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Seznam nejčastěji používaných zkratek 

 

ABGB   zákon č. 946/1811, občanský zákoník, Rakousko, ve znění 

pozdějších předpisů 

BGB     občanský zákoník, Německo 

BGH     Spolkový soudní dvůr, Německo 

ObchZ  zákon č.513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve znění 

do 31. prosince 2013 

OGH     Nejvyšší soudní dvůr, Rakousko 

OZ     zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

InsZ zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

  

 

Význam nejčastěji používaných pojmů 

Nevyplyne-li z textu jinak, rozumí se uvedený pojmy následující: 

Kupujícím osoba, která sjednala s prodávajícím kupní smlouvu, v níž si prodávající 

vyhradil vlastnické právo k předmětu prodeje, přičemž kupující doposud neuhradil 

kupní cenu předmětu výhrady, a nenabyl proto k němu vlastnické právo. 

Prodávajícím osoba, která sjednala s kupujícím kupní smlouvu, v níž si vyhradila 

vlastnické právo k předmětu prodeje, přičemž kupující doposud neuhradil kupní cenu 

předmětu, a prodávající je proto stále vlastníkem předmětu výhrady. 

Předmětem výhrady věc, kterou prodávající na kupujícího převedl s výhradou 

vlastnického práva a ke které doposud kupující nenabyl vlastnické právo. 

Odběratelem osoba, která sjednala s kupujícím kupní smlouvu, na základě níž má dojít 

k převodu předmětu výhrady na odběratele.  
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ÚVOD 

Výhrada vlastnického práva je institutem, který je vzhledem k jeho hojnému výskytu 

v praxi velmi relevantním tématem. Jak nám dokazuje zejména zahraniční judikatura, 

praxe přináší řadu otázek souvisejících s výhradou vlastnického práva, na které je 

nezbytné najít v právní teorii odpověď. Podle mého zjištění se však zároveň jedná 

o téma, kterému se v tuzemské teorii nedostává příliš velké pozornosti. Výhrada 

vlastnického práva například nebyla samostatným předmětem diplomové práce na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy nejméně od roku 2006, od něhož se evidují 

diplomové práce v elektronické podobě. Rovněž v odborné literatuře je tomuto tématu 

věnováno velmi málo prostoru. Pominu-li komentářovou literaturu, jsou mi známy 

pouze tři články, které se výhradě vlastnického práva komplexněji věnovaly. Právě tyto 

skutečnosti, tedy relevantnost problematiky na jedné a nedostatek tuzemské literatury na 

druhé straně, byly hlavními důvody pro výběr tématu mé práce. 

 

Záměrem práce není komplexně pojednat o problematice výhrady vlastnického práva. 

To ostatně ani není dost dobře možné. Věnují-li se zahraniční publikace výhradě 

vlastnického práva, nejednou se omezí pouze na dílčí problematiku, a to začasté ještě 

s poznámkou, že si autoři nečiní nároky na komplexní obsažení tématu. V práci se proto 

hodlám zaměřit na témata, která se jednak stala aktuálními v souvislosti s přijetím 

nového občanského zákoníku, a dále na ta, u nichž dochází tuzemská doktrína 

k závěrům, které jsou z  komparativního pohledu diskutabilní. Některé kapitoly mohou 

i proto působit v porovnání s jinými disproporčně. Činím tak však záměrně, aby laskavý 

čtenář nebyl vystaven závěrům, které jsou zcela samozřejmé nebo se kterými se již 

v literatuře setkal.  

 

Práce se dále omezuje na vztahy vznikající při sjednávání výhrady vlastnického práva 

mezi podnikateli. I proto se hodlám zabývat pouze situacemi, kdy je předmětem 

výhrady vlastnického práva prodávajícího movitá věc. Zvláštní důraz kladu na aplikaci 

§ 433 OZ, podle kterého nesmí podnikatelé svou kvalitu odborníka ani své hospodářské 

postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé 

a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. 
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V rámci komparace se pak soustředím zejména na německý a rakouský právní řád, které 

jsou našemu právnímu prostředí nejbližší a jejichž závěry jsou nejčastěji aplikovatelné. 

V práci pak zdůrazňuji, když tamní praxe tenduje ke stejným závěrům. V německém 

a rakouském civilním právu lze totiž nalézt řadu odlišností; soudy západního souseda 

oproti našim více prosazují roli dobrých mravů v obchodně právních vztazích, jižní 

soused pak například více lpí na publicitě věcných práv. To nejednou vede k tomu, že 

německé a rakouské závěry se v otázkách výhrady vlastnického práva rozcházejí. Pokud 

však tamní soudy dospějí ke stejnému řešení, mělo by to být pro tuzemskou doktrínu 

signálem ke zvýšené pozornosti, neboť pravděpodobnost, že se budou ke stejnému 

závěru klonit i soudy zdejší, tím výrazně roste.  

 

V práci se snažím po vzoru zahraniční literatury poukazovat na úpravu výhrady 

vlastnického práva v insolvenčním zákonu. Na toto je v tuzemských pramenech 

zpravidla zapomínáno, ačkoli osud výhrady vlastnického práva v insolvenčním řízení je 

právě to, co je pro právní praxi nejdůležitější.  

 

Na několika místech diplomové práce konfrontuji své názory s těmi, které se objevují 

v současné české doktríně. Aniž bych tak opakoval na jednotlivých místech, činím tak 

vždy s pokorou a vědomím, že většina autorů, s jejichž názory polemizuji, je zkušenější 

a je s to na právní řád nahlížet komplexněji.   
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1. POVAHA VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA 

A JEJÍ SJEDNÁNÍ 

1.1 OBECNĚ K VÝHRADĚ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

Výhrada vlastnického práva je vedlejším ujednáním představující odkládací podmínku 

nabytí vlastnického práva. Dohoda reaguje na hospodářskou realitu, která vyžaduje, aby 

byl kupující uveden v držbu předmětu výhrady, ačkoli dosud neuhradil kupní cenu. 

Tu bude moci zpravidla uhradit až díky následnému prodeji předmětu výhrady, nebo 

jeho jiným užitím při své obchodní činnosti. Nebýt výhrady vlastnického práva, ocitl by 

se prodávající, nebo kupující ve svízelné situaci. Prodávající by musel na kupujícího 

převést vlastnické právo nepodmíněně a spoléhat na jeho slovo, že kupní cenu skutečně 

uhradí. Častěji by však pravděpodobně docházelo k situaci, kdy by prodávající věc 

kupujícímu pouze pronajal a teprve po zaplacení kupní ceny na něj vlastnické právo 

převedl; zde by naopak musel kupující věřit prodávajícímu.  

 

Jak bude podrobněji popsáno dále, kupující získává sjednáním výhrady vlastnického 

práva tzv. čekatelské právo. To staví kupujícího do pozice, kdy za splnění sjednaných 

podmínek - typicky  uhrazení kupní ceny - nabude výlučné vlastnické právo k předmětu 

výhrady, přičemž splnění této podmínky je závislé pouze na něm a nikdo ho nemůže 

tohoto postavení zbavit. I proto německá doktrína v současné době uzavírá, že výhrada 

vlastnického práva je spíše instrumentem ochrany práva kupujícího než prodávajícího.
1
 

 

1.2 VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA JAKO ZAJIŠTĚNÍ PRÁVA NA 

VYDÁNÍ PŘEDMĚTU VÝHRADY  

V režimu občanského zákoníku je třeba mít na paměti, že výhrada vlastnického práva 

nepředstavuje zajišťovací nástroj a nepodléhá pravidlům o zajištění dle § 2010 an. OZ. 

Proto ne zcela obratně někteří autoři prezentují výhradu vlastnického práva jako způsob 

                                                           
1
 Srov. H. P. Westermann in WESTERMANN, H. P., (red.) a kol. Münchener Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 3 (§§ 433 - 610), 6. vyd. Mnichov: C. H. Beck, 2012. § 449, m. č. 3 a tam 

uvedenou literaturu. 
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zajištění pohledávek prodávajícího,
2
 aniž by zároveň dodali, že zajišťovacím 

instrumentem je výhrada vlastnického práva nanejvýš funkčně. J. Dohnal a M. Galvas 

dokonce výhradu vlastnického práva explicitně označují za zajišťovací institut.
3
 Stejně 

tak činí dokonce L. Tichý, který popisuje výhradu vlastnického práva jako „zajišťovací 

institut, jenž má i věcněprávní účinky.“
4
 Nutno podotknout, že k závěru o pojetí 

výhrady vlastnického práva jako zajišťovacího instrumentu navádí i konsolidovaná 

důvodová zpráva k § 2016 OZ. Naopak správně, i s odkazem na zahraniční literaturu, 

označuje T. Richter výhradu vlastnického práva za kvazizajišťovací nástroj a vylučuje 

například aplikaci § 2016 OZ o pořadí věřitelů na případy výhrady vlastnického práva.
5
 

 

Pojetí výhrady vlastnického práva jako zajišťovacího instrumentu je třeba jednoznačně 

odmítnout. Jako majetková jistota může z povahy věci sloužit pouze cizí věc. Zřízení 

jistoty na vlastním majetku považuji za protimluv. Je pravdou, že například 

u zajišťovacího převodu se věřitel v případě prodlení dlužníka rovněž uspokojuje 

z vlastní věci; nelze však přehlédnout hospodářskou realitu, kdy vlastnictví k takové 

věci bylo na věřitele převedeno právě za účelem jeho případného budoucího uspokojení.  

 

Argumentovat proti pojetí výhrady vlastnického práva jako zajišťovacího institutu lze 

zejména úpravou v insolvenčním zákoně. Ten v § 2 písm. g) taxativně vyjmenovává 

zajištěné věřitele.
6
 Výhrada vlastnického práva mezi nimi, samozřejmě, chybí. Naopak, 

insolvenční zákon obsahuje v § 260 zvláštní úpravu. Z ní plyne kvalifikované postavení 

prodávajícího. Ten má podle druhého odstavce právo na vydání předmětu výhrady, 

pokud mu nebude uhrazena kupní cena bez zbytečného odkladu poté, co k tomu 

prodávající insolvenčního správce vyzve. Prodávající tedy není insolvenčním věřitelem, 

natož věřitelem zajištěným. Pokud mu nebude uhrazena kupní cena, může svá práva 

                                                           
2
 E. Dobrovolná in SPÁČIL, J. (red.) a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 

1. vyd.. Praha: C. H. Beck. 2013. § 1109, m. č. 24. 
3
 Dohnal, J., Galvas, M.: Výhrada vlastnického práva podle nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy. 15-16/2014. s. 543. 
4
 L. Tichý in TICHÝ, L., PIPKOVÁ P. J., BALARIN, J.: Kupní smlouva v novém občanském zákoníku. 

Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2014. před § 2132. m. č. 1. 
5
 V podrobnostech srov. Richter, T.: Zajištění dluhů podle nového občanského zákoníku – základní 

otázky a obecná úprava. Obchodněprávní revue. 7-8/2013. s. 193. 
6
 Ustanovení zní: „Pro účely tohoto zákona se rozumí zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je 

zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, 

omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění 

anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.“ 
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uplatnit žalobou na vyloučení věci z majetkové podstaty dle § 225 InsZ.
7
 Jeho postavení 

je obdobné postavení kteréhokoli jiného vlastníka, jehož věc se z jakéhokoli důvodu 

ocitla v moci insolvenčního dlužníka. 

 

Insolvenční zákon tedy jasně poodkrývá samotný smysl výhrady vlastnického práva;  

ta stricto sensu vůbec neplní zajišťovací funkci, a to ani ve vztahu k uhrazení kupní 

ceny. Insolvenční správce má právo dle svého uvážení odmítnout zaplatit kupní cenu 

a namísto toho vydat prodávajícímu předmět výhrady; takový postup je samozřejmě 

u zajištěných věřitelů nemyslitelný a ti jsou primárně uspokojování z výtěžku zpeněžení 

předmětu zajištění.  

 

Úkolem výhrady vlastnického práva proto není zajistit dluh za kupujícím, ale prosadit 

právo prodávajícího na vydání věci.
8
  

 

Jako příklad rozdílného osudu zajištění a výhrady vlastnického práva lze uvést situaci, 

kdy jistota a předmět výhrady ztratí na své hodnotě. V případě jistoty má věřitel právo 

na doplnění zajištění dle § 2017 OZ; pokud tak dlužník neučiní, stává se splatnou ta část 

pohledávky, která není zajištěna. Dojde-li ke ztrátě na hodnotě předmětu výhrady, má 

prodávající jako vlastník pouze právo na náhradu škody, a to buď dle § 2910 OZ, pokud 

byla škoda způsobena třetí osobou, nebo v souladu s § 2913 OZ, pokud škodu způsobil 

kupující (k problematice náhrady škody na předmětu výhrady více v kapitole 5.2). 

 

Výhrada vlastnického práva je zákonodárcem oproti zajišťovacím instrumentům také 

v mnohém favorizována, což je z právně komparatistického hlediska obecně 

pozorovatelný fenomén.
9
 Předně, na výhradu vlastnického práva se neuplatní již 

vzpomenutý § 2016 OZ. Tím zákonodárce výrazně prolomil zásadu publicity 

                                                           
7
 Tomu rovněž odpovídá přístup ve mně známých zahraničních jurisdikcích, když například dle 

německého a rakouského insolvenčního zákona svědčí prodávajícímu právo na vydání věci 

(„Aussonderungsrecht“); zajištěným věřitelům, včetně věřitele ze zajišťovacího převodu práva, pak 

„pouze“ právo na oddělené uspokojení z věci („Absonderungsrecht“). K tomu srov. § 107 německého 

a § 224 rakouského Insolvenzordnung, které jsou prakticky totožné s tuzemským § 260 InsZ. 
8
 Takto, byť bez bližšího odůvodnění, například D. Reinicke, K. Tiedtke in REINICKE, D., TIEDTKE, 

Kaufrecht. 8. Vyd. Mnichov: Carl Heymanns. 2009, m. č. 1279. 
9
 Bar, C., Clive, E. in Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common 

Frame of Reference (DCFR), Full Edition.Volume VI, Oxford University Press. 2010, s. 5396. 
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zajišťovacích instrumentů. Pro třetí osoby nemusí být z žádného seznamu či rejstříku 

zjistitelné, že na movité věci vázne výhrada vlastnického práva, aniž by tím bylo 

ohroženo prioritní postavení prodávajícího v insolvenčním řízení. Pozici prodávajícího 

pak lze v insolvenčním řízení označit za super prioritní, když se ten nachází dokonce 

v lepším postavení než věřitelé za majetkovou podstatou. Zatímco věřitelé za 

majetkovou podstatou nemusí být uspokojeni v plném rozsahu, na což insolvenční 

zákon v § 305 výslovně pamatuje, má prodávající právo na uhrazení zbytku celé kupní 

ceny, leda by mu byl předmět výhrady vrácen. 

 

Je tedy třeba mít při dalších úvahách stále na paměti, že výhrada vlastnického práva 

není jedním ze zajišťovacích instrumentů, oproti kterým je zákonodárcem v mnohém 

preferována. Jelikož však může plnit funkčně obdobnou roli jako zajištění, nelze ztrácet 

ze zřetele účel výhrady vlastnického práva, aby nedošlo k jeho zneužití. 

 

1.3 SJEDNÁNÍ VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA 

Výhrada vlastnického práva je systematicky upravena jako jedno z vedlejších ujednání 

při kupní smlouvě. Nepochybně však může být sjednána i u smluv jiných.
10

 Oproti 

úpravě v občanském zákoníku z roku 1964 může být ujednána výhrada vlastnického 

práva i bezformálně. Aby však ta měla účinky vůči věřitelům kupujícího, a tedy našla 

svého praktického uplatnění, navádí text zákona recipienty k závěru, že musí být 

smlouva pořízena ve formě veřejné listiny, případně v písemné formě s úředně 

ověřenými podpisy. Že tomu tak v praxi nemusí být, bude rozvedeno v kapitole 2.6. 

 

Ke vzniku výhrady vlastnického práva dochází na základě dvoustranného právního 

jednání, přičemž k jeho sjednání dochází zpravidla již v době uzavření kupní smlouvy. 

Výhrada vlastnického práva se pak řadí mezi jedny z nejčastějších vedlejších ujednání 

(naturalia negotii). Odpovídá rovněž obecně přijímanému chápání derivativního 

nabývání vlastnického práva, podle kterého se kupující stává vlastníkem předmětu až 

v okamžiku uhrazení celé kupní ceny, nikoli již v momentě, kdy se ocitne v jeho moci. 

Proto například německá judikatura staví relativně nízké požadavky na její 

konkludentní sjednání. K závěru o vzniku výhrady vlastnického práva Spolkovému 

                                                           
10

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 3863/2009. 
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soudnímu dvoru například postačilo, pokud kupující, který neuhradil celou kupní cenu, 

byl srozuměn s tím, že si prodávající ponechá technický průkaz k vozidlu.
11

 Na druhé 

straně, o konkludentním sjednání výhrady vlastnického práva nebude možno hovořit 

tehdy, kdy si kupující s prodávajícím pouze sjednali, že prvně jmenovaný bude platit 

kupní cenu ve splátkách.
12

  

 

Nepříliš pochopitelný je proto závěr, se kterým se lze setkat v tuzemské praxi, že 

ustanovení obchodních podmínek zakotvující výhradu vlastnického práva je 

ustanovením překvapivým. Tento názor, byť bez bližšího odůvodnění, je například 

prezentován i J. Dohnalem a M. Galvasem.
13

 Jak plyne z výše uvedeného, sjednání 

výhrady vlastnického práva patří ke standardním ujednáním, a proto jej nelze považovat 

za překvapivé. Ke stejnému závěru shodně dospívá německá a rakouská judikatura 

a doktrína, kde se dlouhodobě uplatňuje důsledná kontrola obchodních podmínek (tzv. 

AGB Inhaltskontrolle).
14

 
15

 
16

 Naopak, v německé judikatuře byla kladena spíše otázka, 

zda by nemělo být neplatným ustanovení obchodních podmínek kupujícího vylučující 

výhradu vlastnického práva prodávajícího. Ačkoli Spolkový soudní dvůr takové 

ustanovení obchodních podmínek připustil,
17

 poukazuje to podle mého názoru na 

nesprávnost názoru publikovaného zmiňovanými autory. 

 

Nejednou lze rovněž narazit na případy, kdy si prodávající jednostranně vymíní 

vlastnické právo. Typicky tak činí v dodacím listu či faktuře, aniž by tak bylo ujednáno 

ve smlouvě, která těmto časově předchází. Nutno podotknout, že se jedná o jev často 

                                                           
11

 Rozhodnutí BGH ze dne 13. září 2006, sp. zn. VIII ZR 184/05. 
12

 Stejně S. Leible in BECKMANN, R. M. (red.) a kol., JURIS PraxisKommentar, Schuldrecht. Teil 2 

(§§ 433 – 630). 5. Vyd. Saarbrücken: juris Saarbrücke. 2010. § 449, m. č. 9. 
13

 J.Dohnal, M. Galvas, Nové pojetí výhrady vlastnictví v obchodních vztazích? dostupné na: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-pojeti-vyhrady-vlastnictvi-v-obchodnich-vztazich-93573.html . 
14

 V Německu S. Leible in op.cit. 12, m. č. 13 nebo H. P. Westermann in op. cit. 1, m. č. 13-17. 
15

 M. Binder, M. Spitzer in KODEK, G (red.) a kol., ABGB Praxiskommentar. Band 4 (§§859-1089). 

4. vyd., Vídeň: LexisNexis. 2014. § 1063, m. č. 30 či J. Aicher in RUMMEL, P., Kommentar zum 

Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 1 (§§1 - 1174). 3. Vyd. Vídeň: Manzsche Verlags- und 

Universitätsbuchhandlung. 2000. § 1063, m. č. 28. 
16

 Podotýkám, že obchodní podmínky ve smyslu § 305 BGB („Allgemeine Geschäftsbedingungen“) 

odpovídají spíše tuzemskému pojmu adhezních smluv dle § 1798 an. OZ. K aplikačním problémům 

spojeným s užíváním termínu „obchodní podmínky“ a „adhezní smlouvy“ v tuzemském občanském 

zákoníku srov. zejména I. Pelikáková, R. Pelikán in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., 

PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVÁ, A. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V 

(relativní majetková práva 1. část). Praha: Wolters Kluwer. 2014. § 1754, m. č. 6. 
17

 Rozhodnutí BGH ze dne 29. října 1980, sp. zn. VIII ZR 262/79. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-pojeti-vyhrady-vlastnictvi-v-obchodnich-vztazich-93573.html
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pozorovatelný také v sousedním Německu a Rakousku. Spíše než vypočítavosti 

prodávajícího lze tuto skutečnost nejednou přičíst pojmosloví užívané zákonem. Termín 

„výhrada“ (v německé mutaci „Vorbehalt“) skutečně vede recipienty k nabytí dojmu, že 

postačí, pokud si vlastník jednostranně vymíní vlastnické právo. To však nic nemění na 

skutečnosti, že takovéto následné, jednostranné jednání zásadně nevede ke změně 

původní smlouvy a kupující se stává výlučným vlastníkem.
18

 

 

1.4 ČEKATELSKÉ PRÁVO KUPUJÍCÍHO 

Uzavřením kupní smlouvy s výhradou vlastnického práva nezískává kupující pouze 

naději, že se stane vlastníkem předmětu výhrady; kupující získává podmíněné 

vlastnictví a jistotu, že pokud splní ve smlouvě stanovené podmínky, tedy typicky 

pokud uhradí kupní cenu, stane se vlastníkem předmětu výhrady. Toto jeho právo 

přitom nemůže prodávající jednostranným právním jednáním zvrátit a je tedy pouze 

v moci kupujícího, zda se stane výlučným vlastníkem předmětu výhrady či nikoli. 

Takovéto postavení kupujícího se nazývá čekatelským právem (Anwartschaftsrecht). 

Čekatelské právo se v zahraniční literatuře považuje převážně za právo věcné
19

, tedy 

právo s účinky erga omnes. Kupujícímu díky jeho postavení svědčí petitorní i posesorní 

žaloba vůči třetím osobám i proti samotnému prodávajícímu.
20

 

                                                           
18

 Srov. rozhodnutí BGH ze dne 2. října 1952, sp. zn. IV ZR 2/52 či rozhodnutí OGH ze dne 

24. října 1951, sp. zn. 2 Ob 685/51. 
19

 V Německu H.P. Westermann in op. cit. č. 1, m.č. 43. V Rakousku J. Aicher op.cit.č. 15, m. č. 68. 

Někteří autoři hovoří o kvazi věcném právu, aniž by však odůvodňovali, v čem tkví kvazi povaha 

čekatelského práva. Tak například M. Binder, M. Spitzer in op. cit. č. 15, m. č. 36. 
20

 Více k čekatelskému právu Eliáš, K.: Výhrada vlastnického práva a § 601 ObcZ. Ad Notam, 11/2005, 

s. 186 an. a Svoboda, L.: Výhrada vlastnictví podle občanského zákoníku, Právník, 10/2001, s. 1015 an. 
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2. ÚČINKY VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA VŮČI 

VĚŘITELŮM KUPUJÍCÍHO A TŘETÍM OSOBÁM 

2.1 SPECIFIKUM VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA VE VZTAHU 

K JEJÍM ÚČINKŮM 

Význam výhrady vlastnického práva je závislý na jeho účincích vůči třetím osobám. 

Občanský zákoník rozlišuje dva okruhy extraneů – věřitele kupujícího a zbylé třetí 

osoby. Pro účinky vůči oběma skupinám je třeba zohlednit základní zvláštnost výhrady 

vlastnického práva, a sice četnost jejího sjednávání. 

 

Stěžejní specifikum nabytí předmětu výhrady tkví v tom, že většina předmětů 

v obchodně právních vztazích je zcizována s výhradou vlastnického práva. Ta je 

celosvětově velmi jednoduchým způsobem, jak si výrobce či dodavatel může zajistit 

svoje výsadní postavení v insolvenčním řízení, aniž by musel nést s tím spojené vysoké 

transakční náklady. Jedná se přitom o natolik rozšířenou praxi, že lze v drtivé většině 

případů pochybovat o dobré víře třetích osob, respektive věřitelů kupujícího 

ve vlastnické právo osoby, která má předmět u sebe. Obchodní svět funguje v mnoha 

odvětvích na jednoduchém principu, kdy výrobce vyrábí své zboží za cenu X a prodává 

za X+1. Takový nabyvatel jej prodává na kupujícího za X+2 a ten na odběratele za X+3. 

Koncoví uživatelé zboží – zpravidla spotřebitelé – jej pak nabývají za X+4. Podnikatelé, 

kteří se dostávají pravidelně do kontaktu s oblastí, v rámci které je předmět výhrady 

zcizován (např. textilní a stavební průmysl, obchod s bílým zbožím, automobily 

a mnohé další), si jsou velmi dobře vědomi, že takové předměty jsou nabývány takřka 

výhradně pod podmínkou výhrady vlastnického práva a že jejich držitel se nikdy 

vlastníkem nestane, neboť je dle domluvy se svým prodávajícím zcizí dříve, než stačí 

uhradit kupní cenu, resp. že je zcizí právě proto, aby ji mohl uhradit.  

 

Četnost sjednávání výhrady vlastnického práva v obchodně právních vztazích je pak 

třeba vzít v potaz jak u účinků vůči třetím osobám, jak se ostatně činí i v zahraničí, tak 

i vůči věřitelům kupujícího. 
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2.2 ÚČINKY VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA VŮČI TŘETÍM 

OSOBÁM  

Hovoří-li se o účincích výhrady vlastnického práva vůči třetím osobám, mají se tím na 

mysli zejména účinky vůči těm účastníkům právního styku, kteří vstupují s kupujícím 

do právních vztahů, jež se bezprostředně týkají předmětu výhrady. Takovými účastníky 

jsou pak zejména odběratelé (osoby nabývající předmět od kupujícího) či zástavní 

věřitelé kupujícího, u nichž má předmět výhrady sloužit jako zástava. 

 

Ve mně známé tuzemské doktríně nebyla doposud uspokojivě řešena problematika 

účinků výhrady vlastnického práva vůči třetím osobám. Pouze E. Dobrovolná 

k dobrověrnému nabytí vlastnického práva uvádí, že „[n]ezřídka dochází i ke sjednávání 

zajišťovacích institutů, jako jsou výhrada vlastnického práva nebo zajišťovací převod 

práva, které způsobují rozdílnost v subjektu, který věc vlastní a který ji má u sebe. 

Kromě držby samotné by měl být podklad dobré víry nabyvatele zkoumán na základě 

jiných indicií, které se obvykle vyskytují v soukromoprávním styku a ve svém souhrnu 

jsou způsobilé navodit podklad pro dobrou víru nabyvatele.“ Dále pak pokračuje: 

„Chce-li být nabyvatel považován za poctivého nabyvatele, je to přímo jeho povinností 

(investigativní povinnost) … Investigativní povinnost nabyvatele by však neměla být 

vnímána jako obecná povinnost, spíše by se měla uplatnit v případech, kde je zvýšená 

pravděpodobnost, že převodce nemusí být vlastníkem (typicky při prodeji ojetých vozů 

a při prodeji věcí, u kterých se obvykle sjednává výhrada vlastnického práva).“
21

 

Domnívám se však, že je tento závěr, byť odůvodněný komentářovou povahou, 

zjednodušený.  

 

Kupující není do splnění ujednané podmínky výlučným vlastníkem předmětu koupě. 

Nemůže tedy s předmětem nakládat libovolně a mimo jiné jej není oprávněn zcizit, resp. 

jej může zcizit pouze za splnění sjednaných podmínek.
22

 V praxi je spíše teoretická 

varianta, kdy kupující převádí na odběratele pouze své čekatelské právo k předmětu 

výhrady a prodávající tak zůstává nadále vlastníkem předmětu výhrady. Častějšími jsou 

                                                           
21

 E. Dobrovolná in op. cit. č. 2, m. č. 24 a 26.  
22

 K otázce práva kupujícího prodat předmět výhrady dále viz kapitola 3.2. 
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případy, kdy se má odběratel stát výlučným vlastníkem předmětu výhrady, nebo má 

nabýt čekatelské právo s tím, že vlastníkem předmětu výhrady se stane kupující.
23

  

 

V tomto okamžiku se uplatní shora uvedená teze, tedy že praktické zkušenosti nutí 

podnikatele předpokládat, že určité předměty jsou v obchodně právních vztazích 

zcizovány pouze pod výhradou vlastnického práva. Zároveň však musí být reflektována 

skutečnost, že je to právě prodej předmětu výhrady odběrateli, ze kterého má být 

financována kupní cena hrazená kupujícím prodávajícímu.  

 

Německá a rakouská judikatura proto rozvinuly v souladu s tamní doktrínou pro 

odběratele povinnost presumpce, že kupující je oprávněn předmět výhrady, který je 

věcí, jež je začasté nabývána pod výhradou vlastnického práva, zcizit dále, avšak pouze 

za podmínek „obvyklých v obchodním styku“ a způsobem, který „nesníží 

pravděpodobnost uspokojení prodávajícího.“
24

 
25

 Svoji podstatou se tak jedná 

o povinnost předpokládat, že k mnohým předmětům je sjednávána výhrada vlastnického 

práva ve formě tzv. prodloužené výhrady (k té více v kapitole 3). Nejedná se přitom 

o nahodilost; právě prodloužená výhrada vlastnického práva je formou výhrady, která je 

sjednávána nejčastěji. 

 

Presumpce prodloužené výhrady vlastnického práva však nesvědčí pouze 

prodávajícímu, ale i odběrateli. Pokud odběratel nabývá předmět výhrady za podmínek 

obvyklých v obchodním styku a způsobem, který nesníží pravděpodobnost uspokojení 

prodávajícího, nestíhá ho investigativní povinnost. Ke stejnému závěru dospívá 

i rakouský Nejvyšší soudní dvůr, a to právě s odkazem na obvyklost sjednávání 

                                                           
23

 Bez teoretických poznámek a možných praktických konsekvencí zejména v insolvenčním řízení 

ponechávám tuto, podle mého názoru velmi zajímavou, právní konstrukci: Kupujícímu svědčí v době 

uzavírání kupní smlouvy s odběratelem pouze čekatelské právo. Vůči odběrateli vystupuje jako výlučný 

vlastník předmětu výhrady a s odběratelem sjedná výhradu vlastnického práva. Za podmínek ustanovení 

o dobrověrném nabytí vlastnického práva tak odběratel nabude čekatelské právo a kupující se stane 

vlastníkem věci. Do doby úplného uhrazení kupní ceny odběratelem je to tak on, kdo rovněž požívá 

výhod dobré víry odběratele. 
24

 Srov. v Německu rozhodnutí BGH ze dne 11. května 1953, sp. zn. IV ZR 170/52, rozhodnutí téhož 

soudu ze dne 19.června 1958, sp. zn. II ZR 228/57, H.P. Westermann in op. cit. č.1, m. č. 61, D.Reinicke, 

K. Tiedtke in op.cit.č.8, m.č. 1361 an. a R. M. Beckmann in STAUDINGERS, J. (red.) Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2. Recht der 

Schuldverhältnisse (§433 – 487; Leasing). 14. vyd. Berlin: Sellier - de Gruyter. 2004. §449, m. č. 38. 
25

 Srov. v Rakousku rozhodnutí OGH ze dne 24. června 1987, sp. zn. 1Ob614/87,  J. Aicher in op.cit.č.15, 

m. č. 97, M. Binder, M. Spitzer in op. cit. č. 15, m. č. 57. 
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prodloužené výhrady vlastnického práva.
26

 Odběratel proto například nemusí zjišťovat, 

zda je kupující skutečně oprávněn předmět výhrady dále zcizit; pokud by tomu tak 

nebylo, nabyl by předmět výhrady originárně. Opačný přístup by až příliš zatížil právní 

styk. Nesprávný je proto podle mého názoru závěr E. Dobrovolné, která investigativní 

povinnost u předmětů, u nichž se začasté sjednává výhrada vlastnického práva, 

dovozuje zcela obecně.  

 

2.3 DERIVATIVNÍ NABYTÍ PŘEDMĚTU VÝHRADY 

Posouzení splnění první podmínky pro derivativní nabytí předmětu výhrady nebude 

zpravidla činit potíže. Základním kritériem pro nabytí předmětu v rámci běžného 

obchodního styku je cena, za kterou je ten zcizován. Přitom bude třeba zohlednit výše 

popsaný mechanismus fungování trhu, kdy kupující z prodeje předmětu výhrady 

zpravidla financuje uhrazení kupní ceny prodávajícímu. Pokud by tedy například došlo 

k prodeji předmětu výhrady „pod cenou“, aniž by toto bylo odůvodněno faktory, jako je 

sezónnost předmětu výhrady nebo množstevní sleva, nebude předmět výhrady prodán 

za podmínek obvyklých v obchodním styku a derivativní nabytí je vyloučeno.
27

  

 

Pro posouzení, zda je kupující oprávněn zcizit předmět výhrady právě zvoleným 

způsobem, však není rozhodující pouze kupní cena. Je třeba šířeji přihlédnout k účelu 

(presumovaného) sjednání prodloužené výhrady vlastnického práva, a sice že příslušná 

dispozice nesmí ohrozit uspokojení prodávajícího. Proto pokud by například mělo být 

převedeno vlastnické právo k předmětu výhrady výměnou za započtení pohledávek 

odběratele vůči kupujícímu, je zřejmé, že takový způsob ohrožuje pravděpodobnost 

uspokojení prodávajícího, a proto odběratel nemůže být v dobré víře v oprávnění 

kupujícího převést vlastnické právo k předmětu výhrady.
28

 
29

 Ke stejnému výsledku 

bychom došli tehdy, pokud by předmět výhrady byl objektem smlouvy označované jako 

                                                           
26

 Srov. rozhodnutí OGH ze dne 24. června 1987, sp. zn. 1Ob614/87. 
27

 Stejně tak H.P. Westermann in op. cit. č.1, m. č. 59. 
28

 Ibid. m. č. 60. 
29

 Takové jednání kupujícího může mít dokonce trestně právní konsekvence. K tomu srov. například 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2006, sp. zn. 6 Tdo 1357/2006. 
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sale and lease back
30

 nebo pokud by odběratel věděl, že peníze za předmět výhrady 

zasílá na účet kupujícího, který se nachází v debetu.  

 

2.4 ORIGINÁRNÍ NABYTÍ PŘEDMĚTU VÝHRADY 

Pokud osoba zamýšlí nabýt předmět, u kterého se začasté sjednává výhrada 

vlastnického práva, a sice způsobem nikoli obvyklým v rámci obchodního styku, stíhá ji 

dle německé a rakouské judikatury a doktríny investigativní povinnost 

(„Nachforschungspflicht“).
31

 Vzhledem k frekvenci užití výhrady vlastnického práva 

v obchodně právních vztazích se bude muset odběratel přesvědčit, že druhá strana je 

skutečně vlastníkem předmětu dispozice. Nemůže se přitom pouze spolehnout na její 

tvrzení. Měla by si nechat předložit faktury či si nechat potvrdit u prodávajícího, 

že předmět byl skutečně uhrazen.
32

  

 

2.5 ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PŘEDMĚTU VÝHRADY 

Ze shora uvedeného by se mohlo zdát, že deklarované specifikum dispozic s předměty, 

u nichž je začasté sjednávána výhrada vlastnického práva, nemá v praxi přílišného 

významu; pokud odběratel nebude nabývat předměty za příliš nízkou cenu a bude hradit 

kupní cenu standardním způsobem, nabyde práva v souladu s ujednáním kupujícího.  

 

Pro koho je však zmiňovaná zvláštnost zcela kruciální, jsou zástavní věřitelé kupujícího. 

Jak bylo uvedeno výše, kupující je oprávněn k takovým dispozicím s předmětem 

výhrady, které neohrožují uspokojení práv prodávajícího. Stejně jako učinila německá 

soudní praxe
33

 a doktrína
34

, je pak třeba dospět k závěru, že zastavení předmětu výhrady 

uspokojení prodávajícího ohrožuje a zástavní věřitel, pokud o výhradě vlastnického 

práva ví nebo vědět má, nemůže k předmětu výhrady zástavní právo nabýt. Není přitom 

nezbytné, aby byl zástavní věřitel činný například na poli obchodování s bílou 

elektrotechnikou; zejména bankovní věřitelé mají přehled o způsobu financování 

                                                           
30

 Stejně H.P. Westermann in op. cit. č. 1, m. č. 59 či J. Aicher in op. cit. č. 15, m. č. 98. 
31

 V Německu srov. R. M. Beckmann in op. cit. č. 23, m. č. 38,  a tam uvedenou judikaturu a Rakousku 

srov. M. Binder, M. Spitzer in op. cit. č. 15, m. č. 57 a tam uvedenou judikaturu. 
32

 Srov. v Německu rozhodnutí BGH ze dne 3.listopadu 1988, sp. zn. IX ZR 213/87  či H.P. Westermann 

in op. cit. č. 1, m. č. 61. V Rakousku pak M. Binder, M. Spitzer in op. cit. č. 15, m. č. 57. 
33

 Srov. rozhodnutí BGH ze dne 30. března 1988, sp. zn. VIII ZR 340/86. 
34

 H.P. Westermann in op. cit. č.1, m. č. 60. 
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obchodu, a proto i s odkazem na § 5 odst. 1 OZ jim bude případná neznalost sjednávání 

výhrady vlastnického práva u určitých komodit k tíži. Totéž pak platí pro zajištění dluhů 

prostřednictvím zajišťovacího převodu práva. 

 

Nabytí zástavního práva bude přípustné pouze při splnění investigativní povinnosti za 

podmínek § 1343 odst. 2  OZ, respektive § 1109 – 1113 OZ, které jsou podle mého 

názoru analogicky aplikovatelné na případy zřízení zástavního práva k cizí věci.
35

  

 

2.6 ÚČINKY VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA VŮČI VĚŘITELŮM 

KUPUJÍCÍHO  

Co se týče účinků výhrady vlastnického práva vůči věřitelům kupujícího, v ustanovení 

§ 2134 věta první OZ čteme, že „[v]ýhrada vlastnického práva působí vůči věřitelům 

kupujícího jen tehdy, bylo-li ujednání pořízeno ve formě veřejné listiny, popřípadě 

bylo-li pořízeno v písemné formě a podpisy stran úředně ověřeny, leč tehdy až ode dne 

úředního ověření podpisů.“
36

 Oproti občanskému zákoníku z roku 1964 se jedná 

o citelné zpřísnění, neboť starý zákoník vyžadoval pouze prostou písemnou formu. 

 

Jak zákonodárce deklaruje v důvodové zprávě,
37

 inspiračním zdrojem byl italský kodex. 

Je třeba podotknout, že výhrada vlastnického práva je ve všech mnou studovaných 

jurisdikcích oproti způsobům zajištění preferována v tom směru, že na ni, na rozdíl od 

zajišťovacích institutů, nejsou zásadně kladeny nároky z hlediska publicity právních 

vztahů či formálnosti právních jednání. Jedinou výjimku tvoří italská a španělská 

jurisdikce, kde se pro účinky výhrady vlastnického práva vůči věřitelům kupujícího 

vyžaduje, aby byla smlouva opatřena bezpečným datem („data certa“), díky němuž 

bude možno s jistotou určit, kdy byla výhrada vlastnického práva sjednána. Právní řád 

Belgie pak vyžaduje prostou písemnou formu.
38

 Všechny ostatní, následováníhodné 

                                                           
35

 Srov. například § 1207 BGB a § 456 ABGB, které pravidlo, podle něhož se dobrověrné nabytí 

zástavního práva posuzuje stejně jako dobrověrné nabytí práva vlastnického, normují výslovně. 

Ke stejnému závěru však lze dospět pomocí logického argumentu a maiori ad minus.  
36

 Pro větší přehlednost textu budu nadále jako zákonný požadavek pro účinky výhrady vlastnického 

práva vůči věřitelům kupujícího uvádět pouze úředně ověřené podpisy stran. 
37

 Srov. konsolidované znění důvodové zprávy k občanskému zákoníku, s. 484. 
38

 Kieninger, E. M. (red.) in Security Rights in Movable Property in European Private Law, Cambridge 

University Press, 2004, s. 283. 
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jurisdikce žádné formální požadavky na účinky výhrady vlastnického práva vůči 

věřitelům kupujícího nestanovují.
39

  

 

Zajímavé je dále komparativní porovnání se zajišťovacím převodem práva. To na rozdíl 

od výhrady vlastnického práva mnoho jurisdikcí zakazuje, nebo připouští pouze 

u vybraných předmětů právních vztahů a podmiňuje jej registrací v příslušné evidenci.
40

 

To je i případem Itálie, kde mohou být předmětem zajišťovacího převodu pouze movité 

věci, které podléhají zvláštní evidenci (např. automobily, lodě atp.).
41

  

 

Pomineme-li tuzemský kodex, neexistuje pak s největší pravděpodobností jiný, jehož 

text by čtenáře naváděl k výkladu, že podmínky kladené na účinné sjednání výhrady 

vlastnického práva jsou vyšší než na sjednání zajišťovacího převodu práva. Důvod je 

nasnadě. Ačkoli lze oběma instituty dosáhnout podobných důsledků, sjednáním výhrady 

vlastnického práva nedochází k úbytku majetkového fondu na straně kupujícího, 

z něhož by se jeho věřitelé mohli uspokojit.
42

 Zatímco dohodu o zajišťovacím převodu 

práva pak mohou uzavřít prakticky všechny subjekty, přichází sjednání výhrady 

vlastnického práva v rámci běžného obchodního styku v úvahu pouze u relativně 

omezeného množství subjektů. Potenciál pro zneužití výhrady vlastnického práva je tak 

mnohem menší. 

 

Z mně známých publikovaných názorů se pouze T. Richter pozastavuje nad nastíněným 

paradoxem, když pro účinky výhrady vlastnického práva vůči věřitelům kupujícího text 

zákona vyžaduje, aby smlouva byla sjednána ve formě veřejné listiny, resp. aby podpisy 

na smlouvě byly úředně ověřeny, ale pro zajišťovací převod práva žádné takové 

formální požadavky nestanoví. T. Richter k této diskrepanci uvádí: „V § 2134 NObčZ 

zákonodárce nově podmínil vynutitelnost kvazizajištění zřízeného výhradou vlastnického 

práva vůči třetím stranám nejen písemnou formou, ale dokonce písemnou formou 

s úředně ověřenými podpisy, či formou veřejné listiny. Najít pro takový postup při 

                                                           
39

 Myšlenými zeměmi jsou: Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Anglie, 

Skotsko, Dánsko, Švédsko a Finsko. 
40

 E. M. Kieninger in op. cit. č. 38, str. 522. 
41

 Ibid.,s. 455. 
42

 Tak např. J. Aicher in op. cit. č. 15, m. č. 27. Dále srov. rozhodnutí OGH ze dne 4. dubna 1973, 

sp. zn. 1 Ob 40/73. 
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regulaci funkčně ekvivalentních transakcí racionální vysvětlení se jeví obtížným již 

proto, že výhradu vlastnictví lze ve skutečnosti smluvně poměrně snadno konstruovat 

jako zajišťovací převod vlastnického práva (ačkoli opak přirozeně neplatí).“
43

 K tomu 

je třeba pouze znovu zdůraznit, že rozdíl mezi zajišťovacím převodem práva a výhradou 

vlastnického práva se projeví zejména v insolvenčním řízení; jak bylo již uvedeno výše, 

věřitel ze zajišťovacího převodu práva má postavení zajištěného věřitele ve smyslu 

insolvenčního zákona, zatímco kupující má právo na uhrazení kupní ceny, nebo vydání 

předmětu z insolvenční masy. To však nic nemění na tom, že hospodářský důsledek, 

tedy úplné uspokojení věřitele, je spojen s oběma instituty. 

 

2.6.1 Účel zákonem předepsané formy 

Nejen ze shora nastíněných důvodů si je třeba klást otázku, jakou funkci má plnit forma 

sjednání výhrady vlastnického práva. 

 

Důvodová zpráva k formě výhrady vlastnického práva uvádí, že: „[s] poučením 

v italské úpravě se navrhuje stanovit, že se prodávající nemůže dovolat svého 

vyhrazeného vlastnictví vůči věřitelům kupujícího, neprokáže-li hodnověrně, že mu 

výhrada vlastnického práva svědčí, i když byla ujednána.“
44

 Stejně jako v Itálii má tedy 

požadavek formy na sjednání výhrady vlastnického práva plnit ryze důkazní funkci.
45

 

Fixace data sjednání výhrady vlastnického práva má dle zákonodárce zabránit riziku, 

že dlužníci budou po zahájení insolvenčního řízení uzavírat se spřízněnými osobami 

dohody s uvedením historického data, které by měly vyvolat dojem, že majetek, který 

má dlužník u sebe, ve skutečnosti nepatří jemu, ale osobám jiným.
46

 Jiné typické funkce 

pro přísnější formu, jako je například funkce varovná, tedy nejsou zákonodárcem 

sledovány.  

 

Zakotvení formy právního jednání pouze z důvodu ochrany třetích osob (zde věřitelů 

kupujícího) je v soukromém právu relativně výjimečné. Jelikož rozumný zákonodárce 

                                                           
43

 T. Richter in op. cit. č. 5. 
44

 Srov. Konsolidované znění důvodové zprávy k občanskému zákoníku, s 484. 
45

 Neumann, K. Der Eigentumsvorbehalt im deutsch-italienischen Rechtsverkehr. Berlin: Peter Lang, 

2001, s. 97. 
46

 Ibid. 
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obecně presumuje, že se osoby budou chovat v souladu s právním řádem, měl by 

k takovému kroku přistoupit pouze tehdy, pokud podle jeho přesvědčení nelze 

u určitého okruhu právních jednání důvěřovat recipientům natolik, že právní styk zatíží 

takto významnou barierou. Takovým případem byly § 132 odst. 3 a § 190 odst. 3 

ObchZ. Podle těchto ustanovení, byla-li uzavírána smlouva mezi společností a jejím 

jediným společníkem, který současně jménem takové společnosti jednal, musela ta mít 

formu notářského zápisu nebo písemnou formu a listina musela být podepsána před 

orgánem pověřeným legalizací. Jak uvedl Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 

27. dubna 2011, sp. zn. 29 Cdo 1464/2009: „Požadavek písemné formy (v nyní účinném 

znění formy notářského zápisu nebo písemné formy s ověřeným podpisem) pro smlouvy 

uzavírané mezi osobami uvedenými v citovaném ustanovení je motivován zejména 

potřebou ochrany třetích osob.“
47

  

 

Vzhledem ke zmíněnému účelu je třeba nesouhlasit s v praxi se nejednou vyskytujícím 

názorem, že úředně ověřené podpisy postačí připojit k rámcové smlouvě, na základě 

které budou později uzavírány jednotlivé kupní smlouvy. Takový postup smluvních 

stran by nenaplnil normotvůrcem zamýšlený záměr, a sice zajištění, že ve vztahu 

ke konkrétnímu předmětu nedojde v budoucnosti k antidataci smluvního ujednání a jeho 

úniku z majetkové podstaty kupujícího. Zákonný požadavek formy by byl stejně bez 

významu, jako by tomu bylo v případě, že by společnost a její jediný společník uzavřeli 

- za účinnosti obchodního zákoníku - na začátku života společnosti rámcovou smlouvu 

v předepsané formě a následně v průběhu doby uzavírali jednotlivé smlouvy. 

Ke stejnému závěru co do výhrady vlastnického práva dochází italská judikatura 

a doktrína; ve smlouvě, v níž je sjednávána výhrada vlastnického práva, musí být 

předmět identifikován tak, aby mohl být rozpoznán od jiných věcí.
48

 Pravdou je, 

že pokud má prodávající dodávat zboží kupujícímu v nepravidelných, ale častých 

intervalech, je zákonný požadavek formy vysoce nepraktický. To platí o to více 

                                                           
47

 U dvoudomých smluv pak přicházela v úvahu například i ochrana samotné společnosti jako důvodu pro 

předepsání zvláštní formy. 
48

 K. Neumann in op. cit. č. 45, s. 97 nebo Lipsky, M. J. Statutenwechsel im italienischen Sachenrecht - 

Auswirkungen auf den Im - und Export von Mobiliarsicherheiten: eine Untersuchung der rechtlichen 

Beständigkeit dinglicher Kreditsicherheiten im deutsch-italienischen Rechtsverkehr. Frankfurt am Main: 

Lang, 2011. s. 110. 
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u výhrady vlastnického práva, bez níž je uzavření smlouvy v mnoha odvětví prakticky 

nemyslitelné.  

 

Jak již bylo uvedeno, zákonodárce považuje za rozhodující hodnověrné prokázání data 

sjednání výhrady vlastnického práva. Normotvůrce vychází z italského prostředí, 

konkrétně z článku 1524 italského Civil Code, který uvádí: „Vůči věřitelům kupujícího 

může být výhrada vlastnického práva namítána pouze tehdy, vyplývá-li z listiny, která je 

opatřena bezpečným datem, jež předchází obstavení majetku.“
49

 
50

 Opakuji, že listina 

s „bezpečným datem“ plní ryze důkazní funkci. Italský kodex i proto upravuje v článku 

2704 situace, za nichž může být vůči třetím osobám namítáno, že soukromá listina byla 

pořízena ve dni na ni uvedeném, aniž by byl podpis na ni úředně ověřen.
51

 Jedním 

z nich je registrace listin, přičemž v tamní praxi připadá v úvahu zejména registrace 

listiny u daňového úřadu,
52

 což není podle mého názoru přenositelné do tuzemského 

prostředí. Italský předpis dále uvádí jako případy, kdy lze požadovat datum za „jisté“, 

ačkoli nebyl podpis úředně ověřen, ty, kdy například osoba činící podpis zemře. Pokud 

bude prokázáno, že se jedná o podpis takové osoby, je z povahy věci zřejmé, že ta 

podpis k listině připojila nejpozději v den své smrti. Konečně předmětné ustanovení 

připouští, aby bylo možné namítat soukromou listinu vůči třetím osobám i tehdy, je-li 

zde jiná skutečnost, ze které se stejnou jistotou vyplývá dřívější vyhotovení listiny. Jako 

                                                           
49

 Úřední německý překlad ustanovení zní: „Der Eigentumsvorbehalt kann den Gläubigern des Käufers 

nur entgegengehalten werden, wenn er sich aus einer Urkunde mit einem der Pfändung vorausgehenden 

sicheren Datum ergibt.“ Dostupný na: 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAEahUKEwj8yN

Krv-

rGAhUKgZAKHZ0dCdk&url=http%3A%2F%2Fwww.provinz.bz.it%2Fanwaltschaft%2Fdownload%2F

ProvBZ_ZGB_Fassung_Stand_24_11_2010_de.pdf&ei=2VKtVbz4M4qCwgSdu6TIDQ&usg=AFQjCNF

dP27-R3BHmsEm0t-BeOHilHy6iQ&bvm=bv.98197061,d.Y2I  
50

 Ačkoli se text italského předpisu omezuje na situace související s výkonem rozhodnutí a exekucí, není 

v italské judikatuře a doktríně sporu, že stejná pravidla ohledně účinků výhrady vlastnického práva vůči 

věřitelům kupujícího se uplatní i například v insolvenčním řízení. K tomu srov. K. Neumann in op. cit. 

č.45, s. 97. 
51

 Úřední německý překlad ustanovení zní: „Das Datum der Privaturkunde, deren Unterschrift nicht 

beglaubigt ist, ist Dritten gegenüber erst von dem Tag an sicher und anrechenbar, an dem die Urkunde 

registriert worden ist, oder ab dem Tag des Todes oder der eingetretenen physischen Unfähigkeit 

desjenigen oder eines derjenigen, die sie unterschrieben haben, oder ab dem Tag, an dem der Inhalt der 

Urkunde in öffentlichen Urkunden wiedergegeben wird, oder schließlich ab dem Tag, an dem eine andere 

Tatsache eingetreten ist, aus der sich mit gleicher Sicherheit die frühere Abfassung der Urkunde ergibt. 

Das Datum der Privaturkunde, die einseitige, nicht an eine bestimmte Person gerichtete Erklärungen 

beinhaltet, kann mit jedem beliebigen Beweismittel festgestellt werden. Zur Feststellung des Datums von 

Quittungen kann das Gericht unter Berücksichtigung der Umstände jedes beliebige Beweismittel 

zulassen.“ 
52

 K. Neumann in op. cit. č.45, s. 98. 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAEahUKEwj8yNKrv-rGAhUKgZAKHZ0dCdk&url=http%3A%2F%2Fwww.provinz.bz.it%2Fanwaltschaft%2Fdownload%2FProvBZ_ZGB_Fassung_Stand_24_11_2010_de.pdf&ei=2VKtVbz4M4qCwgSdu6TIDQ&usg=AFQjCNFdP27-R3BHmsEm0t-BeOHilHy6iQ&bvm=bv.98197061,d.Y2I
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAEahUKEwj8yNKrv-rGAhUKgZAKHZ0dCdk&url=http%3A%2F%2Fwww.provinz.bz.it%2Fanwaltschaft%2Fdownload%2FProvBZ_ZGB_Fassung_Stand_24_11_2010_de.pdf&ei=2VKtVbz4M4qCwgSdu6TIDQ&usg=AFQjCNFdP27-R3BHmsEm0t-BeOHilHy6iQ&bvm=bv.98197061,d.Y2I
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAEahUKEwj8yNKrv-rGAhUKgZAKHZ0dCdk&url=http%3A%2F%2Fwww.provinz.bz.it%2Fanwaltschaft%2Fdownload%2FProvBZ_ZGB_Fassung_Stand_24_11_2010_de.pdf&ei=2VKtVbz4M4qCwgSdu6TIDQ&usg=AFQjCNFdP27-R3BHmsEm0t-BeOHilHy6iQ&bvm=bv.98197061,d.Y2I
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAEahUKEwj8yNKrv-rGAhUKgZAKHZ0dCdk&url=http%3A%2F%2Fwww.provinz.bz.it%2Fanwaltschaft%2Fdownload%2FProvBZ_ZGB_Fassung_Stand_24_11_2010_de.pdf&ei=2VKtVbz4M4qCwgSdu6TIDQ&usg=AFQjCNFdP27-R3BHmsEm0t-BeOHilHy6iQ&bvm=bv.98197061,d.Y2I
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDwQFjAEahUKEwj8yNKrv-rGAhUKgZAKHZ0dCdk&url=http%3A%2F%2Fwww.provinz.bz.it%2Fanwaltschaft%2Fdownload%2FProvBZ_ZGB_Fassung_Stand_24_11_2010_de.pdf&ei=2VKtVbz4M4qCwgSdu6TIDQ&usg=AFQjCNFdP27-R3BHmsEm0t-BeOHilHy6iQ&bvm=bv.98197061,d.Y2I


 

19 

příklad takové skutečnosti se uvádí poštovní razítko na listině osvědčující výhradu 

vlastnického práva. Samotné zaslání smlouvy s dodacím lístkem však v úvahu 

nepřipadá.
53

  

 

2.6.2 Věcná působnost pravidla o formě výhrady vlastnického práva 

Stejně jako u každého zákonného pravidla se je třeba i u § 2134 OZ ptát, jaký aplikační 

rozsah tento zákonný požadavek má, resp. na jaká všechna ujednání dopadne. Netřeba 

příliš zdůrazňovat, že tato otázka je stěžejní, neboť nerozhoduje o ničem jiném, než jaké 

bude postavení osob v insolvenčním řízení.  

 

Při úvahách o aplikačním rozsahu § 2134 OZ lze uvažovat o dvou faktorech – faktoru 

funkčním a faktoru čekatelského práva. 

 

S funkčním faktorem pracují mezinárodní dokumenty. Návrh všeobecného referenčního 

rámce (DCFR) v čl. IX.–1:103 v druhém odstavci osvětluje, že termínem výhrady 

vlastnického práva se rozumí i hire-purchase agreement
54

, finanční leasing a zajišťovací 

převod práva. Účelem tohoto ustanovení je postihnout všechna ujednání, která mohou 

sloužit k akvizičnímu financování. Obzvláště v případě hire-purchase agreement 

a finančního leasingu je zdůrazněno, že není praktického důvodu rozlišovat mezi nimi 

na jedné a výhradou vlastnického práva na druhé straně.
55

 S obdobným přístupem se lze 

setkat v legislativním průvodci UNCITRAL z roku 2010.
56

  

 

Faktor čekatelského práva pak znamená, že pravidlům o formě výhrady vlastnického 

práva a účinkům vůči věřitelům kupujícího podřídíme taková ujednání, která mají za 

následek vznik čekatelského práva na straně kupujícího. Jak již bylo popsáno výše, 

čekatelské právo znázorňuje postavení kupujícího při koupi věci pod výhradou 

vlastnického práva; jeho hlavním znakem, jak napovídá jeho název, je, že nabytí 

                                                           
53

 K. Neumann in op. cit. č.45, s. 99. 
54

 Obdoba finančního leasingu užívaná zejména v angloamerických státech.  Jeho specifikem začasté je, 

že na nájemce nepřechází na konci období vlastnické právo automaticky, ale svědčí mu právo opce. 
55

 Bar, C., Clive, E. in op.cit.č.9, s. 5396 an. 
56

 United Nations Commission on International Trade Law. UNCITRAL Legislative Guide on Secured 

Transactions. New York. 2010. s. 323. 



 

20 

vlastnického práva k předmětu výhrady nikdo nemůže zmařit, a již při uzavření 

smlouvy se předvídá, že kupující vlastnické právo nabyde. Hraniční případy lze 

pozorovat u smluv označovaných jako finanční a operativní leasing, které, často 

i z daňových důvodů, kombinují různé systémy opcí. Rakouský Nejvyšší soudní dvůr 

v rozhodnutí ze dne 20. února 1986, sp. zn. 7 Ob5/86, dospěl k závěru, že čekatelské 

právo na straně kupujícího vzniká pouze tehdy, pokud po uhrazení předem určeného 

počtu splátek přechází vlastnické právo k předmětu výhrady na kupujícího bez dalšího, 

nebo pod podmínkou uhrazení symbolické sumy. Jedná se tedy v praxi zejména 

o takové dohody, které jsou označovány jako finanční leasing, kdy se kupující na konci 

smluveného období stává vlastníkem věci, aniž by byl převod podmíněn další platbou. 

 

Ačkoli by úmyslu zákonodárce, postihnout požadavkem formy všechna jednání, která 

mohou mít potencionálně vliv na manipulaci s majetkovou podstatou kupujícího, 

odpovídal spíše přístup funkční, je třeba podle mého názoru omezit požadavek 

zpřísněné formy na ujednání, na jehož základě dochází ke vzniku čekatelského práva na 

straně nabyvatele. Předně, první přístup by znamenal třeba nezbytnost uzavírání 

zajišťovacích převodů s úředně ověřenými podpisy. Analogickou aplikaci, která má za 

následek zpřísnění požadavků na formu právního jednání, považuji za velice 

problematickou. Za druhé, pokud bychom chtěli být důslední a postihnout skutečně 

všechna právní jednání, která se mohou jevit z pohledu věřitelů kupujícího riziková, 

mělo by to za následek „otevření Pandořiny skřínky“, jelikož v takovém případě by bylo 

třeba vztáhnout požadavek formy na velké množství právních jednání. Pokud totiž 

budeme předpokládat, že se recipienti budou chovat protiprávně a budou se snažit 

vyvolat v průběhu insolvenčního řízení dojem, že k majetku, který je v držbě 

insolvenčního dlužníka, svědčí vlastnické právo někomu jinému, mají k dispozici 

spoustu jiných nástrojů. Příkladem může být „sjednání“ komisionářského prodeje, kdy 

insolvenční dlužník jako komisionář spravuje majetek komitenta, aby jej zcizil dále. 

Další možností je operativní leasing (nájemní smlouva) s „vhodně“ nastaveným 

systémem opcí pro kupujícího.  

 

Nadto, k vyprázdnění majetkové podstaty může dojít i při sjednání výhrady 

vlastnického práva s úředně ověřenými podpisy. Představme si, že kupující 
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a prodávající spolu dlouhodobě obchodují a první z nich nabývá předměty vždy pod 

výhradou vlastnického práva. V době rozhodnutí o úpadku je kupující vlastníkem 

například 60 % takto převáděného zboží. Úředně ověřený podpis na smlouvě pak 

stranám nijak (!) nezabrání, aby vyvolaly zdání, že kupující je vlastníkem například 

pouze 10 % převáděného zboží.  

 

Jsem proto přesvědčen, že normotvůrcem zamýšlený cíl nemůže být nikdy (!) naplněn, 

neboť pokud se insolvenční dlužník rozhodne vyvést majetek na jinou, spolupracující 

entitu, může tak učinit jednodušeji a efektivněji než prostřednictvím výhrady 

vlastnického práva, nebo dokonce v rámci ní při splnění podmínky úředně ověřeného 

podpisu.  

 

2.6.3 Nezbytnost dodržení formy sjednání výhrady vlastnického práva 

Předně je třeba podotknout, že současná tuzemská doktrína považuje dodržení 

předepsané formy právního jednání za nezbytnou podmínku pro její účinky vůči 

věřitelům kupujícího.
57

 
58

  K takovému závěru však není důvod a podle mého názoru 

nedostatečně zohledňuje účel normy. Jak bylo uvedeno výše, důvodem k podmínění 

účinků výhrady vůči věřitelům kupujícího úředně ověřenými podpisy na smlouvě, v níž 

se sjednává výhrada vlastnického práva, je bezpečné určení data sjednání výhrady. 

Bude-li prodávající s to prokázat bezpečně datum jinak, není důvodu účinky výhrady 

vlastnického práva vůči věřitelům kupujícího nepřipustit bez dalšího. Jak uvedu dále, 

k tomu postačí uplatnění domněnky dle § 562 odst. 2 OZ. 

                                                           
57

 V. Bednář in HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník. VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–

3014). Komentář. 1. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2014, § 2134, m. č. 1 an. 
58

 L. Tichý in op. cit. č.4, §2134, m. č. 4, dokonce dospívá k závěru, že „[p]ísemnost (písemná forma 

a ověření podpisů) má konstitutivní právní následky. Vůči třetím osobám bez splnění formálních 

náležitostí výhrada vlastnictví neexistuje … Specifikum splnění formálních předpokladů spočívá ve 

fungování překážky zásahu do vlastnického práva prodávajícího, a to vzdor znalosti zákona takového 

zásahu na straně třetích osob. Jinak řečeno, i když je věřiteli či potenciálnímu kupujícímu známa 

existence výhrady vlastnictví, a tedy okolnost, že vlastníkem věci je stále prodávající, mohou se po právu 

domáhat uspokojení svých nároků pohledávek z věci, kterou má v držení kupující, ačkoliv není jejím 

vlastníkem, resp. platně uzavřít s kupujícím kupní smlouvu o této věci. Do okamžiku ověření podpisu stran 

na smlouvě o výhradě vlastnictví lze nároky třetích osob vůči kupujícímu řádně prosadit.“ Autor podle 

mého názoru směšuje účinky výhrady vlastnického práva vůči třetím osobám a věřitelům. Závěru, že třetí 

osoba bude vědět o existenci výhrady vlastnického práva a přesto bude moci nabýt movitou věc do 

výlučného vlastnictví bez dalšího, přiznávám, nerozumím.  Z mého pohledu tato myšlenka popírá veškeré 

(mně známé zásady) nabývání vlastnického práva. 
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Jelikož nadto stávající úprava nemůže dosáhnout předpokládané ochrany právního styku 

a ve svém výsledku vede pouze (!) k jeho ztížení u poctivých recipientů, je si třeba klást 

otázku, zda je nutné vždy trvat na dodržení předepsané formy sjednání výhrady 

vlastnického práva.  V úvahu pak připadají podle mého názoru dva přístupy, kterými lze 

dosáhnout uspokojivého výsledku, a sice teleologická redukce ustanovení § 2134 OZ ve 

spojení s analogii iuris prostřednictvím § 13 odst. 2 ZOK, či důsledné uplatnění pravidel 

ohledně dobré víry. 

 

2.6.4 Aplikace ustanovení § 562 odst. 2 OZ 

Ustanovení § 562 odst. 2 OZ zakotvuje domněnku spolehlivosti údajů o právních 

jednáních v elektronickém systému, pokud jsou prováděny systematicky a posloupně 

a jsou chráněny proti změnám. Spolehlivostí lze přitom rozumět i správnost údajů, tedy 

pravdivost informací v údaji obsažených.
59

 V praxi dopadá toto ustanovení zejména na 

elektronické spisové služby, které poskytují správci jakožto provozovatelé těchto 

systémů uživatelům.  Spisová služba zaznamenává údaje pomocí meta dat, která lze 

vytvořit za předem stanovených podmínek; data jsou ihned archivována a uživatelem 

jsou zpětně nezměnitelná.  

 

Mně známé elektronické spisové služby pak po přijetí dokumentu do systému jej opatří 

kvalifikovaným časovým razítkem, leda by již jím opatřen byl. Kvalifikované časové 

razítko poskytuje důkaz o tom, ve kterém časovém okamžiku byl dokument v systému 

uložen a že od té doby nebyla v dokumentu provedena žádná změna.
60

 Takto se zachytí 

například nejpozdější datum uzavření smlouvy; pokud ta byla dle svého obsahu 

uzavřena v den X a do elektronické spisové služby byla vložena v den X+1, lze den 

X+1 označit za poslední možný den uzavření. V obchodně právních vztazích pak není 

žádnou výjimkou, že prodávající i kupující spisovou službu využívají, a to začasté od 

                                                           
59

 Více srov. F. Korbel, F. Melzer in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník III. (§ 419-654; 

věci a právní skutečnosti). Komentář. 1. vyd. Praha: Leges. 2014.§ 562, m. č. 39 an. 
60

 Dále, byť pro oblast veřejného práva, srov. § 69 a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko odboru archivní správy a spisové služby k užívání 

časového razítka v souvislosti s odesíláním a ukládáním dokumentů v digitální podobě ze dne 6. dubna 

2010. Dostupné na: www.mvcr.cz/soubor/dotazy-a-stanoviska-uzivanicasrazstanas-

pdf.aspx+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jdpXkVOf7JMJ:www.mvcr.cz/soubor/dotazy-a-stanoviska-uzivanicasrazstanas-pdf.aspx+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jdpXkVOf7JMJ:www.mvcr.cz/soubor/dotazy-a-stanoviska-uzivanicasrazstanas-pdf.aspx+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
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odlišných poskytovatelů. V takových případech lze najít totožný údaj ve dvou 

rozdílných spisových službách. 

 

Jak bylo rozebráno výše, jediným důvodem, proč se zákonodárce rozhodl vázat účinky 

výhrady vlastnického práva vůči věřitelům kupujícího na podmínku úředně ověřených 

podpisů, je ochrana před jejich antidatací a vyvádění z majetkové podstaty dlužníka 

(kupujícího). Tento účel však bude naplněn i tehdy, pokud smlouva samotná bude sice 

uzavřena „pouze“ v písemné formě, ale následně bude prokazatelně zafixována 

nejpozdější možná doba, kdy k podpisu došlo; to plyne i ze shora uvedených závěrů 

italské judikatury a doktríny. Zachycení totožnosti osob činících podpis není 

§ 2134 OZ, stejně jako jeho italským vzorem, sledováno.  

 

Nedodržení formy právního jednání je proto pouze zdánlivé. I kdybychom snad měli po 

teoretické stránce dospět k závěru, že při nesplnění úředně ověřených podpisů není 

formálně naplněn zákonný požadavek pro účinky výhrady vůči věřitelům kupujícího, je 

třeba v souladu s § 2 OZ přihlédnout ke smyslu a účelu zákonného pravidla a její účinky 

„přesto“ připustit.
61

 Lze přitom odkázat na výše uvedené závěry italské judikatury 

a doktríny, které připouští prokázání „bezpečného data“ uzavření smlouvy i jinými 

způsoby, než jsou úředně ověřené podpisy stran. 

 

Samozřejmě lze uvažovat o situaci, kdy do systému, který je chráněn proti změnám, 

bude taková změna provedena; k té je však oprávněn pouze správce systému, tedy 

osoba v drtivé většině případů odlišná od kupujícího a prodávajícího. Antidatace 

v systému spisové služby proto předpokládá protiprávní jednání nejméně dvou osob, 

tedy stejného počtu, jako je třeba k získání úředně ověřeného podpisu s dřívějším 

datem. 

 

Ačkoli § 562 odst. 2 OZ zakládá pouze vyvratitelnou domněnku spolehlivosti (pravosti 

a pravdivosti) údajů o právních jednáních, domnívám se, že ta v praxi pro prosazení 

                                                           
61

 Ke kvalifikovanému rozporu se zákonem co do formy právního jednání srov. Melzer, F. Neplatnost 

právního jednání v návaznosti na nedodržení formy. Právní rádce. Dostupné na: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/home/infocentrum/media/444-neplatnost-pravniho-jednani-v-

navaznosti-na-nedodrzeni-formy  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/home/infocentrum/media/444-neplatnost-pravniho-jednani-v-navaznosti-na-nedodrzeni-formy
http://obcanskyzakonik.justice.cz/home/infocentrum/media/444-neplatnost-pravniho-jednani-v-navaznosti-na-nedodrzeni-formy
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účinků výhrady vlastnického práva postačí. Stranou na tomto místě ponechávám, zda 

při opatření dokumentu časovým razítkem je třeba vůbec odkazovat na § 562 odst. 2 OZ 

a zda neplynou jeho účinky vůči věřitelům kupujícího ze samotné povahy tohoto 

razítka.  

 

Proto prozatím uzavírám, že k účinkům výhrady vlastnického práva vůči věřitelům 

kupujícího postačí, pokud je takový dokument opatřen při provozu závodu v rámci 

spolehlivého elektronického systému kvalifikovaným časovým razítkem a věřitelé 

kupujícího neprokáží nespolehlivost takového systému. 

 

2.6.5 Teleologická redukce § 2134 OZ 

Nemůže-li se prodávající dovolat domněnky dle § 562 odst. 2 OZ, je druhou možností, 

kterou lze dospět prakticky k totožnému výsledku, teleologická redukce § 2134 OZ. 

Důvodů pro redukci je hned několik.  

 

Jak bylo již uvedeno výše, forma sjednání výhrady vlastnického práva nekoresponduje 

s úpravou zajišťovacího práva, které může být sjednáno bezformálně, čímž činí 

tuzemskou úpravu z komparativně právního hlediska zcela výjimečnou. Je proto třeba 

hledat řešení, které umožní rozumné aplikování těchto institutů vedle sebe. Relativně 

jednoduchým řešením by byla analogická aplikace formálních povinností u výhrady 

vlastnického práva na zajišťovací převod; dojít však pomocí analogie ke zpřísnění 

formální požadavků na právní jednání, byť „pouze“ co do účinků navenek, považuji za 

velice problematické. Je se tedy třeba naopak ptát, zda nelze snížit formální požadavky 

u výhrady vlastnického práva. 

 

Důvodem pro redukci rovněž je, že § 2134 OZ není na rozdíl od vzpomenutých § 132 

odst. 3 a §190 odst. 3 ObchZ s to dosáhnout zamýšleného výsledku. Dřívější ustanovení 

obchodního zákoníku totiž stanovila okruh právních jednání podléhající přísnému 

požadavku formu pomocí kritéria subjektů, které smlouvu uzavírají, nikoli pomocí 

kritéria druhu právního jednání. Nebyl zde proto prostor pro to, aby toto pravidlo bylo 

obejito. V případě výhrady vlastnického práva však přichází v úvahu řada institutů, 
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kterými lze dosáhnout téhož výsledku; bez ohledu na to, že ani při dodržení formy 

právního jednání není vyloučeno zmaření účelu zákonodárce. Nelze si rovněž 

nevšimnout nekonzistence normotvůrce. Zatímco u výhrady vlastnického práva dospěl 

v souvislosti s přijetím rekodifikace k závěru, že se jedná o natolik rizikové ujednání, že 

jej je třeba podřídit zvláštnímu požadavku formy, u dvoudomých smluv zastal názor 

zcela opačný. Ty vyžadují dle zákona o obchodních korporacích písemnou formu 

s úředně ověřenými podpisy. To však neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci 

běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých. Jinak řečeno, ujednání 

výhrady vlastnického práva, která patří k pravidelným složkám právních jednání 

(naturalia negotii), je shledáváno z pohledu ochrany právního styku jako více rizikové 

než případy self-dealingu. Ačkoli se jedná do značné míry o právně politickou otázku, 

jsem přesvědčen, že při porovnání pravidel lze jen těžko nalézt důvody k větší nedůvěře 

u výhrady vlastnického práva.  

 

Domnívám se proto, že i s odkazem na § 13 ZOK a při porovnání se zajišťovacím 

převodem práva lze při uplatnění teleologické redukce § 2134 OZ dospět k závěru, že 

úředně ověřené podpisy stran při zachování účinků výhrady vlastnického práva vůči 

věřitelům kupujícího nejsou třeba tehdy, pokud je smlouva uzavřena v rámci běžného 

obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých. Tento přístup podporuje i důsledná 

aplikace dobré víry. 

 

2.6.6 Důsledné uplatnění dobré víry 

Jak bylo popsáno výše, účastníci obchodního styku (podnikatelé), jsou si velice dobře 

vědomi, že převážná část obchodovatelného zboží je prodávána s výhradou vlastnického 

práva. Musí proto u mnohých předmětů výhradu vlastnického práva ve formě 

prodloužené výhrady předpokládat a podle toho se zachovat, případně se v rámci 

investigativní povinnosti ujistit, že vlastnictví již přešlo na kupujícího (držitele). 

 

Otázkou pak je, zda u takovýchto osob, které jsou si sjednání výhrady vlastnického 

práva u svého dlužníka (kupujícího) vědomy, je nezbytné pro uplatnění jejich účinků 

trvat na jejím sjednání v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. Ačkoli jsem si 
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vědom rozdílu mezi účinky výhrady vůči třetím osobám na jedné a věřitelům kupujícího 

na druhé straně, jeví se mi paradoxní přenášet v prvním případě důkazní břemeno 

o existenci výhrady vlastnického práva na třetí osoby a současně vůči téže osobě jako 

věřiteli kupujícího nepřipustit účinky výhrady vlastnického práva pro nedodržení formy.  

 

Představme si případ, kdy se kupující ocitl v úpadku. Banka
62

 před prohlášením úpadku 

sjednala s kupujícím zástavní smlouvu, kde zástavou je věc, na níž vázne výhrada 

vlastnického práva. Banka se jako třetí osoba neujistí, že na věci nevázne výhrada 

vlastnického práva, a proto v souladu se shora uvedenými závěry německé a rakouské 

judikatury bude zřízení takového zástavního práva neplatné. Jelikož však podpisy na 

smlouvě sjednávající výhradu vlastnického práva nebyly úředně ověřeny, může se 

banka v insolvenčním řízení uspokojit jako nezajištěný věřitel, neboť vůči ní jako 

věřiteli kupujícího nemá výhrada vlastnického práva žádné účinky? Přibližme si tento 

příklad ještě více: Banka přihlásí svoji pohledávku jako zajištěnou zástavním právem. 

Insolvenční správce kupujícího (dlužníka) popře pořadí pohledávky přihlášené bankou. 

Banka bude v soudním sporu o existenci zástavního práva (incidenčním sporu o pořadí 

pohledávky) váznoucího na předmětu zástavy namítat, že výhrada vlastnického práva 

nebyla sjednána, resp. že smlouva byla antidatována. Pro zjednodušení dále 

předpokládejme, že soud uloží důkazní břemeno existence výhrady vlastnického práva 

na insolvenčního správce. Tomu nezbyde, než existenci výhrady vlastnického práva 

prokázat. Jak tak učiní, bude na něm. Nepochybně důvěryhodnosti jeho slov pomůže, 

pokud bude s to doložit, že například dlužník jako dodavatel stavebního materiálu 

používá stále stejné obchodní podmínky, které vždy obsahují klauzuli s prodlouženou 

výhradou vlastnického práva. Rozhodně bude moci prokázat převody majetku pomocí 

účetnictví, předávacích protokolů a bankovních převodů. V mnoha případech se mu tak 

povede vzdor uzavření smlouvy bez úředně ověřených podpisů (a třeba i bez 

kvalifikovaného časového razítka) prokázat, že kupujícímu dodal zboží, na němž vázne 

výhrada vlastnického práva, jejíž sjednání předcházelo sjednání zástavního práva. 

Následně však své vlastnické právo k předmětu výhrady uplatní prodávající, a to 

prostřednictvím vylučovací žaloby dle § 225 InsZ. Bude moci insolvenční správce 

„otočit“ a tvrdit, že výhrada vlastnického práva vlastně nebyla sjednána, respektive že 
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 Bankovní instituci volím z důvodu vysokých nároků, které jsou na ně z pohledu § 5 odst. 1 OZ 

a vědomí sjednávání výhrady vlastnického práva stavěny. 
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smlouva byla antidatována, proto nemá účinky vůči věřitelům kupujícího a na předmět 

výhrady hledíme, jako by žádná výhrada vlastnického práva sjednána nebyla? Bude se 

moci táž banka, která neuspěla s uplatněním svého zástavního práva, přesto uspokojit 

z předmětu výhrady jako nezajištěný věřitel? 

 

Tímto příkladem jsem chtěl poukázat na to, že má-li výhrada vlastnického práva účinky 

vůči bance jako třetí osobě, musí je mít vůči ní i jako věřiteli kupujícího. Pokud věřitel 

kupujícího o výhradě vlastnického práva ví, nebo vědět má, nevidím důvodu, proč vůči 

němu její účinky nepřipustit. Ostatně i italská judikatura dospěla k závěru, že podmínka 

„certa data“ je splněna, pokud třetí osoba o sjednání výhrady vlastnického práva 

věděla.
63

 

 

Aplikace nastíněné teorie by pak mohla vypadat v insolvenčním řízení takto: 

Představme si, že insolvenční dlužník má tři věřitele. Banku, jejíž pohledávka ve výši 

800 000,- Kč činí 80 % všech přihlášených pohledávek, dodavatele, jehož pohledávka 

z kupní ceny ve výši 150 000,- Kč představuje 15% přihlášených pohledávek, 

a zákazníka (spotřebitele), jehož pohledávka ve výši 50 000,- Kč činí 5 % přihlášených 

pohledávek. Dodavatel dodával dlužníku zboží s výhradou vlastnického práva, kterou 

však sjednal v prosté písemné formě. Banka si byla této praxe mezi insolvenčním 

dlužníkem a jeho dodavatelem vědoma, zákazník nikoli. V rozhodnou dobu má 

insolvenční dlužník v držení majetek v hodnotě 50 000,-Kč, na němž lpí výhrada 

vlastnického práva dodavatele; žádný majetek tedy nevlastní. Pakliže důsledně 

zohledníme účel ustanovení § 2134 OZ, není důvodu, proč poskytnout bance ochranu 

v tom směru, že by měla mít právo uspokojit se i z předmětu výhrady; stejně jako 

nepřipustíme, aby na něm zřídila zástavní právo. Ta jako věřitel věděla, že její dlužník 

nabývá vlastnictví na základě kupních smluv s výhradou vlastnického práva. Více není 

třeba. Skutečnost, že mohlo dojít před zahájením insolvenčního řízení nebo neprodleně 

po něm k manipulaci se záznamy insolvenčního dlužníka tak, že majetek, u něhož měla 

výhrada vlastnického práva zaniknout, je evidován jako ten, na němž výhrada nadále 

lpí, je nerozhodná. Jak již bylo poznamenáno, k tomu může totiž dojít stejně za situace, 
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 K. Neumann in op. cit.č. 45, s. 100 a tam uvedenou judikaturu. 
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kdy původní kupní smlouva byla uzavřena s úředně ověřenými podpisy, a spíše to 

poukazuje na zbytečnost celé úpravy.  

 

V nastíněném případu, kdy existují věřitelé, kteří si byli výhrady vlastnického práva 

vědomi, a věřitelé, kteří nikoli, by si proto měl insolvenční správce položit hypotetickou 

otázku, jak by byla insolvenční masa rozdělena, nebyla-li by výhrada sjednána. 

V uvedeném případu se třemi věřiteli to znamená, že banka by hypoteticky obdržela 

40 000,- Kč, dodavatel 7 500,- Kč a zákazník 2 500,-Kč. Jelikož však vůči bance je 

výhrada vlastnického práva účinně sjednána, měl by zákazník obdržet 2 500,-Kč 

a dodavatel možnost uplatnit co do zbytku, tedy 47 500,- Kč, výhradu vlastnického 

práva.
64

 

 

2.7 SHRNUTÍ 

V této kapitole jsem s odkazem na německou a rakouskou judikaturu a doktrínu dospěl 

k závěru, že vzhledem k četnosti sjednávání výhrady vlastnického práva v obchodně 

právních vztazích musí podnikatelé u mnohých předmětů právních vztahů předpokládat, 

že byla sjednána výhrada vlastnického práva ve formě prodloužené výhrady. Pokud se 

tedy odběratel z vlastní iniciativy neujistí, že na předmětu nevázne výhrada 

vlastnického práva, může nabýt předmět pouze za podmínek obvyklých v obchodním 

styku a způsobem, který nesníží pravděpodobnost uspokojení prodávajícího. Vyloučeno 

je tak prakticky sjednání zástavního práva váznoucího na předmětu výhrady. 

 

Co se týče účinků výhrady vlastnického práva vůči věřitelům kupujícího, je třeba mít na 

paměti, že jediným (!) důvodem pro zavedení požadavku formy dle § 2134 OZ je 

bezpečné zjištění data, kdy byla k věci sjednána výhrada vlastnického práva. Tento 

požadavek lze splnit i tehdy, pokud je smlouva opatřena časovým razítkem při uložení 

do elektronické spisové služby, kterou užívá značná část podnikatelů; úředně ověřený 

podpis na smlouvě tak není třeba. Vzhledem k nefunkčnosti pravidla o formálních 

náležitostech výhrady vlastnického práva pro účinky vůči věřitelům kupujícího jsem 
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 V takovém případě by zpravidla insolvenční správce buď vyplatil prodávajícímu zbytek kupní ceny po 

odečtení 2 500,- Kč, nebo by podmínil vydání předmětu výhrady složením této částky do majetkové 

podstaty. 
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přesvědčen, že je namístě teleologická redukce tohoto pravidla. S odkazem na 

§ 13 ZOK dospívám k závěru, že účinky vůči věřitelům kupujícího si podrží výhrada 

vlastnického práva i tehdy, pokud forma nebude dodržena, ale výhrada bude uzavřena 

v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých. K prakticky 

totožnému výsledku pak lze dospět při důkladném uplatnění pravidel o dobré víře. Jak 

jsem popsal na případu z insolvenčního řízení, bylo by paradoxní, pokud by osoba jako 

potencionální zástavní věřitel musela vůči sobě (jako „třetí osobě“) nechat uplatnit 

výhradu vlastnického práva, neboť věděla nebo měla vědět, že zástava tvoří předmět 

výhrady, a zároveň mohla táž osoba (jako „věřitel kupujícího“) namítat, že má právo se 

uspokojit z předmětu výhrady, neboť smlouva sjednávající výhradu vlastnického práva 

nebyla uzavřena s úředně ověřenými podpisy. 
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3. PRODLOUŽENÁ VÝHRADA VLASTNICKÉHO 

PRÁVA 

3.1 CHARAKTERISTIKA PRODLOUŽENÉ VÝHRADY VLASTNICKÉHO 

PRÁVA 

Prodloužená výhrada vlastnického práva je pravděpodobně v praxi nejčastěji se 

vyskytující variací jednoduché výhrady. Tento typ výhrady vlastnického práva 

reflektuje již shora nastíněnou hospodářskou realitu; aby byl kupující s to uhradit 

prodávajícímu kupní cenu za jím dodané zboží, musí jej zpravidla dále prodat. V rámci 

prodloužené výhrady vlastnického práva proto prodávající a kupující sjednávají, že 

druhý jmenovaný má právo prodat předmět koupě za podmínek obvyklých v běžném 

obchodním styku a na prvního jmenovaného budou postoupeny jako surogát 

pohledávky kupujícího vůči odběrateli. Zpravidla se přitom jedná o tichou cesi.
65

 

 

3.2 SJEDNÁNÍ PRODLOUŽENÉ VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA 

Prodloužená výhrada vlastnického práva je zpravidla sjednávána prostřednictvím 

obchodních podmínek prodávajícího. Jak bylo uvedeno výše, dohoda o právu 

kupujícího prodat věc dále a postoupit za to prodávajícímu pohledávky z takového 

prodeje plynoucí se v praxi běžně vyskytuje a rovnovážně zohledňuje oprávněné 

požadavky prodávajícího i kupujícího. Není zde proto podle mého názoru nebezpečí, že 

by soud mohl shledat příslušné ustanovení neúčinným či neplatným pro rozpor 

s ustanoveními o obchodních podmínkách a adhezních smlouvách. O tom například 

nepanují pochyby v Německu, kde se uplatňuje důsledná kontrola obsahu obchodních 

podmínek.
66

 Samotné sjednání výhrady vlastnického práva však v sobě neobsahuje 

právo předmět výhrady dále zcizit. Takové právo musí být, byť konkludentně, 

ujednáno.
67

 
68
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 Obecně k prodloužené výhradě vlastnického práva srov. Svoboda, L.: Výhrada vlastnictví podle 

občanského zákoníku. Právník. 10/2001. s. 1015 an. a Čech, P.: K výhradě (a nabytí) vlastnictví 

v obchodním právu. Právní rádce. 8/2007, s. 4 
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 Srov. například rozhodnutí BGH ze dne 20. března 1985, sp. zn. VIII ZR 342/83 či H.P. Westermann in 

op. cit. č. 1, m. č. 87.  
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 Shodně Eliáš in. op. cit. č. 20, nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu Československa ze dne 4. května 

1923, sp. zn. 128/23, publikováno ve Vážného sbírce pod číslem 1204. Opačný závěr, tedy že právo 
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3.3 PRODLOUŽENÁ VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA A ZÁKAZ 

POSTOUPENÍ 

V praxi se lze setkat se situací, kdy smlouva mezi kupujícím a odběratelem zakotvuje 

zákaz postoupení pohledávek kupujícího za odběratelem. Je otázkou, zda a případně jak 

se tento zákaz projeví ve vztahu k prodloužené výhradě vlastnického práva. 

 

Domnívám se, že ujednání o zákazu postoupení má absolutní účinky a postoupení 

pohledávky v rozporu s ním působí neplatnost postoupení. Argumenty, které jsou 

snášeny pro odmítnutí tzv. Rechtsinhaltstheorie, nejsou podle mého názoru 

přesvědčivé.
69

 Zejména se mi jeví vysoce nepravděpodobné, že by tuzemský 

zákonodárce znaje judikaturu Nejvyššího soudu, která spojovala s porušením zákazu 

postoupení absolutní neplatnost,
70

 upravil zákaz postoupení v § 1881 odst. 1 OZ 

prakticky totožně jako v § 525 odst. 2 OZ64 a zároveň by se chtěl od dosavadního stavu 

judikatury odchýlit. To navíc s vědomím, že v Německu a Rakousku, tedy zemích, které 

byly hlavním vzorem pro občanský zákoník, se tamní zákonodárci v relativně nedávné 

době rozhodli explicitně vyloučit účinky zákazu postoupení ve vybraných právních 

vztazích.
71

  

 

Zákaz postoupení pohledávky za odběratelem se tedy vůči prodávajícímu uplatní 

a nedojde k zamýšlenému postoupení pohledávky. To však neznamená, že by z tohoto 

„střetu“ vyšel odběratel vítězně. Naopak. Jak bylo podrobněji popsáno v kapitole 2.2, 

odběratel musí u mnohých předmětů vycházet ze sjednání prodloužené výhrady 

vlastnického práva;
72

 tedy, že kupující sice může zcizit předmět výhrady dále, avšak za 

                                                                                                                                                                          
kupujícího je obsaženo ipso iure v dohodě o výhradě vlastnického práva prodávajícího, nelze podle mého 

názoru dovodit ani ze současné tuzemské judikatury. Srov. například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

22. října 2009, sp. zn. 29 Cdo 2843/2007 či rozhodnutí téhož soudu ze dne 28. listopadu 2012, sp. zn. 32 

Cdo 4470/2010. 
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 Shodně v Německu například H.P. Westermann in op. cit. č.1, m. č. 59, v Rakousku M. Binder, 

M. Spitzer in op. cit. č. 15, m. č. 55. 
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 Srov. zejména Bezouška, P.: Smluvní zákaz postoupení pohledávky (pactum de non cedendo), Právní 

rozhledy, 11/2015, s. 381 an. 
70

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2006, sp. zn. 29 Odo 882/2005. 
71

 Srov. v Německu § 354a HGB a v Rakousku § 1396a ABGB. Je třeba přitom zdůraznit, že tím 

zákonodárci reagovali na tamní judikaturu a doktrínu, která vycházela z Rechtsinhaltstheorie; nejednalo 

se tedy o kodifikaci judikaturních závěrů, které lze jinak pozorovat například v Německu. 
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 Rozhodnutí BGH ze dne 9. listopadu 1998, sp. zn. II ZR 144/97. 
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současné podmínky postoupení pohledávky za odběratelem. Nejsou-li tyto podmínky 

derivativního nabytí splněny, přichází v úvahu pouze nabytí originární. Vzhledem 

k rozšířenému uplatnění prodloužené výhrady vlastnického práva v praxi však toto 

zpravidla ztroskotá na nedostatku dobré víry odběratele, leda by snad splnil svou 

investigativní povinnost, a přesto dospěl k závěru, že výhrada vlastnického práva na 

zcizovaném předmětu nevázne. Odběratel se tedy vlastníkem předmětu výhrady 

v případech sjednání zákazu postoupení zásadně nestane.
73

 Lze tedy odběratelům 

doporučit, aby vážili, zda zákaz postoupení pohledávek sjednávat, případně zda z nich 

nevyjmout pohledávky postupované v rámci prodloužené výhrady vlastnického práva 

na prodávajícího. 

 

3.4 STŘET PRODLOUŽENÉ VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA 

A GLOBÁLNÍ CESE POHLEDÁVEK 

Kupující za účelem dalšího financování své obchodní činnosti nejednou zajišťuje úvěr 

globální cesí svých pohledávek na úvěrujícího. Úvěrující si nechává zpravidla postoupit 

všechny myslitelné budoucí pohledávky, tedy i pohledávky kupujícího za odběrateli. 

Taková cese se pak dostává do kolize s prodlouženou výhradou vlastnického práva. 

 

Ve většině případů předchází časově globální cese uzavření kupní smlouvy 

s prodlouženou výhradou vlastnického práva. Dle pravidel priority
74

 by to pak byl 

úvěrující, na něhož by měly být pohledávky postoupeny. V tomto případě je však třeba 

z pravidel priority učinit výjimku a připustit postoupení pohledávky na prodávajícího. 

K tomuto závěru lze dospět dvojím způsobem: analogickou aplikací § 1350 odst. 1 OZ, 

nebo uplatněním teorie o porušení smlouvy. 

 

3.4.1 Analogická aplikace § 1350 odst. 1 OZ 

Jelikož není § 1350 odst. 1 OZ ve mně známých publikovaných názorech věnována 

dostatečná pozornost, vysvětlím nejprve jeho význam v oblasti zástavního práva. 

 

                                                           
73

 Shodně D. Reinicke, K. Tiedtke in op. cit. č.8, m. č. 1381 či H.P. Westermann m. č. 88. 
74

 Srov. Kožušník, R.: Vybrané otázky smlouvy o cesi. Právní rozhledy. 21/2010, s. 757. 
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Pakliže si zástavní dlužník a zástavní věřitel nedohodnou jinak, smí prvně uvedený 

převést zástavu na jiného. Ustanovení § 1377 odst. 3 písm. b) OZ pak předvídá, že 

s výjimkou věcí zapsaných ve veřejném seznamu zástavní právo zanikne, pokud byla 

zástava převedena v rámci běžného obchodního styku při podnikání zcizitele. Je třeba 

zdůraznit, že nabyvatel nabyde věc prostou zástavního práva dle tohoto ustanovení 

i tehdy, pokud o existenci zástavního práva věděl. Porovnáme-li totiž odstavec 2 a 3 

§ 1377 OZ, nelze než dojít k závěru, že zatímco druhý odstavec podmiňuje zánik 

zástavního práva dobrou vírou nabyvatele, odstavec třetí nikoli; postačí, že je věc 

zcizena v rámci běžného obchodního styku při podnikání zcizitele. Účel tohoto 

ustanovení je přitom prakticky totožný s účelem sjednávání prodloužené výhrady 

vlastnického práva. Aby mohl zástavní dlužník uhradit svůj dluh, respektive být nadále 

ekonomicky činný, musí mít možnost disponovat se svým majetkem a jeho nabyvatelé 

si musí být jisti, že jej nabydou bez právních vad. 

 

Ačkoli by se § 1377 OZ mohl jevit jako ustanovení, které nabourává věcněprávní 

principy zástavního práva, není tomu tak. Předmětné ustanovení je třeba aplikovat právě 

spolu s § 1350 odst. 1 OZ. Dle něj, přemění-li se zástava v novou věc, zatíží zástavní 

právo i věc novou. To v praxi znamená, že pokud například zástavní dlužník prodá 

zástavu a zástavní právo v souladu s § 1377 odst. 3 OZ zanikne, zatíží zástavní právo 

věc, kterou za ni zástavní dlužník získal, typicky pohledávku na zaplacení kupní ceny.
75

 

Ačkoli to zákonodárce neuvádí výslovně, bude mít nepochybně přeměněná zástava 

stejnou časovou prioritu jako zástava předešlá. Pokud tedy bylo zástavní právo sjednáno 

v čase T a k převodu a přeměně zástavy došlo v čase T+2, bude se na přeměněnou 

                                                           
75

 T. Richter in op. cit. č. 2, §1350, m. č. 2 a 3, vyjadřuje nad tímto výsledkem pochybnosti, když 

rozlišuje přeměnu zástavy v užším a širším smyslu: „V užším výkladu by se ustanovení vztáhlo toliko na 

přeměny jedné zástavy v jinou ve „fyzickém“ smyslu slova, ať již jsou ve vlastnictví jedné osoby, nebo 

více osob … Nabízí se však i výklad širší, v němž by se „přeměnou zástavy v jinou věc“ mohla rozumět též 

přeměna v „transakčním“ smyslu slova – tedy např. přeměna prodané zástavy v pohledávku na zaplacení 

kupní ceny, anebo přeměna pohledávky na inkasované peníze. Takový výklad by odpovídal doporučením 

legislativního průvodce UNCITRAL (srov. UNCITRAL, 2010, s. 83 a násl., s. 98–99) a znamenal by 

významné posílení postavení věřitele zajištěného zástavním právem k jednotlivé věci (zástavní právo 

k závodu již tuto vlastnost vykazuje); současně však nelze přehlížet, že na řadu otázek spojených s tímto 

širším výkladem (srov. UNCITRAL, dtto) nedává ObčZ žádné odpovědi.” Jak však plyne z T. Richterem 

zmiňované úpravy v UNCITRAL, je třeba upřednostnit výklad, který označuje za širší. Neměla by zůstat 

rovněž opomenuta vazba na § 1377 odst. 3 písm. b) OZ, neboť přijali-li bychom výklad užší, byla by 

pozice zástavního věřitele výrazně oslabena. Rovněž není zřejmého důvodu, proč by termínem „věc“ 

právě v § 1350 odst. 1 neměla být myšlena i pohledávka, zvláště pokud k tomuto výkladu navádí 

i zahraniční doporučení. 
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zástavu pohlížet jako by byla sjednána v čase T. Kdyby snad zástavní dlužník v čase 

T+1 postoupil budoucí pohledávku na zaplacení kupní ceny, pravidlo priority 

postoupení pohledávek se sice uplatní, ale přesto dojde k zastavení ve prospěch 

zástavního věřitele, neboť u něj došlo de iure k zastavení pohledávky v době T. 

K tomuto závěru lze dospět nejen výkladem slova „přemění-li se“, ale zejména tak 

plyne z doporučení UNCITRAL,
76

 které bylo nepochybně jedním z hlavních 

inspiračních zdrojů zákonodárce při rekodifikace úpravy zástavního práva.
77

  

 

Zákonodárce tak v ustanovení věnující se zástavnímu právu upravil velice efektivně 

proces, který se sjednává při prodloužené výhradě vlastnického práva. Zástava smí být 

v rámci běžného obchodního styku při podnikatelské činnosti zcizena a věřitel jako 

surogát získává pohledávku z obchodu plynoucí. Priorita zástavního práva k surogátu 

bude stejná jako k původní zástavě, a proto se pozice zástavního věřitele zásadně 

nezhoršuje. Nemusí tedy trvat na zřizování zajištění právě pro případ zániku z důvodu 

prodeje zástavy, nebo dluh dozajišťovat. Úprava tak zohledňuje zájmy všech 

zúčastněných osob.  

 

Otázkou pak je, zda lze § 1350 odst. 1 OZ analogicky aplikovat u institutu výhrady 

vlastnického práva. V takovém případě by pohledávka kupujícího za odběratelem měla 

mít stejnou prioritu jakou pohledávka prodávajícího za kupujícím. Ta stricto sensu 

žádnou prioritu nemá, neboť nepředstavuje v režimu občanského zákoníku 

a insolvenčního zákona majetkovou jistotu. Pro potřeby analogické aplikace 

§ 1350 odst. 1 OZ však lze hovořit o super prioritě výhrady vlastnického práva, stejně 

jako činí například DCFR
78

 či americký Uniform Commercial Code
79

. To lze dovodit 

již z popisovaného postavení prodávajícího v insolvenčním řízení.  Jinak řečeno, 

přemění-li se dle § 1350 odst. 1 OZ výhrada vlastnického práva v pohledávku 

kupujícího za odběratelem, nemůže zde být nikdo, kdo by se mohl z této pohledávky 

uspokojit před prodávajícím. Pokud tak kupující a prodávající sjednají výhradu 

vlastnického práva v čase T+1 a k prodeji věci odběrateli dojde v čase T+2, bude to 

                                                           
76

 Srov. United Nations Commission on International Trade Law in op.cit.č.56,doporučení č. 100. 
77

 Srov. například United Nations Commission on International Trade Law in op. cit. č. 56 ,s. 202 an. 

ve vztahu k úpravě k 1377 odst. 3 písm.b) OZ. 
78

 Čl. IX.-4:102 DCFR. 
79

 Čl. 9: 324 UCC. 
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prodávající, kdo se bude moci uspokojit jako první z pohledávky za odběratelem, ačkoli 

v čase T byla sjednána globální cese mezi kupujícím a úvěrujícím. 

 

Důvod k této analogii je relativně prostý. Pakliže se zákonodárce rozhodl vybavit 

nějakým zvláštním právem zástavního věřitele, mělo by se zásadně totéž právo 

aplikovat na prodávajícího při sjednání výhrady vlastnického práva. Pozice zástavního 

věřitele je totiž vždy slabší než pozice prodávajícího. Prvně jmenovaný je sice oprávněn 

z práva věcné povahy, druhý je však samotným vlastníkem věci. Funkčně je zástava 

podobná předmětu výhrady. Má-li tak být zástavní věřitel chráněn pro případ ztráty 

svého práva, měl by být se stejnou intenzitou chráněn i prodávající. K analogii úpravy 

zástavního práva na oblast výhrady vlastnického práva, byť v oblasti promlčení, se se 

stejným odůvodněním uchýlila i německá a rakouská judikatura (k tomu více v kapitole 

5.3). 

 

3.4.2 Teorie porušení smlouvy 

Alternativně, pokud by převážil názor, že § 1350 odst. 1 OZ není na výhradu 

vlastnického práva aplikovatelný, lze ve prospěch získání pohledávky za odběratelem 

prodávajícím argumentovat teorií porušení smlouvy (Vertragsbruchtheorie). Ta nachází 

své uplatnění zejména v Německu, ale po její aplikaci volají i mnozí rakouští teoretici.  

 

Nejpozději v době postoupení pohledávky za odběratelem se znovu uplatní již 

několikrát zmiňovaná skutečnost, a sice že úvěrující (typicky banka) ví nebo má vědět, 

že úvěrovaný (kupující) je činný v oblasti, kde může získat zboží od prodávajícího 

pouze za podmínky sjednání prodloužené výhrady vlastnického práva. Co však pozici 

úvěrujícího od doposud zmiňovaných případů odlišuje, je, že ten v době uzavření 

smlouvy o globální cesi pohledávek zdánlivě nikoho nepoškozuje. Úvěrovaný 

(kupující) ještě smlouvu s prodlouženou výhradou vlastnického práva neuzavřel; pokud 

ano, byl by to bez dalšího prodávající, na koho by byly postoupeny pohledávky za 

odběratelem.  
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Přesto Spolkový soudní dvůr opakovaně dospěl k závěru, že i zde mají zájmy 

prodávajícího přednost. Tak například v rozhodnutí ze dne 3. července 1983, sp. zn. 

VIII ZR 134/82, řešil Spolkový soudní dvůr případ, kdy byl úvěrovanému (stavební 

společnosti) poskytnut úvěr na výstavbu nových bytů, přičemž tento úvěr byl zajištěn 

jeho budoucími pohledávkami za nabyvateli jednotlivých bytů. Rok poté (!) uzavřel 

úvěrovaný kupní smlouvu s dodavatelem stavebního materiálu, jehož součástí byla 

klauzule o prodloužené výhradě vlastnického práva. Následující rok se ocitl úvěrovaný 

v úpadku. Spolkový soudní dvůr prohlásil ustanovení o zajištění sjednané mezi 

úvěrujícím a úvěrovaným neplatným, neboť úvěrovaný podniká v oblasti, kde se 

pravidelně sjednávají kupní smlouvy s prodlouženou výhradou vlastnického práva, 

a globální cese zahrnovala i pohledávky, které mají být takto postoupeny na 

prodávajícího (zde dodavatele stavebního materiálu). Soud uzavřel, že z globální cese 

tak měly být pohledávky obsažené v prodloužené výhradě vlastnického práva 

vyloučeny.
80

  

 

Výjimkou jsou pouze případy, kdy úvěrující ani při vynaložení veškeré péče nemohl 

vědět, že úvěrovaný bude prodlouženou výhradu vlastnického práva sjednávat; tomu tak 

bude v případech, kdy úvěrovaný podniká v oblasti, kde zpravidla nepřichází sjednávání 

prodloužené výhrady vlastnického práva v úvahu.
81

  

 

Povinnost úvěrujících ustoupit ve shora uvedeném směru prodávajícím vychází z teorie 

porušení smlouvy („Vertragsbruchtheorie“), která se těší zejména v Německu velké 

pozornosti. Úvěrující (včetně toho tuzemského) si je zpravidla dobře vědom, že 

úvěrovaný (kupující) bude muset v budoucnu sjednat prodlouženou výhradu 

vlastnického práva, aby získal zboží nezbytné pro svoji činnost. Aby jej obdržel, 

dřívější sjednání postoupení pohledávek zamlčí. Před tím však úvěrující nesmí zavírat 

oči; učiní-li tak, podílí se na budoucím porušení smlouvy (mezi úvěrovaným a jeho 

dodavatelem). Následkem je, že v takovýchto případech se prohlašují za neplatná ta 

                                                           
80

 Srov. stálou judikatura BGH, například rozhodnutí ze dne 12. listopadu 1970, sp. zn. VII ZR 34/69, ze 

dne 7. března 1974, sp. zn. VII ZR 148/73, ze dne 9. listopadu 1978, sp. zn. VII ZR 54/77 či ze dne 

18. dubna 1991, sp. zn. IX ZR 149/90. Tato judikatura nachází pozitivní ohlas v německé literatuře. 

K tomu srov. například D. Reinicke, K. Tiedtke in op. cit. č. 8, m. č. 1386 an. 
81

 Srov. rozhodnutí BGH ze dne 8. prosince 1998, sp. zn. XI ZR 302/97. 



 

37 

ujednání, ve kterých jsou až příliš upřednostněny vlastní zájmy před zájmy jiných osob, 

které jsou nepřímo donuceny porušit svou smluvní povinnost. 

 

Ustanovením, o které je shora uvedený závěr v Německu opřen, je § 138 BGB. Ten 

v prvním odstavci uvádí, že právní jednání příčící se dobrým mravům je neplatné. Podle 

druhého odstavce je neplatné zejména takové právní jednání, které naplňuje skutkovou 

podstatu lichvy. Německé soudy potom obecně odkazují na ustanovení § 138 BGB 

a nerozlišují, zda se jedná o zvláštní případ lichvy, či nikoli.
82

 Pravdou je, že význam 

dobrých mravů v obchodně právních vztazích je v Německu nesrovnatelně vyšší než 

v České republice.
83

 Na druhé straně, pro uplatnění Vertragsbruchtheorie právě na 

případy střetu prodloužené výhrady vlastnického práva a globální cese pléduje značná 

část rakouské doktríny.
84

 Tamní pojetí dobrých mravů se přitom blíží tuzemskému.  

 

Je třeba si uvědomit důsledky, které by nastaly, pokud by bylo sjednání globální cese ve 

vztahu k prodloužené výhradě vlastnického práva platné. Kupující, který bude zpravidla 

těžko odporovat takovému ujednání s úvěrujícím, se v tomto případě ocitá ve svízelné 

situaci; jestliže při kontraktačním procesu upozorní prodávajícího na dřívější postoupení 

pohledávek, zpravidla to vyústí v ukončení vyjednávání a postupně povede k úpadku 

kupujícího. Nebo může kupující globální cesi zatajit, čímž se však vystavuje riziku 

uplatnění sankcí ze strany prodávajícího.
85

 I ve vztahu mezi úvěrovaným (kupujícím) 

a úvěrujícím se proto podle mého názoru uplatní § 433 OZ a sjednání globální cese 

může být v části kolidující s očekávatelnou prodlouženou výhradou vlastnického práva 

neplatné. Dikce, jakož i smysl § 433 OZ, rovněž nebrání, aby se ustanovení aplikovalo 
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 Toto rozdělení ostatně v praxi nemá význam, neboť ve výsledku povede ke stejnému výsledku. 

Obdobně pracuje s lichvou rakouský zákonodárce, který ji v § 879 odst. 2 bod 4 ABGB rovněž upravuje 

pouze jako jeden z demonstrativně uváděných případů jednání proti dobrým mravům. Pojetí tuzemského 

zákonodárce, který ji v § 1796 OZ uvádí jako zvláštní skutkovou podstatu, je matoucí. To však nic 

nemění na tom, že lichevní jednání bude vždy jedním v rozporu s dobrými mravy, a to i ve vztazích mezi 

podnikateli. Ustanovení § 1797 OZ, které zbavuje podnikatele práva dovolat se neplatnosti lichevní 

smlouvy, je třeba považovat v části věnující se lichvě za neaplikovatelné a v přímém rozporu s myšlenkou 

vyjádřenou v § 433 OZ. Vyloučení aplikace § 1796 OZ na obchodně právní vztahy lze považovat za 

legislativně technickou chybu pramenící z nepřesného převzetí rakouské úpravy; zatímco totiž lichva je 

aplikovatelná na všechny subjekty, neúměrné zkrácení (§975 ABGB) mohou podnikatelé ve vzájemných 

vztazích vyloučit (§ 351 rakouského Unternehmensgesetzbuch). Také nadnárodní pravidla přiznávají 

ochranu před lichevními smlouvami všem subjektům bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele či 

nikoliv (čl. 4:109 odst. 2 PECL, čl. II-2:207 DFCR a čl. 3.2.7 UNIDROIT). 
83

 Srov. například komentářovou literaturu k § 826 BGB odpovídající § 2909 OZ. 
84

 Srov. M. Binder,  M. Spitzer in op. cit. č. 15, m. č. 64 a tam uvedenou literaturu. 
85

 Srov. odůvodnění rozhodnutí BGH ze dne 14. července 2004, sp. zn. XII ZR 257/01. 
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i na vztahy mezi úvěrujícím a prodávajícím, ačkoli mezi nimi bezprostředně nevzniká 

závazkově právní vztah.  

 

Paušální závěr o neplatnosti globální cese však nečiním. Vždy bude třeba s odkazem na 

§ 433 OZ posoudit, zda úvěrující mohl dostatečným způsobem zajistit dluhy 

úvěrovaného jiným způsobem, než způsobem kolidujícím s prodlouženou výhradou 

vlastnického práva. Výhradě vlastnického práva musí být přiznáno privilegované 

postavení v tom směru, že nelze po prodávajících vyžadovat, aby sjednávali jiný druh 

(kvazi)zajištění, než je výhrada vlastnického práva. Tato preference přitom není 

doktrinálním výmyslem. Je historicky záměrem zákonodárce upřednostnit tento způsob 

akvizičního financování prodávajícího, což lze pozorovat již právě připuštěním výhrady 

vlastnického práva a jeho prioritou v insolvenčním řízení i přes jeho chybějící publicitu; 

zákonodárce pak nepřepokládá, že by prodávající musel sjednávat zajištění svých dluhů 

na zaplacení kupní ceny, postačí výhrada vlastnického práva. Oproti tomu úvěrujícímu 

není výhrada vlastnického práva k dispozici a vybírá z řady zajišťovacích instrumentů, 

které musí volit právě s vědomím případného budoucího sjednání prodloužené výhrady 

vlastnického práva; jinak by zákonodárcem zvolená preference výhrady vlastnického 

práva přišla ve většině případů vniveč. Pozice úvěrujícího je tedy slabší v tom směru, že 

musí brát ohled na úvěrovaného, aby nebyl postaven před shora nastíněné dilema: 

globální cesi zatajit, nebo další zboží nezískat. Pokud však nebude přicházet v úvahu 

jiné zajištění než zajištění postoupením pohledávek za odběrateli, nemělo by být takové 

ujednání stiženo neplatností; v opačném případě by úvěrující nebyl ochoten poskytnout 

úvěrovanému peněžní prostředky a úvěrovaný (kupující) by byl odkázán na 

prodávajícího. To by přineslo nerovnováhu v opačném směru. 

 

3.5 SHRNUTÍ 

V této kapitole o prodloužené výhradě vlastnického práva jsem se věnoval zejména 

problematice jejího střetu se zákazem postoupení pohledávek sjednané mezi kupujícím 

a jeho odběratelem a střetu s globální cesí pohledávek. 

 

Co se týče zákazu postoupení pohledávek, prosadí se ujednání vůči prodávajícímu do té 

míry, že pohledávka odběratele na něj nepřejde. Jak však bylo rozebráno v kapitole 2.2, 
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podnikatelé si musí být u mnohých předmětů právních vztahů vědomi, že na nich vázne 

výhrada vlastnického práva, a proto musí nabývat od kupujícího věci způsobem 

obvyklým v obchodním styku, který nesnižuje pravděpodobnost uspokojení 

prodávajícího. Jelikož zákaz postoupení pohledávky ochuzuje prodávajícího o surogát, 

který by měl za předmět výhrady nabýt, vede takový zákaz pohledávek zásadně 

k neplatnosti převodu předmětu výhrady mezi kupujícím a odběratelem. 

 

U střetu výhrady vlastnického práva a (zajišťovací) globální cese pohledávek jsem 

přesvědčen, že dojde k prolomení zásady priority, a ačkoli je cese s úvěrujícím sjednána 

dříve než kupní smlouva, bude to prodávající, kdo pohledávku za odběratelem nabyde. 

K tomuto výsledku lze dospět buď analogickou aplikací § 1350 odst. 1 OZ, nebo 

pomocí tzv. teorie porušení smlouvy. 
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4. ROZŠÍŘENÁ VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA 

Rozšířenou výhradou vlastnického práva („erweiterter Eigentumsvorbehalt“ či „all-

monies/sums clause“), někdy označovanou jako výhrada kontokorentní, rozumíme 

ujednání, podle něhož nemá dojít k přechodu vlastnictví již uhrazením kupní ceny 

předmětu výhrady, ale až zaplacením veškerých nebo stranami určených dluhů, byť by 

pocházely z jiného, třeba i nijak nesouvisejícího, právního vztahu. V praxi se lze setkat 

zejména se smlouvami, na jejichž základě má prodávající dodat kupujícímu určité 

množství genericky určených věcí. Kupní smlouva pak stanoví, že vlastnické právo 

přejde ke všem věcem společně, a to až tehdy, kdy dojde k uhrazení veškerého zboží. 

 

P. Čech
86

 i L. Svoboda
87

 rozšířenou výhradu vlastnického práva v tuzemském prostředí, 

alespoň v režimu občanského zákoníku z roku 1964 a obchodního zákoníku, obecně 

připouští. P. Čech tento závěr opřel zejména o široké pojetí výhrady vlastnického práva 

upravené dříve v § 445 ObchZ, který umožňoval vázat nabytí vlastnického práva 

kupujícím i na splnění jiné odkládací podmínky, než je jen zaplacení kupní ceny. 

Stávající občanský zákoník v § 2132 toto široké pojetí přejímá. I pravděpodobně proto 

J. Dohnal a M. Galvas uzavírají, že se v režimu (nového) občanského zákoníku 

„v podstatě se nic nemění“, neboť tyto odchylky nejsou novým kodexem normovány, 

a i nadále je tedy možné sjednat rozšířenou výhradu vlastnického práva.
88

 Rozšířenou 

výhradu vlastnického práva připouští i L. Tichý.
89

 

 

Závěr o obecné přípustnosti rozšířené výhrady vlastnického práva však považuji za 

zjednodušující, neboť nereflektuje specifičnost výhrady vlastnického práva a směšuje 

jej se zajišťovacími instrumenty. V tuzemském prostředí je pak podle mého názoru 

třeba odlišit účinky sjednání rozšířené výhrady vlastnického práva inter partes a vůči 

třetím osobám. 

                                                           
86

 P. Čech in op. cit. č. 65. 
87

 L. Svoboda in op. cit. č. 65. 
88

 J., Dohnal, M., Galvas in op. cit. č. 3. 
89

 L.Tichý in op. cit. č. 16, § 2132, m. č. 26 a 27. 



 

41 

4.1 ÚČINKY ROZŠÍŘENÉ VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA MEZI 

KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM 

Na tomto místě považuji za vhodné připomenout účel výhrady vlastnického práva, které 

legitimuje její výsadní postavení mezi (kvazi)zajišťovacími instituty. Pro fungování 

obchodně právních vztahů je nezbytné, aby prodávající plnil dříve než kupující a uvedl 

kupujícího v držbu věci. V případě „nepodmíněného“ převodu vlastnického práva by se 

prodávající vystavil nebezpečí, že za jím poskytnutý předmět prodeje neobdrží 

sjednanou úplatu. Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, ve vztahu k výhradě vlastnického 

práva nelze vůbec hovořit o „zajištění pohledávky na zaplacení kupní ceny“, byť se 

s tímto označením lze setkat i v zahraniční judikatuře a doktríně; jak bezpečně plyne 

z insolvenční úpravy, výhrada vlastnického práva zajišťuje toliko právo prodávajícího 

na vydání předmětu výhrady. 

 

Kupující je do doby nabytí vlastnického práva k předmětu výhrady v dispozici s ním 

velmi omezen. To je odůvodněno potud, dokud prodávající neobdržel za zcizovanou 

věc celou kupní cenu. Jaký je však důvod k omezení kupujícího s nakládáním veškerých 

předmětů koupě, pokud byla uhrazena kupní cena všech s výjimkou jednoho? Jak bylo 

vysvětleno v kapitole 2.5, kupující prakticky nemůže předmět výhrady použít jako 

zajištění. Pokud by tak učinil, vystavuje se dokonce hrozbě trestního stíhání. To jej 

samozřejmě velmi limituje v získávání peněžních prostředků a v jeho možnostech 

podnikání vůbec. Nelze přitom ztratit ze zřetele, že k uhrazení veškerých dluhů vůči 

prodávajícímu nejednou dochází až s velkým časovým odstupem; u dlouhodobých 

vztahů není výjimkou, když k tomu dojde až při příležitosti ukončení obchodní činnosti 

jedné ze smluvních stran. Toto výrazné negativum na straně kupujícího pak není 

odůvodněno žádným legitimním přínosem na straně prodávajícího. Jeho zájmy jsou 

zásadně dostatečně chráněny i tehdy, pokud se výhrada vlastnického práva bude 

vztahovat „pouze“ ke každému jednotlivému předmětu.  

 

Pravdou je, že například německý Spolkový soudní dvůr sjednání rozšířené výhrady 

vlastnického práva připouští.
90

 Tento závěr však naráží u části doktríny na silnou 

                                                           
90

 Srov. například rozhodnutí BGH ze dne 20. března 1985, sp. zn. VIII ZR 342/83, rozhodnutí ze dne 

8. října 1986, sp. zn. VIII ZR 342/85 či rozhodnutí ze dne 4. března 1991, sp. zn. II ZR 36/90. 
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kritiku.
91

 Hovoří se dokonce o zneužití výhrady vlastnického práva a správně se 

poukazuje na to, že ta nemá sloužit k tomu, aby se prodávající dostal do lepší pozice 

pouze proto, že nedošlo k uhrazení kupní ceny při předání předmětu koupě.
92

  

 

Argumentovat ve prospěch rozšířené výhrady vlastnického práva nelze ani tím, že se 

v některých odvětvích jedná o běžně se vyskytující klauzuli. Tato skutečnost sice není 

zcela bez právní relevance,
93

 na druhé straně tak nelze ospravedlnit jinak 

neodůvodněnou nerovnováhu v právech a povinnostech.
94

 

 

Domnívám se proto, že rozšířenou výhradu vlastnického práva co do účinků mezi 

kupujícím a prodávajícím bude možné připustit pouze výjimečně. Představme si 

například situaci, kdy dojde k prodeji 100 kusů genericky určených věcí a uhrazena 

bude kupní cena 90 z nich. Zásadně neexistuje ospravedlnitelný důvod, aby prodávající 

nadále zůstával vlastníkem všech 100 a kupující nemohl volně nakládat s uhrazenou 

částí z nich. Zpravidla bude proto obdobné ujednání relativně neplatné dle § 433 OZ ve 

spojení s § 580 OZ; po uplatnění námitky neplatnosti zůstane platná pouze 

„jednoduchá“ výhrada vlastnického práva. Zakázané sjednání rozšířené výhrady 

vlastnického práva nelze ani obejít jednoduchou výhradou vlastnického práva ve 

spojení se zvláštní smluvní úpravou pravidel hrazení jednotlivých dluhů tak, že ty 

budou postupně spláceny způsobem, že k zániku všech dluhů dojde společně v jeden 

okamžik.
95

 Rozšířenou výhradu vlastnického práva půjde sjednat pouze 

v odůvodněných případech. Příkladem může být prodej dvou věcí, z nichž jedna je věc 

hlavní a druhá jejím příslušenstvím, přičemž prodej jedné z nich je bez druhé prakticky 

vyloučen. Představit si lze i ujednání, podle něhož nedojde k přechodu vlastnického 

práva k předmětu výhrady do té doby, než bude uhrazena nejen kupní cena, ale 

i například odměna za dodání předmětu výhrady nebo její montáž.  

 

                                                           
91

 Srov. K. Reinicke, D. Tiedtke, in op. cit. č. 8, m. č. 1344. Na druhé straně rozšířenou výhradu 

vlastnického práva připouští S. Leible in op. cit. č. 12, m. č. 127. 
92

 K. Reinicke, D. Tiedtke, in op. cit. č. 8, m. č. 1345.  
93

 Srov. například kumulativní podmínky § 1801 OZ. 
94

 Obdobně v kontextu německého občanského zákoníku K. Reinicke, D. Tiedtke, in op. cit. č. 8, 

m. č. 1346. 
95

 Stejně J. Aicher in op. cit. č. 15, m. č. 110. 



 

43 

4.2 ÚČINKY ROZŠÍŘENÉ VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA VŮČI 

VĚŘITELŮM KUPUJÍCÍHO 

Rozšířená výhrada vlastnického práva se vůči věřitelům kupujícího neuplatní, neboť 

obchází pravidla o publicitě zajišťovacích instrumentů. Jak bylo uvedeno v úvodu, 

výhrada vlastnického práva není zajišťovacím instrumentem a prodávajícímu „pouze“ 

umožňuje uplatnit své vlastnické právo k předmětu výhrady a dožadovat se vydání věci. 

Oproti zajištěným věřitelům (srov. § 1371 odst. 3 a § 2016 OZ) je prodávající 

významně privilegován v tom směru, že svoji výhradu nemusí zapisovat do rejstříku 

zástav, aniž by ztratil své super prioritní postavení v insolvenčním řízení.
96

 Rozšířená 

výhrada vlastnického práva však již plní ryzí zajišťovací funkci, což není jejím úkolem 

a důvodem pro privilegované postavení.  

 

Obdobně jako činí rakouská judikatura
97

 a doktrína
98

, je tedy třeba dospět k závěru, že 

rozšířená výhrada vlastnického práva je v rozporu s publicitou zajišťovacích 

instrumentů, a proto je její sjednání vůči věřitelům kupujícího neplatné. Rakouské 

závěry považuji z pohledu občanského zákoníku za přiléhavější než závěry německé. 

Rakouská právní úprava sice vůbec netoleruje sjednání zajišťovacího převodu práva pro 

obcházení ustanovení o publicitě práva zástavního; to je také hlavním tamním důvodem 

pro nepřipuštění rozšířené výhrady vlastnického práva, která odpovídá zajišťovacímu 

převodu (k tomu níže). Tuzemský kodex jej připouští, ale zároveň snižuje důležitost 

zajišťovacího převodu práva v § 2016 OZ na úkor zástavního práva zapsaného 

v rejstříku zástav. Připuštění rozšířené výhrady vlastnického práva by tak představovalo 

popření zásad publicity zástavního práva a s tím spojeného privilegovaného postavení. 

Podotýkám, že pravidlo obdobné § 2016 OZ je německému právnímu řádu cizí.
99

 

 

Pokud by převážil názor, že výhrada rozšířená vlastnického práva neobchází pravidla 

o publicitě zajišťovacích instrumentů, mohou věřitelé kupujícího přesto profitovat 

                                                           
96

 Připomínám, že postavení prodávajícího je v insolvenčním řízení lepší než postavení věřitelů za 

majetkovou podstatou (§168 InsZ). Zatímco věřitelé za majetkovou podstatou nemusí být uspokojení 

v plném rozsahu, na což insolvenční zákon v § 305 výslovně pamatuje, má prodávající právo na uhrazení 

zbytku celé kupní ceny, leda by mu byl předmět výhrady vrácen. 
97

 Srov. například rozhodnutí OGH ze dne 4. dubna 1973, sp. zn. 1 Ob 40/73. 
98

 J. Aicher in op. cit. č. 15, m. č. 108 an. 
99

 Srov. například § 1209 BGB, které stanoví jako základní pravidlo pro pořadí zástavních práv čas jejich 

zřízení. 
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z neplatnosti této výhrady inter partes. Je-li totiž předmětná klauzule neplatná, bude to 

nejpozději insolvenční správce, který námitku dle § 231 odst. 3 InsZ vznese.
100

 Nelze 

však vyloučit, aby námitku neplatnosti vznesl samotný věřitel; ustanovení 

§ 586 odst. 1 OZ neomezuje právo namítnout neplanost právního jednání na jeho 

bezprostřední účastníky (smluvní strany). To bude přicházet v úvahu zejména tehdy, 

pokud nebudou splněny podmínky pro zahájení insolvenčního řízení a zároveň se věřitel 

nebude moci uspokojit z jiného majetku kupujícího. Není však vyloučeno, aby věřitel 

uplatnil námitku neplatnosti i v průběhu insolvenčního řízení, pokud tak neučiní 

insolvenční správce. 

 

Konečně, kdyby však převládl názor, že rozšířená výhrada vlastnického práva je obecně 

přípustná, je třeba si klást otázku, jaké účinky by vyvolávala v insolvenčním řízení. 

Představme si následující příklad: Prodávající převedl pod rozšířenou výhradou 

vlastnického práva na kupujícího pět předmětů. Kupující uhradil kupní cenu 

odpovídající čtyřem z nich. Může prodávající uplatnit právo na vydání věci u všech pěti 

předmětů, nebo pouze u jednoho, který nebyl dosud fakticky uhrazen?  

 

Právě v insolvenčním řízení se podle mého názoru ukazuje neudržitelnost rozšířené 

výhrady vlastnického práva tak, jak předvídají shora uvedení autoři. Výhrada 

vlastnického práva již nemůže plnit svoji roli, tedy zabezpečit prodávajícímu právo na 

vydání věci, pokud mu nebude uhrazena kupní cena. Stal se z ní čistě zajišťovací 

institut. To si uvědomuje i Spolkový soudní dvůr, který, jak bylo řečeno, jinak 

rozšířenou výhradu vlastnického práva připouští. Podle německé nejvyšší soudní 

instance má prodávající při sjednání rozšířené výhrady vlastnického práva co do již 

uhrazených předmětů výhrady „pouze“ postavení zajištěného věřitele, neboť „rozšířená 

výhrada vlastnického práva slouží k zajištění pohledávek, které se netýkají předmětu 

plnění [předmětu výhrady – pozn. autora], pročež takové ujednání odpovídá 

                                                           
100

 Ten přitom k tomu bude motivován způsobem odměňování, neboť jeho odměna je odvislá zejména od 

výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné a zajištění věřitele. Srov. § 1 vyhlášky 

č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů 

a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů. 
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zajišťovacímu převodu práva“.
101

 Za podmínky, že by rozšířená výhrada vlastnického 

práva byla shledána přípustnou, bude třeba nepochybně stejný závěr zaujmout 

i v tuzemském prostředí. To však podle mého názoru tím spíše svědčí o potřebě 

odmítnout závěr o obecné přípustnosti diskutované klauzule, když v insolvenčním 

řízení, kde zpravidla poprvé nabývá výhrada vlastnického práva na své důležitosti, se 

ustanovení o výhradě vlastnického práva ani neuplatní. 

 

4.3 SHRNUTÍ 

V této kapitole jsem dospěl na rozdíl od tuzemské doktríny k závěru, že ujednání 

o rozšířené (kontokorentní) výhradě vlastnického práva, tedy ujednání, podle něhož 

přechod vlastnického práva na kupujícího je závislý nejen na zaplacení kupní ceny 

předmětu výhrady, nýbrž i na splnění jiných, stranami určených dluhů, je zásadně 

relativně neplatné pro neodůvodněnou nerovnováhu ve vzájemných právech 

a povinnostech. Ve vztahu k věřitelům kupujícího pak taková dohoda nevyvolává žádné 

účinky pro obcházení pravidel o publicitě zajišťovacích instrumentů. 

 

Na závěr je vhodné podotknout, že většina evropských států rozšířenou výhradu 

vlastnického práva, byť z různých důvodů, nepřipouští.
102

 

 

                                                           
101

 Takto v rozhodnutí BGH 9. července 1986, sp. zn. VIII ZR 232/85 s odkazem na rozhodnutí téhož 

soudu ze dne 23. listopadu 1977, sp. zn.: VIII ZR 7/76. Stejně pak K. Reinicke, D. Tiedtke in op. cit. č. 8, 

m. č. 1349 či H. P. Westermann in op. cit. č. 1, m. č. 84. 
102

 E. M. Kieninger in op. cit. č. 38, s. 435. 
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5. VYBRANÁ PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO 

A PRODÁVAJÍCÍHO 

Mnohá práva a povinnost, která jsou spojena se sjednáním výhrady vlastnického práva, 

již vyplynula z výše uvedeného. Níže se zaměřím na některá zbylá z nich. 

 

5.1 PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO POŽADOVAT VRÁCENÍ PŘEDMĚTU 

VÝHRADY BEZ UPLATNĚNÍ PRÁVA ODSTOUPIT OD SMLOUVY 

Kupujícímu bezpochyby náleží právo předmět výhrady držet. K tomu není třeba 

zvláštního ujednání, neboť tak již vyplývá z povahy a hospodářského smyslu sjednání 

výhrady vlastnického práva. V zahraniční praxi je však možné setkat se s otázkou, zda 

může prodávající požadovat vydání věci kupujícím, ačkoli kupní smlouva zůstává 

doposud platná a účinná. 

 

Představme si následující situaci: Kupující se ocitne v prodlení s hrazením kupní ceny. 

Prodávající však prozatím nechce od kupní smlouvy odstoupit, neboť by ztratil právo na 

zaplacení zbytku kupní ceny. Protože ale chce na kupujícího vyvinout tlak a donutit jej 

k placení, bude po něm vyžadovat vrácení věci do doby, než kupující uhradí splatnou 

část kupní ceny; toto právo prodávajícího bylo přitom sjednáno již při uzavření kupní 

smlouvy.  

 

Německý Spolkový soudní dvůr dospěl k závěru, že právo předmět výhrady držet 

vznikne prodávajícímu pouze tehdy, pokud od kupní smlouvy odstoupí.
103

 Německá 

judikatura, stejně jako převážná část německé doktríny,
104

 uvádí, že možnost sjednání 

takového práva a jeho uplatnění by odporovalo hospodářskému smyslu kupní smlouvy. 

Německý zákonodárce se pak v návaznosti na stav soudní praxe rozhodl 

v § 449 odst. 2 BGB normovat pravidlo, podle kterého prodávající nemůže požadovat 

                                                           
103

 Rozhodnutí BGH ze dne 1. července 1970, sp. zn. VIII ZR 24/69. 
104

 Srov. K. Reinicke, D. Tiedtke in op. cit. č. 8, m. č. 1301 a tam uvedenou literaturu. 
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vrácení věci, pokud od kupní smlouvy neodstoupil.
105

 Oproti tomu rakouská 

judikatura
106

 a doktrína
107

 sjednání povinnosti kupujícího vrátit předmět výhrady, aniž 

by došlo k odstoupení od smlouvy, připouští. Ke stejnému závěru dospívá 

L. Svoboda.
108

 
109

 

 

Znovu se domnívám, že nelze učinit paušální závěr, zda takové ujednání je přípustné, či 

nikoli, a bude třeba posuzovat každý případ individuálně dle § 443 OZ. Představitelné 

jsou případy, kdy takové právo prodávajícího bude ospravedlnitelné. To například 

tehdy, kdy kupující nabývá předmět výhrady za účelem dalšího přeprodeje, je 

s placením v prodlení a prodávající má důvodnou obavu, že kupující bude předměty 

předprodávat dále, aniž by uhradil kupní cenu. V takovém případě nevidím důvodu 

komentované ujednání neumožnit; to zvláště v situaci, kdy jej tuzemský zákonodárce 

výslovně nevyloučil. Na straně druhé, pokud je kupující koncovým uživatelem 

předmětu výhrady, který potřebuje pro svoji podnikatelskou činnost, může být pro něj 

odejmutí držby věci, aniž by mu byla vrácena již uhrazená část kupní ceny, likvidační. 

Opět však bude záležet na okolnostech jednotlivého případu, zejména pak na době, po 

kterou bude moci dojít k odejmutí držby předmětu výhrady.  

 

5.2 POŠKOZENÍ PŘEDMĚTU VÝHRADY 

Již v kapitole 1.2 jsem krátce zmínil případ poškození předmětu výhrady pro zdůraznění 

odlišení výhrady vlastnického práva od standardních zajišťovacích institutů; dojde-li 

k poškození předmětu výhrady, nemá prodávající právo na doplnění jistoty. Pokud si 

                                                           
105

 Ustanovení § 449 odst. 2 BGB zní: „Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die 

Sache nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.“ 
106

 Srov. rozhodnutí OGH ze dne 7. března 1985, sp. zn. 7 Ob 507/85. 
107

 J. Aicher in op. cit. č. 15, m. č. 52. 
108

 L. Svoboda in op. cit. č. 65. 
109

 Srov. dále rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2009, sp. zn. 1028/2007, v jehož 

odůvodnění čteme: „… poruší-li kupující závazek zaplatit řádně a včas sjednanou kupní cenu, stojí 

prodávající před volbou, zda od kupní smlouvy odstoupí a bude požadovat vrácení věcí, k nimž uplatnil 

výhradu vlastnického práva, nebo zda ve smluvním vztahu s kupujícím nadále setrvá a bude vymáhat 

úhradu kupní ceny. Přitom se současně uznává, že jelikož uplatnění jednoho z těchto práv vylučuje 

uplatnění druhého, není pochybnost, že prodávající může jen volit mezi nimi, nikoliv uplatnit obě tato 

subjektivní práva současně“ Tím však Nejvyšší soud nechtěl vyloučit právo stran sjednat si povinnost 

vydat předmět výhrady pro případ prodlení kupujícího. To lze rovněž dovodit ze skutečnosti, že svoje 

rozhodnutí opírá o článek L. Svobody, který takovou dohodu explicitně připouští. 
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proto strany nesjednají jinak, nemá poškození předmětu výhrady následky na práva 

a povinnosti kupujícího a prodávajícího. 

 

Ve starší německé a rakouské literatuře se lze setkat s názorem, že právo na náhradu 

škody náleží do doby splnění podmínky, na níž je vázáno nabytí vlastnického práva, 

pouze prodávajícímu jako vlastníku věci a kupující se může domoci náhrady pouze 

pomocí institutu likvidace škod třetích osob.
110

 Tento závěr však nezbytně předpokládá, 

že čekatelské právo není právem absolutním ve smyslu § 2910 OZ, což je třeba 

odmítnout. V německé a rakouské judikatuře a doktríně je v současné době nesporné, že 

čekatelské právo právem absolutním je.
111

  V čem však již nepanuje shoda, je, jakým 

způsobem má být škoda prodávajícímu a kupujícímu nahrazena; zejména v německé 

doktríně se lze setkat prakticky se všemi myslitelnými způsoby řešení.
112

  

 

Aniž bych na tomto místě chtěl rozebírat jednotlivé způsoby vypořádání náhrady škody, 

považuji v režimu tuzemského zákoníku za nejpřesvědčivější analogické použití § 1127 

OZ ve spojení s § 1122 OZ. Podle prvního ustanovení jsou z právního jednání 

týkajícího se společné věci všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně 

a nerozdílně. Ustanovení § 1122 odst. 1 OZ pak uvádí, že podíl vyjadřuje míru účasti 

každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech 

vyplývajících ze spoluvlastnictví. To znamená, že aktivně legitimován k vymožení 

práva na náhradu škody bude jak prodávající, tak kupující. Míra uhrazení kupní ceny se 

pak promítne do vnitřního vypořádání stran, kdy například při uhrazení 90 % kupní 

ceny bude mít kupující právo na tomu odpovídající rozsah náhrady škody. 

                                                           
110

 Není mi známo, že by se problematikou likvidace škod třetích osob zabývala tuzemská doktrína, 

ačkoli se jedná o téma, které v režimu duality civilního deliktu získává na velké důležitosti. Nezbývá než 

pro účely této práce odkázat na Flídr, J. Právo třetí osoby na náhradu škody způsobené porušením 

smluvní povinnosti v novém občanském zákoníku. 2013. S. 20. dostupné na www: 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjABahUKEwjpn5v

owurGAhULlZAKHdfdBJc&url=http%3A%2F%2Fsvoc.prf.cuni.cz%2Fsources%2F6%2F15%2F204.pd

f&ei=flatVenoCouqwgTXu5O4CQ&usg=AFQjCNE1NQCHLzqU1tqi0Bl28Mjq2q23_g&bvm=bv.98197

061,d.ZGU. Nutno podotknout, že se uvedená práce nezabývá problematikou likvidace škod třetích osob 

komplexně a je na některých místech nepřesná. 
111

 V německé judikatuře a doktríně je čekatelské právo považováno za zvláštní právo (sonstiges Recht) 

ve smyslu § 823 BGB. K tomu srov. například rozhodnutí BGH ze dne 4. února 1970, sp. zn. VIII ZR 

174/68, H. P. Westermann in op. cit. č. 1, m. č. 51 nebo Leible in op. cit. č. 12, m. č. 31. V Rakousku 

srov. rozhodnutí OGH ze dne 19. dubna 1979, sp. zn. 7Ob768/78 či M. Binder, M. Spitzer in op. cit. 

č. 15, m. č. 43. 
112

 Srov. zejména Leible in op. cit. č. 12, m. č. 31. 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjABahUKEwjpn5vowurGAhULlZAKHdfdBJc&url=http%3A%2F%2Fsvoc.prf.cuni.cz%2Fsources%2F6%2F15%2F204.pdf&ei=flatVenoCouqwgTXu5O4CQ&usg=AFQjCNE1NQCHLzqU1tqi0Bl28Mjq2q23_g&bvm=bv.98197061,d.ZGU
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjABahUKEwjpn5vowurGAhULlZAKHdfdBJc&url=http%3A%2F%2Fsvoc.prf.cuni.cz%2Fsources%2F6%2F15%2F204.pdf&ei=flatVenoCouqwgTXu5O4CQ&usg=AFQjCNE1NQCHLzqU1tqi0Bl28Mjq2q23_g&bvm=bv.98197061,d.ZGU
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjABahUKEwjpn5vowurGAhULlZAKHdfdBJc&url=http%3A%2F%2Fsvoc.prf.cuni.cz%2Fsources%2F6%2F15%2F204.pdf&ei=flatVenoCouqwgTXu5O4CQ&usg=AFQjCNE1NQCHLzqU1tqi0Bl28Mjq2q23_g&bvm=bv.98197061,d.ZGU
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQFjABahUKEwjpn5vowurGAhULlZAKHdfdBJc&url=http%3A%2F%2Fsvoc.prf.cuni.cz%2Fsources%2F6%2F15%2F204.pdf&ei=flatVenoCouqwgTXu5O4CQ&usg=AFQjCNE1NQCHLzqU1tqi0Bl28Mjq2q23_g&bvm=bv.98197061,d.ZGU
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To samozřejmě platí pouze u škody způsobené na samotném předmětu výhrady; co se 

týče ušlého zisku, bude zpravidla legitimován pouze kupující. 

 

5.3 PROMLČENÍ POHLEDÁVKY Z KUPNÍ CENY A JEJÍ VLIV NA 

ČEKATELSKÉ PRÁVO KUPUJÍCÍHO 

V praxi nejsou výjimečné případy, kdy se pohledávka prodávajícího za kupujícím na 

zaplacení předmětu výhrady promlčí. Otázkou je, jaký vliv má takové promlčení na 

existenci čekatelského práva, resp. zda po uplynutí promlčecí lhůty může prodávající 

požadovat vrácení předmětu výhrady. 

 

Uplatnění odstoupení od kupní smlouvy je v praxi takřka výlučně vázáno na prodlení 

kupujícího s hrazením kupní ceny. J. Aicher pak správně poukazuje na to, že lze pouze 

těžko hovořit o prodlení dlužníka v situaci, kdy má plnit naturální dluh, u něhož namítl 

promlčení.
113

 Není mi známo, že by se touto otázkou zabývala tuzemská judikatura. 

Nemožnost odstoupit od kupní smlouvy při promlčení pohledávky prodávajícího lze 

však podle mého názoru dovodit z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2008, 

sp. zn. 32 Cdo 2480/2007. V tomto rozhodnutí soud dovodil, že: „marným uplynutím 

promlčecí lhůty a vznesením námitky promlčení v soudním řízení zaniká vymáhatelná 

povinnost dlužníka plnit dluh spojená s možností státem garantovaného donucení. Tím 

končí i důsledky prodlení dlužníka.“ Právo věřitele odstoupit od smlouvy je pak dle 

§ 1969 OZ jedním z důsledku spojených s prodlením dlužníka. S odkazem na citované 

rozhodnutí by proto bylo možné dospět k závěru, že prodávající nemůže od smlouvy 

odstoupit a uplatnit tak své právo na vydání věci. 

 

Na straně druhé, zákonodárce se rozhodl v § 615 a § 616 OZ výslovně normovat 

pravidla pro situace, kdy dojde k promlčení dluhu, který je zajištěn. Dle uvedených 

ustanovení nemá promlčení zajištěného dluhu vliv na právo zástavní, zadržovací 

a zajištění ve formě převodu práva; věřitel tedy může práva ze zajištění v případě 

prodlení dlužníka uplatnit, ačkoli dluh je promlčen a dlužník promlčení namítl.  

 

                                                           
113

 J Aicher in op. cit. č. 15, m. č. 88. 
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Podle mého názoru je nezbytné postupovat dle ustanovení § 615 a  616 OZ a připustit 

tak právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy a získat zpět držbu předmětu 

výhrady. Před podobnou otázkou stojí rakouská doktrína, kde rovněž není normováno 

zvláštní pravidlo promlčení ve vztahu k výhradě vlastnického práva. Nebylo by 

ospravedlnitelné, pokud by prodávající měl být ve slabším postavení než zástavní 

věřitel, který rovněž může uplatnit svá práva ze zajištění, ačkoli je zajištěný dluh 

promlčen.
114

 
115

  

 

Cestou analogie se rovněž dříve vydávala německá judikatura, která stála před prakticky 

totožnou situací jako dnes my. Ustanovení § 223 odst. 1 BGB
116

 ve znění před rokem 

2002, tedy před reformou obligačního práva, odpovídalo § 615 odst. 1 OZ. Ustanovení 

§ 223 odst. 2 BGB
117

 v témže znění pak § 616 OZ. Explicitní pravidlo pro výhradu 

vlastnického práva, na rozdíl od práva zástavního a zajišťovacího převodu, chybělo. 

Výmluvné pak je zejména rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 7. prosince 

1977, sp. zn. VIII ZR 168/76, v němž soud uzavřel, že by nebylo smysluplné odepřít 

prodávajícímu právo odstoupit od smlouvy při promlčení jeho pohledávky a je na místě 

aplikovat analogicky § 223 BGB, a to zejména s ohledem na jeho podobnost se 

zajišťovacím převodem práva. Ke stejnému závěru dospívala převážná většina tehdejší 

doktríny.
118

 

 

Je třeba vzít v potaz, že tuzemský zákonodárce se u ustanovení týkajících se promlčení 

zjevně inspiroval německým občanským zákoníkem. Důvodová zpráva k § 615 OZ 

uvádí, že „navrhuje se proto stanovit, nejen že se zástavní právo nepromlčí dříve než 

příslušná pohledávka, ale výslovně vyjádřit i to, že promlčení pohledávky nebrání 

věřiteli v uspokojení ze zástavy. Stejné právní pravidlo obsahoval dříve zákoník 

                                                           
114

 Shodně M. Binder, M. Spitzer in op. cit. č. 15, m. č. 84. Ke stejnému závěru s jiným odůvodněním 

dochází i J. Aicher in op. cit. č. 15, m. č. 88. 
115

 Srov. § 1483 ABGB, který zní: „So lange der Gläubiger das Pfand in Händen hat, kann ihm die 

unterlassene Ausübung des Pfandrechtes nicht eingewendet und das Pfandrecht nicht verjährt werden. 

Auch das Recht des Schuldners, sein Pfand einzulösen, bleibt unverjährt. In so fern aber die Forderung 

den Werth des Pfandes übersteigt, kann sie inzwischen durch Verjährung erlöschen.“ 
116

 Ustanovení §223 odst. 1 BGB znělo: „Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine 

Schiffshypothek oder ein Pfandrecht besteht, hindert den Berechtigten nicht, seine Befriedigung aus dem 

verhafteten Gegenstande zu suchen.“ 
117

 Ustanovení § 223 odst. 2 BGB znělo: „Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht übertragen 

worden, so kann die Rückübertragung nicht auf Grund der Verjährung des Anspruchs gefordert werden.“ 
118

 Srov. literaturu uvedenou v rozhodnutí BGH ze dne 7.prosince 1977, sp.zn. VIII ZR 168/76. 
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mezinárodního obchodu (§ 177), obdobné má německý občanský zákoník v § 214.“ 

Pomineme-li skutečnost, že § 214 BGB sice normuje pravidlo týkající se jistoty, ale 

v zcela jiném kontextu, než je uvedeno v důvodové zprávě,
119

 a ta má tak odkazovat na 

§ 216 odst. 1 BGB, nelze si nevšimnout inspirace u našeho západního souseda. Je si 

tedy třeba klást otázku, proč tuzemský zákonodárce nepřevzal i stávající § 216 odst. 2 

věta druhá BGB,
120

 podle kterého může prodávající, který si vyhradil vlastnické právo, 

od kupní smlouvy odstoupit i tehdy, pokud je pohledávka z ní promlčená. Nedomnívám 

se však, že by zákonodárce tímto mlčením chtěl recipienty navést k závěru, že postavení 

prodávajícího bude oproti postavení zástavního věřitele nebo věřitele při zajišťovacím 

převodu práva slabší. Ostatně, německý zákonodárce doplnil druhou větu 

§ 216 odst. 2 BGB v reakci na současně provedenou změnu § 218 odst. 1 BGB, v němž 

se rozhodl výslovně normovat pravidlo, dle kterého je neúčinné odstoupení od smlouvy, 

které učinil věřitel z důvodu prodlení se splněním promlčené pohledávky, u níž dlužník 

namítl promlčením.
121

 

 

5.4 SHRNUTÍ 

V závěrečné kapitole jsem se zabýval okruhem tří otázek, které jsou v zahraničí 

obzvláště diskutovány. U práva prodávajícího požadovat dle domluvy s kupujícím 

vydání věci pro jeho prodlení, aniž by však došlo k odstoupení od smlouvy, jsem dospěl 

k závěru, že takové ujednání nelze bez dalšího vyloučit. Bude však třeba vždy 

posuzovat, zda taková dohoda nenastolovala nedůvodnou nerovnováhu ve vzájemných 

právech a povinnostech stran; taková by pak byla relativně neplatná. 
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 Ustanovení § 214 odst. 2 BGB zní: „Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann 

nicht zurückgefordert werden, auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Das Gleiche 

gilt von einem vertragsmäßigen Anerkenntnis sowie einer Sicherheitsleistung des Schuldners.“ 
120

 Ustanovení § 216 BGB zní: „(1) Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine 

Schiffshypothek oder ein Pfandrecht besteht, hindert den Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus dem 

belasteten Gegenstand zu suchen.  (2) Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft worden, so 

kann die Rückübertragung nicht auf Grund der Verjährung des Anspruchs gefordert werden. Ist das 

Eigentum vorbehalten, so kann der Rücktritt vom Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch 

verjährt ist.  (3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Verjährung von Ansprüchen auf 

Zinsen und andere wiederkehrende Leistungen.“ 
121

 Toto ustanovení pak bylo doplněno z důvodu vložení § 194 odst. 1 BGB, podle kterého se 

tzv. Gestaltungsrechte, k nimž patří i právo odstoupit od smlouvy, nepromlčují. 
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Co se týče poškození předmětu výhrady, je třeba předně zohlednit, že čekatelské právo 

je právem absolutním, a proto kupujícímu vzniká nárok na náhradu škody za poškození 

předmětu výhrady vedle prodávajícího. Vypořádání se pak řídí analogicky ustanoveními 

o spoluvlastnictví. 

 

Konečně u práva prodávajícího požadovat zpět předmět výhrady, ačkoli pohledávka na 

zaplacení kupní ceny je promlčena, je třeba stejně jako v Německu či Rakousku 

aplikovat analogicky ustanovení o promlčení zástavního práva a zajišťovacího převodu. 

Promlčení pohledávky proto nemá vliv na právo prodávajícího od kupní smlouvy 

odstoupit a dožadovat se tak vrácení předmětu výhrady. Již stranou v této práci 

ponechávám otázku, jaká další ustanovení o právech zástavního věřitele lze analogicky 

aplikovat na postavení prodávajícího. Jak vyplývá ze shora uvedeného, není rozumného 

důvodu nepřiznat prodávajícímu právo, které je zákonem přiznáno zástavnímu věřiteli, 

jehož věcně právní vztah k zástavě je mnohem slabší než vztah prodávajícího 

k předmětu výhrady. Jako další příklad analogické aplikace lze uvést § 1354 OZ o právu 

zástavního věřitele na pojistné plnění.
122
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 Opačně však Nejvyšší soud Československé republiky v rozhodnutí ze dne 7. září 1938, sp. zn. R III 

356/38, publikováno ve Vážného sbírce pod číslem 17119: „Predavateľ, ktorý předal tovar s výhradou 

vlastnického práva, nestává sa - keď bol tovar zničený požiarom - vlastníkom poistnej sumy z poistenia, 

ktoré ujednal s poisťovňou kupitel' tovaru vlastným menom.“ Není mi však známo, že by tehdejší právní 

řád obsahoval ustanovení obdobné stávajícímu § 1354 OZ. 
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6. ZÁVĚR  

Cílem mé práce bylo poukázat na ta dílčí témata výhrady vlastnického práva, u nichž 

dospívá tuzemská doktrína k diskutabilním závěrům, nebo je zcela opomíjí. Jedná se 

zejména o prodlouženou a rozšířenou výhradu vlastnického práva, u nichž se podle 

mého názoru v tuzemské literatuře nezohledňují některá specifika výhrady vlastnického 

práva. Dospěl jsem například v souladu s německým a rakouským přístupem k závěru, 

že při střetu prodloužené výhrady vlastnického práva a globální cese pohledávek je 

třeba prolomit pravidlo priority. V práci dále odmítám obecné připuštění rozšířené 

výhrady vlastnického práva, která bude zpravidla relativně neplatná ve vztahu mezi 

kupujícím a prodávajícím a nikdy nevyvolá účinky vůči věřitelům kupujícího. 

 

Zvláštní pozornost jsem věnoval účinkům výhrady vlastnického práva vůči třetím 

osobám a věřitelům kupujícího. V tuzemské literatuře je prakticky pomíjena skutečnost, 

že požadavek formy jako podmínky pro uplatnění výhrady vůči věřitelům kupujícího je 

s přihlédnutím k úpravě zajišťovacího převodu práva z komparativního hlediska 

unikátem, který nadto není s to plnit zákonodárcem předvídanou roli a pouze stěžuje 

právní styk pro poctivé recipienty. V práci nabízím řešení pomocí aplikace 

§ 562 odst. 2 OZ a teleologické redukce ve spojení s důslednou aplikací pravidel 

o dobré víře. 

 

V závěrečné části se zabývám vybranými otázkami související s výhradou vlastnického 

práva, a sice právem prodávajícího požadovat vydání věci bez uplatnění práva odstoupit 

od smlouvy, následky poškození předmětu výhrady a otázkou vlivu promlčení 

pohledávky na zaplacení kupní ceny na právo prodávajícího požadovat vydání předmětu 

výhrady. 

 

Nakolik jsou moje závěry přesvědčivé, již musí posoudit laskavý čtenář. Podotýkám 

jen, že ačkoli se některé mé názory mohou zdát „novátorské“, zpravidla tomu tak není. 

S výjimkou kapitoly věnující se účinkům výhrady vlastnického práva vůči věřitelům 

kupujícího, vycházím ve svých závěrech z německé a rakouské judikatury a doktríny. 
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I když tedy může být odůvodnění někdy nedostatečné, jde to na můj vrub; nemělo by to 

však být důvodem k jejich odmítnutí.  
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RESUMÉ 

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. 
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ABSTRACT  

Der Hauptzweck dieser Diplomarbeit ist diejenigen Teilthemen zu behandeln, die im 

Zusammenhang mit der Rekodifikation des Privatrechts aktuell geworden sind oder zu 

denen tschechische Lehre Meinungen vertritt, die aus der komparatistischen Ansicht 

diskutabel sein können. Die Arbeit besteht aus fünf Teilen. Im Einleitungsteil wird der 

Charakter des Eigentumsvorbehalts beschrieben, insbesondere die Tatsache, dass sich 

dieses Institut nicht unter die Sicherungsinstrumente rechnen lässt, wie in der 

tschechischen Lehre häufig gemacht wird. Das zweite Kapitel befasst sich mit den 

Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gegenüber Drittpersonen und Gläubigern des 

Käufers. Bezüglich der Häufigkeit der Vereinbarung des Eigentumsvorbehalts im 

Geschäftsverkehr sind besondere Anforderungen an die Gutgläubigkeit der Erwerber 

der Gegenstände zu stellen, die oft den Gegenstand des Eigentumsvorbehalts bilden. In 

der Arbeit wird begründet, warum die Unternehmen anzunehmen haben, dass der 

verlängerte Eigentumsvorbehalt zu vielen Gegenständen vereinbart wird. Was die 

Wirkungen gegenüber den Gläubigern des Käufers betrifft, komme ich im Einklang mit 

der italienischen Regelung zum Schluss, dass sich der Verkäufer auf den 

Eigentumsvorbehalt auch dann berufen kann, wenn die im §2134 des Zivilgesetzbuches 

vorgeschriebene Form nicht eingehalten worden ist. Das dritte und vierte Kapitel 

beschäftigen sich mit verlängertem und erweitertem Eigentumsvorbehalt. Bei dem 

verlängerten Eigentumsvorbehalt wird insbesondere die Problematik der Kollision 

zwischen dieser Form des Eigentumsvorbehalts und der Globalzession behandelt, bei 

der ich die Notwendigkeit einer Ausnahme aus dem Prioritätsgrundsatz der 

Forderungsabtretung zu Gunsten des Verkäufers nach dem Vorbild der deutschen 

Rechtsprechung begründe. Bei dem erweitertem Eigentumsvorbehalt neige ich zu der 

österreichischen Rechtsprechung und Lehre, nach denen die Vereinbarung solcher Form 

des Eigentumsvorbehalts nichtig ist und keine Wirkungen gegenüber den Gläubigern 

des Käufers hat; ich begründe in der Arbeit, warum die österreichischen Ergebnisse 

treffender sind, als die deutschen, die den erweiterten Eigentumsvorbehalt einräumen. 

Im letzten fünften Teil beschäftige ich mich mit ausgewählten Fragen des 

Eigentumsvorbehalts, und zwar mit dem Recht des Verkäufers den 

Vorbehaltsgegenstand zurückzuverlangen, ohne vom Vertrag zurückzutreten, mit den 
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rechtlichen Folgen der Beschädigung der Sache und mit dem Einfluss der Verjährung 

der Kaufpreisforderung auf das Zurückbehaltungsrecht des Verkäufers. 
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