
Hlavním cílem této diplomové práce je pojednat o těch dílčích tématech výhrady vlastnického 

práva, která se stala aktuální v souvislosti s rekodifikací soukromého práva nebo k nimž 

zaujímá tuzemská doktrína závěry, které se mohou jevit z komparativně právního hlediska 

diskutabilní. Práce je dělena do pěti částí. V úvodní z nich je popsána povaha výhrady 

vlastnického práva, zejména pak skutečnost, že tento institut nelze řadit mezi zajišťovací 

instrumenty, jak je v tuzemské literatuře začasté činěno. Druhá kapitola se věnuje účinkům 

výhrady vlastnického práva vůči třetím osobám a věřitelům kupujícího. Vzhledem k četnému 

výskytu výhrady vlastnického práva v obchodně právních vztazích je třeba klást zvláštní 

požadavky na dobrou víru nabyvatelů těch předmětů, na nichž začasté vázne výhrada 

vlastnického práva. V práci je odůvodněno, proč musí podnikatelé předpokládat, že je 

k mnohým předmětům sjednávána výhrada ve formě prodloužené výhrady vlastnického 

práva. Co se týče účinků výhrady vlastnického práva vůči věřitelům kupujícího, dospívám 

k závěru, že s inspirací v italské úpravě, která byla v tomto případě vzorem, se může 

prodávající výhrady vlastnického práva zásadně dovolat i tehdy, pokud ta nebyla sjednána ve 

formě předepsané v § 2134 občanského zákoníku. Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány 

prodloužené a rozšířené (kontokorentní) výhradě vlastnického práva. U prodloužené výhrady 

vlastnického práva se práce zabývá zejména problematikou jejího střetu s globální cesí 

pohledávek, u níž po vzoru německé soudní praxe dovozuji nezbytnost výjimky z pravidel 

priority postoupení pohledávek ve prospěch prodávajícího. U rozšířené výhrady vlastnického 

práva se v práci přikláním k rakouské judikatuře a doktríně, dle níž je sjednání takové formy 

neplatné; v práci odůvodňuji, proč rakouské závěry jsou v tomto směru přiléhavější, než 

závěry německé, které tuto formu výhrady obecně připouští. V poslední, páté kapitole se 

věnuji vybraným problémům výhrady vlastnického práva, a sice právu prodávajícího 

požadovat vydání věci bez uplatnění práva odstoupit od smlouvy, právním následkům 

poškození předmětu výhrady a otázce vlivu promlčení pohledávky na zaplacení kupní ceny na 

právo prodávajícího požadovat vydání předmětu výhrady. 

 


