí i co nabytí vedlejších práv, zejména 

příslušenství a práv s pohledávkou spojených včetně jejího zajištění.186 Na cesionáře 

přechází pohledávka ve své celkové právní kvalitě, tj. rovněž včetně prorogačních a 

rozhodčích smluv či doložek. Postupník je těmito ujednáními stran původního závazku 

vázán.187 

Postupníkovi stejně jako postupiteli uzavřením postupní smlouvy vznikají určité 

povinnosti. Zejména se jedná o povinnosti vůči dlužníkovi, které na postupníka cesí 

přecházejí. Jedná se např. o povinnost vydat kvitanci, vrátit dlužní úpis či povinnost 

                                                 
183 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 331 
184 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

755. 
185 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 330 
186 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

725. 
187 Tamtéž. Str. 731. 
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přijmout od dlužníka řádné plnění a poskytnout mu součinnost nutnou ke splnění 

závazku.188 

Naopak proti shora uvedeným povinnostem postupitele, tedy informační 

povinnosti a povinnosti postupitele vydat postupníkovi doklady, vzniká postupníkovi 

právo na získání veškerých dokladů a informací týkajících se postupované pohledávky. 

S ohledem na význam splnění takových povinností postupitele postupníkovi, lze 

doporučit, aby si toto postupník smluvně zajistil v postupní smlouvě, a to např. smluvní 

pokutou či odložením data splatnosti do doby předání předmětných dokladů.189  

Práva týkající se celého závazku, nikoliv jen pohledávky, zůstávají zachovány 

postupiteli. Při výkonu těchto práv však musí postupitel dbát, aby nedošlo ke zhoršení 

právního postavení postupníka. Typickým příkladem, kdy by mohlo dojít ke zhoršení 

postavení postupníka je odstoupení od smlouvy ze strany postupitele. K odstoupení od 

smlouvy, z níž byla postoupena pohledávka, se proto vyžaduje i souhlas postupníka.190 

  

                                                 
188 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

731. 
189 FIALA, J. in FIALA, J., KINDL, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář. II. díl. 1. vyd. Praha: 

WoltersKluwer ČR, 2009. S. 867-1618. ISBN 9788073573959, str. 972. 
190 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

737. 
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6. Dlužník a jeho ochrana 

 

Dlužník je subjekt původního závazkového vztahu, který je povinen plnění, k němuž je 

zavázán, plnit věřiteli. Samotný fakt postoupení pohledávky na postavení dlužníka nic 

nemění.191 Jak bylo již opakovaně uvedeno, dlužník není subjektem cese. OZ sice 

neobsahuje takové výslovné ustanovení, jako obsahoval např. § 1395 OZO, ke stejnému 

závěru lze ovšem dojít za použití obecného pravidla § 1759 OZ, že smlouva zavazuje 

jen strany a vůči jiným osobám působí pouze v případech stanovených zákonem.192 

Postupní smlouva se uzavírá dohodou mezi postupitelem a postupníkem a výlučně mezi 

nimi zakládá příslušný právní vztah.193 Postupní smlouva tedy zavazuje jen postupitele 

vůči postupníkovi a vice versa. Zpravidla je ale zapotřebí promítnout její důsledky i 

vůči dalším osobám, a to zejména vůči dlužníkovi.194 To se děje za pomocí institutu 

notifikace. 

 

6.1. Notifikace 

 

Notifikací rozumíme buď cedentovo oznámení dlužníkovi, že pohledávku postoupil a 

komu, anebo cesionářem provedené prokázání, že nabyl pohledávku a stal se 

dlužníkovým věřitelem. Přestože se v právní literatuře setkáváme s pojmem notifikace 

i užším slova smyslu, tedy pouze ve smyslu oznámení postupitele, budu v této práci 

vycházet ze širšího vymezení, tedy že notifikace znamená jak oznámení postupitele, tak 

prokázání postoupení postupníkem. V právní teorii, zejména za účinnosti starších 

občanskoprávních kodexů, se můžeme také setkat s římskoprávním označením 

denunciace. 

 Notifikace je jednostranné adresované právní jednání. Předpokladem perfekce 

notifikace tak je dojití, totiž doručení dlužníkovi. Dojitím se rozumí, že notifikace 

dosáhne do dispoziční sféry dlužníka. Nepožaduje se, aby dosáhl jeho ruky, zraku 

                                                 
191 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 325 
192 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
193 HANDLAR, J., K postoupení pohledávky a notifikaci postoupení podle nového občanského zákoníku, 

Právní rozhledy 22/2013, str. 782 a násl. 
194 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
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apod., plně postačí, že dlužník jako adresát má možnost se s notifikací seznámit, byť se 

třeba neseznámí, protože nevybere dopisní či datovou schránku.195  

Z věcného hlediska by notifikace měla obsahovat alespoň údaje o osobě 

postupníka, tj. dostatečné označení postupníka, a o rozsahu postupu, tedy jaká 

pohledávka nebo její část je předmětem postupu.196 

 Právní úpravu notifikace postoupení pohledávky nalezneme v ustanovení § 1882 

odst. 1 OZ. 

Notifikace má významné právní následky, neboť, přestože nemá vliv na platnost 

cese, teprve jejím provedením dochází k účinnosti cese vůči notifikovaným osobám. 

Dle judikatury Nejvyššího soudu je notifikace „právní skutečností, na kterou právo 

váže změnu osoby oprávněné přijmout plnění, je oznámení postupitele dlužníkovi; vůbec 

není podstatné, zda ve skutečnosti k cesi platně či vůbec došlo.“197 V případě, že 

nedošlo k notifikaci dlužníka má postupitel povinnost nabízené plnění od dlužníka 

přijmout, jinak se ocitne v prodlení.198 Právo na plnění přechází z původního na nového 

věřitele notifikací dlužníkovi. Podle judikatury dokonce vůbec není podstatné, zda 

smlouva o postoupení pohledávky je platná, tedy zda skutečně k cesi došlo, pokud došlo 

k platné notifikaci dlužníka. Otázku platnosti či neplatnosti cese by se měla řešit pouze 

mezi účastníky cese, tedy mezi postupitelem a postupníkem.199 Pokud tedy je 

dlužníkovi platně notifikována postoupení pohledávky, je povinen plnit postupníkovi a 

není oprávněn namítat neplatnost cese. Pokud by ovšem notifikace postoupení 

pohledávky nebyla platné právní jednání, pak na základě takové notifikace ke změně 

osoby věřitele nedojde.200 

S otázkou notifikace úzce souvisí otázka její formy. S ohledem na zásadu 

bezformálnosti právních jednání v OZ a s ohledem na to, že právní úprava postoupení 

pohledávky žádné formální požadavky s oznámením cese výslovně nespojuje, je 

i notifikace neformální právní jednání. Ostatně obdobně dovozovala neformálnost 

                                                 
195 ZUKLÍNOVÁ M., Definice právního jednání podle (nového) občanského zákoníku II., dostupné z 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-definice-pravniho-jednani-podle-noveho-

obcanskeho-zakoniku-ii. 
196 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

744-745. 
197 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 333/2012, ze dne 30. 5. 2012. 
198 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 325 
199 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2213/2008, ze dne 30.03.2010. 
200 Nález Ústavního soudu I.ÚS 2276/08 ze dne 24. 2. 2011 
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notifikace i civilní teorie již za účinnosti OZ 1964.201 S tímto závěrem ovšem nesouhlasí 

např. Handlar, který argumentuje jednak ustanovením § 1951 OZ202, dále tím, že by 

mohlo dojít ke zhoršení postavení dlužníka, které by se mohlo stát nejistým a na závěr 

také tím, že písemná forma notifikace je praxí dlouhodobě a vědomě zachovávána a lze 

ji proto považovat za zvyklost.203 Přestože zastávám většinový názor odborné veřejnosti 

ohledně neformálnosti notifikace204, jednoznačně souhlasím s argumentací Handlara, 

ohledně vhodnosti písemné formy pro účastníky cese. Písemná forma dodává všem 

zúčastněným potřebnou právní jistotu a umožňuje předejít sporům jak ve vztahu 

k dlužníkovi, tak i ve vztahu mezi subjekty cese navzájem. 

Současná právní úprava na rozdíl od úpravy OZ 1964 nepředepisuje zákonnou 

notifikační povinnost. To samozřejmě nebrání smluvním stranám cese, aby si 

notifikační povinnost stanovili smluvně. Ze zákona může notifikace provést jak 

postupitel, tak za přísnějších podmínek také postupník. Stejně tak se smluvní strany 

cese mohou rozhodnout, že postoupení pohledávky dlužníkovi vůbec neoznámí. V praxi 

samozřejmě může nastat i situace, že se dlužník o cesi dozví od třetí osoby, aniž by mu 

bylo řádně notifikováno postupitelem nebo postupníkem.  

 

6.1.1. Notifikace postupitelem 

Postupitel provádí notifikaci pouhým oznámením dlužníkovi. OZ stanovuje, že 

k platnosti notifikace stačí, že postupitel dlužníka vyrozumí o cesi. OZ nestanovuje nic 

o obsahu takového vyrozumění, přičemž vodítko nenabízejí ani historické či zahraniční 

kodifikace.205 Platí tedy shora uvedené závěry, že postačí, aby vyrozumění obsahovalo 

dostatečné určení cedované pohledávky a postupníka. 

                                                 
201 ŠKÁROVÁ, M. in ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský 

zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1576. Obdobně ELIÁŠ, K. in 

ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 1. vydání. Praha: Linde, 

2008, s. 1503. 
202 Dlužník splní dluh i tehdy, splní-li tomu, kdo mu předloží věřitelovo potvrzení, že je oprávněn plnění 

přijmout, nebo vydá-li mu kvitanci, kterou věřitel vystavil, ledaže dlužník věděl, že ten, kdo potvrzení 

předložil, není oprávněn plnění přijmout. 
203 HANDLAR, J., K postoupení pohledávky a notifikaci postoupení podle nového občanského zákoníku, 

Právní rozhledy 22/2013, str. 782 a násl. 
204 Srov. např. ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské 

právnické dny 22/2014, str. 17 a násl. 
205 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
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 Vyrozumění má být tedy provedeno tak, aby dlužník neměl pochybnosti, komu 

má plnit. Dlužník může žádat postupitele, aby mu notifikaci poskytl v písemné formě, 

neboť je jeho subjektivním právem, dozvědět se o cesi hodnověrně.206 V případě, že 

dlužník bude mít i přes notifikaci pochybnosti o osobě věřitele, může se svého závazku 

zprostit plněním do soudní úschovy dle ustanovení § 1953 OZ.207 

 

6.1.2. Notifikace postupníkem 

Vzhledem k tomu, že OZ oproti dřívější právní úpravě nestanovuje postupiteli 

notifikační povinnost a nezaváže-li se k tomu postupitel v postupní smlouvě, bude 

zpravidla na postupníkovi, aby dlužníkovi cesi notifikoval. Vzhledem k tomu, že 

postupník je pro dlužníka cizí osoba, se kterou dlužník nevstoupil z vlastní vůle do 

právního vztahu, zákon logicky na takovou notifikaci klade vyšší požadavky než na 

notifikaci prováděnou postupitelem. OZ stanoví, že postupník musí dlužníkovi 

postoupení prokázat. Pro notifikaci povedenou postupníkem se také někdy používá 

označení „kvalifikovaná notifikace“.208 Zatímco postupiteli tedy stačí dlužníka prostě 

informovat o existenci cese a označení osoby nového věřitele a převáděné pohledávky, 

postupník musí nadto prokazovat, že k postoupení pohledávky skutečně došlo.209 

 Zákon ovšem nestanovuje, jakým způsobem má být důkaz cese proveden. Je-li 

cese uzavřena v písemné formě, nejjednodušším bude zpravidla předložení smlouvy o 

postoupení pohledávky dlužníkovi. Z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vyplývá, že 

není zapotřebí seznámit dlužníka s úplným zněním smlouvy o postoupení pohledávky či 

se všemi dodatky k této smlouvě. Plně postačí, když postupník dlužníka seznámí s tou 

částí smlouvy, ze které bude jednoznačně vyplývat, že k cesi došlo, kdo je novým 

věřitelem pohledávky a která konkrétní pohledávka, resp. jaká její část byla 

postoupena.210 Může ovšem nastat situace, kdy důkaz postupní smlouvou nebude 

v zájmu postupníka nebo nebude, např. pro ústní formu písemné smlouvy, možný. 

V takovém případě je zapotřebí disponovat jinými hodnověrnými důkazy. Nabízí se 

                                                 
206 tamtéž 
207 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

744. 
208 Tamtéž. Str. 745. 
209 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 326 
210 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 776/2003, ze dne 25. 3. 2004. 
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například písemné uznání dluhu, které vystavil dlužník věřiteli a postupitele v souladu 

s povinností vydat potřebné dokumenty o pohledávce předal postupníkovi, 

postupitelovo písemné potvrzení či prohlášení o postoupení pohledávky anebo důkaz 

svědky cese.211 

 

6.1.3. Notifikace třetími osobami 

Jak bylo uvedeno výše, v praxi se můžeme setkat i se situací, kdy se dlužník dozví o 

postoupení pohledávky od osoby odlišné od postupitele a postupníka, např. od solidárně 

zavázaného dlužníka či osoby zajišťující dluh, kterým již bylo notifikováno. Otázkou 

ovšem zůstává, nakolik vědomost dlužníka o změně věřitele bez notifikace provedené 

postupitelem či postupníkem dle OZ vyvolává právní následky. 

 Možnost notifikace třetími osobami se objevuje jak v některých zahraničních 

právních řádech212, tak jsme se s ní mohli setkat i historicky na našem území.213  

Přípustnost takové notifikace vychází z tzv. principu ochrany dobré víry 

dlužníka. Dle tohoto principu se chrání dobrá víra dlužníka, který je oprávněn plnit 

postupiteli, pokud se o provedení cese nedozvěděl, přičemž není povinen pátrat, zda 

náhodou k cesi nedošlo. Dozví-li se dlužník o cesi takovým způsobem, že veškeré 

pochybnosti o osobě věřitele jsou vyloučeny, pak již není bona fide.214 Není rozhodná 

forma notifikace, ale faktická vědomost dlužníka o tom, kdo je ve vztahu k dané 

pohledávce věřitelem.  

Právní veřejnost v otázce přípustnosti notifikace osobami odlišnými od subjektů 

postupní smlouvy není zcela jednotná. Např. Eliáš, jako spoluautor OZ, uvádí, že OZ 

záměrně neupravuje možnost, že se postup pohledávky a osoba postupitele stane 

dlužníkovi známa v zájmu ochrany dlužníka a jeho právní jistoty.215 Eliáš se tak staví na 

stranu, že notifikace povedená třetí osobou nevyvolává právní účinky. Stejný názor 

zastává např. i Handlar, který uvádí, že „Pokud vůči dlužníkovi není provedena 

                                                 
211 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

745. 
212 Např. ustanovení § 1393 rakouského ABGB. 
213 Ustanovení § 1393 OZO či ustanovení § 265 OZ 1950. 
214 SEDLÁČEK, J., SPÁČIL, J. (ed.). Obligační právo. 1. – 3. Díl. Reprint původního vydání. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-

7357-519-9, str. 133. 
215 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
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notifikace zákonem kvalifikovaným způsobem, nenastávají její účinky, ani kdyby se 

dlužník o postoupení pohledávky dozvěděl z jiného zdroje.“216 Naopak komentářová 

literatura uvádí, že v případě, že budou, byť třetí osobou, dlužníkovi předloženy takové 

důkazy, že s praktickou jistotou bude usuzovat, že došlo k postoupení pohledávky 

určitému postupníkovi, pak ztrácí dobrou víru a již není oprávněn plnit postupiteli. 

Neboť třetí osoba je pro dlužníka stejně jako postupník osobou cizí, se kterou 

nevstoupila z vlastní vůle do právního vztahu, musí notifikace postupu provedená třetí 

osobou splňovat požadavky kladené na notifikaci postupníkem. Taková notifikace má 

dle komentářové literatury stejné právní následky jako notifikace provedená 

postupitelem nebo postupníkem, neboť zákon způsob takové notifikace nevylučuje.217 

Komentářová literatura dovozuje oprávněnost třetí osoby notifikovat dlužníka také 

z ustanovení § 1882 odst. 2, kde zákon hovoří o pouhé vědomosti dlužníka o cesi.218   

Současná judikatura k přípustnosti notifikace třetí osobou nezaujímá 

jednoznačné stanovisko. Pouze bylo judikováno, že uznání dluhu z postupovaném 

pohledávky dlužníkem vůči postupníkovi provedené před notifikací dlužníkovi, není jen 

pro tento důvod neplatné.219 

S ohledem na gramatický výklad příslušného ustanovení220 se přikláním 

k právnímu názoru, že OZ stejně jako předchozí OZ 1964 je postaven na pojetí dlužníka 

ve „zlé víře“ 221 a pokud nedojde k notifikaci postupitelem nebo postupníkem, tak i přes 

faktickou vědomost dlužníka o cesi, se dlužník může nadále zprostit své povinnosti 

plněním postupiteli. I s ohledem na právní názor Ústavního soudu, že: „Na základě 

neplatné notifikace nemůže ani dojít ke změně v osobě oprávněné k přijetí plnění; 

dlužník se i nadále zprostí závazku plněním postupiteli“222, bych tedy doporučil se 

takovému způsobu notifikace pokud možno vyhnout, a to alespoň do doby než Nejvyšší 

                                                 
216 HANDLAR, J., K postoupení pohledávky a notifikaci postoupení podle nového občanského zákoníku, 

Právní rozhledy 22/2013, str. 782 a násl. 
217 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

746. 
218 § 1882 odst. 2 OZ: „Postoupil-li postupitel tutéž pohledávku několika osobám, je vůči dlužníkovi 

účinné to postoupení, o němž se dlužník dozvěděl nejdříve.“ 
219 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2213/2008, ze dne 30. 3. 2010. 
220 Ustanovení § 1882 odst. 1 OZ: „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.“ 
221 HURDÍK, J., Postoupení pohledávky a postavení dlužníka. Časopis pro právní vědu a praxi. 1999, č II, 

str. 140 a násl. 
222 Nález Ústavního soudu I.ÚS 2276/08 ze dne 24. 2. 2011 
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soud v otázce přípustnost notifikace osobou odlišnou od účastníků postupní smlouvy 

nezaujme jednoznačné stanovisko.  

 

6.1.4. Právní postavení nenotifikovaného dlužníka 

Dokud není dlužníkovi notifikováno, musí se chovat vůči postupiteli, jako vůči svému 

věřiteli, neboť postoupení pohledávky vůči němu není účinné. Dlužník tak může ve 

shodě s původním závazkem plnit původnímu věřiteli či se s ním jinak vyrovnat. 

V praxi je nejčastějším případem jednostranné právní jednání dlužníka mající za 

následek zánik dluhu, typicky započtení. Nejsou ovšem vyloučeny ani případy, kdy 

věřitel po postoupení pohledávky, ovšem ještě před její účinností dlužníkovi povolí 

splátky, promine mu dluh, ujedná s ním novaci či se s ním jinak vyrovná. Taková 

jednání přirozeně nemůžou vést k újmě dlužníka ani postupníka a je na postupiteli, aby 

nesl negativní následky, které vyvolal.223 Vztah mezi cedentem a cesionářem bude 

posuzován podle ustanovení o nepřikázaném jednatelství, přičemž do úvahy například 

připadá v případě úplatné cese shora popsaná odpovědnost postupitele za trvání a 

dobytnost pohledávky dle § 1885 či nárok postupníka na vydání bezdůvodného 

obohacení.224 

 

6.1.5. Další notifikované osoby¨ 

Postupník nabývá společně s pohledávku, pokud si strany neurčily jinak, také její 

příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.225 Dle ustanovení § 

1883 OZ se notifikují osoby, které daly postupiteli jistotu, že dluh bud splněn. Dalšími 

notifikovanými osobami jsou osoby zajišťující pohledávku, ať již zástavou, ručením 

nebo jiným způsobem.226 

 Postavení osob zajišťujících pohledávku se cesí nemění, neboť nedochází ke 

změně dlužníka ani předmětu plnění. Osoby zajišťující pohledávku tak stejně jako 

                                                 
223 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
224 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

746. 
225 § 1880 odst. 1 OZ. 
226 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
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dlužník nejsou subjekty cese. Postoupení pohledávky je stejně jako v případě dlužníka 

platné bez jejich souhlasu, vědomí či součinnosti. 227 

 OZ proto v ustanovení § 1883 stanovuje za účelem ochrany osob poskytujících 

zajištění, že dokud není taková osoba vyrozuměna postupitelem nebo dokud jí 

postupník postoupení pohledávky neprokáže, nemá vůči ní cese žádné účinky. 

Nenotifikovaná osoba, vůči které tak postoupení není doposud účinné, se může zprostit 

své povinnosti plněním postupiteli. Není ani vyloučeno vyrovnání jiným způsobem 

splněním, např. započtením.228 Zákon na tomto místě upravuje právní následek 

neoznámení postupu, který dřívější právní úprava neobsahovala a který se musel 

dovozovat analogicky.229 Notifikace osob zajišťujících pohledávku se řídí stejnými 

pravidly jako notifikace dlužníka.230  

 Ochrana třetích osob platí samozřejmě i v případě, že dlužník již byl řádně 

notifikován.231 

 

6.2. Námitky dlužníka 

 

Jednou ze základních zásad cese pohledávky je, že cesí nesmí dojít ke zhoršení 

postavení dlužníka. Toho se předně dosahuje tím, že z postupu jsou vyloučeny 

pohledávky, jejichž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil.232 Dalším 

projevem tohoto principu je skutečnost, že dlužníkovi zůstávají zachovány i po cesi 

pohledávky stejné možnosti obrany, jaké měl před ní.233 Dlužník je po postupu 

pohledávky chráněn tím, že mu zůstávají veškeré námitky, které měl proti pohledávce 

v době postoupení. Své vzájemné pohledávky vůči postupiteli může namítat i vůči 

                                                 
227 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

748. 
228 Tamtéž. 
229 Tamtéž. 
230 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
231DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

748. 
232 Ustanovení § 1881 odst. 2 OZ. 
233 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 329. 
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postupníkovi, a to dokonce i když v době postoupení ještě nebyly splatné.234 Aby 

nedošlo k ohrožení majetkových zájmu cesionáře, je dlužník limitován lhůtou bez 

zbytečného odkladu235 po notifikaci. To odpovídá zásadě, že postupník nabývá 

pohledávku v tom stavu, v jakém ji měl postupitel.236  

 Poté, co je dlužník notifikován a nastanou tak vůči němu právní účinky postupu, 

už dlužník nemůže započíst svou pohledávku vůči postupiteli. Postupitel již není jeho 

věřitelem z postoupené pohledávky.237 Dlužník je naopak oprávněn oznámit 

postupníkovi své pohledávky, které měl za postupitelem, a to ve shora uvedené lhůtě 

bez zbytečného odkladu. Forma ani obsah takového oznámení nejsou zákonem 

stanoveny, postačí tedy oznámení ústní, z něhož bude vyplývat jaké protipohledávky za 

postupitelem, včetně jejich druhu a výše, dlužníkovi za postupitelem náležejí. Oznámení 

se vztahuje jak na protipohledávky již splatné, tak na protipohledávky, které dospějí až 

po účinnosti postoupení. Kdyby totiž nebyla zachována možnost dlužníka započíst vůči 

postupníkovi vzájemnou pohledávku za postupitelem, jejíž splatnost ještě nenastala, 

došlo by cesí k faktickému zhoršení postavení postupitele. Dlužník se totiž mohl 

spoléhat, že v době, kdy jeho pohledávka za postupitelem dospěje, bude ji moci započíst 

vůči pohledávce postupitele. OZ tak v tomto případě připouští za účelem ochrany 

právního postavení dlužníka výjimku z obecné zásady, že přípustné je zásadně pouze 

započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele.238 V případě, že dojde ve lhůtě 

k oznámení a následně k započtení pohledávek, může se cesionář bránit tím, že uplatní 

svá práva vůči cedentovi.239 

Dlužníkovi kromě námitky započtení zůstávají zachovány námitky znamenající 

neexistenci pohledávky, zánik pohledávky a dočasnou či konečnou nevymahatelnost 

pohledávky. Dlužníkovi zůstávají zachovány také námitky vyplývající z procesních 

                                                 
234 Ustanovení § 1884 odst. 1. OZ. 
235 Otázkou, co se myslí neurčitým právním pojmem „bez zbytečného odkladu“ se zabýval např. Ústavní 

soud ve svém nálezu sp. zn. IV.ÚS 314/05 ze dne 15. 8. 2005: „Pojem "bez zbytečného odkladu" je 

pojmem vágním a je třeba jej vykládat s ohledem na okolnosti konkrétního případu. V každém případě 

však je třeba vždy zkoumat, zda dlužník bezodkladně využil všechny možnosti pro splnění této povinnosti, 

případně jaké skutečnosti mu v tom bránily.“ 
236 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
237 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 329. 
238 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

751. 
239 Tamtéž. Str. 748. 
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vztahů, které lpějí na pohledávce, jako je např. námitka nepříslušnosti z důvodu 

existence prorogační či rozhodčí smlouvy, resp. doložky. V případě těchto námitek na 

rozdíl od námitky započtení není dlužník vázán lhůtou bez zbytečného odkladu.240 

S otázkou námitek dlužníka souvisí i uznání dluhu postoupeným dlužníkem vůči 

postupníku. OZ se opětovným zakotvení ustanovení § 1884 odst. 2., jehož předobrazem 

byl § 1396 věta druhá OZO, vrací k úpravě chránící dobrou víra postupníka. S ohledem 

na zjevnou inspiraci OZO bude použitelná i rozhodovací praxe prvorepublikového 

Nejvyššího soudu, který se otázkou uznání dluhu postoupeným dlužníkem opakovaně 

zabýval. Na základě tohoto ustanovení uzná-li dlužník pohledávku jako pravou proti 

poctivému postupníkovi, je povinen jej uspokojit jako svého věřitele. Uznávací projev 

musí být dostatečně určitý, aby z něj vyplýval rozsah dlužníkovi povinnosti k plnění. 

Zákon dále za podmínku vzniku právních následků uznání vyžaduje poctivost na straně 

postupníka. Poctivostí je třeba rozumět, že postupník je bona fide, že dlužník nevěděl 

nebo nemohl vědět, že pohledávka za dlužníkem postupiteli nepřísluší. Jsou-li tyto 

podmínky, tedy uznávací projev a poctivost postupníka, splněny, nemůže dlužník již 

nadále vznášet námitky, jež mu před uznávacím projevem náležely vůči postupiteli. 

Výjimku tvoří pouze částečné uznání dluhu, tj. uznání co do konkrétních námitek. 

Uznání dluhu postoupeným dlužník je tak samostatným právním důvodem vzniku 

závazku. Uznání dluhu postoupeným dlužníkem ale samozřejmě nemá žádný vliv na 

přípustnost započtení pohledávek, které měl dlužník za postupníkem, vůči cedované 

pohledávce. 241  

 

6.3. Vícenásobné postoupení 

 

V případě vícenásobné cese je zapotřebí rozlišovat situaci, kdy je jedna pohledávka 

opakovaně postoupena, pokaždé jiným cedentem a situaci, kdy jeden cedent postoupí 

svoji pohledávku opětovně několika osobám více smlouvami samostatně.242  

                                                 
240 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

751. 
241 Tamtéž. Str. 752–753. 
242 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 327. 
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První situace nepřináší žádné výkladové problémy a je samozřejmě možná. 

Zákon pro tento případ pouze speciálně upravuje otázku započtení v ustanovení § 1986 

OZ.243  

Druhá situace ovšem s ohledem na pravidlo, že nikdo nemůže na druhého 

převést více, než má sám, možná není. OZ 1964 při řešení situace opakovaného 

postoupení stejným postupník z tohoto principu vycházel. V případě opakované cese 

stejným postupitelem tak byla každá následující postupní smlouva za účinnosti OZ 1964 

absolutně neplatná pro nemožnost plnění a nevyvolávala žádné právní následky. 

Věřitelem se stal první postupník, bez ohledu na notifikaci dlužníka. Dlužník 

samozřejmě plnil v souladu s provedenou notifikací, tedy i případně osobě, která se 

věřitelem nestala. Takovým plněním závazek zanikl a druhý postupník byl povinen 

vydat z titulu bezdůvodného obohacení prvnímu postupníkovi, resp. osobě na jejíž úkor 

se obohatil.244 OZ výslovně zavádí pravidlo řešení takové situace v ustanovení § 1882 

odst. 2: „Postoupil-li postupitel tutéž pohledávku několika osobám, je vůči dlužníku 

účinné to postoupení, o kterém se dozvěděl nejdříve“. V odborné literatuře se můžeme 

setkat s různými výkladu shora uvedeného ustanovení. Např. Handlar245 vychází ze 

vzoru některých zahraničních úprav246 a vykládá danou situaci tak, že se v dané situaci 

neuplatní shora uvedená zásada nemožnosti převodu práva, které převodce nemá ani 

jeden ze základních principů postoupení, podle něhož k převodu pohledávky dochází 

samotnou postupní smlouvou. Handlar se domnívá, že OZ zavádí zcela nové pravidlo, a 

to, že prioritu mezi postupníky získá a věřitelem se stane osoba, jejíž postoupení bylo 

dlužníkovi notifikováno první.247 K převodu pohledávky by tak v tomto případě 

nedocházelo postupní smlouvou, ale až notifikací postoupení dlužníkovi.248 Domnívám 

se však, že s takovým výkladem se nedá souhlasit. Dle mého názoru není důvod 

vytvářet výjimku ze shora uvedených zásad a dané ustanovení bylo do OZ zakotveno 

                                                 
243 Ustanovení § 1986 OZ: „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 poslednímu věřiteli. 
244 HANDLAR, J., K postoupení pohledávky a notifikaci postoupení podle nového občanského zákoníku, 

Právní rozhledy 22/2013, str. 782 a násl. 
245 Tamtéž. 
246 Obdobně upraveno např. v Čl. 9.1.11 principů UNIDROIT nebo Čl. 11:401 odst. 1 PECL či Čl. III-

5:121 DCFR. 
247 HANDLAR, J., K postoupení pohledávky a notifikaci postoupení podle nového občanského zákoníku, 

Právní rozhledy 22/2013, str. 782 a násl. 
248 Tamtéž. 
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výlučně za účelem ochrany dlužníka. Stejně jako komentářová literatura249 zastávám 

názor, že je zapotřebí chránit dlužníka i v případě plnění postupníkovi, který se ve 

skutečnosti věřitelem nestal, obdobně jako např. v případě plnění postupiteli před 

notifikací cese.  Dané ustanovení tak upravuje, která osoba je oprávněna přijmout plnění 

od dlužníka, nestanovuje však, která osoba se stane věřitelem pohledávky, ani výjimku 

z pravidla, že nikdo nemůže na druhého převést více než má sám. Postupník, který 

nebyl věřitelem, je poté povinen vydat skutečnému věřiteli to, oč se bez právního 

důvodu obohatil. Nejedná se ovšem o jediný výkladový problém spojený s otázkou 

vícenásobné cese. Další otázky panují ohledně toho, která osoba je v případě 

vícenásobné cese oprávněna notifikovat dlužníka. S ohledem na skutečnost, že zákon 

hovoří o pouhé vědomosti dlužníka250, se Dvořák domnívá, že stačí notifikace 

kýmkoliv, je-li dlužníkovi cese prokázána.251 Naopak Kindl se domnívá, že dlužníkova 

vědomost se dá odvozovat pouze od jednání postupitele nebo postupníka a že nelze 

dovozovat účinnost postoupení, o němž se dlužník dozvěděl od jiných osob.252 

Je zapotřebí dodat, že shora popsaná situace vícenásobné cese jedním 

postupitelem se netýká případů, kdy postupitel záměrně postoupením založil jiným 

osobám aktivní pluralitu nebo například případů postupu manželům, kteří jsou nadále 

oprávněni společně a nerozdílně. 253 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, otázka vícenásobné cese přináší v současné 

době celou řadu výkladových nejasností, které budou překonány až případným 

sjednocujícím stanoviskem Nejvyššího soudu. 

  

                                                 
249 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

747. 
250 Ustanovení § 1882 odst. 2: „Postoupil-li postupitel tutéž pohledávku několika osobám, je vůči 

dlužníkovi účinné to postoupení, o němž se dlužník dozvěděl nejdříve.“ 
251 Tamtéž. 
252 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 327. 
253 Tamtéž. 
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7. Neplatnost postupní smlouvy 

 

7.1. Relativní a absolutní neplatnost postupní smlouvy 

 

Přijetím OZ došlo k vymezení nové koncepce neplatnosti a zdánlivosti právních 

jednání254, kdy dochází k opuštění široké koncepce absolutní neplatnosti obsažené 

v ustanovení § 39 OZ 1964.255  

 Dle ustanovení § 580 OZ jsou důvody relativní neplatnosti právních jednání (1) 

rozpor s dobrými mravy, (2) odporování zákonu, pokud to smysl a účel zákona 

vyžaduje a (3) nemožnost plnění. Dle ustanovení § 588 OZ jsou pak absolutně neplatná 

právní jednání (1) zjevně se příčící dobrým mravům, (2) odporující zákonu a zároveň 

zjevně narušující veřejný pořádek a (3) zavazující k plnění od počátku nemožnému. 

Je tak patrný příklon k relativizaci neplatnosti právních jednání, neboť absolutní 

neplatnost právních jednání, v našem případě cese, může ve výsledku nejvíce poškodit 

osobu, kterou má chránit, tedy v případě cese zpravidla dlužníka.256  

Dosavadní judikatura ohledně neplatnosti tak nemůže být bez dalšího použitelná 

a bude zapotřebí v každém konkrétním případě zkoumat, jestli byly naplněny podmínky 

absolutní neplatnosti nebo jestli se bude jednat pouze o neplatnost relativní. 

Komentářová literatura257 uvádí jako příklady absolutní neplatnosti smlouvy o 

postoupení pohledávky postupní smlouvu, jejímž předmětem je pohledávka zanikající 

smrtí věřitele, kterou věřitel za života proti dlužníku neuplatnil, postupní smlouvu, 

jejímž předmětem je pohledávka, jejíž obsah by se změnou věřitele změnil a postupní 

smlouvu, jejíž předmětem je pohledávka, jejíž postup byl zákonem zvláště vyloučen. 

 

7.2. Důsledky překročení smluvního zákazu postoupení pohledávky 

 

                                                 
254 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
255 Ustanovení § 39 OZ 1964: „Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje 

zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.“ 
256 REMEŠ, J. Zákaz postoupení pohledávky v právu hmotném a procesním, Právní rozhledy 2/2016, str. 

39. 
257 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

741-742. 
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S otázkou platnosti a neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky se pojí také otázka 

následků překročení smluvního zákazu postoupení pohledávky. Takový zákaz musí být 

jednoznačný a může být obsažen jak již ve smlouvě, která postupovanou pohledávku 

založila, tak později.258 Tato otázka byla v minulosti již vyřešena judikaturně 

rozhodnutím Rc 27/07259, a to tak, že pro rozpor se zákonem je následně uzavřená 

smlouva o postoupení pohledávky absolutně neplatná. Tento závěr zastávala i odborná 

veřejnost.260  Přijetím nového civilního kodexu a novou koncepcí neplatnosti a 

zdánlivosti právních jednání se však opětovně rozvířila debata ohledně toho, jaké právní 

následky překročení smluvního zákazu vyvolává.261  

 V současné době se k tomuto problému vyjádřila již řada autorů a dá se shrnout, 

že existují tři základní výklady, ke kterým se, s různými obměnami a výjimkami, autoři 

hlásí. Podle prvního výkladu porušení takového zákazu nadále způsobuje absolutní 

neplatnost postupní smlouvy262, podle druhého výkladu způsobuje neplatnost 

relativní263 a podle třetího nezpůsobuje porušení zákazu postoupení pohledávky 

neplatnost cese, ale zakládá obligační nároky mezi dlužníkem a postupitelem, přičemž 

postavení postupníka ani platnost cese nejsou dotčeny.264 

Zastánci absolutní neplatnosti argumentují tím, že ustanovení § 1881 odst. 1 OZ 

je normou určenou přímo k omezení autonomní vůle účastníků, jedná se tedy o kogentní 

ustanovení, jehož porušení způsobuje absolutní neplatnost.265 Dle Zváry266 ustanovení § 

1881 odst. 1 OZ odebírá smluvním zákazem pohledávce jejím postupitelnost a postupní 

smlouva je tak neplatná po nemožnost plnění dle § 588 OZ. Další část právnické 

                                                 
258 ŠKÁROVÁ, M. in JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 7. vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2002, str. 634. 
259 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 882/2005, ze dne 27. 2. 2006. 
260 HANDLAR, J. in FIALA, J. in FIALA, J., KINDL, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář. II. díl. 1. 

vyd. Praha: WoltersKluwer ČR, 2009. S. 867-1618. ISBN 9788073573959, str. 788. 
261 ZVÁRA, M. Účinky smluvního zákazu postoupení pohledávky, Právní rozhledy 9/2015, str. 316 an. 
262 Např. HANDLAR, J. in LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. 

1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 2083. Dále ZVÁRA, M. Účinky smluvního zákazu postoupení 

pohledávky. Právní rozhledy, 2015, č. 9, str. 316 a násl.  
263 Např. ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské 

právnické dny 22/2014, str. 17 a násl. Dále REMEŠ, J. Zákaz postoupení pohledávky v právu hmotném a 

procesním, Právní rozhledy 2/2016, str. 39. 
264 Např. DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 

1721-2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, 

str. 740. Dále BEZOUŠKA, P. Smluvní zákaz postoupení (pactum de non cedendo). Právní rozhledy, 

2015, č. 11, s. 381 a násl. 
265 HANDLAR, J. in LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2014, str. 2083. 
266 ZVÁRA, M. Účinky smluvního zákazu postoupení pohledávky, Právní rozhledy 9/2015, str. 316 an 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
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veřejnosti se domnívá, že není důvod odchýlit se od shora uvedeného rozsudku Rc 

27/07 a jeho závěry o absolutní neplatnosti jsou i nadále použitelné.267 

Argumenty pro relativní neplatnost vycházejí z nové koncepce neplatnosti 

právních jednání obsažené v OZ. Nový kodex dle Eliáše268 nemá ustanovení obdobné 

ustanovení § 39269 OZ 1964 a je zapotřebí otázku neplatnosti řešit s využitím § 580 

odst. 1, § 586 a § 588 věty první z nichž vyplývá, že pravidelným následkem bude 

relativní neplatnost. Z těchto důvodů se Eliáš domnívá, že dosavadní judikatura není 

použitelná a že úvahy o absolutní neplatnosti postupní smlouvy se mohou týkat jen 

limitních případů. Remeš270 tuto myšlenku dále rozvíjí a dodává, že právě i s ohledem 

na dosavadní judikaturu, která dovozovala absolutní neplatnost z důvodu, že postupní 

smlouva odporovala zákonu, se nově jedná o neplatnost relativní. Dle ustanovení § 580 

je právní jednání odporující zákonu relativně neplatné. Aby se jednalo o právní jednání 

absolutně neplatné dle § 588, musela by být zároveň splněna i podmínka, že takové 

právní jednání zjevně narušuje veřejný pořádek, která v daném případě naplněna není. 

Výklad, že smlouva o postoupení pohledávky zůstává platná i po jejím 

postoupení přes ujednání dlužníka s věřitelem vychází ze zásady, že závazky působí 

inter partes. V případě, že věřitel poruší smluvní zákaz postupu, porušuje tím svoji 

povinnost vůči dlužníkovi a vzniká mu tím odpovědnost za škodu, která dlužníkovi 

v důsledku porušení této smluvní povinnosti vznikne. Není důvod, aby zákaz postupu 

působil ve vztahu ke třetím osobám, neboť ochranu dlužníka dostatečně naplňuje 

odpovědnost za škodu postupitele, která porušením zákazu dlužníka vznikne. Dalším 

argumentem je, že případná neplatnost neposiluje postavení dlužníka, ale významně 

ohrožuje postavení postupníka. Postupní smlouva tak nebude neplatná, neboť smysl a 

účel zákona takovou neplatnost nevyžaduje.271 

 Použijeme-li pro zodpovězení této otázky komparaci se zahraničními úpravami, 

neboť zahraniční právní úpravy byly dle důvodové zprávy zohledněny při tvorbě právní 

                                                 
267 KINDL T. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, str. 324. 
268 ELIÁŠ, K., Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské právnické dny 

22/2014, str. 17 a násl. 
269 Ustanovení § 39 OZ 1964: „Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje 

zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.“ 
270 REMEŠ, J. Zákaz postoupení pohledávky v právu hmotném a procesním, Právní rozhledy 2/2016, str. 

39. 
271 DVOŘÁK, B. in HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-535-0, str. 

740. 
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úpravy cese v OZ, jednoznačného závěru se také nedobereme. Rakouská judikatura sice 

dovodila absolutní neplatnost postupní smlouvy v případě porušení předmětného 

zákazu272, novela ABGB účinná od 1. 6. 2005 však stanovuje, že pro případ závazku 

mezi podnikateli půjde pouze o neplatnost relativní.273 Obdobně v Německu postoupení 

v rozporu se smluvním ujednáním absolutně neplatné.274 I německé právo ovšem 

připouští výjimky, a to např. pro případ pohledávky vzniklé z obchodních závazků, 

nebo v případě, že dlužník je právnickou osobou veřejného práva nebo veřejnoprávním 

majetkem275. Obdobně k problematice přistupuje i švýcarská právní úprava, která sice 

vychází z absolutní neplatnosti postupní smlouvy, stanovuje ovšem výjimky, kdy 

absolutní neplatnost cese nenastane.276 Pro mezinárodní úmluvy je naopak typická 

neomezitelnost postupu pohledávek vůči třetím stranám.277 

Po prostudování četné literatury v této otázce se shoduji s názory Eliáše a 

Remeše a přikláním se k názoru, že až na výjimku bude porušení smluvního zákazu 

postoupení pohledávky způsobovat relativní neplatnost postupní smlouvy. Shoduji se 

s názorem Remeše, že: „ratio decidendi uvedeného judikátu R 27/2007 odpadlo, neboť 

rozpor se zákonem sám o sobě nezpůsobuje neplatnost, a doprovodné zjevné narušení 

veřejného pořádku nepůjde dovodit (snad kromě opravdu výjimečných případů, které 

mne nyní ani nenapadají). Absolutní neplatnost postupní smlouvy podle současné 

úpravy proto nelze opřít o důvody citovaného rozsudku R 27/2007.“278 Z prostého 

gramatického výkladu nejsou dány důvody absolutní neplatnosti a postupní smlouva 

bude pro rozpor se zákonem dle § 580 odst. 1. OZ relativně neplatná. Z komparace 

s úpravou následků porušení smluvního zákazu postoupení pohledávky v zahraničních 

právních řádech vyplývá, že právní úpravy, které se přiklání k absolutní neplatnosti 

postupní smlouvy pro případ porušení smluvního zákazu postoupení pohledávky, 

zároveň stanovují výjimky, kdy absolutní neplatnost nestane. I s ohledem na skutečnost, 

                                                 
272 Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora Rakouska sp. zn. 5 Ob 12/68, ze dne 7. 2. 1968, dostupné 

z https://www.ris.bka.gv.at. 
273 § 1396a ABGB. 
274 BÜLOW, P. Zu den Vorsellungen des historischen Gesetzgebers über die absolute Wirkung 

rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. Neue Juristische Wochenschrift, 1993, str. 901. 
275 Ustanovení § 354a odst. 1 německého obchodního zákoníku Handelsgesetzbuch. 
276 REMEŠ, J. Zákaz postoupení pohledávky v právu hmotném a procesním, Právní rozhledy 2/2016, str. 

39 a násl. 
277 Např. Čl. III-5:108 DCFR nebo Čl. 9.1.9 principů UNIDROIT 2010. 
278 REMEŠ, J. Zákaz postoupení pohledávky v právu hmotném a procesním, Právní rozhledy 2/2016, str. 

39 a násl. 
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že u nás žádné takové výjimky neexistují, považuji výklad vědoucí k závěru o absolutní 

neplanost za příliš tvrdý a v rozporu s duchem zákona. 

Vzhledem k současným nejasnostem ohledně následků překročení smluvního 

zákazu cese, bych účastníkům smlouvy doporučil, aby si zákaz postoupení pohledávky 

zajistili i jinak, např. smluvní pokutou pro případ porušení takového zákazu. S ohledem 

na rozporuplnost a počty argumentů pro jednotlivé výklady nezbývá než počkat na 

judikaturní řešení dané otázky.  
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Závěr 

 

Cílem této práce je pokusit se poskytnout ucelenou analýzu současné právní úpravy 

smlouvy o postoupení pohledávky, porovnat ji s úpravou předcházející, kriticky 

zhodnotit změny, které v otázce postupní smlouvy přijetí nového občanského kodexu 

přineslo a nalézt řešení pro vybrané právní problémy, které přijetí současné právní 

úpravy vyvolalo v odborných kruzích.  

 V úvodu práce jsem definoval pojem závazku a stručně nastínil možnosti změny 

v subjektu závazku na věřitelské straně. 

 Ve druhé kapitole jsem se věnoval vývoji institutu postoupení pohledávky od 

jeho vzniku až do současnosti s důrazem na vývoj v jednotlivých civilních kodexech 

platných na našem území. Z tohoto historického rozboru vyplývá, že cese je již od 

svého počátku relativně stálým právním institutem, jehož základní rysy se v průběhu 

času příliš neměnily. Již úprava OZ 1811 byla poměrně obsáhlá, což dokazuje nejen, že 

platila na našem území až do roku 1950 a v Rakousku platí dokonce dodnes, ale 

zejména to, že se stala významným inspiračním zdrojem pro úpravu současného 

platného OZ. Právní úprava kodexů z let 1950, 1964 a ZMO, sice i s ohledem na 

politickou situaci nepřinesla příliš pokrokové změny, přesto přinesla do našeho 

právního řádu postupně řadu pozitivních změn, které v něm zůstaly dodnes. Jako 

příklad můžu uvést vymezení pohledávek, které nemohou být předmětem cese či 

stanovení informační povinnosti postupitele vůči postupníkovi a povinnosti postupitele 

vydat postupníkovi doklady potřebné k uplatnění pohledávky. 

 Dále jsem se zabýval již jednotlivými otázkami recentní úpravy. Nejprve jsem 

analyzoval otázku předmětu postupní smlouvy. Podrobně jsem se zabýval otázkou, 

které pohledávky lze postoupit a které pohledávky jsou z postupu vyloučeny. Podobněji 

jsem se zabýval otázkami postoupení části pohledávky, postoupení budoucí pohledávky 

a postoupení souboru pohledávek. Obzvlášť výslovné zakotvení institutu globální cese 

do OZ považuji za jednoznačně správný krok s ohledem na obchodní praxi, kdy se 

v současné době jedná o běžný institut vyskytující se například při bankovních 

obchodech. 

 Následně jsem se zaobíral formou a náležitostmi postupní smlouvy. Vypuštění 

požadavku písemné formy je jednou z nejvýraznějších změn smlouvy o postoupení 
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pohledávky, kterou přinesl OZ. Přestože bych nadále doporučil stranám i s ohledem na 

případný spor uzavírat postupní smlouvu v písemné formě, považuji vypuštění 

požadavku písemné formy, jehož nesplnění bylo stíháno sankcí absolutní neplatnosti 

smlouvy, za moderní a správný krok. Nově tak je v duchu zásady bezformálnosti 

ponecháno na vůli stran, jakou formu si pro postupní smlouvu zvolí. V otázce 

náležitostí smlouvy o postoupení pohledávky nepřináší OZ zásadní změny. Zákon 

podstatné náležitosti pro postupní smlouvu v zákoně explicitně nestanovuje, nadále tak 

budou platit dosavadní judikaturní závěry stanovující podstatné náležitosti. Klíčovou je 

zejména otázka dostatečně určité identifikace pohledávky, přičemž je nadále ponecháno 

na účastnících cese, jak si cedovanou pohledávku vymezí. Potřebné vodítko pro splnění 

požadavku dostatečně určité identifikace nalezneme v hojné judikatuře Nejvyššího 

soudu, která je nadále použitelná. 

 Poté jsem se zaměřil na otázku právního postavení účastníků cese. Zaměřil jsem 

se na jejich právní postavení, povinnosti a odpovědnost. V této části jsem nenarazil na 

výraznější problémy, s kterými by si dosavadní judikatura nebyla schopna poradit. 

V následující kapitole o právním postavení dlužníka jsem věnoval největší 

pozornost notifikaci, její formě a právnímu významu. Zaměřil jsem se na to, kdo může 

notifikaci provést a za jakých podmínek. Dále jsem podrobil zkoumání oprávněnosti 

dlužníka vznášet námitky a novou úpravu uznání dluhu postoupeným dlužníkem, která 

čerpá inspiraci z OZ 1811. Podrobně jsem se také zamyslel nad otázkou vícenásobné 

cese, kdy v současné době se po vzoru zahraničních úprav objevují názory, že by se 

v případě vícenásobného postupu pohledávky původním cedentem stal věřitelem 

pohledávky ten, jehož postup byl notifikován dlužníkovi první. Notifikaci by tak 

v tomto případě byly přiznány konstitutivní účinky a došlo by k zavedení výjimky 

z pravidla, že cese je platná již dohodou smluvních stran. S tímto závěrem ovšem 

nesouhlasím a domnívám se, že notifikace pouze chrání dlužníka v tom, že určuje, kdo 

je osoba oprávněná přijmout od dlužníka plnění. 

V závěrečné kapitole jsem se zabýval otázkou neplatnosti postupní smlouvy dle 

současné právní úpravy. Zaměřil jsem se především na následky porušení smluvního 

zákazu postoupení pohledávky. V této otázce odborná veřejnost zastává různé názory 

počínaje tím, že takový zákaz nemá žádné účinky vůči třetím osobám a konče názorem, 

že takový zákaz způsobuje absolutní neplatnost případné smlouvy o postoupení 
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pohledávky. Nakonec jsem se přiklonil k závěru, který je dle mého názoru nejvíce 

v souladu se zásadami OZ, a to že porušení takového zákazu bude mít zpravidla za 

následek relativní neplatnost postupní smlouvy. 

 Zdali jsou shora uvedené závěry správné, potvrdí nebo vyvrátí až judikatura a 

praxe.   



 

 60 

 

Seznam zkratek 

 

OZ   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

OZ 1811  Obecný zákoník občanský z roku 1811 

 

OZ 1950  Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

 

OZ 1964  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 

509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský 

zákoník 

 

OZ 1964  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v původním znění 

v původním znění 

 

ZMO  Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním 

obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu) 

 

UNIDROIT  Institut International pour l´Unification du Droit 

   Mezinárodní ústav pro sjednocování soukromého práva v Římě 

 

PECL   The Principles Of European Contract Law 

   Principy evropského smluvního práva 

 

DCFR   Draft Common Frame of Reference 

   Návrh společného referenčního rámce 

 

ABGB   Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

 

   

  



 

 61 

 

Seznam použité literatury 

 

Monografie: 

 

BÜLOW, P. Zu den Vorsellungen des historischen Gesetzgebers über die absolute 

Wirkung rechtsgeschäftlicher Abtretungsverbote. Neue Juristische Wochenschrift, 1993 

ČEŠKA, Z., Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. Praha: Panorama, 1987. Zákony – 

komentáře 

DVOŘÁK, J., MALÝ, K. a kol., 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-753-7 

ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. svazek. 1. vydání. 

Praha: Linde, 2008, ISBN 978-80-7201-687-7. 

FIALA, J., KINDL, M. a kol. Občanský zákoník: Komentář. II. díl. 1. vyd. Praha: 

WoltersKluwer ČR, 2009. S. 867-1618. ISBN 978-80-7357-395-9 

FIALA, J. a kol. Občanské právo II. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 

1987 

HULMÁK, M. a kol., Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-

2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-

7400-535-0. 

JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 7. vyd. Praha: C. 

H. Beck, 2002, str. 634. 

KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v 

nakl. Beck. Praha: Beck, 1995, XXII 

KRATOCHVÍL, Z. et al. Nové občanské právo. Praha: Orbis, 1965 

KRČMÁŘ, J., SPÁČIL, J. (ed.). Právo občanské III. Právo obligační. Reprint 

původního vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014. Klasická právnická 

díla (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-411-8. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz


 

 62 

 

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-529-9. 

LAVICKÝ, P., POLIŠENSKÁ, P., Judikatura k rekodifikaci. Změny závazků. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2015. 

ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol., Komentář k československému obecnému 

zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 

šestý. Reprint původního vydání. Praha: CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-99-

X. 

SEDLÁČEK, J., SPÁČIL, J. (ed.). Obligační právo. 1. – 3. Díl. Reprint původního 

vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Klasická právnická díla (Wolters 

Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-519-9. 

SCHELLEOVÁ, I., SCHELLE, K., Civilní kodexy: 1811-1950-1964. Brno: Doplněk, 

1993. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 45. ISBN 80-

85765-08-X. 

SKŘEJPEK, M., Římské so ISBN 978-80-7478-369-2 ukromé právo. Systém a 

instituce., Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, ISBN 978-80-7380-334-6.  

SOMMER, O., Učebnice soukromého práva římského: II. díl. Editor Jiří Spáčil, Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-616-5 

ŠTENGLOVÁ, I. Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů. 

Praha: Wolturs Kluwer ČR, a.s., 2010. ISBN 978-80-7357-576-2. 

ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 

III. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, ISBN 978-80-7478-369-2. 

ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. 5. jubilejní aktualizované vydání, 

Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-466-6. 

ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník 

II. § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 



 

 63 

 

VYSOKAJOVÁ, M., KAHLE, B., RANDLOVÁ, N., HŮRKA, P., DELEŽÍLEK, J. 

Zákoník práce, Komentář. 5. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-

7478-955-7. 

 

Odborné články 

BEZOUŠKA, P. Smluvní zákaz postoupení (pactum de non cedendo). Právní rozhledy, 

2015, č. 11 

ČECH, P. Jaké pohledávky lze postoupit? Právní rádce, 2008, č. 12 

ELIÁŠ, K. Co může být předmětem cese – výklad § 524 občanského zákoníku. Právník, 

1997, č. 10-11 

ELIÁŠ K. Některé otázky související s postoupením pohledávky. Sborník Karlovarské 

právnické dny, 2014, č. 22. 

GRULICH, T. K otázce přípustnosti tzv. cese smlouvy. Právní rozhledy, 2008, č. 6 

HANDLAR, J. K postoupení pohledávky a notifikaci postoupení podle nového 

občanského zákoníku, Právní rozhledy, 2013, č. 22 

HURDÍK, J. Postoupení pohledávky a postavení dlužníka. Časopis pro právní vědu a 

praxi, 1999, č II 

NOVÁK, P. Postoupení pohledávek v režimu nového občanského zákoníku, 

Rekodifikační novinky, 2013, č. 5 

REMEŠ, J. Zákaz postoupení pohledávky v právu hmotném a procesním, Právní 

rozhledy, 2016, č. 2 

ZVÁRA, M. Účinky smluvního zákazu postoupení pohledávky, Právní rozhledy 2015, 

č.9 

 

 

 

 



 

 64 

 

Judikatura 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Rv II 724/29, Vážný č. 10366, dostupné z LAVICKÝ, P., 

POLIŠENSKÁ, P., Judikatura k rekodifikaci. Změny závazků. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2015 

Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora Rakouska sp. zn. 5 Ob 12/68, ze dne 7. 2. 1968, 

dostupné z https://www.ris.bka.gv.at 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 910/98, ze dne 27. 10. 1999, publikované 

v časopise Soudní rozhledy 2/2000 pod č. 17 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2390/2000, ze dne 30. 5. 2001 

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 15 Cmo 11/2003, ze dne 28. 2. 2003 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 293/2002, ze dne 21. 5. 2003 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 20 Cdo 1319/2002, ze dne 31. 7. 2003 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 776/2003, ze dne 25. 3. 2004 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 635/2003, ze dne 31. 8. 2004 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 654/2003, ze dne 27. 10. 2005 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1014/2003, ze dne 3. 11. 2005 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 882/2005, ze dne 27. 2. 2006 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 523/2005, ze dne 22. 3. 2006 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 523/2005, ze dne 22. 3. 2006 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 775/2004, ze dne 28. 6. 2006 

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Odo 1435/2005, ze dne 19. 7. 2006 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 473/2005, ze dne 26. 9. 2006. 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1433/2006, ze dne 20. 6. 2007 

Rozhodnutí Rc 27/08, dostupné z ŠTENGLOVÁ, I. Přehled judikatury ve věcech 

občanskoprávních závazkových vztahů. Praha: Wolturs Kluwer ČR, a.s., 2010 



 

 65 

 

rozhodnutí Nejvyššího soudu 20 Cdo 2529/2007, ze dne 30. 6. 2009 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2421/2009, ze dne 18. 8. 2009. 

Rozhodnutí Nejvyšší soudu sp. zn. 29 Cdo 1822/2007, ze dne 28. 9. 2009 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2421/2009, ze dne 18. 8. 2009 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2213/2008, ze dne 30. 3. 2010 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2766/2007, ze dne 29. 4. 2010. 

Nález Ústavního soudu I.ÚS 2276/08 ze dne 24. 2. 2011 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 2390/2000 ze dne 30. 5. 2011 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 4658/2009, ze dne 29. 2. 2012 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 333/2012, ze dne 30. 5. 2012 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 2336/2010, ze dne 26. 6. 2012 

 

Právní předpisy 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Obecný zákoník občanský z roku 1811 

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v původním znění 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., kterým se 

mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 

Zákon č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodnímobchodním styku (zákoník 

mezinárodního obchodu) 

Principy Mezinárodního ústavu pro sjednocování soukromého práva v Římě 

(UNIDROIT 

Principy evropského smluvního práva (PECL) 



 

 66 

 

Návrh společného referenčního rámce (DCRF) 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Bürgerliches Gesetzbuch 

 

Internetové zdroje 

Důvodová zpráva k OZ dostupná na internetové adrese: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovanaverze.pdf. 

Právní informační systém ASPI. 

Právní informační systém Beck online. 

Právní informační systém Codexis.  

ZUKLÍNOVÁ, M. Definice právního jednání podle (nového) občanského zákoníku II., 

dostupné na internetové adrese: http://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/k-

definice-pravniho-jednani-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku-ii 

 

  



 

 67 

 

Název práce v anglickém jazyce 

 

 

Contract for the assignment of a claim 

  



 

 68 

 

Resumé 

 

Cílem této práce je pokusit se poskytnout ucelenou analýzu současné právní úpravy 

smlouvy o postoupení pohledávky, porovnat ji s úpravou předcházející, kriticky 

zhodnotit změny, které v otázce postupní smlouvy přijetí nového občanského kodexu 

přineslo a nalézt řešení pro vybrané právní problémy, které přijetí současné právní 

úpravy vyvolalo v odborných kruzích.  

Práce je systematicky rozdělena do 7 kapitol. První kapitola stručně definuje 

pojem závazku v občanském zákoníku a věnuje se možnostem změny závazku 

v subjektu věřitele na základě vůle stran. 

 Druhá kapitola rozebírá historický vývoj postoupení pohledávky. V první části 

je pozornost věnována genezi cese v římském právu, v ostatních částech postupně 

rozebírá kodexy platné na českém území, které postoupení pohledávky upravovaly, a to 

až po současnou platnou právní úpravu. 

 Třetí kapitola se věnuje předmětu postoupení pohledávky, jeho pozitivnímu a 

negativnímu vymezení. Zvláštní pozornost je poté věnována otázce postoupení budoucí 

pohledávky a otázce globální cese. 

 Čtvrtá kapitola se věnuje samotné postupní smlouvě, zejména její formě a 

obsahovým náležitostem. 

 Pátá kapitola se věnuje smluvním stranám cese. Rozebírá postavení postupitele a 

postupníka, jejich práva a povinnosti včetně odpovědnosti, které z cese vznikají. 

 V šesté kapitole se práce zabývá postavením dlužníka a prostředky jeho 

ochrany. Podrobně je rozebrána otázka notifikace. Kdo je oprávněn ji provést, jaké musí 

mít náležitosti a jaké má právní následky. Dále se práce věnuje prostředkům ochrany 

dlužníka se zaměřením na dlužníkovo oprávnění vznášet námitky. V závěru kapitoly se 

práce je rozebrána problematika vícenásobné cese a jejího řešení v současné platné 

právní úpravě. 

 V závěrečné kapitole se věnuji otázce neplatnosti smlouvy o postoupení 

pohledávky s důrazem na následky překročení smluvního zákazu postoupení 

pohledávky. 

  Závěr této práce poté synteticky shrnuje poznatky získané při její tvorbě.  
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to try to provide comprehensive analysis of the recent 

legislation of contract for the assignment of a claim, compare it with former legislation, 

critically evaluate changes that new civil code bought to contract for the assignment of a 

claim and find solutions for selected legal problems that acceptance of current 

legislation brought to experts. 

 The thesis is systematically divided into seven chapters. First chapter briefly 

define the concept of obligation and is dedicated to changes in subject of obligations 

based on the will of the parties. 

 The second chapter analyses the historical development of assignment of a 

claim. In first part attention is paid to genesis of Roman law cessio, in later parts it 

analysis civil codes effective in Bohemia which contained legislation of assignment of a 

claim.  

 The third chapter is devoted to subject of assignment of a claim. It analysis what 

can be assign and what cannot be assign. Special attention is dedicated to assignment of 

future claims and assignment of group of claims.  

 The fourth chapter is devoted to contract for assignment of a claim. It analysis 

form of contract for assignment of a claim and essential aspects of this kind of contract.  

 The fifth chapter is devoted to parties of contract for assignment of a claim. It 

analysis their legal status, rights and obligations including responsibility. 

 The sixth chapter analysis legal status of debtor and means of his legal 

protection. In detail, it analyses notification. It solves questions like who is authorised to 

send notification, aspects of notification and legal consequences of notification. The 

thesis then analysis debtor rights to raise objections. Last part of this chapter analyses 

issues with multiple assignment of a claim made by same party and solution which 

current legislation brings to this problem.  

The conclusion aim to synthesise pieces of knowledge gathered during working 

on this thesis.  
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