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1. Úvod a cíl práce 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“) změnil terminologicky, 

a do jisté míry i koncepčně, institut odporovatelnosti (dnes relativní neúčinnosti). Tento 

nástroj byl známý již v římském právu, a to jako actio pauliana (Pauliánská žaloba). 

Cílem a účelem právní úpravy odporovatelnosti je ochrana věřitele proti jednání, 

prostřednictvím kterého jej dlužník zkracuje v možnosti uspokojení věřitelovy 

vykonatelné pohledávky. Dlužník tak činí tím způsobem, kterým ve většině případů 

záměrně snižuje hodnotu svého majetku nebo se jej zbavuje, tedy jedná tzv. in fraudem 

creditoris1. 

Tvůrci o.z. vycházeli v úpravě relativní neúčinnosti z prvorepublikové právní úpravy 

obsažené v odpůrčím řádu, jenž byl vydán zákonem č. 64/1931 Sb., kterým se vydávají 

řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí (dále jen „odpůrčí řád 1931“). Jedním z důvodů 

změny terminologie byl názor autorů, že pojem relativní neúčinnost vyjadřuje hmotně-

právní povahu tohoto institutu lépe než pojem odporovatelnost, který bychom řadili 

spíše mezi instituty procesněprávní2, ačkoli existují i názory, že tomu tak není.3 

Pojem neúčinnosti však není v českém právu termínem novým. Poprvé byl obsažen 

v ust. § 235 a násl. zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen 

„i.z.“ nebo „insolvenční zákon“).4 Důvodem pro dílčí změnu koncepce a rozšíření 

skutkových podstat je dle důvodové zprávy nedostatečnost a nízká funkčnost předchozí 

úpravy tohoto institutu obsažené v § 42a zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „obč. zák.“)5, která musela být v mnoha případech velmi extenzivně vykládána 

soudy, aby zabezpečila žádoucí standard ochrany věřitele. Ostatně k názoru 

                                                 
1Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, 

srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde, s. 163. 
2 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) s. 142. Praha: Ministerstvo spravedlnosti České 

republiky. [online].  [cit. 2016-03-20]. Dostupné z 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf. 
3 Srov. např. PULKRÁBEK, Zdeněk: Vyhlídky odpůrčího práva (tzv. relativní neúčinnosti) podle nového 

občanského zákoníku. Právní rozhledy. 2013, č. 11, s. 381. 
4 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Op. cit. sub. 1. 
5 Srov. důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) [online]. Op. cit. sub. 2, s. 143. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf.
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o nedostatečnosti dřívější právní úpravy obrany věřitele proti zkracujícím jednáním 

dlužníka se klonila i odborná literatura.6 

Obsahem této práce je nastínění historického vývoje tohoto institutu, porovnání 

nejvýraznějších rozdílů mezi úpravou českou, německou a rakouskou a v neposlední 

řadě také komparace úprav obsažených v obč. zák. a o.z. z perspektivy věřitele, neboť 

právě k jeho ochraně tento právní institut slouží. Jedna z kapitol se bude rovněž věnovat 

neúčinnosti právních jednání v rámci úpadku dlužníka. Cílem komparace zahraniční 

právní úpravy je poskytnout pohled de lege ferenda, v rámci kterého nastíním, jak by se 

česká judikatura mohla do budoucna inspirovat zahraniční praxí, která často nabízí 

věřitelům více možností, jak se proti podvodným jednáním dlužníků bránit. Cílem 

poslední části práce je pomocí komparativní metody zjistit, jaká právní úprava je 

pro věřitele příznivější, resp. zda (a jakým způsobem) by věřitel svou pohledávku před 

zkracujícím právním jednáním dlužníka lépe ochránil pomocí institutu odporovatelnosti 

dle obč. zák. či pomocí institutu relativní neúčinnosti dle o.z. 

2. Historický vývoj neúčinnosti právních jednání 

2.1. Neúčinnost právních jednání v právu římském 

Instrument obrany proti zkracujícím jednáním dlužníků byl znám již v římském právu 

pod označením actio pauliana. Vznik označení této žaloby je sporný. Určití odborníci 

zastávají názor, že tato žaloba byla pojmenována po římském prétorovi Luciu Aemeliu 

Paulusovi7, jiní, že se název vyvinul postupně v době byzantské8 a tehdejší spisovatelé 

pojmenovali tuto žalobu všeobecně jako actio pauliana9. Žaloba vznikla spojením dvou 

právních nástrojů, které měli prétoři k dispozici k ochraně věřitelů před podvodnými 

jednáními dlužníků. Jedním z těchto nástrojů byl in integrum restitutio, tedy navrácení 

                                                 
6 Srov. ŠVESTKA, J. in ŠVESTKA, Jiří, ELIÁŠ, Karel. Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: 

C.H. Beck, 2009, xxi, s. 387. Velké komentáře. 
7 GREVESMÜHL, Götz. Die Gläubigeranfechtung nach klassischem römischen Recht. Göttingen: 

Wallstein-Verl, 2003, s. 22. 
8 COLLINET, P., „L'origine byzantine du nom de la Paulienne“, Nouvelle revue historique de droit 

français et étranger, 43, 1919. Cit. z STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA 

DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA ze dne 16. října 2008. 
9 HEYROVSKÝ L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Sedmé vydání. Bratislava: Právnická 

fakulta University Komenského v Bratislavě, 1929, s. 422. 
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v původní stav, druhým pak interdictum fraudatorium, kterým prétor nařídil, aby držitel 

zcizené věci, která byla předmětem zkracujícího jednání, tuto věc vrátil.10 

Žalobu byli oprávněni podat věřitelé, jestliže dlužník zcizil něco ze svého majetku 

s úmyslem, aby tím své věřitele zkrátil (alienatio in fraudem creditorum).11 Římské 

právo vyžadovalo, aby byl přítomen dlužníkův úmysl věřitele zkrátit a zároveň, aby toto 

zkrácení věřitele skutečně nastalo. Naplnění podmínek faktického stavu tedy 

předpokládalo, že míra uspokojení věřitele byla zcizením majetku dlužníka snížena 

a nestalo by se tak, pokud by ke zcizení nedošlo. 

Za zcizení se považoval nejen převod věcných a obligačních práv, ale také jejich 

odřeknutí anebo zřízení nových závazků. Žaloba se však nedala využít v případě 

odmítnutí dědictví nebo odkazu12 (ač taková jednání byla rovněž způsobilá věřitele 

poškodit). Možnost podání odporu příslušela věřitelům proti veškerým osobám, které se 

prostřednictvím zkracujícího jednání dlužníka obohatily na věřitelův úkor. Věřitel 

vycházel z předpokladu, že dlužník jednal in fraudem creditorium, tedy s úmyslem 

zkrátit věřitele uspokojení jeho pohledávky (tyto osoby tedy musely jednat vědomě 

nedbale). Rozdíl v římské úpravě byl ten, že pauliánskou žalobu bylo možné vznést 

i proti dlužníkovi samému (což je v dnešní úpravě vyloučeno). V případě úspěšného 

uplatnění žaloby byl pak žalovaný nucen uvést vše ve stav, jakoby ke zcizení nedošlo. 

V případě vrácení věci bylo nutné tuto věc vydat včetně veškerých plodů vytěžených 

i zanedbaných. Římskou odpůrčí žalobu bylo možné uplatnit i proti kontrahentům 

dlužníka, kteří o jeho zkracujícím úmyslu nevěděli, ovšem pouze za předpokladu, 

že nabyli bezúplatně. Vzhledem k tomu, že šlo o actio annalis, bylo její podání možné 

pouze do jednoho roku od uskutečnění zcizení. Po uplynutí této lhůty šlo žalobu podat 

pouze do výše obohacení a předpokladem tedy bylo obohacení žalovaného.13 

                                                 
10 MAX KASER; ROLF KNÜTEL. Römisches Privatrecht. 20.Aufl. München: Beck, C H, 2013, s. 11. 
11 HEYROVSKÝ L. Op. cit. sub. 9. 
12 HEYROVSKÝ L. Op. cit. sub. 9, s. 423. 
13 SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 272. 
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2.2. Vývoj odporu proti zkracujícím jednáním dlužníků 

v rakouském, německém a českém právu 

2.2.1. Všeobecný zákoník občanský 

Z římského práva byla pauliánská žaloba vtělena do práva platného v Rakousku-

Uhersku až přijetím Všeobecného zákoníku občanského, který byl dne 1. června 1811 

vyhlášen patentem č. 946 Sb. z.s. císaře Františka I (dále jen „ABGB14“). Určitá 

ustanovení tohoto zákona byla v rámci Československé republiky účinná až do vydání 

zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku, jehož přijetí bylo vyvrcholením 

tzv. právnické dvouletky15. 

ABGB neobsahoval úpravu odporovatelnosti, která by se jakkoliv podobala úpravě 

dnešní nebo římské. Přesto však nabízel několik ustanovení, která se svým účelem 

odporu proti zkracujícím jednáním dlužníka blíží. Např. ustanovení § 953 ABGB 

se vztahovalo na dlužníky, kteří navzdory svým závazkům poskytli dar třetí osobě. 

Věřitelé, kteří měli vůči dlužníkovi pohledávky v době, kdy dlužník dar poskytl, byli 

oprávněni žádat nazpět veškeré dary, jimiž byli věřitelé zkráceni. Pokud však 

pohledávka vznikla až poté, co dlužník darování učinil, uplatnilo se výše uvedené pouze 

za předpokladu, že obdarovaný byl usvědčen ze lstivého dorozumění16.17 V případě, 

že obdarovaný věc, která byla předmětem daru, nebo její hodnotu již neměl, byl 

zavázán, pouze pokud takovou věc pustil z držby nepoctivým způsobem.18 Žaloba tedy 

směřovala proti obdarovanému, a to pouze za situace, že věřitel byl schopen prokázat, 

že jeho pohledávka za dlužníkem je nedobytná.19 To však neplatilo, pokud obdarovaný 

o úmyslu zkrátit dlužníka věděl.20 Toto ustanovení tedy směřovalo na ochranu 

proti bezúplatným právním jednáním, tak jako tomu činí § 591 o.z., a již tehdejší 

                                                 
14 Zkratka je dle německého názvu tohoto zákona, který zní 

AllgemeinesbürgerlichesGesetzbuchfürdiegesammtenDeutschenErbländer der Österreichischen 
Monarchie. 
15 Právnickou dvouletkou je nazýváno období v letech 1949–1950, kdy došlo ke kodifikaci všech 

základních odvětví práva v tehdejším Československu. 
16 „Lstivým dorozuměním“ byla myšlen úmysl zkrátit věřitele 
17 § 953 ABGB. 
18 § 952 ABGB. 
19 SEDLÁČEK J. In ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK (eds.). Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Reprint 

původního vydání. Praha: ASPI publishing, 2002. Komentáře velkých zákonů československých, sv. 4., 

s.. 443. 
20 Tamtéž, s. 444. 
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judikatura dovodila, že obdarovaná osoba ručila i tehdy, jestliže v čase darování nebyla 

pohledávka ještě splatná.21 

Druhé ustanovení na ochranu věřitelova majetku ABGB zakotvoval v § 1286, na jehož 

základě mohli věřitelé uspokojovat své pohledávky z bezplatných doživotních rent. 

Takové renty totiž byly považovány za darování22 a podléhaly stejným předpisům 

o odporovatelnosti jako dary.23 

2.2.2. Odpůrčí řád z roku 1884 

Do právního řádu českých zemí bylo odpůrčí právo v podobné formě, jakou známe 

dnes, znovu zařazeno až ke konci 19. století. Konkrétně se tak stalo zákonem č. 36 ř. z., 

o odporu proti právním činům, jež se týkají dlužníka insolventního ze dne 16. března 

1884 (dále jen „odpůrčí řád 1884“). 

Tento právní předpis neobsahoval pouze právní úpravu odporovatelnosti v případě 

konkursu dlužníka, nýbrž rovněž právní úpravu mimokonkursní. 

2.2.3. Samostatné odpůrčí řády 

Samostatná úprava mimokonkursního odpůrčího práva byla přijata až roku 1914 

císařským nařízením č. 337 ř. z (dále jen „odpůrčí řád 1914“). Odpůrčí řád 1884, 

který obsahoval úpravu konkursní i mimokonkursní, byl rozdělen na část konkursní 

a zvláštní řád odpůrčí, který umožňoval odporovat jednáním dlužníků mimo konkurs. 

Na svou dobu se jednalo o velmi vyspělý předpis, o čemž svědčí i fakt, že v Rakousku 

je stále účinný. 

V Československu tento předpis platil až do roku 1931, kdy byl nahrazen odpůrčím 

řádem 1931. V dalších částech této kapitoly se práce bude nadále věnovat pouze vývoji 

v Československu, potažmo v České republice. 

2.2.3.1. Inspirace rekodifikace odpůrčím řádem 1931 

Při tvorbě nové právní úpravy neúčinnosti vycházeli autoři o.z. téměř výhradně 

z odpůrčího řádu 1931. Jak již bylo uvedeno výše, tento předpis obsahoval velmi 

podrobnou úpravu odporovatelnosti právním jednáním dlužníka. Dělil právní jednání, 

                                                 
21 Tamtéž. 
22 Dle § 955 ABGB. 
23 SEDLÁČEK J. In ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK (eds.). Op. cit. sub. 19, s. 648. 
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kterým je možné odporovat, do tří jednotlivých částí, stejně jako to činí platná právní 

úprava. V první části odpůrčí řád 1931 upravuje podání odporu „pro úmysl zkrátit 

věřitele“24, ve druhé „pro mrhání majetkem“25 a ve třetí proti „bezplatným a jim rovným 

opatřením“26. Úprava obsažená v o.z. nejenže tyto skutkové podstaty téměř identicky 

upravuje, ale zároveň i zachovává jejich logickou posloupnost. Zajímavostí je, 

že v ustanovení odpůrčího řádu 1931 o aktivní legitimaci k odpůrčí žalobě bylo 

explicitně umožněno odporovat nejen odpůrčí žalobou, ale také námitkou.27 

Vedle stejného vymezení skutkových podstat obsahuje právní úprava relativní 

neúčinnosti i další obsahově totožná ustanovení jako například možnost odporovat 

omisivním jednáním dlužníka28, prodloužení lhůty k odporu29 (dnes výhrada věřitele) 

nebo poznámku odpůrčí žaloby ve veřejném seznamu.30 Inspiraci odpůrčím řádem 1931 

při tvorbě nové právní úpravy přiznávají i autoři rekodifikace,31 a proto bude zajímavé 

sledovat, zda si soudy při výkladu některých institutů převzatých z odpůrčího řádu 1931 

pomohou prvorepublikovou judikaturou. Zejména v případě vágnějších či neurčitých 

ustanovení o.z. upravujících relativní neúčinnosti32 by prvorepubliková judikatura 

mohla, dle mého názoru, přinést použitelné výkladové vodítko. 

2.2.4. Střední zákoník z roku 1950 

Dne 25. října 1950 byl Národním shromážděním republiky Československé přijat zákon 

č. 141/1950 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z. 1950“ nebo „střední občanský 

zákoník“). Oproti odpůrčímu řádu 1931 byla úprava obsažená v středním občanském 

zákoníku velmi strohá. Odporovatelnosti se věnovalo dohromady sedm paragrafů, 

ovšem nedá se říci, že by došlo k úplné diskontinuitě s úpravou prvorepublikovou.  

                                                 
24 Srov. § 2 odpůrčího řádu 1931. 
25 Srov. § 3 odpůrčího řádu 1931. 
26 Srov. § 4 odpůrčího řádu 1931. 
27 Srov. § 9 odpůrčího řádu 1931. 
28 Srov. § 8 odpůrčího řádu 1931. 
29 Srov. § 10 odpůrčího řádu 1931. 
30 Srov. § 21 odpůrčího řádu 1931. 
31 Srov. důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Op. cit. sub. 2, s. 143. 
32 Například pojem „obvyklé příležitostné dary“ v § 591 písm. a) o.z., nebo „věnování učiněné 

v přiměřené výši“ v § 591 písm. b) o.z. 
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Střední občanský zákoník umožňoval odporovat jak jednáním vyžadujícím úmysl 

dlužníka zkrátit věřitele33, tak jednáním, kde subjektivní stránka jednání věřitele 

absentovala34. Kromě toho také upravoval odpor proti bezplatným právním úkonům 

dlužníka35 či výhradu věřitele36 (o níž je referováno dále v textu). Rovněž judikatura 

dovodila možnost odporu námitkou, jak to již bylo možné za úpravy první republiky.37 

2.2.5. Občanský zákoník z roku 1964 

Vývoj a úprava odpůrčího právo na území dnešní České republiky byly významně 

poznamenány dne 26. února 1964, kdy byl přijat obč. zák. Tento předpis nepřevzal 

úpravu obsaženou v o.z. 1950 a až do novelizace v roce 1991 institut odporovatelnosti 

v obč. zák. vůbec neexistoval. Tehdejší úprava soukromého práva znala pouze jednu 

vadu právních úkonů a tou byla absolutní neplatnost38. Obč. zák. nepřevzal institut 

odporovatelnosti, neboť jeho tvůrci vycházeli z předpokladu, že případy, kdy se věřitel 

musí bránit zkracujícím jednáním dlužníků, jsou dosti vzácné a pokud se již stanou, lze 

je klasifikovat jako právní úkony, které jsou v rozporu se zájmem společnosti a tudíž 

absolutně neplatné dle § 39 obč. zák. Vydání neoprávněně získaného majetkového 

prospěchu mohli věřitelé následně žádat zpět podle § 456 obč. zák., který stanovil, 

že neoprávněný majetkový prospěch musí být vydán tomu, na jehož úkor byl získán 

a nelze-li toho, na jehož úkor byl neoprávněný majetkový prospěch získán, zjistit, musí 

být majetkový prospěch vydán státu.39 

V tehdejší době byla úprava tohoto institutu zahrnuta pouze v předpisu mezinárodního 

práva soukromého, kterým byl zákon č. 101/1963 Sb., zákoník mezinárodního obchodu. 

Odporovatelnost byla upravena v ustanovení § 40 – 43 výše zmíněného zákona. Pasivně 

legitimované osoby k podání odpůrčí žaloby byly osoby, kterým bylo nebo muselo být 

známo, že tímto právním úkonem jsou zkracováni věřitelé dlužníka, dále osoby 

dlužníkovi blízké, které o jeho úmyslu zkrátit věřitele vědět nemusely, a nakonec osoby 

                                                 
33 Srov. § 47 odst. 1 o.z. 1950. 
34 Srov. § 48 o.z. 1950. 
35 Srov. § 49 o.z. 1950. 
36 Srov. § 51o.z. 1950. 
37 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze 7. října 1955,sp.zn.Cz 427/55. 
38 KNAPP, Viktor a Štefan LUBY (eds.). Československé občanské právo: Určeno pro posl. fak. 

právnické. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Orbis, 1974. Právnická edice, s. 182. 
39 Tamtéž, s. 187. 
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nabyvší prospěch od dlužníka bezúplatně, pokud nejde o plnění zákonných povinností. 

Lhůta pro podání odporu činila dle tohoto předpisu tři roky. 

2.2.6. Odporovatelnost dle zákona č. 40/1964 Sb. po novele z roku 1991 

Institut odporovatelnosti byl do obč. zák. a do českého práva znovu inkorporován 

zákonem č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. 

Účelem odporovatelnosti bylo jednak preventivně pod hrozbou sankce odrazovat 

dlužníka od neoprávněného zkracování možnosti věřitelova uspokojování z dlužníkova 

majetku, jednak – a to zejména – zajistit občanskoprávní ochranu věřitele. Věřitel byl 

takto chráněn před právními úkony jeho dlužníka (fyzické či právnické osoby) pro 

případ, že ke zkrácení věřitele těmito právními úkony dlužníka dojde.40 Tento účel 

zůstal zachován i v účinné právní úpravě obsažené v o.z. 

Odporovatelnosti se v obč. zák. věnoval pouze § 42a, který věřiteli umožňoval domáhat 

se u soudu určení (nikoli však ve smyslu určovací žaloby dle § 80 občanského soudního 

řádu41), že dlužníkovy právní úkony42, pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné 

pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. Pojem vymahatelnost je zde užit 

nesprávným způsobem, neboť vymahatelností se rozumí způsobilost pohledávky být 

úspěšně uplatněna u soudu. Tato terminologická nepřesnost byla napravena judikaturou 

a vymahatelnou pohledávkou se v tomto případě rozumí taková pohledávka, jejíž 

splnění lze vynutit cestou výkonu rozhodnutí (resp. exekuce), tj. pohledávka, která byla 

věřiteli přiznána vykonatelným rozhodnutím nebo jiným titulem, podle kterého lze 

nařídit výkon rozhodnutí.43 Na výše uvedený terminologický rozpor upozorňoval prof. 

Eliáš již dříve44 a platná právní úprava již hovoří o vykonatelné pohledávce. 

Pokud se věřitel odpůrčí žalobou této právní neúčinnosti domohl, právní následky 

odporovaného právního úkonu dlužníka vůči věřiteli vůbec nepůsobily. Proti třetím 

osobám a zejména proti osobě, se kterou dlužník jednal, však působily i nadále. 

                                                 
40 Tamtéž. 
41 Tento závěr je obsažen již v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR, Rv III 1093/35, [Vážný 15197]. 
42 Termín „právní úkon“ je zde použit záměrně, vzhledem k terminologii obč. zák. 
43 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. října 2006, sp. zn. 30 Cdo 794/2006. 
44 Srov. ELIÁŠ, Karel: Zákon a profesoři (Malé praktikum ze sociologie práva). Právní rozhledy. 1998, č. 

6, s. 287. 
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Aktivně legitimovaným subjektem k podání odpůrčí žaloby byl věřitel, na kterém 

rovněž leželo břemeno důkazní ohledně vykonatelnosti pohledávky a především také 

ohledně prokázání jejího zkrácení.45 Důležité je upozornit na to, že pohledávka 

za dlužníkem nemusela být v době podání odpůrčí žaloby vykonatelná; z hlediska věcné 

legitimace k odpůrčí žalobě postačovalo, aby pohledávka za dlužníkem byla 

vykonatelná alespoň v době rozhodnutí soudu o podané odpůrčí žalobě.46 

V řízení o odporovatelnosti právního úkonu byla pasivně legitimovaným subjektem 

osoba, v jejíž prospěch byl zkracovací právní úkon učiněn nebo které tímto úkonem 

prospěch vznikl. Velmi důležitý je v tomto ohledu fakt, že žalovaný nebyl oprávněn 

vznést v tomto řízení námitku promlčení, poněvadž subjektem, který je oprávněn vznést 

tuto námitku, je dlužník (jeho právní zástupce), případně pak právní nástupce 

dlužníka.47 Na druhu stranu byla v tomto případě pasivně legitimovaná osoba oprávněna 

vznést námitku promlčení v řízení o výkonu rozhodnutí. 

Věřitel měl možnost odporovat takovým právním úkonům, které dlužník učinil 

v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé 

straně znám. Kromě toho mohl věřitel odporovat právním úkonům, kterými byli 

zkráceni věřitelé dlužníka a k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem 

a osobami jemu blízkými nebo právní úkony, které dlužník učinil v uvedeném čase 

ve prospěch těchto osob.  Výjimkou z možnosti uplatnění odporovatelnosti byly 

případy, kdy druhá strana dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti 

nemohla v době jeho uskutečnění poznat.  

Pro obě skutkové podstaty, tedy v případě, že druhou stranou zkracovacího úkonu 

dlužníka byla osoba blízká, i v případě, že tomu tak nebylo, měl věřitel tříletou lhůtu 

pro podání odpůrčí žaloby, jejíž běh počínal učiněním zkracovacího úkonu. Vždy bylo 

nutné prokázat úmysl dlužníka zkrátit věřitele a dané skutkové podstaty se od sebe lišily 

v závislosti na tom, zda druhá strana o úmyslu dlužníka věděla, resp. zda ho mohla 

nebo nemohla v jeho jednání poznat. Pokud by úmysl obou stran směřoval ke zkrácení 

                                                 
45 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. června 2005, sp. zn. 30 Cdo 955/2005. 
46 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. ledna 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001. 
47 ŠVESTKA J. in ŠVESTKA, Jiří, ELIÁŠ, Karel. Op. cit. sub. 6. 
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věřitelova práva, jednalo by se o absolutně neplatný úkon48, poněvadž by odporoval 

dobrým mravům.49 

2.2.7. Relativní neúčinnost dle zákona č. 89/2012 Sb. 

Od roku 2014 je relativní neúčinnost upravena v ustanoveních § 589 – 599 o.z. Smysl 

a účel tohoto institutu zůstal totožný, stejně jako prostředek k jeho uplatnění – odpůrčí 

žaloba50. Určení neúčinnosti právních jednání dlužníka lze však dosáhnout i pomocí 

tzv. odpůrčí námitky v řízení o žalobě, kterou proti věřiteli podala osoba, která získala 

odporovatelným jednáním dlužníka prospěch. 51 

Při zběžném porovnání je na první pohled znát výrazné rozšíření úpravy, což se promítá 

i do rozšíření jednotlivých skutkových podstat. Oproti předchozí úpravě 

odporovatelnosti došlo mimo jiné ke změně lhůt pro podání odpůrčí žaloby a rovněž 

k umožnění preventivních kroků věřitele, které při vhodném užití zlepšují jeho procesní 

postavení v případném řízení o určení neúčinnosti právního jednání dlužníka. 

V určitých aspektech došlo také ke změně v oblasti požadavků52 na jednání buď 

dlužníka samotného, nebo osob, se kterými jedná nebo v jejichž prospěch je jednáno 

v souvislosti s odporováním jednání dlužníka. Rozbor jednotlivých změn mezi úpravou 

v obč. zák. a v o.z. je obsažen v kapitole 6 této práce. 

Nutné je poznamenat, že, i když rekodifikace mění terminologii a institut obrany proti 

zkracujícím jednáním dlužníka oproti dosud účinné úpravě rozpracovává, 

k principiálním normativním posunům zasahujícím samu podstatu tohoto institutu 

nedochází. Lze se proto přiklonit k názoru, že pro správné pochopení relativní 

neúčinnosti dle o.z. bude ve většině případů možné využít dosavadní judikaturu týkající 

se odporovatelnosti právních úkonů,53 která se v mnohém s novou právní úpravou 

shoduje.54 

                                                 
48 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. července 2008, sp. zn. 29 Odo 

1027/2006. 
49ŠVESTKA J. in ŠVESTKA, Jiří, ELIÁŠ, Karel. Op. cit. sub. 6. 
50 Odpůrčí žaloba je již explicitně zmíněna v § 589 o.z. 
51 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Op. cit. sub. 1, s. 164. 
52 Například absence požadavku náležité pečlivosti osob blízkých dle § 42a odst. 2 obč. zák. 
53 PULKRÁBEK, Zdeněk. Op. cit. sub. 3. 
54 LEBEDA, Martin: Relativní neúčinnost v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2013, č. 6, s. 

222. 
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2.2.8. Vývoj odporu proti zkracujícím jednáním dlužníků v právu německém 

V německých zemích byl institut pauliánské žaloby vtělen do právního řádu 

prostřednictvím zákona o neúčinnosti právních jednání dlužníka mimo konkursní 

řízení55 ze dne 21. července 1879 (dále jen „odpůrčí řád 1879“). Tento předpis 

obsahoval celkem čtrnáct ustanovení, která se obsahem velmi podobala odpůrčímu řádu 

1914. Rozdíl by se dal spatřovat například ve větším důrazu na ochranu věřitelů 

při dlužníkově jednání s osobou blízkou56 nebo v rozdílu mezi délkou lhůt57 pro podání 

odpůrčí žaloby. 

Předpisem, který odpůrčí řád 1879 nahradil, byl až Spolkový zákon č. BGBl. I S. 2866 

o odporu proti jednáním dlužníka mimo insolvenční řízení z 5. října 199458 (dále jen 

„odpůrčí zákon 1994“), který vstoupil v účinnost 1. ledna 1999. Tento zákon rozvedl 

úpravu odpůrčího řádu 1879 a přidal šest nových ustanovení, jako je například možnost 

odporu námitkou59 nebo úprava mezinárodního odporu60. Poslední úpravu tento zákon 

zaznamenal v roce 2010, kdy došlo pouze k drobným terminologickým změnám. 

3. Hlavní rozdíly mezi odpůrčím právem v jednotlivých 

právních řádech 

Při srovnávání jednotlivých právních úprav jsem dospěl k závěru, že ač se jednotlivé 

úpravy liší co do terminologie, délkou lhůt, nebo absencí určitých skutkových podstat 

jednání dlužníků, zásadní koncepční rozdíly v nich nalézt nelze. Přesto ve srovnávaných 

právních řádech existují rozdíly, které mohou být pro ochranu pohledávek věřitelů 

v určitých případech stěžejní. 

                                                 
55 V němčině Gesetz, betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des 

Konkursverfahrens. 
56 Srov. § 3 odst. 4 odpůrčího řádu 1879. 
57 Srov. § 3 odst. 1, 2 odpůrčího řádu 1879. 
58 V němčině Gesetz über die Anfechtung eines Schuldners ausserhalb des Insolvenzverfahrens. 
59 Srov. § 9 odpůrčího zákona 1994. 
60 Srov. § 19 odpůrčího zákona 1994. 
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3.1. Preference neplatnosti před neúčinností 

Zprvu je nutné poznamenat, že dle obč. zák. bylo možné odporovat pouze platně 

učiněným právním úkonům. U neplatných právních úkonů nešla vyslovit jejich 

odporovatelnost, neboť neplatnost měla – a s největší pravděpodobností i v účinné 

úpravě bude mít – před odporovatelností, resp. relativní neúčinností, přednost. 

Preferenci neplatnosti před neúčinností dovodila jak doktrína, tak judikatura. 

Dle komentářové a odborné literatury61 může být neúčinným právním úkonem dle 

§ 42a obč. zák. pouze takový právní úkon, který je platný. Tento právní úkon může být 

i relativně neplatný, avšak jeho neúčinnost musela být prohlášena dříve, než jeho 

relativní neplatnost. Nicméně pokud dojde k uplatnění neplatnosti po určení neúčinnosti 

tohoto úkonu, pak budou silnější účinky neplatnosti, neboť neplatnost je závažnější 

vadou právního úkonu. 

Neúspěch případného odporu je dovozován také tím, že z neplatného právního úkonu 

nevznikají žádné právní účinky (práva a povinnosti), a tudíž ho nelze prohlásit 

za neúčinný. V důsledku toho nemohlo dojít ani ke zkrácení pohledávky věřitele 

za dlužníkem. Pokud by proto byla i navzdory tomu v případech neplatnosti právního 

úkonu podána odpůrčí žaloba, musela by být soudem jako nedůvodná zamítnuta.62 

Výše uvedený doktrinální názor je rovněž v souladu s rozhodovací praxí Nejvyššího 

soudu ČR, který judikoval, že „určením právní neúčinnosti právního úkonu ve smyslu 

ustanovení § 42a obč. zák. (vyhověním odpůrčí žalobě) nastává stav tzv. relativní 

bezúčinnosti dotčeného právního úkonu. Odporovatelný právní úkon zůstává platným 

právním úkonem a vyvolává právní následky, avšak v poměrech účastníků se na něj 

hledí tak, jako by nenastaly jeho účinky. V případě, že právní úkon je neplatný 

(ať absolutně nebo relativně), jeho právní účinky vůbec nenastávají (práva a povinnosti 

z neplatného právního úkonu nemohou vzniknout); na právní vztahy se hledí stejně, jako 

by vůbec nebyl učiněn. Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že pouze platný právní úkon 

může být úspěšně napaden odpůrčí žalobou; právní úkon, který není platný, a který tedy 

nevyvolává žádné právní účinky, nemůže naplnit jeden ze základních předpokladů 

odporovatelnosti, tj. zkrácení uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů. Neplatnost 

                                                 
61 KNAPP, V. Odporovatelnost. In Právo a zákonnost 7/1992, s. 378. 
62 ŠVESTKA, J. in ŠVESTKA, Jiří, ELIÁŠ, Karel. Op. cit. sub. 6, s. 387. 
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právního úkonu má přednost před jeho odporovatelností také proto, že působí proti 

všem, zatímco odporovatelnost se týká pouze poměrů účastníků, ohledně nichž byla 

vyslovena pravomocným rozhodnutím soudu. Protože odporovat lze pouze platnému 

právnímu úkonu, má případné zjištění o tom, že právní úkon je neplatný, mimo jiné 

za následek, že odpůrčí žalobě nemůže být vyhověno.“63 

Zajímavé je, že v Rakousku i Německu64 se preference neplatnosti 

před odporovatelností neuplatňuje, ačkoli historické kořeny odpůrčího práva jsou, 

zejména s Rakouskem, velmi podobné. Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora 

Rakouské republiky ze dne 28. února 1980 se zaobíralo otázkou odporování právnímu 

jednání, kde byl přítomen mezinárodní prvek. Soud připustil, že existuje možnost 

neplatnosti daného jednání pro rozpor se zákonem, nicméně při posuzování neplatnosti 

a odporovatelnosti zhodnotil, že případná neplatnost je v dané situaci irelevantní.65 

Německá judikatura66 vykládá tuto problematiku stejným způsobem, neboť dle názoru 

tamních soudů existují případy, kdy jsou neplatná jednání způsobilá ztížit výkon 

rozhodnutí ohledně majetku dlužníka, a to předpoklad možnosti podání odpůrčí žaloby 

naplňuje.67 

Stejně tak judikatura československých soudů došla ke stejnému závěru, když dovodila, 

že „odporovatelnosti podle § 3 čís. 1 odp. ř. ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. zák. 

nevadí, že odporovatelné jednání jest i neplatné podle § 865 obč. zák.“68 

Dle mého názoru není důvod pro omezování věřitelova práva odporovat právním 

jednáním jen na ta jednání, která jsou platná. Za určitých okolností může být 

pro věřitele jednodušší využít odpůrčí žalobu, místo napadání dlužníkova jednání 

relativní neplatností. Navíc, pokud byl věřitel opravdu na možnosti uspokojení své 

pohledávky zkrácen in fraudem creditoris, nezáleží úplně na tom, zda je jednání platné 

nebo ne, ale je ve společenském zájmu, aby byl závadný stav napraven a věřitelovi bylo 

                                                 
63 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 26. dubna 2001, sp. zn. 21 Cdo 1811/2000. 
64 KIRCHHOF, H.-P. Münchener Kommentar zum Anfechtungsgesetz. 1. Auflage. München: C. H. Beck, 

2012 s. 52. 
65 Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky (OGH) ze dne 28. února 1980, sp. zn. 

7 Ob 513/80. 
66 Srov. rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 11. července 1996, sp. zn. IX ZR 226/94. 
67 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 20. září 1978, sp. zn. VIII ZR 142/77. 
68 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, Rv I 1068/32, [Vážný 13904]. 
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umožněno domoci se své pohledávky.69 Vzhledem ke konzistentnosti rozhodovací 

praxe českých soudů v této otázce70 je nejisté, zda můžeme očekávat, že se preference 

neplatnosti i přes návrat k „rakousko-uherským“ kořenům odpůrčího práva přestane 

uplatňovat. Přesto mají věřitelé naději, že k situacím, kdy nebudou moci kvůli 

neplatnosti jednání dlužníků přistoupit k užití odpůrčí žaloby, nebude docházet příliš 

často. Je tomu tak díky zavedení priority výkladu právních jednání, který vede 

k platnosti (in favorem negotii). Úprava v o.z. opustila dosud často preferovaný 

formalistický výklad, který směřoval spíše k neplatnosti smluv a jiných jednání. Stejně 

tak zní i důvodová zpráva k o.z., která říká že „povaze soukromého práva a rozumné 

potřebě běžných soukromých občanských styků odpovídá jako hlavní zásada pravidlo, 

že je namístě hledat spíše důvody pro platnost právního jednání než pro jeho neplatnost 

(zásada potius valeat actus quam pereat). Favorizace platnosti právního jednání před 

jeho neplatností je podle důvodové zprávy významná vzhledem k tomu, že přetrvávající 

tradice formalistického vnímání práva vyrostlá na základech zdejší doktríny 50. 

a zejména 60. a 70. let minulého století stále sleduje opačné trendy odrážející se jak 

v právní praxi, tak zejména v judikatuře.“ 71 

3.2. Pojem zmenšení dlužníkova majetku 

Zmenšení dlužníkova majetku je předpokladem pro možnost odporování jednání, 

kterým je věřitel krácen. Výklad tohoto pojmu je stěžejní pro vymezení okruhu situací, 

které jsou postižitelné relativní neúčinností. Čím extenzivněji budou soudy tento pojem 

vykládat, tím větší bude ochrana pohledávek věřitelů. Opět je chápání tohoto pojmu 

v rakouské a německé praxi jiné než v rozhodovací praxi soudů českých. 

3.2.1. Zatížení 

Úprava obsažená v obč. zák. i úprava o.z. obsahují slovní obrat, dle kterého platí, 

že neúčinnost právního jednání zakládá věřitelovo právo domáhat se uspokojení 

pohledávky i z toho, co neúčinným jednáním z dlužníkova majetku ušlo.72 Zmenšení 

dlužníkova majetku je tedy klíčové pro to, aby bylo možné jeho jednání odporovat. 

                                                 
69 Srov. PULKRÁBEK, Zdeněk. Op. cit. sub. 3. 
70 Dalším příkladem může být rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. května 2000, sp. 

zn. 31 Cdo 417/99. 
71 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). Op. cit. sub. 2.  
72 Srov. § 595 o.z. a § 42a odst. 4 obč. zák. 
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Dlužníkovy právní úkony zkracují pohledávku věřitele zejména tehdy, jestliže vedou 

ke zmenšení majetku dlužníka, které má současně za následek to, že věřitel nemůže 

dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku dlužníka, ačkoliv – nebýt těchto úkonů 

– by se z majetku dlužníka alespoň zčásti uspokojil.73 

Je zřejmé, že pojem zmenšení dlužníkova majetku je vykládán velmi restriktivně 

a výklad nereflektuje situace, kdy se majetek dlužníka nesníží, ale stane se zčásti nebo 

úplně nedobytným. Takové situace mohou nastat v případě zatížení daného majetku 

zástavním právem nebo zřízením věcného břemene. Ve sporu o odporování zástavní 

smlouvě, kdy dlužník zastavil nemovitost ve prospěch odpůrců, Nejvyšší soud dovodil, 

že žalovaní (odpůrci) nezískali od dlužníka na základě zástavní žádný majetek, který by 

mohl být postižen výkonem rozhodnutí (exekucí). V uvedeném smyslu nemohlo tedy 

ani dojít k zákonnému předpokladu objektivního zkrácení uspokojení věřitelovy 

pohledávky, jestliže dlužníkův právní úkon v daném případě nevedl ke zmenšení jeho 

majetku a jestliže v důsledku toho nelze dovodit, že nebýt tohoto úkonu, věřitel by se 

byl z majetku dlužníka uspokojil. Odpůrčí žaloba tudíž nemohla být v posuzované věci 

úspěšná.74 

Stejně tak byl posouzen spor ve věci zřízení věcného břemene. Nejvyšší soud judikoval, 

že právo odpovídající věcnému břemeni zřízené ve prospěch dlužníka nepředstavuje 

takovou hodnotu, z níž by věřitel mohl požadovat (při soudním výkonu rozhodnutí nebo 

při exekuci) uspokojení své vykonatelné pohledávky. Právnímu úkonu, kterým bylo 

zřízeno věcné břemeno, již z tohoto důvodu není možné (způsobem uvedeným 

v ustanovení § 42a obč. zák.) samostatně odporovat.75 

V odborné literatuře se objevuje názor, který se se závěrem Nejvyššího soudu (dle mého 

názoru zcela legitimně) neshoduje. Podle tohoto závěru platí, že věřitel může být 

poškozován nejen tím, že nemovitosti dlužníka jsou jím zcizovány, ale taktéž tím, 

že sice zůstanou v jeho majetku, ale dojde k jejich právnímu znehodnocení 

(spočívajícím právě například ve zřízení věcného břemene) ve prospěch třetích osob 

                                                 
73 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. ledna 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001. 
74 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. prosince 2009, sp. zn. 

30 Cdo 366/2008. 
75 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. června 2012, sp. zn. 21 Cdo 76/2011. 
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a dodává, že i takovým právním úkonům lze odporovat, pokud zkracují uspokojení 

vymahatelné pohledávky věřitele.76 

Nutno dodat, že v Rakousku i v Německu je přístup soudů k věřitelům v otázce výkladu 

pojmu zmenšení dlužníkova majetku daleko příznivější. Německá judikatura dovodila, 

že zhoršení pozice věřitele není dáno pouze tím, že dlužník věc zcizí, ale i tím, že k věci 

zřídí věcné právo, poněvadž to může narušit následný výkon rozhodnutí a uspokojení 

věřitele v exekuci77, nebo pokud věc zastaví78. Rakouská doktrína i praxe soudů zastává 

stejný názor a nebylo tomu ani jinak tomu nebylo v předválečném Československu, 

kdy bylo možné odporovat i zatížení.79 

Pro účely ochrany věřitele by bylo vhodné, aby se soudy přiklonily k výkladu činěnému 

rakouskou a německou judikaturou. Vzhledem k návratu chápání odporovatelnosti 

do dob první republiky, kdy byla právní úprava téměř totožná s úpravou rakouskou, 

není nepravděpodobné, že ani soudní výklad se v tomto ohledu nezmění. 

3.2.2. Nemožnost odporu proti ekvivalentním právním jednáním/úkonům 

Pojem ekvivalentní právní úkon v tomto případě úzce souvisí s pojmem zmenšení 

majetku dlužníka. Ekvivalentním právním úkonem se rozumí takový úkon dlužníka, 

kdy se dlužníku za převedené věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty opravdu dostala 

jejich obvyklá cena nebo jiná skutečně přiměřená (rovnocenná) náhrada.80 

Při ekvivalentním právním úkonu se nedá říci, že by se majetek dlužníka zmenšil, 

nicméně i za takových okolností se může věřitelova pozice z hlediska dobytnosti jeho 

pohledávky zhoršit. Přesto dosavadní judikatura zastává opačný názor, když říká, 

                                                 
76 Srov. BAUDYŠ, P. Katastr a nemovitosti. 2. vydání, Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2010, s. 91. 
77 Srov. Rozhodnutí Spolkového finančního dvora ze dne 30. března 2010, sp. zn. VII R 22/09: Die 

Gläubigerbenachteiligung liegt schon in der Bestellung dinglicher Rechte, unabhängig von einer sich 

daran anschließenden Übertragung des Grundeigentums. Die Teilrechteverschlechtern im Falleiner 

Zwangsvollstreckung die Zugriffslage . Der Anspruchs Inhalt des § 11 Abs. 1 Satz 1 AnfG ist nicht auf 

Fälle der Vermögensminderung durch Veräußerung, Weggabe oder Aufgabe von 

Vermögensbestandteilen an einen Drittenbeschränkt. 

AlsbloßeRechtsfolgenbestimmungergänztdieseVorschriftnichtdieAnfechtungsnormen um eine 

abschließende Regelung der anfechtbaren Rechtshandlungen auf solche der Veräußerung, Weggabe und 

Aufgabe, sondern beschränkt das, was dem Gläubigerwieder "zur Verfügung gestellt" werden soll, nach 

Art und Umfang auf das, was "veräußert, weggegeben oder aufgegeben" worden ist). 
78 Srov. rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BHG) ze dne 9. července 2009, sp. zn. IX ZR 86/08, 

nebo rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 14. prosince 2006, sp. zn. IX ZR102/03. 
79 Srov. PULKRÁBEK, Zdeněk. Op. cit. sub. 3. 
80 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. června 2008, sp. zn. 21 Cdo 4333/2007. 
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že „odporovatelnými nemohou být nikdy tzv. ekvivalentní právní úkony, při kterých 

nedochází k objektivnímu zmenšení majetku dlužníka. Je však zapotřebí, aby šlo 

o reálně ekvivalentní právní úkony.“81 

U reálně ekvivalentního právního úkonu musí být vždy bezpečně prokázáno, a to 

nikoliv pouhým poukazem na znění tohoto ekvivalentního právního úkonu, ale řádným 

zjištěním toho, že za plnění, které jím dlužník pozbyl, nabyl jiné plnění skutečně 

ekvivalentní povahy.82 

Pulkrábek uvádí, že výše uvedený závěr přehlíží ekonomické souvislosti, nechrání 

legitimní zájmy věřitelů a dlužníkům umožňuje věřitele krátit.83 S jeho názorem lze 

souhlasit a lze jej demonstrovat na následujících příkladech. Pro věřitele je důležité, 

aby ve vykonávacím řízení mohl rychle svou pohledávku získat a mohl se získanými 

peněžními prostředky opět operovat. V případě, že věřitel je podnikatelem a dané 

finanční prostředky potřebuje pro výkon své podnikatelské činnosti, má na vydobytí 

pohledávky o to větší zájem. Dlužník má dostatečné peněžní prostředky k úhradě 

pohledávek, nicméně v úmyslu zkrátit věřitele koupí nemovitost nacházející se 

v zahraničí. V případě vedení exekuce nebude vymáhání v kompetenci českých 

exekutorů, nýbrž exekuční řízení bude provádět exekutor v zemi, kde se předmětná 

nemovitost nachází. Náklady na vedení exekuce mohou být diametrálně odlišné než 

v případě vedení exekuce na území České republiky. V případě, že se nemovitost 

nachází v zemi, která není členským státem Evropské unie, může se pohledávka stát 

úplně nedobytnou. Stejně tak může nastat i opačná situace, kdy dlužník vlastní 

nemovitost na území České republiky, ze které by se věřitel mohl bez problémů hojit, 

a to například v rámci exekuce prodejem nemovité věci. Dlužník v daném případě tuto 

nemovitost zcizí a peníze uloží u bankovní instituce ve třetí zemi nebo s nimi naloží tak, 

že se k nim věřitel bude jen obtížně dostávat. Výše uvedené závěry o ztížení pozice 

věřitele v rámci exekučního řízení lze podpořit prvorepublikovou judikaturou. Soudy 

dovodily, že pro ztížení pozice věřitele stačí, že neúčinnost právního jednání zvýší 

možnost věřitele dosáhnout za účelem vedení exekuce na takové majetkové části, 

                                                 
81 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. března 2008, sp. zn. 30 Cdo 2435/2006. 
82 DRÁPAL, L.: Zápis ze školení na téma "Odporovatelnost a konkursy,“ uveřejněno v časopise Justiční 

praxe č. 5, ročník 2002, str. 240. 
83 PULKRÁBEK, Z.: Odporovatelnost tzv. ekvivalentních právních úkonů. Právní rozhledy. 2009, č. 21, 

s. 753. 
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které odporovatelným jednáním z majetku dlužníka vyšly. Výjimkou jsou situace, 

dlužník svým jednáním přivodí pro odporujícího věřitele příznivější situaci, než byla 

před podáním odpůrčí žaloby.84 

Ke zkrácení věřitele tedy, jak vyplývá z výše uvedeného, může dojít nejen tím, že by se 

hodnota jeho majetku zmenšila, ale také změnou jeho skladby.85 K změně skladby 

majetku dlužníka se rovněž vyjadřovaly soudy již za první republiky a tehdejší soudní 

praxe dospěla k závěru, že zkrácení věřitele v uspokojení jeho pohledávky nastává 

i tehdy, byl-li odporovatelným jednáním znemožněn nebo ztížen zásah na dlužníkovo 

jmění.86 

Je však nutné dbát na to, aby za odporovatelná právní jednání byla pokládána jen 

taková, která činí věřitelovu pohledávku zcela nebo z části nedobytnou, nebo taková, 

o nichž lze alespoň mít za to, že zabrání uspokojení věřitele zcela nebo alespoň z části, 

poněvadž, jak judikoval Nejvyšší soud Československé republiky ve svém rozhodnutí 

sp. zn. R I 882/32, „opačný názor by znemožňoval zadluženému vlastníku, který dosud 

není předlužen, každou disposici s jeho majetkem, což by mohlo míti nedozírné 

hospodářsky škodlivé následky a nebylo jistě odpůrčím řádem zamýšleno.“87 

Rakouská a německá praxe zastávají k této problematice opět opačný postoj. Dle názoru 

Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky lze odporovat i jednáním, která jsou 

způsobilá uspokojení pohledávek věřitelů omezit, snížit, či úplně vyloučit88 nebo kde 

došlo k rovnocennému protiplnění89. K podobnému závěru došla i judikatura 

německá.90 

Tento opačný postoj je také zapříčiněn tím, že německá91 i rakouská jurisprudence 

rozlišuje mezi dvěma druhy zkrácení věřitele. První, tzv. zkrácení přímé, kdy právní 

jednání dlužníka snižuje možnost dobytnosti pohledávky věřitele okamžitě (například 

                                                 
84 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, Rv II 227/39, [Vážný 17376]. 
85 PULKRÁBEK, Z. Op. cit. sub. 83. 
86 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, Rv II 108/31, [Vážný 10691]. 
87 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, R I 882/32, [Vážný 12148]. 
88 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky (OGH)ze dne 09. listopadu 2006, sp. 

zn. 6 Ob 72/06s nebo rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky (OGH) z 23. května 

1984, sp. zn. 3 Ob 507/84. 
89 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky (OGH)z 18. června 2002, sp. zn. 3 

Ob 10 Ob 305/01p. 
90 Srov. rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 10. července 2014, sp .zn. IX ZR 50/12.  
91 Srov. rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) z 15. prosince 1994, sp. zn. IX ZR 153/93. 
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zcizení nemovitosti vysoce pod cenou), bez nutnosti učinění dalšího jednání. Druhým 

typem je zkrácení nepřímé, kdy nestačí pouze samotné právní jednání dlužníka, 

ale vyžaduje se rovněž ještě další událost, která znaky zkrácení naplní. Takovou 

událostí mohou být právě taková jednání, o kterých bylo referováno výše, tedy 

například ta, kde dlužník sice obdrží odpovídající protihodnotu za věc, co zcizil, 

ale následně tuto protihodnotu ukryje nebo s ní uteče. 

Dle mého názoru by zavedení možnosti odporovat ekvivalentním právním jednáním 

v konečném důsledku vedlo k praxi, kdy by docházelo k šikanózním žalobám věřitelů 

na dlužníky, kteří by následně měli obavy z nakládání se svým majetkem. 

Přestože břemeno tvrzení i břemeno důkazní o úmyslu dlužníka zkrátit věřitele 

v uspokojení jeho pohledávky leží právě na věřiteli, domnívám se, že by této možnosti 

mohlo být ze strany věřitelů zneužíváno a docházelo by k omezování dlužníka 

v dispozici s jeho vlastním majetkem. Opačného mínění je Pulkrábek, který tvrdí, 

že tyto obavy nejsou na místě. Dle jeho názoru jsou rozpoznatelné typy jednání, kdy je 

evidentní, že dlužník zkrácení nechtěl a ani s ním nepočítal jako s nutným následkem; 

spoléhal na to, že k němu nedojde.92 I přesto, že důkazní břemeno prokázání úmyslu 

dlužníka v případném sporu leží na věřiteli, kladla by tato praxe na dlužníky až příliš 

vysoké požadavky na obezřetnost při nakládání s majetkem ve vztahu k věřitelům. 

V případě podnikajících osob by pak mohlo dojít k situaci, kdy by tyto osoby pod tíhou 

možných podání odpůrčích žalob ze strany věřitelů nemohly efektivně vykonávat svou 

podnikatelskou činnost, což by paradoxně mohlo vést v důsledku nerealizovaných 

obchodních záměrů k nižším ziskům a tím ke snížení možnosti uspokojení pohledávek 

jejich věřitelů. 

3.2.3. Odporovatelnost procesních úkonů 

Procesním úkonem účastníka se rozumí projev vůle adresovaný soudu, který směřuje 

k uplatnění procesních práv, ke splnění procesních povinností nebo k jiným procesním 

následkům, které s takovým projevem právní předpisy spojují.93 

                                                 
92 PULKRÁBEK, Z. Op. cit. sub. 83. 
93 DRÁPAL, L. In BUREŠ, Jaroslav, Ljubomír DRÁPAL a Zdeněk KRČMÁŘ. Občanský soudní řád: 

komentář. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. Beckova edice Komentované zákony. s. 162.  
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K odporovatelnosti procesních úkonů dlužníků se již několikrát vyjadřoval Nejvyšší 

soud, který došel k závěru, že nelze úspěšně uplatnit odpůrčí žalobu, kterou žalobce 

odporuje procesním úkonům dlužníka majícím za následek výlučně procesní účinky. 

Pro naplnění znaku zkrácení věřitele v uspokojení jeho pohledávky je totiž nutné, 

aby procesní úkon měl zároveň účinky hmotněprávní.94 

Judikatura německá95 a rakouská96 hmotněprávní účinky procesního úkonu nepožaduje, 

což má opět souvislost s rozlišováním přímého a nepřímého zkrácení. Určité procesní 

úkony mohou vyvolávat hmotněprávní účinky přímo – například uznání žalobního 

nároku – a mohou tedy být odporovány i dle českého práva. Nicméně určité procesní 

úkony mohou zkracovat věřitele až nepřímo, a to prostřednictvím soudního rozhodnutí 

a jeho následného splnění či výkonu.97 Může se jednat například o zmeškání soudního 

jednání nebo uznání skutečností tvrzených protistranou. 

4. Neúčinnost právních jednání v rámci úpadku 

Vedle obecné úpravy relativní neúčinnosti v o.z. existuje také úprava zvláštní, která je 

obsažena v i.z. a je použitelná v případě úpadkového řízení. Podstata institutu zůstává 

i v rámci insolvenčního řízení stejná v tom, že neúčinná právní jednání zůstávají platná, 

avšak pozbývají právních účinků vůči okruhu subjektů, v jejichž prospěch má 

neúčinnost působit. Takovými subjekty v insolvenčním řízení jsou věřitelé. Shodně pak 

taktéž platí, že majetková hodnota, která z dlužníkova majetku neúčinným jednáním 

ušla, náleží do majetkové podstaty a slouží tak k uspokojení věřitelů.98 Mezi obecnou 

neúčinností a zvláštní úpravou obsaženou v i.z. je řada rozdílů. V rámci úpadku lze tak 

např. odporovat určitým jednáním, která nejsou zahrnuta do skutkových podstat v rámci 

obecné úpravy. Rovněž aktivní legitimace k podání odpůrčí žaloby přísluší dle i.z. 

jinému subjektu. 

                                                 
94 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. října 2009, sp. zn. 30 Cdo 2585/2007. 
95 Srov. rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 6. března 1985, sp. zn. VIII ZR 123/84. 
96 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky (OGH) ze dne 9. března 2000. sp. zn. 

6 Ob 26/00t. 
97 PULKRÁBEK, Z. Op. cit. sub. 83. 
98 MÜLLEROVÁ, L. in HÁSOVÁ, Jiřina. Insolvenční zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014. Beckova edice komentované zákony, s. 770. 
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Odporovatelnost v je upravena v  ustanoveních § 235 – 241 i.z.. Stejně jako v obecné 

úpravě dle o.z. i insolvenční zákon upravuje jednotlivé skutkové podstaty, pasivní 

i aktivní legitimaci k žalobě, jakož i lhůty pro její podání. Insolvenční zákon upravuje 

celkem tři skutkové podstaty právních jednání dlužníků, kterým je možno odporovat. 

Jedná se o neúčinnost právních úkonů99 bez přiměřeného protiplnění100, neúčinnost 

zvýhodňujících právních úkonů101 a neúčinnost úmyslně zkracujících právních 

úkonů102. 

Aktivní legitimaci k podání žaloby nemají věřitelé, nýbrž výlučně jen insolvenční 

správce. Je tomu tak, poněvadž právě insolvenční správce by měl vyvinout veškeré úsilí 

k tomu, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře.103 Rovněž odborná literatura 

považuje tento důvod oprávnění pouze ve prospěch insolvenčního správce za stěžejní.104 

Pasivní legitimace přísluší osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění 

z neúčinného právního jednání do majetkové podstaty. Jedná se o osoby, v jejichž 

prospěch bylo neúčinné právní jednání učiněno nebo které z něho měly prospěch. Tato 

povinnost nepřechází na další nabyvatele těchto osob, s výjimkou jejich právních 

nástupců. V případě, že dané osoby již předmětem plnění nedisponují, mají povinnost 

poskytnout do majetkové podstaty rovnocennou náhradu.105 Povinnost vydat plnění 

do majetkové podstaty vzniká právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě 

vyhověno. 

Určitá jednání upravená i.z. jsou neúčinná ex lege. Jedná se například o úkony, 

které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených 

se zahájením insolvenčního řízení. Tyto jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim 

dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu.106 Podle § 246 

odst. 2 i.z. jsou v rámci konkursu neúčinné vůči věřitelům právní úkony dlužníka 

související s majetkovou podstatou učiněné poté, co oprávnění nakládat s ní přešlo 

                                                 
99 Insolvenční zákon nepřizpůsobil terminologii změnám obsaženým v o.z. a stále používá termín „právní 

úkon“ namísto „právního jednání“. 
100 § 240 i.z. 
101 § 241 i.z. 
102 § 242 i.z. 
103 § 36 odst. 1 i.z. 
104 MÜLLEROVÁ, L. in HÁSOVÁ J. Op. cit. sub. 98, s. 798. 
105 236 odst. 2 i.z. 
106 § 111 odst. 3 i.z. 
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na insolvenčního správce. V zákoně pak lze najít i příklady dalších forem neúčinnosti, 

a to neúčinnosti některých právních úkonů či jejich částí vůči insolvenčnímu správci, 

kdy správce není vázán některými typy ujednání. Jako příklad lze uvést zpeněžování 

majetkové podstaty ve smyslu § 283 odst. 1 i.z., podle něhož insolvenční správce není 

při zpeněžování omezen ujednáními, která brání úplatnému postoupení dlužníkových 

pohledávek, či ve smyslu § 284 odst. 2 i.z. není vázán smluvními předkupními právy. 

Judikatura rozlišuje povahu úkonů neúčinných ze zákona oproti úkonům neúčinným až 

následovně na základě odpůrčí žaloby. Tyto dvě formy neúčinnosti se liší tím, 

že neúčinnost na základě odporovatelnosti je založena rozhodnutím soudu, které má 

konstitutivní povahu, kdežto neúčinnost na základě zákona soud pouze deklaruje. 

Při neúčinnosti na základě odpůrčí žaloby lze příslušný majetek zahrnout do majetkové 

podstaty dlužníka (vzhledem ke konstitutivní povaze tohoto rozhodnutí) až po právní 

moci rozhodnutí o neúčinnosti.107 Naproti tomu plnění z právních úkonů neúčinných 

ze zákona zahrne správce do soupisu majetkové podstaty bez dalšího s tím, že se 

soupisu lze bránit užitím vylučovací žaloby.108 

Insolvenční zákon však preferuje neúčinnost právních úkonů na základě jejich 

odporovatelnosti (tedy na základě rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě insolvenčního 

správce). To vyjadřuje § 235 odst. 2 i.z., dle nějž se neúčinnost dlužníkových právních 

úkonů zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, 

kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům.109 Důvodová zpráva k i.z. však 

uvádí, že jako nevhodné bylo odmítnuto řešení, podle kterého by insolvenční správce 

byl oprávněn plnění z neúčinného právního úkonu sepsat do majetkové podstaty vždy 

až po právní moci rozhodnutí o neúčinnosti; tím by se totiž ve skutečnosti dosavadní 

neúčinnost ze zákona změnila (bez věcného opodstatnění takového kroku) v pouhou 

odporovatelnost.110 Proto i neúčinnost právních úkonů ze zákona má v dané právní 

úpravě své nezanedbatelné opodstatnění. Výčet úkonů neúčinných přímo ze zákona 

v i.z. i v o.z. je obsažen níže v textu. 

                                                 
107§ 235 odst. 2 i.z. 
108 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14. června 2012, sp. zn. 36 ICm 1696/2011. 
109 ŘEHÁČEK O., VRBA M.: K některým otázkám spojeným s neúčinností právních úkonů dle 

insolvenčního zákona. Právní rozhledy. 2013, č. 9, s. 305. 
110 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon). [online]. [cit. 2016-03-14]. Dostupné na https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygjpwi6q. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygjpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqga3f6mjygjpwi6q
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4.1. Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění 

Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník 

zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je 

podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se dlužník původně zavázal. 

Jedná se o skutkovou podstatu, která nevyžaduje úmysl dlužníka zkrátit své věřitele. 

Základní hledisko pro posouzení, zda ke zkrácení došlo či nikoli, je ekvivalence, 

přiměřenost či vyváženost vzájemných plnění ve vazbě na cenu obvyklou. Zároveň se 

uplatní i hledisko ekvivalence vzájemných plnění a z toho vyplývajícího zmenšení 

majetku dlužníka ve vazbě k celkové hodnotě majetku dlužníka.111 

V případě úkonů bez přiměřeného protiplnění jsou odporovatelná pouze ta právní 

jednání dlužníka, která byla učiněná v době, kdy již byl v úpadku, nebo ta, která k jeho 

úpadku vedla. Při posuzování otázky, zda byl dlužník v úpadku či nikoliv, je nutné vyjít 

z § 3 i.z. Vědomost kontrahenta dlužníka o dlužníkově finanční situaci je v daném 

případě irelevantní. Povědomí osoby, která měla z jednání prospěch, o tom, zda je 

dlužník v úpadku či zda toto jednání k úpadku vede, se tedy nevyžaduje; není 

rozhodující subjektivní, ale objektivní stránka věci.112 

Za situace, že dlužník učinil daný úkon ve prospěch osoby blízké nebo osoby, se kterou 

tvoří koncern113, platí vyvratitelná právní domněnka, že byl takový úkon učiněn již 

v době, kdy dlužník v úpadku byl. Důkazní břemeno při prokázání skutečnosti, 

že dlužník v úpadku v době učinění daného zkracujícího úkonu nebyl, pak leží na těchto 

osobách. Tato úprava je obdobná jako v případě neúčinných právních jednání mimo 

úpadek dlužníka, kdy osoba blízká musí prokazovat, že musela vědět o okolnostech, 

pro které by bylo možné právnímu jednání dlužníka odporovat.114 Pokud by takový 

úkon dlužníka vedl k jeho úpadku, pak bude prokázání skutečnosti, že v úpadku nebyl, 

                                                 
111 MÜLLEROVÁ, L. in HÁSOVÁ J. Op. cit. sub. 98, s. 808. 
112 MÜLLEROVÁ, L. in HÁSOVÁ J. Op. cit. sub. 98, s. 809. 
113 Koncernem se rozumí jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení jinou osobou nebo 

osobami tvořící s řídící osobou koncern dle § 79 odst. 1 ZOK. Jednotným řízením se pak rozumí vliv 

řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů 

v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek 

nebo činností v rámci podnikání koncernu. 
114 Viz kapitola 6.1.2. 
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pro danou osobu blízkou nebo osobu tvořící s dlužníkem koncern irelevantní, 

neboť i takový úkon bude způsobilý být odporován.  

Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 

třech letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké 

nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern. Takovému právnímu úkonu lze rovněž 

odporovat v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení v případě řízení 

ve prospěch jiné osoby. Dané lhůty jsou stejně jako v případě neúčinnosti dle o.z. 

prekluzivní. Lhůta pro podání odporu je delší v případě úkonů, které byly učiněny 

ve prospěch osob blízkých nebo osob tvořících s dlužníkem koncern, poněvadž jednání 

dlužníka je v takovém případě škodlivější a závažnější. Vychází se totiž z předpokladu, 

že na takové osoby bude dlužník svůj majetek nejpravděpodobněji převádět. 

Čtvrtý odstavec ustanovení upravujícího neúčinnost úkonů bez přiměřeného protiplnění 

upravuje jednání, která, ač mohou věřitele v uspokojení jeho pohledávky zkrátit, 

se za úkony bez přiměřeného protiplnění nepokládají. Jedná se o (i) plnění uložená 

právním předpisem, (ii) příležitostný dar v přiměřené výši, (iii) poskytnutí plnění, 

kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo (iv) právní úkon, o kterém dlužník se 

zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený 

prospěch. Poslední jmenované právní jednání vychází z předpokladu, že se nejednalo 

o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří 

s dlužníkem koncern. Zároveň pak musí platit, že osoba, v jejíž prospěch byl úkon 

učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že je dlužník v úpadku, nebo že by 

tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka. V případě jednání vyjmenovaných v bodech 

(i) – (iii) platí stejné jako u neúčinnosti dle bezúplatných prvních jednání upravených 

v § 591 o.z., jejichž vysvětlení je níže v textu115. U poslední skutkové podstaty jsou 

vyloučena jednání učiněná ve prospěch blízkých osob, nebo osob tvořících s dlužníkem 

koncern, opět vzhledem k vyšší míře škodlivosti jednání dlužníka v případě zkrácení 

věřitelů za pomoci takových kontrahentů.  

                                                 
115 Viz kapitola 6.1.1.2. 
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V případě ostatních osob, je v daném případě rozhodující jejich subjektivní stránka, 

tj. zda nemohly ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku nebo že by toto 

jednání mohlo vést k úpadku dlužníka.116 

Dle mého názoru je na osobě blízké nebo na osobě, která s dlužníkem tvoří koncern, 

aby prokázala, že tuto náležitou pečlivost vynaložila. Dovozuji to z úpravy 

odporovatelnosti v obč. zák. a judikatuře k odporovatelnosti mimo úpadek.117 K závěru, 

že důkazní břemeno v prokazování vynaložení náležité pečlivosti při odpůrčí žalobě 

v rámci úpadku leží na těchto osobách, došla i judikatura nižších soudních instancí.118 

Názor odborné literatury je v této otázce nicméně odlišný, když tvrdí, že důkazní 

břemeno spočívá na žalobci (tedy na insolvenčním správci).119 Podle tohoto Pouze 

insolvenční správce by tedy byl povinen prokázat, že osoba blízká nebo tvořící 

s dlužníkem koncern mohla při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku 

nebo že jeho jednání k úpadku vede.  

4.2. Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů 

Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému 

věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak 

náleželo v konkursu. 

Pro posouzení úkonů, které jsou pokládány za zvýhodňující, se uplatňují stejná pravidla 

jako v případě úkonů bez přiměřeného protiplnění, tedy to, že musí být učiněny během 

úpadku dlužníka nebo být jeho příčinou. Výjimkou z aplikace této úpravy jsou osoby 

blízké a osoby tvořící s dlužníkem koncern. 

Insolvenční zákon dále vyjmenovává jednání, která jsou obzvlášť znevýhodňující 

ve vztahu k ostatním věřitelům. Vzhledem k tomu, že výčet je demonstrativní, lze 

odporovat i jiným jednáním naplňujícím skutkové podstaty obsažené v dalších 

odstavcích ustanovení. Dlužník se těchto obzvlášť znevýhodňujících úkonů dopustí, 

jestliže splní dluh dříve, než se stal splatným, dohodne změnu nebo nahrazení závazku 

ve svůj neprospěch, promine svému dlužníku splnění dluhu nebo se jinak dohodne 

                                                 
116 MÜLLEROVÁ, L. in HÁSOVÁ J. Op. cit. sub. 98, s. 811. 
117 Viz kapitola 6.2.2. 
118 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. srpna 2015, sp. zn. 12 VSOL 16/2015. 
119 MÜLLEROVÁ, L. HÁSOVÁ J. Op. cit. sub. 98, s. 811. 
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anebo umožní zánik či nesplnění svého práva anebo poskytne svůj majetek k zajištění 

již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu 

zastavené věci hromadné. 

Skutková podstata plnění dluhu jakožto jednostranného právního jednání120 dlužníka, 

kterým může zvýhodňovat ostatní věřitele, slouží k tomu, aby nedocházelo k selekci 

vybraných věřitelů a jejich uspokojení na úkor věřitelů ostatních. 

V poslední skutkové podstatě týkající se zajištění již existujícího závazku lze spatřovat 

rozdíl oproti neúčinnosti právních jednání mimo konkurs. Jak již bylo řečeno výše, 

dosavadní judikatura k odporování jednáním dlužníků mimo konkurs vyžaduje 

zmenšení dlužníkova majetku, přičemž velmi restriktivní výklad do tohoto pojmu 

nezahrnuje jeho „znehodnocení“. 

Dle rozhodovací praxe k obecné odporovatelnosti například smlouva o zřízení 

zástavního práva není odporovatelným právním úkonem proto, že sama o sobě nevede 

ke zmenšení majetku dlužníka. Věřitel však mohl (a může i dle o.z.) za podmínek 

uvedených v ustanoveních obč. zák. odporovat právnímu úkonu, kterým zástavní věřitel 

uplatnil právo na uspokojení své pohledávky ze zástavy, k níž vzniklo zástavní právo 

na základě takové smlouvy o zřízení zástavního práva. Odporovat tedy lze právnímu 

úkonu, jímž zástavní věřitel uplatňuje právo na uspokojení pohledávky ze zástavy.121 

V poměrech insolvenčního zákona se však shora uvedené judikatorní závěry neprosadí. 

Důvodem je zejména, že i.z. výslovně určuje122, že zvýhodňujícím (a tudíž neúčinným 

a odporovatelným) právním úkonem je (mimo jiné) úkon, kterým dlužník poskytl svůj 

majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku 

změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. 

Jinými slovy, neúčinným a  odpůrčí žalobou napadnutelným je i právní úkon popsaný 

v ustanovení § 241 odst. 3 písm. d) i.z., aniž by (dosavadní) majetek dlužníka (zástava) 

fakticky opustil majetkovou podstatu dlužníka. Účelem této právní úpravy je i v tomto 

případě „navrátit“ zástavu do majetkové podstaty dlužníka, a to v tom smyslu, 

                                                 
120 Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. října 2010, sp. zn. 33 Cdo 

1598/2009. 
121 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 21 Cdo 2041/2012. 
122§ 241 odst. 3 písm. d) i.z. 
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že z výtěžku zpeněžení zástavy nebude uspokojen přednostně (popřípadě vzhledem 

k výši výtěžku zpeněžení „jen“) věřitel, jenž uplatnil právo na uspokojení ze zajištění, 

nýbrž obecně (nezajištění) věřitelé.123 To znamená, že věřitelé mohou po zahájení 

insolvenčního řízení zjistit, že jejich zajištěná pohledávka ve skutečnosti zajištěna není 

a v rámci řešení úpadku tedy nebude uspokojena prioritně.124 Vzhledem k tomu, 

že vyslovením neúčinnosti zástavní smlouvy není co do majetkové podstaty vracet (tak, 

jak to presumuje ustanovení § 236 i.z.), nabízí se otázka, jak postupovat dále. Poněvadž 

i.z. odpověď nedává, je nejpřiléhavější variantou obnovení původního právního stavu. 

To by znamenalo, že je-li právní jednání právně znehodnocující majetkovou podstatu 

vůči věřitelům neúčinné, pro účely insolvenčního řízení se na ně hledí, jako by 

nenastalo.125 

V případě, že dlužník za zřízení zajištění svého závazku obdrží současně přiměřenou 

protihodnotu, pak se o zvýhodňující a tudíž neúčinný právní úkon nejedná.126 Termín 

„přiměřená protihodnota“ je neurčitým právním pojmem a při jeho posuzování by mělo 

být přihlíženo zejména k tomu, do jaké míry budou i přes zřízení zajištění uspokojeni 

ostatní věřitelé, kteří zajištění nejsou. Jinými slovy, zda zřízení zajištění ovlivní míru 

uspokojení ostatních věřitelů a jakým způsobem. 

Zvýhodňování věřitelů není „sankcionováno“ pouze v rámci úpadkového řízení 

dlužníka, nýbrž rovněž pomocí trestněprávních předpisů. Konkrétně se bude jednat 

o trestný čin zvýhodnění věřitele dle § 223 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

(dále jen „TZ“), který, stejně jako institut neúčinnosti, cílí k ochraně majetkových práv 

a zájmů věřitelů. Potrestán bude dlužník, který je v úpadku a zmaří, byť i jen částečně, 

uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele. Předpokladem trestní 

odpovědnosti je způsobení škody nikoli malé, tedy škody ve výši nejméně 25 000 Kč127. 

Trestní sazba je stanovena do výše max. jednoho roku; jako alternativní trest může být 

uložen zákaz činnosti. Trestní sazby jsou vyšší v případě, že dlužník takovým jednáním 

způsobí vyšší škodu nebo v případě, že přivodí jiné osobě úpadek. Za předpokladu, 

                                                 
123 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. března 2014 sp. zn. ICdo 13/2012. 
124 Weinhold Legal: "Přiměřená protihodnota" při zřízení zajištění dluhu dlužníka, který je v úpadku. 

Legal Alert. 2014, č. 6. Dostupné z www.beck-online.cz. 
125 MÜLLEROVÁ, L. in HÁSOVÁ J. Op. cit. sub. 98, s. 819. 
126 § 241 odst. 5 a) i.z. 
127 § 138 odst. 1 TZ. 



28 

 

že dlužník způsobí škodu značnou (nejméně 500 000 Kč), zvyšuje se maximální trestní 

sazba až na tři roky. V případě, že způsobí škodu velkého rozsahu (nejméně 

5 000 000 Kč) nebo přivodí jinému úpadek, může být potrestán trestní sazbou v rozmezí 

dvou až osmi let. 

Zvýhodnění věřitele ve smyslu § 223 TZ nevyžaduje, aby byl daný věřitel zcela 

uspokojen na úkor ostatních věřitelů; postačí, jestliže od pachatele obdrží více, než by 

odpovídalo poměrnému a rovnoměrnému uspokojení všech věřitelů.128 Dlužník rovněž 

musí být v úpadku, tedy musí mít více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší třiceti 

dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit129. 

4.3. Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů 

Úmyslně zkracující jsou takové právní úkony, kterými dlužník úmyslně zkrátil 

uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem 

okolnostem musel být znám. Zároveň platí vyvratitelná právní domněnka, že u úmyslně 

zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, 

která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. Dané ustanovení 

i.z. se svým obsahem nejvíce blíží úpravě obsažené v o.z.130 V případě úpravy 

v insolvenčním zákoně však pětiletá lhůta znamená časový úsek před rozhodnutím 

o úpadku dlužníka, ve kterém musel dlužník zkracovací právní úkon vykonat, aby mu 

bylo možné odporovat. Prekluzivní lhůta pro podání odpůrčí žaloby je, stejně jako 

v případě ostatních skutkových podstat, jeden rok od rozhodnutí o úpadku dlužníka 

a pokud ji insolvenční správce v této lhůtě nepodá, odpůrčí nárok zanikne131. 

U této poslední skutkové podstaty je mimo skutečného zkrácení věřitelů rozhodující 

rovněž subjektivní stránka věci, neboť předpokladem naplnění této skutkové podstaty 

je, že dlužník přímo jednal v úmyslu zkrátit uspokojení věřitelů; právně nevýznamné je, 

jakým způsobem se tak stalo. Zároveň se vyžaduje, aby osobě, v jejíž prospěch bylo 

toto jednání učiněno, nebo která měla z tohoto jednání prospěch, byl úmysl dlužníka 

                                                 
128 PÚRY, F. in ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké 

komentáře, s. 2230. 
129 § 3 odst. 1 i.z. 
130 § 590 o.z. 
131 § 239 odst. 3 i.z. 
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zkrátit uspokojení věřitelů znám, nebo podle všech okolností o takovém úmyslu vědět 

musela.132 

4.4. Neúčinná právní jednání v rámci rakouského úpadkového 

práva 

Předpisem, který v rakouském právu upravuje úpadkové řízení a tedy rovněž 

odporovatelnost právních jednání v rámci úpadku dlužníka, je Spolkový zákon 

o insolvenčním řízení (dále jen „SZIŘ“), který ovšem představuje insolvenční řád 

vydaný císařským nařízením č. 337/1914 ř.z., tedy stejným předpisem jako byl vydán 

odpůrčí řád 1914. Struktura jednotlivých skutkových podstat je velmi podobná úpravě 

v i.z. (což není překvapivé vzhledem ke stejným historickým kořenům), nicméně 

rakouská právní úprava je na několika místech podrobnější, čímž umožňuje odporovat 

určitým právním jednáním dlužníka, kterým dle insolvenčního zákona odporovat nelze. 

Dle § 27 SZIŘ lze odporovat právním jednáním, která byla učiněna před zahájením 

insolvenčního řízení a která se týkají majetku dlužníka. SZIŘ dále obsahuje jednotlivé 

skutkové podstaty jednání dlužníka, kterým je možno odporovat tak, jako to činí česká 

úprava, přičemž důvody neúčinnosti jsou v porovnání s ustanoveními i.z. širší. 

Jako první skutkovou podstatu zmiňuje ZSIŘ úmyslná právní jednání133, nejspíše 

vzhledem k jejich největší závažnosti a společenské škodlivosti jednání dlužníka. 

V rámci úmyslných zkrácení věřitele lze odporovat všem jednáním dlužníka, 

která dlužník učinil během posledních deseti let (jak je patrné, lhůta je oproti české 

úpravě dvakrát delší) před zahájením úpadkového řízení, pokud byl druhé straně úmysl 

zkrátit věřitele znám. Dále pak takovým úmyslným jednáním za poslední dva roky před 

zahájením úpadkového řízení, pokud zkracující úmysl dlužníka musel být jeho 

kontrahentovi znám nebo pokud druhou stranou byla osoba dlužníkovi blízká, 

která o zkracovacím úmyslu věděla nebo musela vědět, přičemž její vědomost je 

presumována vyvratitelnou domněnkou. Dané ustanovení pak ve svém čtvrtém odstavci 

obsahuje úpravu zkracujících jednání z důvodu mrhání majetkem, kdy lze odporovat 

kupní nebo směnné smlouvě nebo smlouvě o dodávkách uzavřené během posledního 

                                                 
132 MÜLLEROVÁ, L. in HAASOVÁ J. Op. cit. sub. 98, s. 822. 
133 § 28 ZSIŘ. 
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roku před zahájením insolvenčního řízení, pokud druhá strana takové smlouvy 

rozpoznala nebo musela rozpoznat mrhání majetkem v neprospěch věřitelů. Znění je 

téměř totožné (s výjimkou smlouvy o dodávkách) se zněním dle § 590 o.z. 

Dále následují bezúplatná právní jednání a právní jednání bez přiměřeného protiplnění. 

Konstrukce je vlastně stejná jako v českém insolvenčním zákoně s malým rozdílem 

v jednáních, kterým je možno odporovat. Tato jednání musí být učiněna v posledních 

dvou letech před zahájením insolvenčního řízení. Výjimkami z těchto jednání jsou 

zákonem uložená plnění, běžné příležitostné dary nebo plnění v přiměřené výši 

poskytnutých k obecně prospěšným účelům nebo vyhovujícím ohledům slušnosti. ZSIŘ 

obsahuje ještě jednu výjimku, kterou insolvenční zákon neobsahuje. Rakouská právní 

úprava explicitně umožňuje vyslovit neúčinnost nabytí věcí dlužníka nařízením orgánu 

veřejné moci, pokud byla úplata poskytnuta z prostředků dlužníka. V případě, že byly 

tyto věci nabyty osobami dlužníku blízkými, platí domněnka, že úplata z prostředků 

dlužníka poskytnuta byla.134 

I rakouská úprava obsahuje možnost odporu proti zvýhodňujícím právním jednáním. 

Lze odporovat jednáním, kterými dlužník zajistil nebo uspokojil své věřitele. Takové 

jednání muselo být učiněno po vstupu dlužníka do platební neschopnosti, po podání 

návrhu na zahájení insolvenčního řízení nebo šedesát dnů před tím. Zároveň je 

vyžadováno, aby takové jednání věřitele dlužníka zvýhodnilo. V případě blízkých osob 

nelze odporovat zvýhodňujícím jednáním, pokud jim nebyl ani nemohl být znám úmysl 

zvýhodnit je oproti jiným věřitelům. Je rovněž možné podat odpůrčí žalobu 

i proti jiným osobám, než jsou dlužníkovi věřitelé nebo jeho osoby blízké, v jejichž 

prospěch bylo dané jednání učiněno, ovšem pouze za předpokladu, že jim 

znevýhodňující úmysl dlužníka byl nebo musel být znám. Věřitelé (resp. insolvenční 

správce) mají v rakouské úpravě těžší pozici z hlediska lhůty, kdy takové jednání musí 

být učiněno. Odporováno může být totiž jen znevýhodňujícím jednáním učiněným jeden 

rok před zahájením insolvenčního řízení. 

                                                 
134 SKŘIVÁNKOVÁ, K. Neúčinnost právních jednání dlužníka v rakouském insolvenčním právu. 

Konkursní noviny. [online]. [cit. 2016-03-20]. Dostupné na http://www.kn.cz/clanek/neucinnost-

pravnich-jednani-dluznika-v-rakouskem-insolvencnim-pravu. 

http://www.kn.cz/clanek/neucinnost-pravnich-jednani-dluznika-v-rakouskem-insolvencnim-pravu.
http://www.kn.cz/clanek/neucinnost-pravnich-jednani-dluznika-v-rakouskem-insolvencnim-pravu.
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Skutkovou podstatou a specifickým důvodem neúčinnosti právních jednání dlužníka 

v rakouské úpravě je „znalost druhé strany o platební neschopnosti.“135 Podle tohoto 

ustanovení lze odporovat právním jednáním dlužníka učiněným po vzniku platební 

neschopnosti dlužníka nebo po podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení. 

Odporovat je možné vůči blízkým osobám dlužníka, které těmito jednáními získaly 

zajištění nebo uspokojení své konkursní pohledávky, a všem právním jednáním 

dlužníka a osob blízkých znevýhodňujícím věřitele. Výjimkou je pak situace, kdy osoby 

blízké o platební neschopnosti dlužníka nebo podání insolvenčního návrhu nevěděly, 

ani vědět nemohly, a u jinak znevýhodňujících úkonů nebyl vznik nevýhody pro ostatní 

věřitele objektivně předvídatelný.136 Stejně tak lze odporovat výše zmíněným jednáním, 

jestliže byla učiněna ve prospěch jiného konkursního věřitele a druhá strana o platební 

neschopnosti nebo o možnosti podání insolvenčního návrhu věděla nebo musela vědět. 

Daným právním jednáním lze odporovat, i pokud byla učiněna vůči osobám, 

které nejsou dlužníkovi blízké nebo se nejedná o insolvenční věřitele dlužníka. 

Předpokladem tohoto postupu je, že druhá strana věděla nebo musela vědět 

o dlužníkově platební neschopnosti či podání insolvenčního návrhu a zároveň bylo 

možné objektivně předvídat zkrácení majetkové podstaty – typické jsou situace, kdy byl 

předložen zjevně nevhodný koncept reorganizace137. Možnost odporování těmto 

jednáním je omezena lhůtou šesti měsíců před zahájením insolvenčního řízení přičemž 

jednáním učiněným dříve odporovat nelze. 

Ustanovení § 36 ZSIŘ výslovně umožňuje odporovat i právním jednáním, která dlužník 

učinil omisivně (opomenutím). Aby byl naplněn předpoklad odporovatelnosti, musí mít 

opomenutí dlužníka jeden ze dvou možných následků (tedy neuplatní se kumulativně). 

Prvním předpokladem je, že dlužník daným omisivním jednáním pozbude právo, 

a druhým pak, že v důsledku tohoto opomenutí byly vůči němu založeny, získány nebo 

zajištěny majetkoprávní nároky (tedy například nepodá odpor proti vydání platebního 

rozkazu). Explicitně je uvedeno nepřihlášení se k dědictví. 

                                                 
135 V němčině „Anfechtung wegen Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit“ - § 31 ZSIŘ. 
136 SKŘIVÁNKOVÁ, Op. cit. sub. 134. 
137 SKŘIVÁNKOVÁ, K. Neúčinnost právních jednání dlužníka v rakouském insolvenčním právu. 

Konkursní noviny. Op. cit. sub. 134. 



32 

 

Stejně jako v české úpravě je aktivně legitimovanou osobou k podání odpůrčí žaloby 

insolvenční správce. Odpůrčí žaloby podané věřiteli před zahájením insolvenčního 

řízení se přerušují a insolvenční správce si může vybrat, zda nastoupí namísto věřitele, 

nebo svůj vstup do řízení odmítne (pak se řízení vede jen ve věci nákladů řízení). 

To samé se uplatní i u výkonu rozhodnutí (resp. exekuci) na základě exekučních titulů, 

které byly věřitelům přiznány v rámci řízení o odpůrčí žalobě. 

Následující ustanovení již upravují procesní aspekty řízení o neúčinnosti. V § 37 ZSIŘ 

jsou vyjmenovány osoby, které jsou k odpůrčí žalobě pasivně legitimované. Jedná se 

o osoby, které odporovatelným jednáním dlužníka získaly prospěch, a rovněž o dědice 

zůstavitele, vůči němuž správce důvodně uplatnil odporovatelnost. Jiní právní nástupci 

jsou pasivně legitimováni jen v případě, že (i) jim byly nebo musely být známy 

okolnosti zakládající odpůrčí právo, (ii) jimi nabytý prospěch se zakládá 

na bezúplatném plnění ve prospěch jejich právního předchůdce nebo (iii) se jedná 

o osobu dlužníku blízkou (s výjimkou, že jí v době nabytí prospěchu nebyly ani 

nemohly být známy okolnosti odůvodňující odpůrčí právo vůči jejímu právnímu 

předchůdci).138 Prekluzivní lhůta pro podání odpůrčí žaloby (nebo námitky) činí jeden 

rok počínaje zahájením insolvenčního řízení a podává se insolvenčnímu soudu. 

4.5. Neúčinná právní jednání v rámci německého úpadkového 

práva 

Úpadkové právo je v Německu upraveno ve třetí části, ustanovení § 129 – 147, 

Spolkového zákona č. BGBl. I S. 2866 ze dne 5. 10. 1994, insolvenční řád139(dále jen 

„IŘ“). Úvodní ustanovení vymezuje aktivně legitimovanou osobu k podání odpůrčí 

žaloby – insolvenčního správce – a dále jednání, kterým je možno odporovat. 

Odporovatelná jsou jednání, která byla učiněna před zahájením insolvenčního řízení 

a která zároveň poškozují insolvenční věřitele. Omisivní právní jednání jsou 

komisivním v tomto případě postavena naroveň.140  

Německá úprava se od úpravy rakouské a české příliš neliší. Rovněž obsahuje 

standardní důvody neúčinnosti právních jednání, jako jsou zvýhodnění a znevýhodnění 

                                                 
138 Tamtéž. 
139 V němčině Insolvenzordnung. 
140 § 129 IŘ. 
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určitých osob nebo jejich zkrácení. Právo podat odpůrčí žalobu náleží insolvenčnímu 

správci a promlčení jejího podání upravuje německý občanský zákoník, který stanoví 

tříletou promlčení lhůtu. I v případě, že je nárok na podání odpůrčí žaloby promlčen, je 

insolvenční správce oprávněn odmítnout poskytnutí plnění, které se zakládá právním 

jednáním, jež je způsobilé odporu.141 

Pasivně legitimovaná je osoba, která nabyla z právního jednání dlužníka prospěch, 

jakož i její dědicové a univerzální právní nástupci. Zvláštní právní nástupci jsou pasivně 

legitimování za předpokladu, že jim byly známy okolnosti odůvodňující neúčinnost 

nabytí jeho právním předchůdcem. V případě, že tímto zvláštním nástupcem je osoba 

blízká, zákon znalost o těchto okolnostech nevyžaduje. Rovněž je zvláštní právní 

nástupce legitimován, pokud majetkovou hodnotu nabyl bezúplatně. 

Německá právní úprava se odlišuje v rozlišování tzv. odpovídající142 a neodpovídající143 

úhrady. Dle IŘ lze odporovat jednáním, jimiž byla poskytnuta odpovídající 

i neodpovídající úhrada za níže uvedených předpokladů. Odpovídající úhrada v daném 

případě znamená, že dlužník věřiteli poskytl zajištění nebo uspokojení, a to ve formě 

a v čase, kdy měl na takové zajištění nebo uspokojení věřitel nárok.144 Právní jednání, 

kterým bylo poskytnuto zajištění nebo uspokojení věřitele, může být rovněž provedeno 

třetí osobou, a to i proti vůli dlužníka. 

I takovým právním jednáním může být odporováno, jestliže k nim došlo nejpozději tři 

měsíce před tím, než byl podán návrh na zahájení úpadku a dlužník byl v daném 

okamžiku již v platební neschopnosti. Věřitel rovněž o situaci dlužníka musel vědět. 

Pokud takové jednání bylo učiněno po podání návrhu, vyžaduje se pro úspěšný odpor 

vědomost věřitele o podání insolvenčního návrhu nebo o platební neschopnosti 

dlužníka. Pro naplnění podmínky povědomí o dlužníkově platební neschopnosti 

nebo podání insolvenčního návrhu postačuje, pokud dané osobě byly známé okolnosti, 

jež přesvědčivě poukazují na platební neschopnost, či podání insolvenčního návrhu. 

U osob dlužníkovi blízkých se v okamžiku, kdy bylo předmětné právní jednání učiněno, 

                                                 
141 § 146 IŘ. 
142 „Kongruente Deckung“ - § 130 IŘ. 
143 „Inkongruente Deckung“ - § 131 IŘ. 
144 Rozhodnutí Spolkového soudního dvora (BGH) ze dne 7. března 2002, sp.zn. IX ZR 223/01. 
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takové povědomí presumuje145 (resp. jedná se o vyvratitelnou domněnku). Odporovat 

nelze pouze právnímu jednání, jímž byla poskytnuta finanční záruka podle zákona 

o poskytování úvěrů146.147 

Neodpovídající úhrada se od úhrady odpovídající liší ve skutečnosti, že věřitel na dané 

zajištění nebo plnění neměl nárok buď v době jejich uskutečnění, nebo vůbec. Dané 

jednání musí být rovněž učiněno nejpozději tři měsíce před podáním insolvenčního 

návrhu. Pokud je však takové jednání učiněno nejpozději měsíc před podáním 

insolvenčního návrhu, nepřihlíží se k subjektivní stránce jednání věřitele, a taktéž se 

nevyžaduje, aby byl dlužník v platební neschopnosti. V případě, že je zajištění 

nebo plnění věřiteli poskytnuto během druhého měsíce před podáním insolvenčního 

návrhu, pak se rovněž nevyžaduje vědomost věřitele o situaci dlužníka, nicméně je již 

třeba, aby se dlužník v platební neschopnosti nacházel. Rovněž je nezbytná vědomost 

věřitele o tom, že dané jednání znevýhodňuje ostatní insolvenční věřitele dlužníka. 

Pro naplnění podmínky vědomosti o okolnostech nutných pro neúčinnost takového 

jednání se uplatní to samé jako v případě jednání poskytujících odpovídající úhradu.  

Další skupinou jednání, kterou německé insolvenční právo v rámci odporovatelnosti 

od ostatních odlišuje, jsou taková jednání dlužníka, kterými své insolvenční věřitele 

přímo znevýhodňuje.148 Taková jednání musí být učiněna tři měsíce před podáním 

návrhu na zahájení insolvence, přičemž dlužník se již nacházel v platební neschopnosti, 

o které strana, se kterou jednal, věděla. Dle tohoto ustanovení je rovněž možné 

odporovat jednáním učiněným po podání insolvenčního návrhu, ovšem vyžaduje se, 

aby kontrahent dlužníka věděl o jeho podání nebo o dlužníkově platební neschopnosti. 

Za jednání podle § 132 IŘ se pokládají rovněž události, kdy dlužník své právo ztratil 

nebo ho nemohl uplatnit, nebo pokud je vůči němu nabyt nebo uplatněn majetkoprávní 

nárok. Dle daného ustanovení se i v těchto případech použije § 130 odst. 2 a 3 IŘ, 

týkající se vyvratitelné domněnky povědomí osob blízkých dlužníka o jeho platební 

neschopnosti nebo o podání insolvenčního návrhu. 

                                                 
145 § 130 odst. 3 IŘ. 
146 Spolkový zákon ze dne 9. září 1998 č. BGBl. I S. 2776, Kreditwesengesetz. 
147 SKŘIVÁNKOVÁ, K. Neúčinnost právních jednání dlužníka v německém insolvenčním právu. 

Konkursní noviny. Dostupné na http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/neucinnost-pravnich-jednani-

dluznika-v-nemeckem-insolvencnim-pravu. 
148 § 132 IŘ. 

http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/neucinnost-pravnich-jednani-dluznika-v-nemeckem-insolvencnim-pravu
http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/neucinnost-pravnich-jednani-dluznika-v-nemeckem-insolvencnim-pravu
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IŘ stejně jako český insolvenční zákon upravuje odporovatelnost úmyslně zkracujících 

právních jednání. Německá úprava však věřitelům (resp. insolvenčnímu správci) 

přiznává delší lhůtu pro podání odpůrčí žaloby, která oproti pětileté lhůtě v i.z. činí dle 

německého práva deset let. Dle § 133 IŘ je možné ve výše zmíněné lhůtě odporovat 

jednáním dlužníka před i po podání insolvenčního návrhu za předpokladu, že dlužník 

jednal v úmyslu znevýhodnit své věřitele a strana, se kterou jednal, o daném úmyslu 

věděla. Pokud je prokázáno, že kontrahent věděl o situaci dlužníka (hrozící platební 

neschopnost) a znevýhodnění jeho věřitelů, pak se jeho vědomost o tom, že dlužník 

takový úmysl měl, presumuje.149 

Speciální úpravu obsahuje IŘ u úplatných smluv uzavřených mezi dlužníkem a osobou 

jemu blízkou, které úmyslně znevýhodňují insolvenční věřitele. Zde je lhůta pro podání 

odpůrčí žaloby zkrácena pouze na dva roky před podáním insolvenčního návrhu (resp. 

daná smlouva nesmí být uzavřena dříve než 2 roky před podáním insolvenčního návrhu) 

a její podání je vyloučeno, pokud úmysl dlužníka znevýhodnit insolvenční věřitele 

druhé straně znám nebyl.150 

Stejně jako česká úprava151 obsahuje i německé insolvenční právo možnost odporovat 

jednáním bez přiměřeného protiplnění. Obdobně jako v předchozím ustanovení 

týkajícím se úmyslně zkracovacích právních jednání je lhůta pro podání dle IŘ delší. 

Insolvenční zákon obsahuje dvě lhůty pro podání žaloby – tříletou v případě, 

že kontrahentem dlužníka byla osoba blízká nebo osoba tvořící s dlužníkem koncern, 

a jednoroční lhůtu pro ostatní případy. Německý IŘ obsahuje jednotnou lhůtu čtyř let 

pro podání žaloby bez zřetele k tomu, s kým dlužník jednal. Přímo v IŘ je dále uvedeno, 

že z možnosti odporu jsou vyloučeny příležitostné dary nízké hodnoty, neboť taková 

darování se za jednání bez přiměřeného protiplnění nepovažují. 

V následujícím ustanovení obsahuje IŘ skutkovou podstatu v insolvenčním zákoně 

neupravenou. Dle § 135 IŘ je možné odporovat jednáním, (i) kterými bylo společníkovi 

dlužníka v rámci posledních deseti let před nebo po podání insolvenčního návrhu 

poskytnuto zajištění, nebo (ii) v posledním roce před podáním insolvenčního návrhu 

                                                 
149 § 133 odst. 1 IŘ. 
150 § 133 odst. 2 IŘ. 
151 § 240 i.z. 
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nebo po jeho podání poskytnuto uspokojení jeho pohledávky na zaručené vrácení jeho 

půjčky.152 

IŘ upravuje i neúčinnost právních jednání v rámci tiché společnosti153. Za neúčinná 

mohou být prohlášena taková jednání, jimiž byl tichému společníku částečně nebo zcela 

vrácen jeho vklad. Ovšem tou pouze za předpokladu, že daná dohoda o vrácení vkladu 

byla uzavřena během posledního roku před podáním insolvenčního návrhu na majetek 

osoby, která závod, jež je předmětem tiché společnosti, vlastní. Užití odpůrčí žaloby 

nevylučuje ani situace, kdy se dohodou o vrácení vkladu tichá společnost zruší. 

Pro vyjasnění okamžiku učinění právního jednání obsahuje IŘ ustanovení § 140. 

Zpravidla se jedná o den, kdy nastaly právní účinky daného právního jednání. Pokud jde 

o jednání, která se zapisují do veřejných rejstříků, je nutné, aby byly splněny 

předpoklady pro nabytí účinnosti a zároveň byl podán návrh na zápis takového jednání 

do veřejného rejstříku. V případě, že je jednání podmíněné, pak se k takové podmínce 

nepřihlíží.154 

5. Zákonná neúčinnost právních jednání 

V případě určitých jednání se nevyžaduje pro prohlášení jejich neúčinnosti užití odpůrčí 

žaloby, neboť jsou neúčinná ex lege. Pro neúčinnost takových jednání postačí, když je 

naplněna daná skutková podstata, a poté již není potřeba, aby jiná osoba takovému 

jednání odporovala. Ustanovení prohlašující určitá jednání za neúčinná bez nutnosti 

podání odpůrčí žaloby jsou obsažena v o.z. i v insolvenčním zákoně. 

5.1. Neúčinnost ex lege dle o.z. 

Zákonnou neúčinnost je možné v o.z. nalézt v ustanovení upravujícím smlouvu 

o manželském majetkovém režimu.155 Jedná se o speciální typ smlouvy uzavíraný buď 

mezi snoubenci, anebo mezi manželi (jiné subjekty daný typ smlouvy uzavřít 

nemohou), kterou si strany mohou dohodnout majetkový režim odlišný od zákonného 

                                                 
152 SKŘIVÁNKOVÁ, K. Op. cit. sub. 147. 
153 § 136 IŘ. 
154 SKŘIVÁNKOVÁ, K. Op. cit. sub. 147. 
155 Srov. § 719 o.z. 
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režimu, tj. režim odlišný od společného jmění manželů. Jelikož dané ujednání slouží 

pouze pro úpravu majetkového režimu mezi těmito dvěma osobami, nesmí se taková 

dohoda svým obsahem dotknout práv třetích osob, pokud s tím tyto osoby nesouhlasí. 

V případě, že dojde k situaci, kdy je dohodou do práv třetích osob zasaženo a zároveň 

od této osoby nebo osob nebyl k jejímu uzavření získán souhlas, je uzavření této dohody 

vůči třetím osobám neúčinné. Pro subjekty, které smlouvu uzavřely, však dané smluvní 

ujednání o jejich manželském majetkovém režimu zůstává platné. 

Limity sjednání modifikační smlouvy se netýkají pouze jejího obsahu, nýbrž zákon 

rovněž hovoří o jejím účelu, kterým by mohla být dotčena práva třetích osob. Zvolená 

formulace umožňuje postihnout případy, kdy takový zásah do postavení třetích osob 

vyplývá jednoznačně z obsahu smlouvy, stejně jako situace, kdy smluvní ujednání, byť 

možná zastřeně, k takovým důsledkům směřuje svým účelem. Zákonem není 

vyžadováno porušení takových práv, ale pouhé dotčení, tedy například i znesnadnění 

jejich výkonu či jejich výkon se zvýšenými náklady.156 

Dalším ustanovením upravujícím neúčinnost jednání ex lege je ust. § 1654 odst. 2 o.z., 

které hovoří o neúčinnosti dohody mezi nepominutelným dědicem a dědici ze závěti 

nebo z dědické smlouvy. Nepominutelný dědic nemá ze zákona právo na podíl 

z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu. 

Nepominutelný dědic se tedy nachází v pozici věřitele, který má pohledávku vůči 

dědicům a odkazovníkům. Výše uvedené osoby si mohou v rámci dědického řízení 

ujednat, že namísto zaplacení bude nepominutelnému dědici vydána z pozůstalosti 

určitá věc. Pokud by však takové vydání znamenalo zkrácení práv dalších věřitelů (tedy 

věřitelů dědiců a odkazovníků a zůstavitele), pak by dané jednání bylo vůči nim 

ze zákona neúčinné. Neměli by být poškozeni ani ostatní nepominutelní dědici 

například tím, že by někteří z nich byli upřednostňováni při výplatě povinného dílu 

na úkor druhých, a to ani při peněžním plnění. Taktéž by neměli být poškozeni 

ani věřitelé zůstavitele. Obecně každé vydání věci z pozůstalosti nepominutelnému 

dědici může věřitele zůstavitele poškodit v tom, že ztrácí možnost uspokojit své 

pohledávky při případné exekuci z vydané věci, a proto je nejvhodnější dohodnout výše 

                                                 
156 PSUTKA, J. In HRUŠÁKOVÁ, Milana. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2014. Velké komentáře, s. 239. 
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uvedené tehdy, když zůstavitel nemá věřitele, případně pokud již byly jejich pohledávky 

uspokojeny.157 

Dalším příkladem neúčinnosti ze zákona v o.z. je neúčinnost překvapivé klauzule 

v obchodních podmínkách, kterou druhá strana nemohla rozumně očekávat. 

Jako překvapivou lze posoudit klauzuli, která upravuje otázku, jež se běžně v daném 

typu smluv při daném typu transakcí neřeší: otázku zcela nesouvisející, nebo otázku sice 

související, ale obvykle neřešenou, jakou jsou například v některých (nikoli však 

ve všech) případech rozhodčí či prorogační doložky. Dále bude překvapivou klauzule, 

která sice řeší otázku očekávatelnou, ale řeší otázku neočekávaným způsobem, 

nejčastěji nevýhodně pro přistupující stranu.158 

5.2. Neúčinnost ex lege dle insolvenčního zákona 

Dle insolvenčního zákona jsou přímo ze zákona vůči věřitelům neúčinné takové právní 

úkony dlužníka, které činil v rozporu s omezeními (nakládání s majetkovou podstatou 

a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny 

ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho, nikoli zanedbatelné, 

zmenšení) stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního 

řízení.159 Že se v daném případě jedná o neúčinnost ex lege, dovodil Vrchní soud 

v Praze, když stanovil, že: „neúčinnost dlužníkových právních úkonů učiněných 

v rozporu s těmito omezeními (§111 odst. 1 i.z.) (a s ním spojený důvod k soupisu 

předmětu dlužníkova plnění do podstaty) není založena teprve úspěšným odporem 

insolvenčního správce, ale nastává ze zákona160. 

Dále jsou ze zákona neúčinné právní úkony dlužníka, které souvisí s majetkovou 

podstatou poté, co byl prohlášen konkurz na majetek dlužníka a na insolvenčního 

správce přešlo oprávnění s majetkovou podstatou nakládat.161  

                                                 
157 ŠEŠINA, M. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), svazek IV. s. 386. 
158 PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Občanský zákoník: 

komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), svazek V. s. 75. 
159 § 111 odst. 3 i.z. 
160 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 30. října 2008, sp. zn. VSPH 170/2008-B-17. 
161 § 246 odst. 2 i.z. 
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Dle § 248 odst. 2 i.z. jsou neúčinná rovněž práva na uspokojení ze zajištění, která se 

týkají majetkové podstaty a která dlužníkovi věřitelé získali poté, co nastaly účinky 

spojené se zahájením insolvenčního řízení. Výše uvedené se neuplatní, pokud jde 

o zajištění splnění smluv uzavřených pro udržení nebo obnovení provozu závodu, 

který je součástí majetkové podstaty (smlouvy o úvěru a smlouvy obdobné, jakož 

i smlouvy na dodávky energií a surovin), a pokud jde o pohledávky na náhradu škody 

nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo o pohledávky na vydání 

bezdůvodného obohacení získaného trestným činem. 

Posledním příkladem neúčinnosti ex lege zakotvené v insolvenčním zákoně je 

neúčinnost věcných břemen zatěžující majetkovou podstatu, která vznikla za nápadně 

nevýhodných podmínek poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního 

řízení. Taková věcná břemena se stávají neúčinnými prohlášením konkursu. V daném 

insolvenčním řízení nelze práva z takového věcného břemene vykonávat. 

6. Změny v odpůrčím právu po rekodifikaci z pohledu 

věřitele 

6.1. Změny ve prospěch věřitele 

V následující kapitole bude pojednáno o změnách mezi úpravou relativní neúčinnosti 

dle o.z. a úpravou odporovatelnosti dle obč. zák., které věřiteli buď usnadňují jeho 

procesní postavení v případném sporu nebo ho jiným způsobem zvýhodňují. 

6.1.1. Rozšíření skutkových podstat 

Jak již bylo uvedeno výše, v o.z. došlo k rozšíření ze dvou na pět skutkových podstat 

týkajících se relativní neúčinnosti. 

První skutková podstata s nejdelší lhůtou k podání odpůrčí žaloby umožňuje věřiteli 

dovolat se neúčinnosti právního jednání, které dlužník učinil v posledních pěti letech 

v úmyslu zkrátit své věřitele, byl-li takový úmysl druhé straně znám.162 V tomto případě 

osoba, která s dlužníkem jedná, musí jednat vědomě nedbale, tedy je postačující, 

                                                 
162 Srov. § 590 odst. 1, písm. a) o.z. 
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že odpůrce nabyl prospěch při vědomosti, že jednání dlužníka může poškodit jeho 

věřitele. Pokud by odpůrce měl úmysl (byť nepřímý) věřitele zkrátit, jednalo by se 

o relativní nebo absolutní neplatnost daného jednání pro rozpor s dobrými mravy 

a relativní neúčinnost by zde nepřicházela v úvahu.163 Pro určení, zda by se jednalo 

o relativní nebo absolutní neplatnost, je nutné posoudit míru intenzity rozporu daného 

právního jednání s dobrými mravy. V případě, že by se právní jednání příčilo dobrým 

mravům, jednalo by se o neplatnost relativní.164 Pokud by se právní jednání příčilo 

dobrým mravům zjevně, jednalo by se o neplatnost absolutní.165 Tato skutková podstata 

se od úpravy v obč. zák. liší tím, že je nutné prokázání znalosti odpůrce o záměru 

dlužníka a nikoli pouze fakt, že o jeho úmyslu měl a mohl vědět. 

Druhá skutková podstata zůstala obsahově, až na zkrácení lhůty pro podání odpůrčí 

žaloby, ve srovnání s úpravou v obč. zák. beze změny. Věřitel může v tomto případě 

odporovat právním jednáním, kterými dlužník v posledních dvou letech zkrátil své 

věřitele, musel-li být druhé straně znám dlužníkův úmysl věřitele zkrátit. Vychází 

se tedy z nevědomé nedbalosti odpůrce, kdy měl a mohl v dlužníkově jednání poznat, 

že zkracuje své věřitele. Odpůrci však nelze přičítat objektivní nemožnost dozvědět se 

o dlužníkově úmyslu zkrátit věřitele, a to zejména s ohledem na důraz o.z. na ochranu 

práv nabytých v dobré víře.166 Břemeno důkazní zde opět leží na žalobci, 

který pro úspěšné určení neúčinnosti právního jednání dlužníka musí dokázat objektivní 

možnost odpůrce seznat úmysl dlužníka zkrátit věřitele. 

6.1.1.1. Mrhání majetkem 

Nová skutková podstata oproti úpravě v § 42a obč. zák. stanoví možnost věřitele 

domoci se neúčinnosti kupní nebo směnné smlouvy uzavřené v posledním roce, 

musela-li druhá strana poznat v dlužníkově jednání mrhání majetkem, kterým je 

dlužníkův věřitel zkracován. 

Věřitel má pro podání odpůrčí žaloby pouze jednoroční lhůtu, jejíž délka směřuje 

k ochraně právní jistoty a práv nabytých v dobré víře.167 Významným rozdílem 

                                                 
163 PULKRÁBEK, Zdeněk. Op. cit. sub. 3. 
164 Srov. § 580 o.z. 
165 Srov. § 588 o.z. 
166 Srov. § 7 o.z. 
167 LEBEDA, Martin. in LAVICKÝ, P. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2014, xx, 2380 s. Velké komentáře, s. 2143. 
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oproti skutkovým podstatám uvedeným výše je fakt, že v tomto případě dlužník ani 

nemusí mít úmysl věřitele zkrátit. Postačí, že si bude počínat natolik lehkomyslně, 

že svým majetkem bude mrhat. Výklad pojmu „mrhání majetkem“ bude předmětem 

soudního posouzení. Dle mého názoru je zde vhodné užít judikaturu prvorepublikovou. 

Ta pro určení, že dlužník mrhá majetkem a zkracuje tím své věřitele, vyžadovala 

prokázání objektivní a subjektivní stránky takového jednání. Objektivní stránka 

spočívala v nepoměru mezi vzájemným plněním, subjektivní potom v lehkomyslném 

počínání dlužníka. Samotné mrhání majetkem pak bylo chápáno jako lehkomyslné 

zcizování dlužníkova majetku pod cenou.168 

Opět se nevyžaduje znalost druhé strany o mrhání majetkem dlužníka, nýbrž je nutné, 

aby z okolností daného případu jasně vyplynulo, že dlužník majetkem mrhal a druhá 

strana toto mrhání v dlužníkově jednání mohla poznat. Jednoroční lhůta pro podání 

odpůrčí žaloby je prekluzivní a nárok věřitele na podání žaloby uplynutím této lhůty 

zaniká. Je důležité poznamenat, že v případě této skutkové podstaty není důležité, 

s jakou osobou dlužník smlouvu kupní nebo směnnou uzavřel (může to být např. i osoba 

blízká). 

6.1.1.2. Bezúplatná právní jednání 

Další novinkou s relativně širokým prostorem pro interpretaci je možnost dovolat se 

neúčinnosti bezúplatného právního jednání dlužníka, které učinil v posledních dvou 

letech. Bezúplatná jsou zejména ta jednání, na základě kterých se osobě poskytující 

majetkové plnění nedostane žádného protiplnění. Jinými slovy bezúplatností rozumíme 

absenci jakéhokoli protiplnění, jež by mělo majetkový dopad.169 Pro účely ochrany 

věřitele je však nutné pojem bezúplatná právní jednání vykládat extenzivně. Proto by 

i v případě, že dojde k protiplnění, měl být zkoumán úmysl stran a poměr mezi těmito 

plněními. Jinak řečeno, měly by být zkoumány objektivní hodnotové relace mezi 

plněním dlužníka a protiplněním příjemce, zejména s přihlédnutím k tomu, že není 

vyžadována dohoda ohledně bezúplatnosti.170 

                                                 
168 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, Rv II 527/29, [Vážný 9986]. 
169 ELISCHER, David. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Občanský zákoník: komentář. Svazek 

V. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, xxxii, s. 624. 
170 Srov. TICHÝ, Luboš in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Občanský zákoník: komentář. Svazek 

I. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, lxv, s. 1504. 
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K vysoce širokému výkladu bezúplatných jednání došla soudní praxe rakouská. Právě 

hodnotové relace mezi plněními a jejich vzájemná souvislost je jedním z měřítek 

posuzování úplatnosti či bezúplatnosti dle rakouských soudů.171 V této souvislosti je 

rovněž nutné zkoumat vůli a úmysl odpůrce a dlužníka.172 

Stejně jako v předchozí skutkové podstatě i u bezúplatných právních jednání absentuje 

požadavek na úmysl dlužníka. Výrazný rozdíl lze však spatřovat v tom, že ani na straně 

osoby jednající s dlužníkem se nevyžaduje žádné zavinění, a to ani ve formě nevědomé 

nedbalosti. Klíčová je pouze bezúplatnost daného právního jednání, poněvadž 

bezúplatná právní jednání dlužníka mohou být častěji motivována zkracujícím jednáním 

proti věřiteli173 a na dobytnost věřitelovy pohledávky mít největší vliv. Ovšem 

v případě, že věřitel unese důkazní břemeno při prokazování úmyslu dlužníka a znalosti 

druhé strany o tomto úmyslu i v případě bezúplatných právních jednání, může těmto 

jednáním odporovat v pětileté lhůtě od jejich učinění dle § 590 odst. 1 písm. a) o.z. 

Existují však čtyři výjimky, kdy věřitel bezúplatná jednání dlužníka napadnout nemůže. 

Prvním důvodem jsou taková bezúplatná poskytnutí, jimiž dlužník plní svou zákonem 

uloženou povinnost. Bude se jednat například o výživné (ať již je stanovené soudem 

nebo plněné dobrovolně podle zákonného ustanovení). V takových případech bude 

nutné posoudit, zda výživné není nápadně vysoké a nelze v něm spatřovat úmysl 

dlužníka zkrátit věřitele v uspokojení pohledávky.174 Dále se může jednat o daně, cla, 

poplatky, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění či jiné jim podobné povinné platby.175 

Odporovat nebude možné dále takovým bezúplatným jednáním, která představují 

obvyklé příležitostné dary. Obvyklost daru je nutné posuzovat se zřetelem k příležitosti, 

při níž je poskytován. Nejčastěji se bude jednat o darování spojená s různými 

slavnostmi, obřady a rodinnými událostmi, jako jsou například narozeniny, svatba, atp. 

                                                 
171 Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky (OGH) ze dne 23. února 1993, sp. zn 4 

Ob 507/93. 
172 Rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky (OGH) ze dne 5. července 2001, sp. zn 6 

Ob 1/01t. 
173 TICHÝ, Luboš in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Op. cit. sub. 170. 
174 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Op. cit. sub. 1, s. 175. 
175 HÁSOVÁ, Jiřina in HÁSOVÁ, J. Op. cit. sub. 98, s. 807. 
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Přiměřenost daru bude záviset zejména na majetkových poměrech dlužníka 

a konkrétních okolnostech darování.176 

Další vyloučenou skupinou bezúplatných jednání jsou taková jednání, kdy dlužník činí 

věnování v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel. Výklad pojmu „veřejně 

prospěšný účel“ by neměl být příliš problematický, nicméně pojem „v přiměřené výši“, 

již tak jednoznačný není. Při jeho posuzování se přihlédne především k majetkovým 

a výdělkovým poměrům dlužníka.177 Dále bude otázkou, zda se přiměřená výše posoudí 

v souhrnu daných bezúplatných jednání, poněvadž dlužník tak může učinit několik 

věnování v řadě za sebou na různé veřejně prospěšné účely, čímž by mohla hodnota 

jeho majetku významně klesnout, a pro věřitele by se dobytnost pohledávky zhoršila. 

Přikláním se k názoru, že přiměřená výše by se měla posuzovat v souhrnu těchto 

jednání, což dovozuji i z účelu tohoto ustanovení. Zákonodárce zařazením tohoto 

ustanovení sleduje především zesílení ochrany věřitele178, a proto by mělo být 

vykládáno v co nejširší míře v jeho prospěch. 

Poslední skupinou vyloučených jednání jsou taková právní jednání, kdy dlužník 

bezúplatně poskytuje plnění, kterými vyhovuje mravnímu závazku nebo ohledům 

slušnosti. V souvislosti s tímto ustanovením, které sleduje základní zásady o.z.179, je 

otázkou, co si představit pod pojmem „mravní závazek“ a „ohled slušnosti“. Jednání, 

které lze subsumovat pod vyhovění mravnímu závazku, lze například shledat v činnosti, 

kdy dlužník finančně vypomáhá svým rodičům ve stáří, poskytne pomoc osobám, 

které utrpěly újmu v důsledku živelné pohromy nebo dobrovolně nahradí nemajetkovou 

újmu způsobenou zaviněným ublížením na zdraví. Stále je však nutné zkoumat, zda je 

plněno v přiměřené výši. O mravní závazek dále půjde s největší pravděpodobností i při 

plnění v důsledku mimosoudního vyrovnání. I v takových případech by bylo vhodné 

zkoumat, za jakých okolností k vyrovnání došlo, a zda dlužník uzavřením dohody pouze 

nesleduje zneužití tohoto ustanovení, což by odporovalo dobrým mravům a v závislosti 

                                                 
176 ELISCHER, David. Op. cit. sub. 169, s. 668. 
177 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky, Rv II 653/30, [Vážný 11219]. 
178 Srov. TICHÝ, Luboš.  in TICHÝ, Luboš in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Op. cit. sub. 170. 
179 Srov. § 3 o.z. 
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na zjevnosti tohoto rozporu by vedlo buď k relativní, nebo absolutní neplatnosti180 

(k tomu viz kapitola 4.1 této práce). 

6.1.1.3. Opomenutí 

O.z. dle vzoru v odpůrčím řádu 1931 explicitně upravuje možnost dlužníka zkrátit 

věřitele v uspokojení jeho vykonatelné pohledávky i opomenutím, poněvadž právně 

jednat lze jak komisivně, tak omisivně.181 Otázkou je, zda se v případě omisivního 

jednání dlužníka bude pro úspěšné uplatnění odpůrčí žaloby vyžadovat úmysl zkrátit 

věřitele či nikoliv. Dle odborné literatury je omisivním jednáním pouze takové jednání, 

kdy s ohledem na okolnosti případu z nečinnosti vyplývá určitá vůle jednajícího.182 

K názoru, že úmysl dlužníka bude v daném případě vyžadován, se kloní i další 

odborníci, ačkoli zákon v daném ustanovení o úmyslu dlužníka nehovoří.183 

Opomenutím je možné zkrátit věřitele v režimu všech ostatních skutkových podstat, 

důležité je, aby dlužník daným opomenutím pozbyl majetkové právo nebo jiné osobě 

vůči sobě vznik, zachování nebo zajištění jejího práva majetkové povahy způsobil. 

Zákon zde zvlášť vyděluje odmítnutí dědictví, na kteréžto se dané ustanovení 

o opomenutí neuplatní v případě, že dědictví bylo předluženo (neodmítnutím takového 

dědictví by naopak mohl být věřitel zkrácen). Do kategorie tohoto jednání lze zařadit 

i procesněprávní úkony184, což může být například nepodání návrhu na výkon 

rozhodnutí. 

6.1.2. Rozšíření okruhu pasivně legitimovaných k odpůrčí žalobě 

Ustanovení § 594 o.z. vymezuje osoby, proti kterým se lze neúčinnosti právního jednání 

dlužníka dovolat. Jsou to především osoby, se kterými dlužník jednal, osoby, 

které z právního jednání dlužníka přímo nabyly prospěch, dědici dlužníka, nebo ten, 

kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako její právní nástupce. Novinkou je, 

že zákon explicitně zmiňuje možnost podat odpůrčí žalobu i proti singulárním právním 

                                                 
180 Srov. § 580 a § 580 o.z. 
181 Srov. § 546 o.z. 
182 Srov. HANDLAR, Jiří. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, 2014, s. 1953. 
183 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Op. cit. sub. 1, s. 177. 
184 TICHÝ, Luboš. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Op. cit. sub. 170, s. 1493. 
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nástupcům těchto osob, ovšem jen v případě splnění určitých konkrétních 

předpokladů.185 

První skupinou osob těchto singulárních nástupců jsou všichni právní nástupci pasivně 

legitimovaných osob, kterým musely být známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl 

dovolat neúčinnosti právního jednání. Rozhodný je v tomto případě důkaz věřitele 

o tom, že daný právní nástupce musel vědět o okolnostech, pro které by bylo možné 

právnímu jednání dlužníka odporovat. 

Druhou skupinou jsou ti právní nástupci, kteří nabyli právo (prospěch) nebo byli jinak 

obohaceni, bezúplatně. Bude se jednat v prvé řadě o věcná darování, ale také 

o nejrůznější bezplatné převody a jiná nabytí.186 Zde je ovšem oproti první skupině ten 

rozdíl, že věřitel nemusí dokazovat, že právní nástupci nabyvší právo bezúplatně, 

museli vědět o okolnostech, pro které by bylo možno danému právnímu jednání 

dlužníka odporovat. 

Poslední skupinou jsou osoby blízké toho, s kým dlužník jednal, nebo osoby, které měly 

z jeho jednání prospěch, přičemž těmto osobám nemusely být známy okolnosti, pro něž 

by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního jednání. Zde se věřitel ocitá v lepším 

procesním postavení v důsledku přenesení důkazního břemena při prokazování znalostí 

osoby blízké o výše uvedených okolnostech. Osoba blízká v případném řízení o určení 

neúčinnosti právního jednání dlužníka musí sama prokázat, že nedisponovala 

informacemi, díky kterým by mohla tyto okolnosti seznat. 

6.1.3. Širší vymezení osoby blízké 

Platná právní úprava (stejně jako tomu bylo v obč. zák.) přiznává věřiteli výhodnější 

procesní postavení v případech, kdy dlužník právně jednal s osobou blízkou. Úprava 

vychází z premisy, že dlužníci mají prioritně zájem svůj majetek převést na osoby jim 

blízké než na jiné osoby.187 Úprava obsažená v o.z. tedy ve své podstatě předpokládá 

vědomost osoby blízké o zkracovacím úmyslu dlužníka a dochází k přenesení 

důkazního břemene na osobu blízkou. Výše uvedené staví věřitele v případě takovýchto 

právních jednání dlužníka do výrazně lepšího procesního postavení, neboť nemusí 

                                                 
185 Srov. § 594 odst. 2 o.z. 
186 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Op. cit. sub. 1, s. 181. 
187 LEBEDA, Martin. in LAVICKÝ, P. Op. cit. sub. 167, s. 2142. 
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prokazovat vědomost osoby blízké. Pro věřitele by tedy bylo nepochybně výhodné, 

pokud by se okruh osob, které mají statut osoby blízké, rozšířil, což se přijetím o.z. 

stalo. 

Osobou blízkou se dle o.z. rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo 

partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství. Jiné osoby v poměru 

rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, 

kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, 

že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.188 O.z. 

tedy nově počítá se šesti kategoriemi blízkých osob, přičemž zásadní odlišení od úpravy 

obsažené v obč. zák. spočívá v tom, že zákonodárce do o.z. zařadil mezi osoby blízké 

i zvláštní skupinu osob (tvoří ji osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí), 

které se mohou, ale nemusejí svým okruhem překrývat s osobami v prvních dvou 

skupinách a pro které platí vyvratitelná právní domněnka, že jsou vzájemně osobami 

blízkými.189 

Výše uvedené osoby budou kvalifikovány jako osoby blízké do té doby, dokud se 

neprokáže opak. Důkazní břemeno, že se nejedná o osoby blízké, je zde přeneseno 

na stranu, které bude vyřazení těchto osob z okruhu osob blízkých ku prospěchu.190 

V případě podání odpůrčí žaloby proti těmto osobám bude na nich, aby prokázaly, 

že osobami blízkými nejsou, což věřitele opět staví do lepší procesní pozice. 

Judikatura k úpravě odporovatelnosti v obč. zák. extenzivním výkladem dovodila, 

že osobou blízkou se v případě odporovatelnosti rozumí i osoba právnická, pokud je 

dlužníkem její statutární orgán (člen statutárního orgánu), jakož i tehdy, je-li dlužník 

společníkem, členem nebo zaměstnancem této právnické osoby, popřípadě má-li k ní 

jiný obdobný vztah, a současně, kdyby důvodně pociťoval újmu, kterou utrpěla 

právnická osoba, jako újmu vlastní.191 Tento výklad byl často kritizován jako příliš 

široký, nemaje oporu v gramatickém výkladu ustanovení § 116 obč. zák.  

                                                 
188 Srov. § 22 odst. 1 o.z. 
189 Srov. § 22 odst. 1 o.z. a § 116 obč. zák. 
190 DOBROVOLNÁ, Eva, HURDÍK, Jan. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, 2014, s. 

174. 
191 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. srpna 2002, sp. zn. 21 Cdo 2192/2001. 
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O.z. právnické osobě postavení osoby blízké nepřiznává, nicméně říká, že tam, 

kde zákon stanoví k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody 

majetku, jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, vztahují 

se podmínky a omezení zákonem kladené na osoby blízké i na právnickou osobu 

a osoby, které k ní mají určitý (zákonem stanovený) vztah.192 Výše uvedené zvláštní 

podmínky nebo omezení pro převody majetku o.z. v případě relativní neúčinnosti 

stanoví, a proto se výše uvedené nároky, kladené na osoby blízké pro účely odporování 

právním jednáním dlužníka, uplatní i v případě právnických osob. 

6.1.4. Výhrada věřitele 

Výhrada věřitele představuje institut, který umožňuje věřiteli prodloužení lhůt k podání 

odpůrčí žaloby. Vzhledem k faktu, že se jedná o lhůty prekluzivní a oproti úpravě 

odporovatelnosti v o.z. jsou v určitých případech zkráceny, jedná se o užitečný institut 

zabezpečující vyšší jistotu věřitele a dobytnost jeho pohledávky. 

S přihlédnutím k tomu, že lhůty pro podání odpůrčí žaloby byly často nedostatečné, 

využívali věřitelé obvykle způsobu podání odpůrčí žaloby v průběhu probíhajícího 

řízení o jejich pohledávkách a následné přerušení řízení o určení neúčinnosti právního 

jednání dlužníka, dokud se jejich pohledávka nestala vykonatelnou. Že je v daném 

případě dán důvod k přerušení řízení o odpůrčí žalobě věřitele dovodila i judikatura.193 

Zařazení výhrady by mohlo tuto praxi přerušit, poněvadž věřitel již není předčasně 

nucen podat odpůrčí žalobu díky tomu, že učiněním výhrady mu lhůta neběží194. 

Nicméně s největší pravděpodobností lze tento problém řešit i způsobem, na který jsme 

byli zvyklí dle úpravy obsažené v obč. zák., tedy přerušením řízení do rozhodnutí 

o dané pohledávce.195 

Na rozdíl od odpůrčího řádu 1931 neupravuje o.z. lhůtu, ve které musí být odpůrčí 

žaloba podána a která běží od doručení výhrady dlužníkovi. Jedinou podmínkou 

pro učinění výhrady je oznámení této výhrady pomocí notáře, exekutora nebo soudu 

tomu, proti komu se neúčinnosti může dovolat. Důležité je zmínit, že výhradu nelze 

                                                 
192 Srov. § 22 odst. 2 o.z. 
193 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. června 2001, sp. zn. 21 Cdo 

2285/2000. 
194 Odpůrčí řád 1931 výhradu označoval přímo jako „prodloužení lhůty k odporu“ v § 10. 
195 Srov. LEBEDA, Martin. in in LAVICKÝ, P. Op. cit. sub. 167, s. 2142. 
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učinit jen tak preventivně, ale musí zde být objektivně zřejmé, že pohledávka věřitele 

nebude výkonem rozhodnutí plně uspokojena.196 

6.1.5. Poznámka ve veřejném seznamu 

Poznámka ve veřejném seznamu197 slouží k tomu, aby se věřitel ochránil před nabytím 

vlastnického práva k věci zapsané v tomto seznamu jinými osobami v dobré víře. Pokud 

to, co má být plněno věřiteli na základě odpůrčí žaloby, je věc zapsaná ve veřejném 

seznamu, může věřitel požadovat po orgánu pověřeném vedením tohoto seznamu, 

aby v něm poznamenal dovolání se neúčinnosti právního jednání. Pro vyznačení této 

poznámky musí věřitel předložit odpůrčí žalobu a prokázat její podání. V případě 

rozhodnutí soudu ve prospěch věřitele, tedy pokud soud vyhoví jeho žalobě, má 

rozsudek ohledně neúčinnosti právního jednání dlužníka účinek oproti osobám, které po 

provedení poznámky nabyly věc nebo právo k věci, zapsané v tomto seznamu. 

Poznámka svým způsobem rozšiřuje působnost relativní neúčinnosti i na osoby odlišné 

od dlužníka. Nevyžaduje se u nich vědomost o zkrácení věřitele, nicméně se 

předpokládá vědomost o následcích tohoto jednání (nabytí věci nebo práva k ní).198 

Vzhledem k tomu, že věci zapisované do veřejných seznamů jsou zpravidla větší 

majetkové hodnoty a jsou často klíčové k uspokojení věřitelovy pohledávky, 

lze zařazení tohoto institutu do o.z. vnímat pozitivně. Osoba, která nabyde právo 

po vyznačení této poznámky, se bude pokládat za nepoctivého držitele dle § 595 odst. 2 

o.z. a je zavázána plnit věřiteli to, co z dlužníkova majetku neúčinným jednáním ušlo. 

6.2. Změny v neprospěch věřitele 

Následující kapitola se zaměří na změny, které jsou pro věřitele v případě domáhání se 

určení neúčinnosti právního jednání dlužníka oproti úpravě obsažené v obč. zák. naopak 

v jeho neprospěch. 

                                                 
196 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Op. cit. sub. 1, s. 179. 
197 Opět se zde vychází z odpůrčího řádu 1931, který poznámku odpůrčí žaloby upravoval v § 21. 
198 TICHÝ, Luboš. in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Op. cit. sub. 170, s. 1514. 
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6.2.1. Zkrácení lhůty pro podání odpůrčí žaloby 

První negativní změnou z pohledu věřitele je zkrácení lhůty pro podání v odpůrčí žaloby 

v případě, že se dovolává neúčinnosti právního jednání dlužníka, ke kterému došlo mezi 

dlužníkem a osobou mu blízkou, nebo které dlužník učinil ve prospěch takové osoby. 

V úpravě obsažené v obč. zák. existovala pouze jedna lhůta pro podání odpůrčí žaloby, 

která platila pro všechny skutkové podstaty. O.z. ke lhůtám pro odporování právnímu 

jednání přistupuje více systematicky a dělí délku lhůt i ve vztahu k tomu, 

k jak škodlivému jednání ze strany dlužníka nebo druhé strany došlo. Škodlivost jejich 

jednání lze spatřovat v míře zavinění, které se při tomto právním jednání strany 

dopouští. O.z. stanovuje nejdelší (pětiletou) lhůtu k podání odpůrčí žaloby v případě, 

že dlužník měl úmysl zkrátit věřitele v uspokojení jeho vykonatelné pohledávky 

a zároveň druhá strana o tomto úmyslu věděla. To znamená, že se druhá strana dopustila 

vědomé nedbalosti, tedy jí bylo lhostejné, že ke zkrácení věřitele došlo, ač tento úmysl, 

a to ani nepřímý, neměla. 

Naopak nejkratší lhůtu pro odporování jednání stanoví o.z. v případě dovolávání se 

neúčinnosti kupní nebo směnné smlouvy, pokud druhá strana musela v dlužníkově 

jednání poznat mrhání majetkem, kterým je dlužníkův věřitel zkracován. U této 

skutkové podstaty se nevyžaduje úmysl dlužníka zkrátit věřitele a ani znalost osoby, 

se kterou dlužník jednal o skutečnostech, které by nasvědčovaly zkracování věřitele. 

Míra zavinění je tedy na obou stranách velmi nízká a i z důvodu právní jistoty byla 

pro tuto skutkovou podstatu určena nejkratší lhůta. 

Nicméně i přesto, že byla věřiteli lhůta ve výše uvedeném případě zkrácena, má věřitel 

možnost prodloužit si lhůtu pomocí výhrady, o které bylo pojednáno v kapitole 6.1.4. 

této práce, což tuto změnu činí ve vztahu k věřiteli méně bolestnou. 

6.2.2. Absence požadavku náležité pečlivosti blízkých osob 

Výraznou změnou v neprospěch věřitele je absence požadavku náležité pečlivosti 

blízkých osob při seznání úmyslu dlužníka zkrátit věřitele. Obč. zák. explicitně 
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požadoval, aby blízké osoby vynaložily náležitou pečlivost, díky které by mohly poznat 

dlužníkův úmysl zkrátit.199 O.z. takovou náležitou pečlivost nevyžaduje.  

Vynaložení náležité pečlivosti předpokládalo, že osoba dlužníkovi blízká vykonala 

s ohledem na okolnosti případu a s přihlédnutím k obsahu právního úkonu dlužníka 

takovou činnost, aby dlužníkův úmysl zkrátit věřitele, který tu byl v době odporovaného 

právního úkonu, z jejích výsledků poznala (tj. aby se o tomto úmyslu dozvěděla).200 

Osoba blízká bude muset i nadále prokazovat, že jí nebyl znám úmysl dlužníka zkrátit 

věřitele, tedy důkazní břemeno bude obráceno v její neprospěch, nicméně dle textu 

zákona již nebude muset prokazovat náležitou pečlivost. Je otázkou, zda budou soudy 

tuto pečlivost i nadále požadovat. Je možné, že dospějí k závěru, že náležitá pečlivost 

bude pro zjištění, zda dlužník nezkracuje věřitele, esenciální náležitostí pro posouzení, 

zda byly osoby blízké v tomto směru dostatečně aktivní. 

Pokud vyjdeme z výše citovaného judikátu, domnívám se, že vynaložení náležité 

pečlivosti bude i nadále jedním z předpokladů tohoto zjištění, a to zejména 

s přihlédnutím k premise, že znalost úmyslu dlužníka zkrátit věřitele se předpokládá 

a tudíž jde téměř o vyvratitelnou domněnku.201 

7. Závěr 

V úvodu této práce je položena základní otázka, zda je pro věřitele pro ochranu jeho 

pohledávky výhodnější odporovatelnost dle obč. zák., či institut relativní neúčinnosti 

dle o.z. 

Po zhodnocení všech pozitiv a negativ lze dospět k názoru, že nová právní úprava 

a institut relativní neúčinnosti je pro věřitele vhodnějším obranným prostředkem proti 

zkracujícím jednáním dlužníka než nedostatečná a judikaturou často nepředvídatelně 

vykládaná úprava odporovatelnosti podle obč. zák. 

                                                 
199 Srov. § 42 odst. 2 obč. zák. 
200 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. května 2001, sp. zn. 21 Cdo 1912/2000. 
201 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Op. cit. sub. 1, s. 173. 
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K největším posunům ve prospěch věřitele lze zařadit rozšíření zákonných ustanovení 

o skutkové podstaty s absencí subjektivní stránky jednání dlužníka, tedy ty, kde se 

nevyžaduje dlužníkův úmysl zkrátit věřitele, dále rozšíření osob spadajících do statutu 

osoby blízké a nakonec také možnost učinění výhrady prodlužující věřiteli lhůtu 

k podání žaloby. 

Nyní je otázkou, jak se k výkladu postaví soudy. Dle mého názoru se ve většině případů 

bude užívat judikatura k bývalé právní úpravě, nicméně v případě nových skutkových 

podstat a zejména neurčitých pojmů v nich obsažených je nutné ještě vyčkat. Jak bylo 

uvedeno výše, vzhledem k široké inspiraci odpůrčím řádem, bude při výkladu v určitých 

situacích možno sáhnout po prvorepublikové judikatuře, která, ač není tak rozsáhlá jako 

judikatura k odporovatelnosti, může v určitých místech pomoci k osvětlení nové právní 

úpravy. 

Rovněž bude zajímavé sledovat, zda se česká soudní praxe nezačne vyvíjet více směrem 

k výkladu rakouských a německých soudů, neboť došlo k návratu k úpravě 

prvorepublikové, která z kořenů rakousko-uherských a německých do velké míry 

vycházela. Posun v chápání institutu neúčinnosti právních jednání co do problematiky 

rozebrané v kapitole 3. této práce by totiž znamenal ve většině případů zvýšení ochrany 

pohledávek věřitelů.  
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Anotace 

Vývoj pauliánské žaloby v českém civilním právu v porovnání s německou a 

rakouskou úpravou 

Tato práce se zabývá historických vývojem institutu odporu a porovnání mezi právní 

úpravou relativní neúčinnosti v právních řádech České republiky, Německa a Rakouska. 

Tento právní nástroj, který slouží k ochraně věřitele proti právním jednáním dlužníka, 

která zkracují uspokojení jeho vykonatelné pohledávky, prošel značným vývojem. 

Mezinárodní komparační část práce obsahuje vylíčení největších rozdílů mezi právními 

závěry soudů jednotlivých zemí a míří k posouzení, zda by některé ze závěrů německé a 

rakouské soudní praxe mohly být aplikovány i českými soudy. 

Část práce se rovněž zabývá právní úpravou neúčinnosti právních jednání v rámci 

úpadku dlužníka, která je v určitých případech odlišná od úpravy v občanském zákoníku 

a dále také ustanoveními o neúčinností právních jednání ex lege obsaženými 

v občanském zákoníku a insolvenčním zákoně. 

Poslední část práce porovnává institut odporovatelnosti dle „starého občanského 

zákoníku“ s institutem relativní neúčinnosti dle současné právní úpravy po rekodifikaci 

soukromého práva, která byla inspirována odpůrčím řádem z roku 1931. Cílem této 

části je zhodnotit jaká právní úprava je pro věřitele příznivější, resp. zda (a jakým 

způsobem) by věřitel svou pohledávku před zkracujícím právním jednáním dlužníka 

lépe ochránil pomocí institutu odporovatelnosti či pomocí institutu relativní neúčinnosti. 

Pro hlubší pochopení tohoto právního nástroje je pracováno s mnoha rozhodnutími 

soudů z porovnávaných zemí, které by mohly do určité míry nastínit vývoj soudní praxe 

české, která se po rekodifikaci může ubírat jiným směrem, než tomu bylo doposud, a to 

z důvodu návratu k právní úpravě Rakouska a první republiky. 
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Annotation 

Development of Actio Pauliana in Czech civil law in comparison to German and 

Austrian regulation 

This thesis deals with a historical development of the juridical institute of a contest and 

comparison of the legal regulation of relative ineffectiveness in Czech, German and 

Austrian legal system. This legal tool, which serves to protect the creditor against any 

legal act of the debtor, which prejudices the satisfaction of an enforceable claim of 

a creditor, has undergone essential changes during the time. The international 

comparative part of the thesis contains the biggest distinctions between the judicial 

conclusions of the courts in the respective countries and tries to evaluate whether some 

of the judicial conclusions of the courts of the above mentioned countries might also be 

applied by the courts in the Czech Republic. 

Part of the thesis also analyses the regulation of ineffective legal acts within the scope 

of the insolvency procedure of the debtor which is in some cases different from the 

regulation in the civil code and ineffectiveness of the legal acts, which are directly 

ineffective due to certain provisions in the civil code and insolvency act. 

Last part of the thesis compares the institute of objectionability according to the “old 

civil code” and the juridical institute of relative ineffectiveness according to the current 

legal regulation in the civil code after recodification, which was inspired by the contest 

order from 1931. The aim is to analyse which of the legal regulations is more 

favourable towards the creditor, or more precisely, which will provide the creditor with 

better securing of the recoverability of his claim. Various judicial decisions from the 

compared countries are used to deeper the comprehension of this legal instrument and to 

predict the possible way of development of the judicial practice of the Czech courts 

which may in some cases turn different direction after the recodification due to the 

return to the legal regulation of Austria and the first republic. 
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