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Záměr práce
Odporovatelnost právních jednání či spíše slovy zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), relativní neúčinnost je tradičním
institutem soukromého práva. Může se pyšnit historií, která sahá již do dob římského
práva. Na našem území pak jeho tradice začíná ještě před vznikem Československé
republiky.
Odporovatelnost je přitom nejen nástrojem právním, ale do velké míry
i hospodářským, neboť umožňuje věřiteli, aby se ve vyjmenovaných situacích bránil
jednáním dlužníka, která znesnadňují věřitelovu pozici při uspokojování jeho
pohledávky. Plní tak úlohu zajišťovací a uhrazovací zároveň.
Úloha relativní neúčinnosti v soukromém právu je v tomto ohledu
nepopiratelná. Nelze si rovněž nepovšimnout, že vzhledem k ekonomickým
podmínkám dnešní doby, které umožňují dlužníkům snadnější a sofistikovanější
nakládání se svým majetkem, nabývá institut odporovatelnosti v posledních letech
a desetiletích stále většího významu.1
I přes tuto svoji dlouholetou existenci a standardní umístění v právním řádu
se na chápání a používání odporovatelnosti v praxi znatelně projevilo období
nesvobody, které relativní neúčinnost po téměř 30 let vytěsnilo z českého práva.2
Zavedení § 42a do zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský
zákoník z roku 1964“), bylo jen nepatrným krokem, který měl k resuscitaci
odpůrčího práva na našem území přispět. Zásadní změna mimo insolvenční řízení
totiž přišla až s přijetím nového občanského zákoníku, který v § 589 až § 599 ObčZ
zakotvil komplexní právní úpravu relativní neúčinnosti vycházející z tradičního
řešení odpůrčích řádů.
Samotná právní úprava per se však bezpochyby k zásadnější změně
nepovede. Zároveň je totiž potřeba zanalyzovat a případně přehodnotit i přístup
doktríny a praxe, který se váže k § 42a ObčZ 1964. Z toho vyvěrá i základní cíl
předkládané práce.
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CHALUPA, L. Výhrada relativní neúčinnosti právního jednání před vykonatelností pohledávky in
Aplikace práva, 1/2015, s. 7.
2
Opomeneme-li úpravu v zákoníku mezinárodním obchodu.
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Prvořadým záměrem práce je totiž shrnutí dosavadní právní nauky, její
analýza a zhodnocení ve světle nové právní úpravy. V této souvislosti budou
zkoumány zažité poučky, jež budou konfrontovány se závěry vybraných
zahraničních právních řádů. Ušetřena nebude ani judikatura Nejvyššího soudu;
nejdůležitější rozhodnutí vrcholné soudní instance budou nejprve shrnuta a následně
podrobena zhodnocení a kritice. Obstojí jen závěry, které dle názoru autorky
respektují smysl a účel odpůrčího práva, shodují se s dosaženou znalostí vybraných
srovnávaných právních řádů anebo jejich přijetí odůvodňují jiné principy dále
zmíněné.
Dalším, neméně důležitým cílem předkládané práce bude zamyšlení se nad
podstatou odporovatelnosti či relativní neúčinnosti. Nelze si totiž nepovšimnout,
že tato otázka zůstává českou právní vědou i judikaturou vrcholných soudů prozatím
neřešena. Přitom jde o problematiku zajímavou jak z hlediska teoretického,
tak z hlediska praktického. I v tomto ohledu budou využity poznatky, k nimž dospěla
vybraná zahraniční doktrína a praxe.
Konečně budou zmíněna i vybraná ustanovení odpůrčího práva, která
se v předchozí právní úpravě nevyskytovala. V této souvislosti bude navržena jejich
interpretace, a to právě za využití inspirace ve srovnávaných právních řádech.
K tomu, aby mohlo být dosaženo navržených cílů, bylo téma práce zúženo
jen na relativní neúčinnost v občanském zákoníku upravenou v § 589 až 599 ObčZ.
Opomenuty tak zůstanou další případy odporovatelnosti v občanském zákoníku
a dále úprava insolvenčního zákona, která je bezpochyby neméně zajímavá
a důležitá, leč pro omezený rozsah na ni nezbude místo. Ze stejného důvodu nebude
řešen ani velmi zajímavý a dosud zcela nevyjasněný vztah mezi odpůrčím právem
v insolvenčním a mimo insolvenční řízení. V tuto chvíli se spokojíme jen s tvrzením,
že do doby, než se dlužník dostane do úpadku, má věřitel k dispozici ustanovení
občanského zákoníku. Bylo-li naopak zahájeno insolvenční řízení, právo odporu
přechází na insolvenčního správce a pouze on se může následně dovolat relativní
neúčinnosti3 podle předpisů insolvenčního práva4. V této situaci se již úprava
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Viz k tomu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, sen. zn. 29 ICdo 3/2013.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

2

občanského zákoníku neprosadí.5 Práce se zaměřuje výhradně na situaci první, tedy
není-li proti dlužníkovi vedeno insolvenční řízení.
Při zpracování tématu rigorózní práce bude využita metoda deskriptivní
a analytická. Vzhledem k tomu, že se zákonodárce v občanském zákoníku vědomě
navrátil k tradici odpůrčích řádů,6 bude rovněž užita metoda historická a srovnávací.
Důraz bude kladen na právní úpravu prvorepublikovou, tj. na odpůrčí řády z let 1914
a 1931. Ze zahraničních právních řádů byla s ohledem na středoevropskou tradici
zvolena úprava odpůrčího práva v Německu a Rakousku. Nebude-li přitom dále
stanoveno jinak, budou všechny tři relevantní právní úpravy dále souhrnně
označovány jako „srovnávané právní řády“. Pozornost bude věnována i zhodnocení
stávající české literatury k tématu.
K výkladu zákona bude využit především výklad jazykový, systematický
a logický, vzhledem k záměrům práce však bude hojně využívána též interpretační
metoda teleologická, historická a komparativní.
Rigorózní práce je členěna na devět samostatných kapitol, ty lze přitom
rozdělit do tří větších podskupin.
První dvě kapitoly jsou kapitolami úvodními. Věnují se jednak terminologii,
která je vzhledem k mnohosti pojmů důležitá pro pochopení následujících částí
práce, a jednak zařazení odporovatelnosti do systému soukromého práva. V této
souvislosti nejsou opomenuty základní cíle odporovatelnosti a dále principy, z nichž
institut vyvěrá.
Kapitola třetí a čtvrtá se dále věnuje srovnávaným právním řádům. Nejprve
je shrnut historický vývoj právní úpravy odpůrčího práva na našem území. Tato část
je velmi důležitá, neboť úmyslem tvůrců občanského zákoníku bylo právě
na vybraná období v našich právních dějinách navázat. Zároveň bude z této kapitoly
patrné, jak velký vliv na chápání odpůrčího práva měla déletrvající odmlka.
Následující kapitola se pak věnuje popisu právní úpravy v Rakousku a Německu.
Zejména rakouské odpůrčí právo může totiž hrát významnou úlohu při výkladu
občanského zákoníku, neboť stávající rakouský odpůrčí řád byl jako odpůrčí řád
z roku 1914 platný a účinný též na našem území. Z tohoto odpůrčího řádu nadto
5

Rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2015, sen. zn. 29 ICdo 17/2013, a ze dne 22. 12. 2015,
sen. zn. 29 ICdo 48/2013.
6
Viz k tomu Důvodovou zprávu k ObčZ (konsolidovaná verze), s. 142-143.
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vycházel odpůrčí řád z roku 1931, jenž byl zase vzorem při formování stávající české
právní úpravy. V obou dvou kapitolách bude shrnuto jak legislativní řešení
srovnávaných právních řádů, tak i přístup tamní právní nauky. Poznatky takto
získané pak budou následně využity při analýze existující právní úpravy.
Stěžejním jádrem práce jsou konečně kapitoly 5 až 9, které se již plně věnují
výkladu vybraných ustanovení § 589 až § 599 ObčZ. Jak již bylo řečeno, velký důraz
při hledání vhodných řešení bude kladen na komparativní hledisko a dále na naplnění
smyslu a účelu právní regulace.
Nejprve se práce vypořádá s pojetím odpůrčího práva v novém občanském
zákoníku (kapitola 5). Následovat bude pojednání o základních podmínkách
odporovatelnosti, tj. výklad § 589 odst. 1 ObčZ (kapitola 6). V kapitole sedmé
se poté práce pokusí nabídnout interpretaci jednotlivých skutkových podstat
odporovatelnosti vyjmenovaných v § 590 a 591 ObčZ. Opomenuta nebude
ani odpůrčí žaloba (§ 589 odst. 2 ObčZ), či šířeji způsob uplatnění odpůrčího práva
(kapitola 8). V této souvislosti budou adresovány mimo jiné i otázky související
s procesní stránkou odporovatelnosti. Závěrečná devátá kapitola rigorózní práce
se bude věnovat následkům, které jsou s odporem věřitele spojeny. Předmětem
zkoumání zde budou zejména ustanovení § 595, 596 a 597 ObčZ.
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1. Terminologie
1.1 Odporovatelnost a relativní neúčinnost
Ustanovení § 589 až § 599 ObčZ, jejichž rozbor je cílem této práce, jsou
nadepsaná rubrikou „relativní neúčinnost“. Institut, který se za těmito pravidly
skrývá, se však na našem území tradičně nazýval pojmem „odporovatelnost“7 (též
v němčině Anfechtung či Gläubigeranfechtung8,9). Proto je nutné hned v úvodu textu
vymezit, jak bude dále s jednotlivými pojmy pracováno.
Důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že „se vrací k institutu
relativní neúčinnosti právních jednání, a opouští tak pojem odporovatelnosti (§ 42a
stávajícího občanského zákoníku). Důvodem této změny je fakt, že odporovatelnost je
institutem práva procesního, zatímco neúčinnost institutem práva hmotného.“10
Toto tvrzení je však dle názoru autorky této práce nepřesné.11 Předně, tradiční
označení nástroje, jímž se věřitel může dovolat relativní neúčinnosti, bylo od dob
Rakouska-Uherska, resp. První republiky založeno na slovu „odpor“ (Anfechtung),
používaly se tedy pojmy jako „odpůrčí žaloba“, „odpůrčí právo“, „odporovatelnost“,
„odpůrčí nárok“, „odporovat“ (obdobně Anfechtungsklage, Anfechtungsrecht,
Anfechtbarkeit, Anfechtungsanspruch, anfechten)12. Z doktrinálního hlediska nelze
přijmout ani tvrzení, že odporovatelnost je pojmem práva procesního (blíže k tomu
kapitolu 2.3). Konečně ani sám občanský zákoník není důsledný, když hned
v úvodním ustanovení § 589 hovoří o „odpůrčí žalobě“ či o tom, že věřitel může

7

Tak již konkursní, vyrovnávací a odpůrčí řády z roku 1914, k tomu blíže viz kapitolu 3.2.
Srov. pro Rakousko KOZIOL, H., WELSER, R. Grundriss des bürgerlichen Rechts. Band II:
Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht Besonderer Teil, Erbrecht. 12., neubearbeitete Aufl. Wien:
Manz, 2001, s. 367-368 (citace: KOZIOL/WELSER, Bürgerliches Recht II).
9
Pro Německo srov. KIRCHHOF, H. Münchener Kommentar zum Anfechtungsgesetz §§ 1-20.
München: C.H. Beck, 2012, Einführung, m. č. 3 (citace: KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz).
10
K tomu srov. Důvodovou zprávu k ObčZ (konsolidovaná verze), s. 142.
11
Shodně Z. Pulkrábek in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník III. Svazek. § 419-654
Věci a právní skutečnosti. Praha: Leges, 2014, s. 793-794 (citace: MELZER/TÉGL, Komentář III),
kriticky též M. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, M. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012
Sb.: komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vyd. Praha: Linde, 2013, s. 163
(citace: ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání).
12
K tomu srov. text odpůrčích řádů z let 1914 a 1931, dále J. Voska in VOSKA, J. Konkursní,
vyrovnací a odpůrčí řády. Praha: Linhart & Pekárek, 1931, s. 591 a násl. (citace: VOSKA, KVOŘ) či
SEDLÁČEK, J., Obligační právo. 1. Díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 299 a násl. (citace:
SEDLÁČEK, Obligační právo I).
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„odporovat“ právnímu jednání. Lze shrnout, že užívání pojmu odporovatelnost
i nadále zřejmě nic nebrání.13
Nyní zbývá tento pojem vymezit. „Odporovatelnost“ je v práci chápána
v pojetí, které je pro odpůrčí právo na našem území tradiční. Pod pojmem je nutné
rozumět vlastnost právního jednání, která umožňuje věřiteli dovolat se relativní
neúčinnosti právního jednání.14 Pokud bude proto dále kupříkladu práce pojednávat
o podmínkách odporovatelnosti, mají se tím na mysli podmínky, za nichž je právní
jednání stiženo vadou, jež zakládá věřiteli možnost dovolat se relativní neúčinnosti
tohoto jednání.
Vymezení pojmu relativní neúčinnost (dříve též „relativní bezúčinnost“,
něm. relative Unwirksamkeit či relativ unwirksam) je již složitější. Z pohledu nové
právní úpravy lze toto označení používat pro označení celého institutu,
tj. odporovatelnosti právních jednání (relativní neúčinnost largo sensu).15 V užším
slova smyslu jde však pouze o následek, který je s případným úspěšným odporem
spojen a jenž je vymezen § 595 ObčZ: Je-li právní jednání relativně neúčinné, má
věřitel právo uspokojit svoji pohledávku i z toho, co neúčinným jednáním
z dlužníkova majetku ušlo, a není-li to možné, právo na odpovídající náhradu.16
Obdobně bylo k pojmu relativní neúčinnosti přistupováno na našem území dříve17,
a je tak chápána i v Rakousku.18 V Německu byl naproti tomu pojem z právního řádu
vypuštěn.19
Nebude-li proto z kontextu vyplývat jinak, je pojem „relativní neúčinnost“
používán ve smyslu následku úspěšného odporu. Tomu, kdy relativní neúčinnost
nastává, bude věnována kapitola 8.2 „Rozhodnutí o odpůrčí žalobě“.

13

Též ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 163.
Shodně MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 793 nebo SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 300.
15
Tak k pojmu přistupuje např. M. Zuklínová in DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. et
al. Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha:
Wolters Kluwer, 2016, s. 200 (citace: DVOŘÁK/ŠVESTKA/ZUKLÍNOVÁ, Občanské právo hmotné
1).
16
Blíže k tomu srov. kapitoly 8.2.2 a 9.1.
17
J. Sedláček hovoří o relativní bezúčinnosti v souvislosti s účinky odporu - SEDLÁČEK, Obligační
právo I, s. 300. Ve stejné souvislosti zmiňuje pojem relativní neúčinnosti „relative Unwirksamkeit“ i
rakouská doktrína – KOZIOL/WELSER, Bürgerliches Recht II, s. 368.
18
Shodně též Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 793-794.
19
Blíže k tomu viz kapitolu 4.3.1.
14

6

1.2 Věřitel, dlužník, odpůrce
Došlo-li k odporovatelnému právnímu jednání, musí zde být nejméně tři
osoby, kterým z této skutečnosti vznikají určitá práva či povinnosti. Základními
aktéry jsou věřitel, dlužník a osoba, která z jednání dlužníka nabyla prospěch.
Zatímco pojmenovat věřitele (ve starší terminologii označován též jako
„odporovatel“20, v něm. Gläubiger) a dlužníka (v něm. Schuldner) nečiní větší
obtíže, jiné je to u třetí osoby, která z dlužníkova jednání nabyla prospěch. Zákon ji
podle kontextu a fáze uplatnění odporu označuje jako „osobu, která s dlužníkem
jednala nebo která z jeho jednání nabyla prospěch“, „třetí osobu“, „povinnou osobu“,
„toho, vůči komu se věřitel může neúčinnosti právního jednání dovolat“ či toho,
„kdo má vůči věřiteli povinnost podle § 595 a § 596“. Z uvedeného je zřejmé, že
zákon není ve své terminologii jednotný, resp. nezavedl jeden ucelený pojem. To je
nicméně pro psaní odborných textů poněkud nepraktické. Z tohoto důvodu a dále též
z důvodu historického bude tak třetí osoba, která z právního jednání dlužníka na úkor
věřitele nabyla prospěch, v této práci označována jako odpůrce (v německém jazyce
tradičně Anfechtungsgegner). Jakkoliv toto označení po relativně dlouhou dobu vyšlo
z užívání a může působit poněkud zavádějícím dojmem21, jde o pojem, který se
na našem území používal tradičně22 a někteří autoři se k němu již začali vracet23.

1.3 Odpůrčí právo a odpůrčí nárok
Často se v literatuře objevuje pojem odpůrčí právo (Anfechtungsrecht).
Odpůrčí právo v objektivním smyslu, tj. jakožto soubor pravidel upravujících
odporovatelnost, zmiňuje např. J. Sedláček24 či J. Krčmář25. V tomto ohledu nejde
o otázku problematickou.

20

Srov. § 16 OdpŘ 1931.
Odpůrcem by z čistě jazykového hlediska mohl být i věřitel, který odporuje jednání dlužníka s třetí
osobou.
22
Srov. § 16 či 18 OdpŘ 1931, též VOSKA, KVOŘ, s. 616.
23
Srov. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 846 či Tichý in ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J.,
FIALA, J. a kol. Občanský zákoník - Komentář - Svazek I (§ 1 – 654). Praha: Wolters Kluwer ČR,
2014, s. 1507 (citace: ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I)
24
Sedláček in SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 298-299, ale též Pulkrábek in MELZER/TÉGL,
Komentář III, s. 794.
25
KRČMÁŘ, J. Právo občanské. III. Právo obligační. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 52 (citace:
KRČMÁŘ, Právo občanské III).
21
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Složitější je však vymezení subjektivního odpůrčího práva (někdy též odpůrčí
nárok - Anfechtungsanspruch).26 Voska o odpůrčím právu hovoří jako o právu
domáhat se uspokojení i z toho, co odporovatelným právním jednáním z dlužníkova
majetku ušlo.27 Takto jej zřejmě chápe i J. Sedláček.28 Německá doktrína rovněž
pojímá odpůrčí právo jakožto oprávnění věřitele uspokojit se jednak z toho, co
odporovatelným právním jednáním z dlužníkova majetku ušlo, případně požadovat
náhradu. Totéž plyne z rakouského odpůrčího řádu (§ 13 AnfO). Jde tedy v podstatě
o právo, jež věřiteli plyne z toho, že právní jednání bylo odporovatelné a je vůči
němu relativně neúčinné (viz výše). S ohledem na toto tradiční pojetí bude dále
hovořeno o odpůrčím právu v subjektivním smyslu jako o právu věřitele uspokojit se
i z toho, co odporovatelným jednáním ušlo z dlužníkova majetku. Definici odpůrčího
práva podle nového občanského zákoníku, jež úzce souvisí též s rozhodováním
soudu o odpůrčí žalobě, se blíže věnuje kapitola 8.2.2.
Odpůrčí právo bude tedy dále dle kontextu využíváno buď v objektivním,
nebo v subjektivním smyslu právě vymezeném.
Bude-li přitom v textu nutné hovořit jen o právu podat odpůrčí žalobu, bude
toto oprávnění věřitele označováno jako právo odporovat právnímu jednání, právo
odporu, právo podat odpor anebo právo dovolat se relativní neúčinnosti právního
jednání.

26

Srov. § 14 OdpŘ 1931 nadepsaný „Obsah odpůrčího nároku“ či § 13 AnfO: „Inhalt des
Anfechtungsanspruches“.
27
VOSKA, KVOŘ, s. 613.
28
SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 299.
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2. Teoretická východiska institutu
2.1 Ochrana věřitele jakožto primární účel odpůrčího práva. Princip
poctivosti
Základním motivem existence odpůrčího práva a zároveň jeho prvořadým
účelem je ochrana věřitele.29
Věřitel má právo na to, aby jeho pohledávka byla uspokojena. Primárně má
přitom věřitel právo na plnění ze smlouvy (tzv. Leistungsanspruch). Toto právo
náleží věřiteli vůči dlužníku, který je povinen svůj dluh splnit řádně a včas. Pokud
dlužník svůj závazek dobrovolně nesplní, má v případě peněžitého plnění,
resp. peněžité pohledávky věřitel ještě možnost uspokojit svoji pohledávku
alternativně na jakémkoliv majetku dlužníka. Jde o ekonomické uspokojení věřitele,
v Rakousku označované jako zvláštní druh práva na uspokojení, odlišný od práva
na plnění (tzv. Befriedigungsrecht).30 Jinak řečeno, dlužník odpovídá (ručí – haftet)
věřiteli za splnění dluhu celým svým majetkem (tzv. persönliche Haftung).31
Dlužník, který dobrovolně neplnil anebo to má v úmyslu, však může relativně
jednoduše docílit toho, že svůj majetek převede na jiného nebo znehodnotí. Tím
zmenší fond hodnot, které slouží k hospodářskému uspokojení věřitele – či řečeno
slovy zákona, zkrátí uspokojení věřitelovy pohledávky.32,33 Tato skutečnost se přitom
negativně

projeví

zejména

při nuceném

výkonu

rozhodnutí

(exekuci)

či

v insolvenčním řízení.
Právní řád obsahuje několik ustanovení a institutů, které chrání věřitele před
tím, aby se majetek dlužníka, z něhož by se mohl uspokojit, zmenšoval. Jde
např. o přechod dluhů na dědice, o § 1893 ObčZ či o § 260h OSŘ. Jednou
z dalších alternativ, které právní úprava věřiteli nabízí, je právě i odpůrčí právo.
29

P. Bezouška in FIALA, J., KINDL, M. a kol. Občanský zákoník: komentář. I. díl. Praha: Wolters
Kluwer, 2009, s. 247 (citace: FIALA/KINDL, Komentář I), M. Lebeda in LAVICKÝ, P. a kol.
Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 2138 (citace:
LAVICKÝ, Komentář I).
30
Srov. KOZIOL, H. Grundlagen und Streitfragen der Gläubigeranfechtung. Wien: Verlag
Österreich, 1991, s. 6 (citace: KOZIOL, Gläubigeranfechtung).
31
KOZIOL, WELSER, Bürgerliches Recht II, s. 7, SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 296.
32
KRČMÁŘ, Právo občanské III, s. 52.
33
EPSTEIN, D.G., NICKLES, S.H., WHITE, J. J. Bankruptcy; Hornbook Series. St. Paul: West
Publishing, 1993. Citováno dle RICHTER, T. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání.
Praha: Wolters Kluwer, 2017 (citace: RICHTER, Insolvenční právo).
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Možnost věřitele odporovat vybraným jednáním dlužníka totiž slouží k tomu, aby se
věřitel mohl jednáním dlužníka, která zmenšují či znehodnocují majetek určený
pro uspokojení věřitelovy pohledávky, bránit.34 Zároveň působí jako prevence, aby
dlužník k jednání in fraudem creditoris vůbec nepřistoupil.
Podstatu odporovatelnosti shrnuje J. Sedláček: „při t. zv. odpůrčím právu
mají být chráněni věřitelé před ztížením nebo zmařením exekuce, popř. konkursu tím,
že jmění dlužníkovo se buď zmenšilo anebo stalo se méně přístupným“.35
Podíváme-li se na právně-teoretické ukotvení odporovatelnosti, lze dospět
k názoru, že myšlenka odpůrčího práva vyvěrá z principu poctivosti a dobré víry
v objektivním smyslu.36 Jak totiž uvádí T. Richter37 odkazující přitom na R. Clarka38:
dlužníci jsou „zavázání věřitelům jistou loajalitou, z níž pro chování dlužníků plynou
jistá omezení či požadavky.“ Podle cit. autora se jedná o požadavek pravdivosti
(truth), přednosti (primacy), nestrannosti (evenhandedness) a nezatěžování
(nonhindrance).
Hlediska ekonomického zájmu věřitele a poctivosti na straně dlužníka však
nejsou jen důvodem existence odpůrčího práva; jde i o základní interpretační
vodítka, která lze využít k překlenutí případných nejasností či mezer nové právní
úpravy.

2.2 Další principy odpůrčího práva v objektivním smyslu
U zrodu myšlenky odporovatelnosti stála snaha ochránit věřitele před
jednáním dlužníka, které by mohlo znemožnit uspokojení věřitelovy pohledávky. Je
však nutné mít na paměti, že dlužník při zkracujícím jednání nejedná sám; převádí či
zatěžuje své věci ve prospěch třetích osob. Ve svém důsledku se přitom věřitel hojí
právě na právech těchto osob, nikoliv na právech dlužníka. Jak případně uvádí
J. Sedláček: „věřiteli odporujícímu má se dostati oné hodnoty od třetí osoby, která ji

34

Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 2139-2140, obdobně též KOZIOL, Gläubigeranfechtung, s. 6.
SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 299.
36
RICHTER, Insolvenční právo, s. 389.
37
RICHTER, Insolvenční právo, s. 388.
38
CLARK, R. C. Corporate Law. New York: Aspen Law & Business (původně Little, Brown & Co.),
1986, s. 42.
35
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nabyla ze jmění dlužníkova, anebo oné hodnoty, která by se byla dostala do jmění
dlužníkova, kdyby byl dlužník neopomenul ji nabýti.“39
Tyto třetí osoby přitom mnohdy nemají o zkracujícím záměru dlužníka tušení.
Ochrana věřitele a poctivost na straně dlužníka tak nemohou být jedinými principy,
které předurčují rozsah a kontury odpůrčího práva v objektivním i subjektivním
smyslu.
Dalšími zásadami, které se odporovatelností prolínají, a které vyvěrají
z obecných principů občanského práva, jsou zásada právní jistoty a zásada ochrany
dobré víry v subjektivním smyslu40 na straně třetí osoby. Tyto zásady se zrcadlí
v několika pravidlech, která jsou společná právní úpravě české, německé i rakouské,
a to bez zřetele k tomu, zda je odporováno individuálně anebo v insolvenčním řízení:
a) ochranu požívá jen věřitel, jehož pohledávka již v době zkracujícího
jednání existovala (anebo byl přinejmenším založen věřitelsko-dlužnický
vztah)41;
b) odporovat lze pouze v zákonem vymezených lhůtách, které jsou relativně
krátké, zpravidla kratší než obecné lhůty promlčecí;
c) odporovatelná jsou pouze právní jednání dlužníka, jimiž dlužník jednal
v úmyslu zkrátit své věřitele, jednal bezúplatně anebo si počínal
marnotratně;
d) majetek třetích osob nelze postihovat vždy, ale v zásadě jen tehdy, pokud
o zkracujícím úmyslu dlužníka věděly anebo musely vědět (princip
zavinění) anebo pokud právo nabyly bezúplatně42. Ve všech těchto
případech zájem na ochraně věřitele převažuje nad zájmy třetí osoby.
I na uvedené zásady by tak měl být při výkladu ustanovení o relativní
neúčinnosti kladen důraz. Pouze tehdy, pokud zájem na ochraně věřitele převáží
nad právní jistotou, ochranou dobré víry třetích osob a/nebo jejich poctivostí, může
se věřitel s úspěchem relativní neúčinnosti dovolávat. Uvedený závěr lze shrnout
slovy

H. Koziola:

„Možnost

odporovat

39

právnímu

jednání

smí

být

(…)

SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 299.
Srov. KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, Einführung, m. č. 2.
41
Z. Pulkrábek hovoří v této souvislosti o hledisku času – in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 790.
42
O principech zavinění a bezúplatnosti hovoří i Koziol in KOZIOL, Gläubigeranfechtung s. 6 či
Z. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 789. Z téhož vycházelo rovněž již římské právo –
viz HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 4. opr. vyd. Praha: Otto, 1910, s.
801-802 (citace: HEYROVSKÝ, Římské právo).
40
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neuspokojenému věřiteli zásadně dána jen tehdy, když se zdá být více hoden ochrany
nežli odpůrce.“43

2.3 Koncepční zařazení odpůrčího práva do systému práva
Důvodová zpráva k občanskému zákoníku svojí zmínkou o procesní povaze
odporovatelnosti vzbuzuje otázky o tom, kam institut odporovatelnosti, resp. odpůrčí
právo jako takové patří. Zákonodárce v důvodové zprávě vyslovuje názor, že
odporovatelnost a relativní neúčinnost mají dvě stránky – stránku hmotněprávní
(relativní účinnost) a stránku procesně-právní (odporovatelnost).44
Toto odlišení má zřejmě svůj původ v článku V. Knappa z roku 1992, v němž
tento uznávaný právní teoretik dovozuje, že „[o]dporovatelnost je ve své podstatě
institut procesní. Znamená věřitelovo právo domáhat se na soudu právní neúčinnosti
právního úkonu. Hmotně-právní stránkou odporovatelnosti je tedy právní
neúčinnost, či spíš odporovatelnost je procesním reflexem neúčinnosti.“
Uvedený přístup je však podle názoru zastávaného v této práci nutné
odmítnout. Odporovatelnost byla tradičně chápána jako institut práva hmotného –
značí možnost věřitele dovolat se relativní neúčinnosti. Jde o vlastnost právního
jednání, která zakládá věřiteli právo dovolat se jeho relativní neúčinnosti.45
O tom, že by šlo o nástroj procesního práva, nesvědčí ani římskoprávní
prameny,46 ani doktrína či judikatura z období První republiky a rovněž ani pojetí,
které zaujímají sousední Rakousko a Německo.47 Je sice pravdou, že obě zmíněné
země (a tradičně i Československo před rokem 1950) upravují odporovatelnost
ve zvláštních předpisech, které obsahují prvky práva procesního.48 To samo o sobě

43

„Eine Anfechtungsmöglichkeit darf daher nur dann gewährt werden, wenn der nicht voll befriedigte
Gläubiger schutzwürdiger erscheint als der Anfechtungsgegner.“ in KOZIOL, Gläubigeranfechtung,
s. 6.
44
Viz Důvodovou zprávu k ObčZ (konsolidovaná verze), s. 142-143.
45
Shodně Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 793.
46
L. Heyrovský zařadil pojednání o odporovatelnosti do rubriky „Alienatio in fraudem creditorum“ v
části věnující se závazkům ex delicto – viz HEYROVSKÝ, Římské právo, s. 799.
47
Jinak M. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, M. Právní úkony: § 34 - § 51 občanského zákoníku :
podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní
úpravě této problematiky v tzv. novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde,
2012, s. 69 (citace: ZUKLÍNOVÁ, Právní úkony): „Státy upravují odpůrčí právo jako institut práva
procesního samostatnými procesními zákony.“
48
Jde o Anfechtungsordnung v Rakousku, Anfechtungsgesetz v Německu a odpůrčí řády na našem
území – blíže viz další kapitoly.
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však o povaze institutu ničeho nevypovídá. Tak v Německu je odporovatelnost či
odpůrčí právo (Gläubigeranfechtung, Anfechtungsrecht, Anfechtungsanspruch)
považováno za institut práva hmotného, dle převažujícího názoru práva obligačního
(k tomu viz dále).49 O jeho povaze a umístění v systému závazkového práva svědčí
i zařazení v literatuře rakouské.50
Rovněž J. Sedláček o odpůrčím právu pojednává ve svém třísvazkovém díle
Obligační právo51. J. Krčmář pak o odpůrčím právu v objektivním smyslu,
resp. o odpůrčím nároku píše ve své publikaci „Právo občanské“, v díle věnujícímu
se právu obligačnímu.52 Ani jedno z těchto děl přitom nenasvědčuje tomu, že by
odporovatelnost byla považována za institut práva procesního. V. Knapp dokonce
ve svém článku při definici pojmů na citované dílo J. Krčmáře odkazuje,
prvorepublikový civilista se však o procesní povaze institutu odporovatelnosti vůbec
nezmiňuje. Kritická k pojetí, jež prosazuje důvodová zpráva, je i část soudobé
doktríny. Příkladem lze zmínit M. Zuklínovou53 či Z. Pulkrábka54.
O tom, že jde spíše o institut hmotně-právní nežli procesní, svědčí i okolnost,
že odpůrčí právo je tradičně považováno za akcesorium pohledávky55 a v tomto
ohledu se velmi podobá ručení56 či jiným zajišťovacím institutům práva hmotného.57
Je sice pravdou, že nejvyššího využití nalezne institut v exekučním či
insolvenčním řízení, kdy zpravidla vyjde najevo, že dlužník zcizil svůj majetek, čímž
znemožnil uspokojení pohledávek svých věřitelů. To ostatně zřejmě vedlo Nejvyšší
49

KINDL, J., BENDTSEN, R., WOLF, H. Gesamtes Recht der Zwangsvollstreckung ZPO, ZVG,
Nebengesetze, europäische Regelungen, Kosten; Handkommentar. Baden-Baden: Nomos, 2015, § 1,
m.č. 2, dále KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, Einführung, m. č. 30 a shodně též Jaeger in JAEGER,
E. Die Gläubigeranfechtung außerhalb des Konkursverfahrens. Erläuterungen des
Anfechtungsgesetzes mit systematischer Einführung. Berlin: De Gruyter, 1938, s. 40 (citováno:
JAEGER, Gläubigeranfechtung): „Odpůrčí nárok je vedlejší a pomocné právo nikoliv oprávnění
k nucenému výkonu rozhodnutí, nýbrž pohledávky, která má být uspokojena.“
50
O odporovatelnosti pojednávají Koziol a Welser v části věnující se závazkovému právu:
KOZIOL/WELSER, Bürgerliches Recht II, s. 367-391.
51
SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 298 a násl.
52
KRČMÁŘ, Právo občanské III, s. 52 a násl. Krčmář dále pojednává o povaze odpůrčího nároku –
k tomu blíže srov. kapitolu 3.2.3.
53
ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 163. Na hmotně-právní povahu lze usuzovat i ze zařazení
pojednání
o
relativní
neúčinnosti
v učebnici
občanského
práva
–
DVOŘÁK/ŠVESTKA/ZUKLÍNOVÁ, Občanské právo hmotné 1, s. 200-201.
54
Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 798.
55
Srov. KRČMÁŘ, Právo občanské III, s. 66.
56
Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 798-799.
57
HULMÁK, M. Odporovatelnost v českém právu. In LAZAR, J. Zabezpečenie pohľadávok a ich
uspokojenie: VII. Lubyho právnické dni : medzinárodná vedecká konferencia, Smolenice, 17. a 18.
september 2002. Bratislava: Iura Edition, 2002, s. 553 (citováno: HULMÁK, Odporovatelnost).
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soud k závěru, že „institut odporovatelnosti (uplatňující se odpůrčí žalobou) – tak jak
je vymezen v § 42a ObčZ – slouží a je určen pro potřeby exekučního řízení.“58 Přesto
se domníváme, že tímto není aplikace odporovatelnosti právního jednání vyčerpána.
Občanský zákoník dokonce nově výslovně umožňuje, aby se věřitel a odpůrce
(tj. strana

odporovatelného

právního

jednání)

vyrovnali

i

mimoexekučně

(§ 597 ObčZ).
Z. Pulkrábek v tomto ohledu výstižně dovozuje, že odpůrčí právo
v objektivním smyslu (§ 589-599 ObčZ) upravuje primárně vztah mezi věřitelem,
dlužníkem a třetí osobou, která získala ze zkracujícího jednání dlužníka prospěch.59
Procesní pravidla upravující, jak se odpůrčího práva v subjektivním smyslu domoci,
jsou pouze doplňkem této hmotně-právní materie.
Lze shrnout, že jakkoliv má odporovatelnost, odpůrčí právo či relativní
neúčinnost silnou vazbu na právo procesní (exekuční či insolvenční) a obsahuje
i několik procesně-právních prvků60, jde o institut práva hmotného, jehož zařazení
do občanského práva hmotného (v našem případě přímo do občanského zákoníku) je
správné.

58

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21.10.2009, sp. zn. 2666/2007, které navazuje na rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1703/96.
59
Viz Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 798.
60
Např. možnost uplatnit odpor odpůrčí žalobou.
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3. Historické kořeny právní úpravy na našem území
3.1 K důležitosti historického exkurzu
V úvodu této kapitoly je nutné zdůraznit, že historický exkurz plní v právních
textech velmi důležitou úlohu, a to přinejmenším ve dvou směrech. Jednak umožňuje
čtenáři lépe pochopit smysl a účel ustanovení či institutu, které je předmětem
analýzy. Jednak, a to zejména, přináší interpretační argumenty a vodítka, která
mohou často pomoci s výkladem nových, nejasných či odporujících si ustanovení.
To platí tím spíše, když se nová právní úprava vědomě vrací ke kořenům a inspiruje
se původní právní úpravou, která na daném území platila před mnoha desítkami let.
Nejen z důvodové zprávy,61 ale i ze struktury a znění samotného zákona je
patrné, že občanský zákoník se o to v případě relativní neúčinnosti pokouší. Inspirace
prvorepublikovou úpravou, zejména odpůrčím řádem z roku 1931, je zřejmá.
Z těchto důvodů je na tomto místě vhodné si vývoj právní úpravy na našem území
stručně přiblížit, a to nejen strukturu a obsah odpůrčího práva v objektivním smyslu,
ale i související názory právní doktríny a praxe.
Z výše uvedených důvodů je velký prostor věnován zejména odpůrčímu řádu
z roku 1931, ale také § 42a ObčZ 1964, od jehož nahrazení novou právní úpravou
neuplynuly ani čtyři roky. Občanský zákoník z roku 1964 po obnovení demokracie
do značné míry spoluutvářel znovuzrozenou právní vědu, a není proto divu, že
doktrína a judikatura vztahující se k ustanovení § 42a ObčZ 1964 doposud velmi
silně rezonuje či téměř diktuje názory v české literatuře a praxi ve vztahu k nové
právní úpravě.
Zároveň je však bráno v úvahu, že cílem této práce je především analýza
platné a účinné právní úpravy. Z tohoto důvodu bude popis historického vývoje
poněkud redukován a případné další podrobnosti budou zmíněny jakožto součást
výkladu v kapitole věnující se rozboru stávající legislativy.

61

Důvodová zpráva (konsolidovaná verze), s. 143.
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3.2 Obecný zákoník občanský a odpůrčí řády
3.2.1 Obecně k vývoji právní úpravy do roku 1950
Základy ochrany věřitele před jednáním zkracujícím uspokojení jeho
pohledávky lze hledat již v římském právu, kde se pro tyto účely vyvinula
tzv. pauliánská žaloba čili actio Pauliana.62
Zaměříme-li se však na vývoj na území dnešní České republiky, byla možnost
odporovat určitému právnímu jednání poprvé zakotvena v § 953 OZO 63 (dodnes
§ 953 ABGB64,65). Toto ustanovení umožňovalo odvolat dar, došlo-li obdarováním
ke zkrácení existujících věřitelů. Dalším ustanovením, které mělo chránit věřitele,
jakkoliv nešlo stricto sensu o odporovatelnost66, byl v souvislosti s doživotním
důchodem § 1286 OZO67, jenž umožňoval věřitelům uspokojit se i z doživotní renty
dlužníka.68
Kusá právní úprava odporovatelnosti v § 953 OZO se postupem času ukázala
jako nedostatečná a přijat byl zvláštní zákon č. 36/1884 ř. z., o odporu proti právním
činům, jež týkají se jmění dlužníka insolventního.69 Tento zákon upravoval jak odpor
v řízení konkursním (§ 1-27), tak i mimo něj (§ 28-45). S drobnými úpravami byla
62

HEYROVSKÝ, Římské právo s. 799-802. Ze soudobé literatury též ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání,
s. 164, KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, Einführung, m. č. 3.
63
„S týmž obmezením (§ 952) mohou býti nazpět žádány také ty dary, jimiž byli zkráceni věřitelé, kteří
tu byli již v čas darování. Na věřitele, jejichž pohledávky jsou mladší nežli dar, vztahuje se toto právo
jen tehdy, když lze obdarovanému lstivé srozumění se dokázati.“
64
Úprava možnosti odvolat dar pro zkrácení věřitelů je v ABGB dodnes zachována, ustanovení však
přijetím zvláštního odpůrčího řádu z roku 1884 pozbylo účinnosti. Odpůrčí a konkursní řády se
uplatní přednostně – AICHER, J., RUMMEL, P. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch
mit
IPR-Gesetz,
Ehegesetz,
Mietrechtsgesetz,
Wohnungseigentumsgesetz,
Landpachtgesetz, Konsumentenschutzgesetz, Produkthaftungsgesetz, UN-Kaufrecht in zwei Bänden.
Bd 1, §§ 1 bis 1174 ABGB. 2. neubearb. und erw. Aufl. Wien: Manz, 1990, s. 1468.
65
ROUČEK, J., SEDLÁČEK, F., Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a
občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§ 859 - 1089). Praha: Wolters
Kluwer, 2013, s. 443.
66
I přes znění § 1286 věty první ABGB lze dle převažujícího názoru smlouvě o doživotní rentě
odporovat podle předpisů konkursního a odpůrčího řádu – AICHER, J., RUMMEL, P. Kommentar
zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch mit IPR-Gesetz, Ehegesetz, Mietrechtsgesetz,
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz,
Wohnungseigentumsgesetz,
Landpachtgesetz,
Konsumentenschutzgesetz in zwei Bänden. Bd 2, §§ 1175 bis 1502 ABGB. 2. beubearb. und erw. Aufl.
Wien: Manz, 1992, s. 173.
67
„Ani věřitelé, ani děti toho, kdo si vymíní doživotní důchod, nejsou oprávněni smlouvu zrušiti. První
mají přece na vůli pohledávati své uspokojení z doživotních důchodů; poslední však žádati uložení
postrádatelné části důchodu, aby mohli si na ní dáti pojistiti výživu, náležející jim podle zákona.“ Viz
Krčmář in KRČMÁŘ, Právo občanské III, s. 52.
68
Krčmář dále uvádí i čl. 259 obchodního zákoníku – tamtéž.
69
Ibid., s. 52, rovněž Sedláček in SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 299.
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ustanovení o odpůrčím právu převzata do císařského nařízení č. 377/1914 z.ř., jímž
se zavádí řád konkursní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí (zkráceně konkursní,
vyrovnávací a odpůrčí řády). Tento předpis platil ve znění zákona č. 190/1922 Sb.
a zákona č. 99/1923 Sb. na území dnešní České republiky do roku 1931.
Odpůrčí řád z roku 1914, který je účinný v Rakousku doposud, byl na našem
území nahrazen zákonem č. 64/1931 Sb., kterým se vydávají řády konkursní,
vyrovnávací a odpůrčí (zkráceně konkursní, vyrovnávací a odpůrčí řády). Tento
zákon v téměř nezměněné podobě převzal úpravu předešlou,70 a dosavadní doktrína
a judikatura tak měla zůstat v zásadě použitelná.71

3.2.2 Odpůrčí řád z roku 1931
Vzhledem k tomu, že všechny tři odpůrčí řády z let 1884, 1914 a 1931 byly
velmi podobné a zejména ty z let 1914 a 1931 na sebe navazovaly, bude dále
prvorepublikové pojetí odpůrčího práva ilustrováno na odpůrčímu řádu z roku 1931.
Právní úprava byla rozdělena do dvou předpisů – konkursního a odpůrčího
řádu. Došlo-li ke zkrácení věřitelů v průběhu konkurzu, použila se přednostně
pravidla konkursního řádu, odpůrčí řád se uplatnit pouze, pokud neprobíhal
konkurs.72 Struktura právní úpravy i struktura samotného odpůrčího řádu se přitom
v mnoha ohledech podobala stávající právní úpravě v občanském zákoníku.
Věřitel mohl za účelem uspokojení svých pohledávek odporovat právním
jednáním, týkajícím se dlužníkova majetku (§ 1 OdpŘ 1931). Právní jednání byla
vykládána široce jakožto jakékoliv „právní úkony vůbec“ - slovy rakouského
odpůrčího řádu „Rechtshandlungen“.73 Šlo tedy o právní činy či opomenutí
dlužníka, kterými pozbýval svých práv, kterými proti němu třetí osoby jistých práv
nabývaly nebo kterými došlo k zajištění nabytých práv třetích osob.74
K odporu byl oprávněn věřitel, jehož pohledávka byla vykonatelná, nebyla-li
zároveň uspokojena v exekuci anebo bylo-li možné předpokládat, že nebude

70

VOSKA, KVOŘ, s. 589.
Krčmář in KRČMÁŘ, Právo občanské III, s. 53.
72
Sedláček in SEDLÁČEK, Obligační právo I, 299.
73
Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 591.
74
Ibid.
71
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uspokojena (§ 9 odst. 1 OdpŘ 1931). Ochranu formou odpůrčího práva tedy požívala
jen pohledávka peněžitá, která byla splatná a zároveň vykonatelná.75
Vedle těchto obecných podmínek odporovatelnosti bylo nutné naplnit
i některou ze zvláštních skutkových podstat. Odpor byl přípustný proti (i) jednáním
v úmyslu zkrátit věřitele (§ 2 OdpŘ 1931), (ii) proti trhové, směnné a dodávací
smlouvě, došlo-li ze strany dlužníka k mrhání majetkem (§ 3 OdpŘ 1931), a konečně
i (iii) proti právním jednáním učiněným bezplatně a jim na roveň postaveným
opatřením (§ 4 OdpŘ 1931). Odporovatelná byla též opomenutí dlužníka, včetně
nenastoupení či nepřijetí dědictví (§ 8 OdpŘ 1931). Aby přitom bylo odporovatelné,
muselo být opomenutí projevem vůle dlužníka.76 Odpůrčí řád rovněž obsahoval
i přísnější právní úpravu pro situace, kdy dlužník jednal s osobou blízkou
(§ 5 OdpŘ 1931).
Osobou pasivně legitimovanou k odporu byl především ten, s kým dlužník
jednal, vůči komu vykonal jednostranné právní jednání či kdo z odporovatelného
jednání nabyl prospěch; dále také jeho dědic a za splněných podmínek, které
v zásadě odpovídají § 595 ObčZ, i jiný právní nástupce (§ 12 OdpŘ 1931).
Odpor bylo možné uplatnit soudně (a to formou odpůrčí žaloby nebo námitky
– viz § 9 OdpŘ 1931) anebo i bez součinnosti soudu.77 Ve výjimečných případech
bylo umožněno uplatnit odpor i před vykonatelností pohledávky, a to námitkou
v řízení proti věřiteli anebo v řízení o rozvrhu výtěžku docíleného exekucí (§ 11).
V případě, bylo-li odporováno odpůrčí žalobou, musel věřitel uvést, v jakém
rozsahu a jakým způsobem má žalovaný něco plnit či strpět (§ 13 OdpŘ 1931).
Odpůrčí žaloba tak byla žalobou na plnění78 a nebylo nutné zvláště navrhovat, aby
jednání dlužníka bylo prohlášeno za neúčinné.79
Odpůrčí právo (nárok) věřitele spočívalo v tom, že věřitel mohl ke svému
uspokojení požadovat i to, co z dlužníkova majetku odporovatelným jednáním ušlo,
bylo zcizeno nebo čeho se dlužník zřekl. Nebylo-li to možné, mohl věřitel požadovat
náhradu (§ 14 odst. 1 OdpŘ 1931). Požadovat bylo možné především vydání věci,
byla-li tato zcizena. V případě, že se dlužník vzdal svého nároku, odporem tento
75

Ibid., s. 603.
Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 602.
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Tamtéž, s. 606.
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Ibid., s. 611-612.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. června 1928, R I 2034/27 (Vážný 8151).
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nárok obživl. Pokud pak byla věc odporovatelným právním jednáním dlužníka
zatížena, vedla se na ní exekuce, jako by právo třetí osoby na věci vůbec nevzniklo.80
Odporu se mohl odpůrce ubránit tím, že uspokojil pohledávku věřitele za dlužníkem
(§ 18 OdpŘ 1931).
Jestliže odpůrce věřitele uspokojil, vznikl mu nárok vůči dlužníkovi,
od něhož mohl požadovat vrácení vzájemného plnění anebo splnění pohledávky,
která oživla (§ 16 OdpŘ 1931).
Odpůrčí řád konečně obsahoval i další pravidla, která jsou nyní převzata
do § 589 až § 599 ObčZ. Zmínit lze pravidlo o výhradě odporu,81 pravidla
o nepoctivosti držby82, pravidlo o náhradě škody83, ustanovení o odporu několika
věřitelů84 či o poznámce odpůrčí žaloby85.

3.2.3 Právně-teoretické chápaní odpůrčího práva
Vzhledem k tomu, že právní úprava, která vycházela již z odpůrčího řádu
z roku 1884 a jejíž vývoj byl završen odpůrčím řádem z roku 1931, neprodělala
před rokem 1950 žádné zásadní změny, lze závěry doktríny k tomuto období
vztáhnout k období jako celku.
Již v této době bylo přijímáno, že cílem odpůrčího práva je ochrana věřitele
před činy dlužníka v tom nejširším slova smyslu,86 kterými dlužník zmenšoval
či poškozoval svůj majetek, čímž stěžoval případné uspokojení věřitelovy peněžité
pohledávky.87
Odpůrčí nárok příslušel věřiteli, který byl považován za aktivní subjekt tohoto
nároku.88 Na odpůrčí právo bylo nahlíženo jako na akcesorium hlavní pohledávky,
kterou měl věřitel vůči dlužníku.89 Pasivním subjektem odpůrčího nároku nebyl
dlužník, ale třetí osoba, která z jednání dlužníka nabyla prospěch – tzv. odpůrce.90
80

K tomu blíže Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 614-615.
Ust. § 10 OdpŘ 1931:
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Ust. § 14 odst. 2 a 3 OdpŘ 1931.
83
Ust. § 15 OdpŘ 1931.
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Ust. § 19 OdpŘ 1931.
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Ust. § 21 OdpŘ 1931.
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Tzv. Rechtshandlungen in SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 299.
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Zajímavou je otázka zabývající se povahou odpůrčího práva v subjektivním
smyslu. O povaze odpůrčího nároku zřejmě nepanovala jasná shoda, byť
převažujícím byl výklad, podle nějž je odpůrčí právo obligačním nárokem věřitele.
Tak J. Voska shrnuje, že „obsahem odpůrčího nároku není vrácení plnění dlužníkovi,
nýbrž obligační nárok na plnění odporujícímu věřiteli“91 směřující vůči odpůrci.
Jakkoliv hovoří o účinku odporu, tedy o relativní neúčinnosti, obdobně zřejmě
k odpůrčímu právu přistupuje i J. Sedláček. Tento významný český civilista zmiňuje,
že následkem (účinkem) úspěšného odporu byla bezúčinnost.92 Právní poměr mezi
odpůrcem a dlužníkem, jakož i vůči třetím osobám, se nemění, nicméně věřitel se
může uspokojit i z majetkových hodnot, které v majetku dlužníka již nejsou. Shrnuto
slovy autora: „Tomu se říká relativní bezúčinnost právního jednání a neznamená nic
jiného, než povinnost strpěti, aby věřitel došel uspokojení ze jmění této povinné
osoby [odpůrce].“93
Naproti tomu o povaze odpůrčího nároku či spíše o tom, co nastává, je-li
jednání prohlášeno za „relativně bezúčinné“, polemizuje J. Krčmář. Uvádí, že výklad
§ 1 OdpŘ z roku 191494, který byl převzat s drobnými úpravami do § 1 OdpŘ 1931,
je v nauce sporný. Zároveň zmiňuje tři možnosti interpretace, které se k této otázce
vyskytly v německy mluvící doktríně:95
a) učení o obligační povaze odpůrčího nároku – podle něj je odpůrčí nárok
nárokem obligačním, který zakládá právo na poskytnutí majetkových
hodnot, které ušly z dlužníkova majetku96;
b) učení o věcném působení výroku o odpůrčí žalobě/námitce – podle této
teorie je právní jednání účinné vůči všem s výjimkou věřitele. Pokud tak
kupř. vlastník odporoval převodu dlužníkovy věci na odpůrce, je z jeho
pohledu vlastníkem věci dlužník, zatímco vůči ostatním osobám je
to odpůrce97;

91

Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 613.
SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 300.
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Ibid.
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„Právní jednání, která se týkají jmění dlužníka, mohou mimo konkurs podle následujících
ustanovení za účelem uspokojení některého věřitele v odpor brána a naproti němu za neúčinná
prohlášena býti.“
95
KRČMÁŘ, Právo občanské III, s. 64.
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Toto pojetí zastávali rakouští teoretici Menzel a Krasnopolski.
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Tuto teorii zastával E. Steinbach.
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c) učení o omezení následků právního jednání – podle této teorie, s níž přišel
Reichmayer, neznamená relativní neúčinnost nic jiného, než že „normální
následky právního úkonu, o který jde, budou omezeny“98. Odporovatelná
právní jednání budou mít následky, jaké mají i obvykle. Nicméně pokud
dojde k úspěšně provedenému odporu, majetkové hodnoty dlužníka, jichž
se právní jednání týkalo, budou dány k dispozici věřiteli, aby se z nich
uspokojil, jako by k onomu právními jednání nikdy nedošlo.99 Krčmář
dále uvádí konkrétní příklad: jestliže dlužník zcizí věc a věřitel vůči
tomuto zcizení úspěšně odporuje, může svoji pohledávku uspokojit
i z této věci – může na ní vést exekuci – i přesto, že věc již není
ve vlastnictví dlužníka, a ačkoliv zásadně lze exekvovat jen věci, které
jsou ve vlastnictví dlužníka.100
Autor přitom první dvě výše nastíněná pojetí kritizuje a přiklání se k postoji,
který zaujal Reichmayer v učení o omezení následků. V této souvislosti neopomene
výtku směrem k zákonodárci, který vývoj doktríny nijak nezohlednil a do odpůrčího
řádu z roku 1931 přejal dosavadní úpravu jen s drobnými stylistickými změnami.101
Lze shrnout, že pojetí odpůrčího práva, resp. relativní neúčinnosti, nebylo
v české doktríně jednotné. Oscilovalo mezi pojetím odpůrčího práva jakožto
obligačního nároku a mezi pojetím, podle něhož relativní neúčinnost omezovala
následky právního jednání. Teorie i právní praxe však zřejmě byly za jedno v tom, že
relativní neúčinností nedocházelo k tomu, že by snad právní jednání, jakkoliv vůči
ostatním i nadále zcela účinné, vůči věřiteli pozbývalo jakýchkoliv účinků. I z tohoto
důvodu věřitel nežaloval na určení bezúčinnosti právního jednání, nýbrž na to, aby
odpůrce umožnil uspokojení věřitelovy pohledávky i z toho, co ušlo z majetku
dlužníka odporovatelným právním jednáním.102

3.3 Střední občanský zákoník z roku 1950
Období, které nastalo po převratu v roce 1948, bylo obecně charakterizováno
zjednodušováním právního řádu. Tendence, která byla vedena snahou přiblížit právní
98
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úpravu lidu, se nevyhnula ani právu občanskému.103 V rámci právnické dvouletky
byl přijat i nový občanský zákoník č. 141/1950 Sb. (tzv. střední občanský zákoník),
který s účinností ode dne 1. ledna 1951 nahradil většinu soukromoprávní legislativy,
která byla do té doby na území Československé republiky účinná (§ 568 ObčZ 1950).
Změny se nevyhnuly ani právní úpravě odporovatelnosti. Právě střední
občanský zákoník odstartoval úpadek odpůrčího práva v českém právním řádu, který
trval na našem území ještě několik desítek let104; plnohodnotného znovuzrození se
odpůrčí právo dočkalo až s přijetím občanského zákoníku z roku 2012.
Jakkoliv šlo již o dílo poplatné své době, nelze střednímu občanskému
zákoníku upřít jisté zásluhy. Jednak nešlo ještě o plné „vykostění“ odpůrčího práva
jako takového. Byť zjednodušená, úprava v zákoně byla zachována, a to na poměry
dalších let v relativně široké podobě. Jednak je to právě střední občanský zákoník,
který na území České republiky odstartoval tradici, která trvá až doposud – odpůrčí
právo v objektivním smyslu bude již nadále integrální součástí civilního kodexu
a nebude mít svoji úpravu vlastní, jak odpovídá tradici odpůrčích řádů před rokem
1950 a dále též odpůrčích řádů našich německy hovořících sousedů.
Redukce právní úpravy je patrná již na počtu ustanovení. Zatímco odpůrčí
řád z roku 1931 měl ustanovení 21, střední občanský zákoník upravil
odporovatelnost v § 46 – § 52; vystačil si tak s pouhými sedmi paragrafy. Legální
konstrukce odporovatelnosti však zůstala podobná.
Věřitel, jehož vymahatelná pohledávka byla právními úkony dlužníka
zkrácena, se mohl u soudu dovolat toho, že tyto právní úkony nevyvolávají vůči
věřiteli právní následky (§ 46 ObčZ 1950). Aby mohl věřitel právním úkonům
odporovat, musely být vedle této obecné klauzule naplněny i skutkové podstaty
odporovatelnosti

–

dlužník

buď

jednal

v úmyslu

zkrátit

své

věřitele

(§ 47 ObčZ 1950), uzavřel kupní či směnnou smlouvu, přičemž mrhal majetkem
(§ 48 ObčZ 1950), anebo došlo k bezplatnému převodu či nabytí dlužníkových věcí
ve veřejné dražbě105 (§ 49 ObčZ 1950). Odpor se uplatňoval u soudu vůči osobě,
103

KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. 1. 4., aktualiz. a dopl.
vyd. Praha: ASPI Publishing, 2005, s. 69 (citace: KNAPPOVÁ/ŠVESTKA/DVOŘÁK, Občanské
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Přesněji řečeno: „nabytím dlužníkových věcí výrokem úředním ( § 114) nebo ve veřejné dražbě i
mimo úřad provedené, byla-li úplata dána z dlužníkova jmění.“
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která z právního úkonu dlužníka nabyla prospěch (§ 50 ObčZ 1950). Z původní
právní úpravy si civilní kodex zachoval již jen ustanovení o výhradě odporu
(§ 51 ObčZ 1950). Zmizela naproti tomu pravidla o odporu proti opominutí,
o odporu pomocí námitky, pravidlo o možnosti odporovat právním nástupcům
odpůrce, pravidlo o odpůrčí žalobě a jejím obsahu, pravidlo o nepoctivosti držby,
pravidlo o nároku odpůrce vůči dlužníkovi, o tom, jak se může odpůrce své
povinnosti zprostit, ustanovení o odporu několika věřitelů či o poznámce odpůrčí
žaloby. Přesto byla právní úprava na poměry tehdejší doby relativně kvalitní
a životná.
Pokud jde o následky úspěšného odporu, téměř se zdá, že socialistický
zákonodárce vyslyšel výtky J. Krčmáře a jako by se přiklonil k teorii o omezení
účinků právních úkonů, jak ji tento významný právník dříve přiblížil českému
čtenářstvu. Střední občanský zákoník totiž opustil koncepci, v níž se věřitel dovolává
„neúčinnosti“ či „bezúčinnosti“; na místo toho má věřitel požadovat, aby soud určil,
že právní úkon dlužníka nemá vůči němu „právních následků“. Zákon pak
v ustanovení § 52 pokračoval tím, že „Právní úkon, kterému věřitel po zkrácení své
vymahatelné pohledávky s úspěchem odporoval, nemá vůči věřiteli právních
následků potud, že věřitel může uspokojení své pohledávky požadovat z toho, co
odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova jmění. Není-li to dobře možné,
buď dána náhrada.“
Z praktického hlediska pak nedošlo ke změně, věřitel se měl i nadále v zásadě
dovolávat toho, aby mu odpůrce umožnil uspokojit se i z toho, co odpůrce získal
od dlužníka odporovatelným právním úkonem. O tom svědčí i rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČSR z roku 1955, podle kterého „[o]bsah nároku je upraven tak, že se věřitel
může domáhat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným právním
úkonem ušlo z dlužníkova jmění. Tento nárok směřuje proti tomu, kdo měl
z odporovatelného právního úkonu dlužníkova prospěch. Z toho plyne, že žaloba (…)
je zpravidla žalobou na plnění uvedeného obsahu, nikoliv na pouhé určení, že právní
úkon (…) nemá vůči němu právních následků. Neúčinností právního úkonu se tedy
soud zabývá jen jako předběžnou otázkou v důvodech rozhodnutí (…).“106
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. října 1955, sp. zn. Cz 427/55, publ. pod č. R 1/1956.

23

3.4 Občanský zákoník z roku 1964
3.4.1 Stručně k vývoji právní úpravy a jejímu obsahu
Úpadek odpůrčího práva na našem území byl dovršen přijetím zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Samotný občanský zákoník z roku 1964 „byl
projevem hlubokého úpadku občanského práva“107, což se pochopitelně projevilo
ve všech sférách civilistiky, nejen v právu odpůrčím.
Pokud jde o institut odporovatelnosti, neobsahoval o něm zákoník zpočátku
ani

zmínku.

Jediné

stopy

odporovatelnosti

byly

zachovány

v zákoníku

mezinárodního obchodu108, kam byla v zásadě přenesena pravidla středního
občanského zákoníku.109
Stručná úprava v podobě § 42a byla do občanského zákoníku z roku 1964
vložena až po znovuobnovení demokracie tzv. velkou novelou, jež nabyla účinnosti
dne 1. ledna 1992110. Podle tohoto ustanovení platilo:
„§ 42a Odporovatelnost
(1) Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud
zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně
neúčinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok proti dlužníkovi z jeho
odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen.
(2) Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech
letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám
a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a k nimž došlo
v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými (§ 116,
117), nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve prospěch těchto osob, s
výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při
náležité pečlivosti nemohla poznat.
(3) Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v jejíž prospěch byl
právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného úkonu dlužníka
prospěch.
(4) Právní úkon, kterému věřitel s úspěchem odporoval, je vůči němu neúčinný
potud, že věřitel může požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co
odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku; není-li to dobře
možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo měl z tohoto úkonu prospěch.“

107
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Je zřejmé, že právní úprava odporovatelnosti byla v § 42a ObčZ oproti
odpůrčímu řádu z roku 1931 významně redukována, přesto jí nelze upřít jistou
přehlednost.111
Obecné podmínky odporovatelnosti byly vymezeny v odstavci prvém
a v zásadě kopírovaly to, co již bylo obsaženo v § 46 ObčZ 1950. Jedinou změnou
byl návrat k pojmu „relativní neúčinnost“. Odstavec druhý vyjmenovával skutkové
podstaty, při nichž lze právnímu úkonu dlužníka odporovat – oproti stávající právní
úpravě byly případy omezeny toliko na úmyslné zkracující jednání dlužníka; chybělo
naopak marnotratné nakládání, bezúplatnost a nabytí věci ve veřejné dražbě.
V odstavci třetím bylo vymezeno, vůči komu odpor směřuje – po vzoru středního
občanského zákoníku však byli opomenuti dědicové odpůrce i jiní právní nástupci.
Odstavec čtvrtý konečně zakotvoval následek úspěšného odporu tak, jak bylo
doposud na našem území zvykem.
Jakkoliv tedy z čistě jazykového hlediska působí právní úprava velmi
povědomě, lze jí vytknout několik nedostatků. Předně byla právní úprava velmi kusá,
ještě stručnější, než ta v občanském zákoníku z roku 1950. Tak nebylo možné
odporovat bezúplatným úkonům dlužníka, které nečinil v úmyslu zkrátit věřitele, ani
pokud dlužník jednal marnotratně. Právní úprava neznala ani možnost výhrady
odporu.
Stejně jako úprava zákona z roku 1950, postrádal i § 42a ObčZ 1964 úpravu
možnosti odporovat námitkou, pravidlo o možnosti odporovat právním nástupcům
odpůrce, pravidlo o odpůrčí žalobě a jejím obsahu, pravidlo o nepoctivosti držby,
pravidlo o nároku odpůrce vůči dlužníkovi, možnost odpůrce zprostit se své
povinnosti jinak, než strpěním exekuce na nabyté majetkové hodnoty, ustanovení
o odporu několika věřitelů či o poznámce odpůrčí žaloby.
Obdobné výhrady bylo možné vytknout i úpravě odpůrčího práva v rámci
konkurzu, jež se nacházela v § 15 zákona o konkurzu a vyrovnání 112 a která ve své
podstatě pouze odkazovala na § 42a ObčZ 1964.
První viditelné zlepšení v legislativní úpravě odporovatelnosti, byť jen
pro účely insolvenčního řízení, nastalo roku 2008, kdy nabyl účinnosti nový
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Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní úkony, s. 64.
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání.
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insolvenční zákon113. Mnohé z uvedených nedostatků se totiž v tomto zákoně
podařilo odstranit. Pod rubrikou „Neúčinnost právních úkonů“ (§ 236-243 InsZ) se
tak po dlouhé době odpůrčímu právu dostalo pozornosti, která mu právem náleží.

3.4.2 Teoretické chápání institutu odporovatelnosti
Úpadek legislativní úpravy odporovatelnosti a následné období, kdy tento
institut nebyl upraven vůbec, se projevily i v chápání odpůrčího práva v právní
nauce, a především v judikatuře Nejvyššího soudu. V této části budou zmíněny
pouze nejobecnější závěry, které z odborné literatury a rozhodovací praxe
Nejvyššího soudu plynou. Konkrétní analýza těchto závěrů ve světle rekodifikace
i komparativní studie bude uvedena v částech práce věnujících se účinné právní
úpravě občanského zákoníku (kapitoly 5 až 9).
Vůbec prvním literárním počinem, který po dlouhé době rozčeřil vody
odpůrčího práva, byl článek V. Knappa z roku 1992.114 V tomto článku, jak již bylo
uvedeno výše, V. Knapp vyslovil názor, že odporovatelnost je institutem práva
procesního, zatímco relativní neúčinnost se řadí do práva hmotného.115 Autor dále
rozvinul myšlenku o absolutní a relativní neúčinnosti jakožto formách vadnosti
právních úkonů. Relativní neúčinnost přitom spočívá „ve fikci, že platný právní úkon
nezpůsobil právní následky, že prostě vůči někomu se na věc hledí tak, jako by ten
úkon nebyl“.116 Odpůrčí právo se dle V. Knappa uplatňovalo žalobou na určení, zda
je právní úkon vůči věřiteli relativně neúčinný či nikoliv, přičemž tato žaloba byla
žalobou sui generis. Nešlo o žalobu podle § 80 o.s.ř. a věřitel nemusel prokazovat
naléhavý právní zájem. Rozhodnutí o žalobě bylo dle názoru V. Knappa
konstitutivní. Z důvodu procesní ekonomie autor zároveň nevyloučil, aby bylo
s určovacím petitem kumulativně žádáno i vydání věci.117
Jde-li o vztah platnosti a účinnosti, zaujal V. Knapp názor, že k tomu, aby
bylo možné dovolat se neúčinnosti právního úkonu, musí být tento platný. Souběh
absolutní neplatnosti a relativní neúčinnosti tak nabyl možný. Naproti tomu bylo
113
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podle autora přípustné odporovat právnímu úkonu, který byl pouze relativně
neplatný, a tato neplatnost ještě nebyla uplatněna.118 Stojí rovněž za zmínku, že
vzdor výslovnému znění zákona („vymahatelná“ namísto „vykonatelná“) zastával
V. Knapp názor, že odporovat lze pouze ve prospěch pohledávky, kterou je možné
exekučně vymáhat.119
Dalším zajímavým pojednáním o odpůrčím právu je článek R. Chalupy z roku
1995.120 Odporovatelnost podle autora sloužila k tomu, aby se věřitel mohl vybraným
úkonům dlužníka bránit, a to odporem „směřujícím k tomu, aby byly soudem
prohlášeny ve vztahu k věřiteli za bezúčinné, což znamená, že majetek, jehož se tyto
dlužníkovy úkony týkají, může sloužit k uspokojení věřitelovy pohledávky, neboť
na úspěšně odporované dlužníkovy úkony se ve vztahu k věřiteli hledí, jako by se
nebyly staly.“121 Vedle toho Chalupa kritizoval též stručnost právní úpravy a volal po
tom, aby se vykládala v duchu odpůrčího řádu z roku 1931.
Tématu právních úkonů, včetně problematiky relativní neúčinnosti, se
věnovala rovněž M. Zuklínová.122 Podle této autorky byly odporovatelné úkony
„úkony platnými (….) a účinnými, pouze jejich právní účinky se vůči věřiteli
modifikují, a to tak, že vůči věřiteli se své právní účinky ztrácejí.“123 Autorka tyto své
myšlenky rozvinula dále – odpůrčí žalobou se věřitel domáhá určení, že vůči němu
úkon nemá právní účinky. Vyhovující rozsudek měl přitom dle M. Zuklínové povahu
deklaratorní a působil ex tunc. Zřejmě pod vlivem judikatury Nejvyššího soudu124
autorka uzavřela, že věřitel se může na odpůrci uspokojit tak, že navrhne výkon
rozhodnutí na majetku odpůrce, a to na podkladě exekučního titulu vydaného vůči
dlužníku se současně předloženým deklaratorním rozhodnutím o neúčinnosti
právního úkonu mezi dlužníkem a odpůrcem.125
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Pojetí, v němž je rozhodnutí soudu o relativní neúčinnosti deklaratorní,
včetně toho, že soud rozhoduje rozsudkem na určení, zastával i J. Švestka.126
Opomenout nelze jistě ani názory vyjádření v díle Občanské právo hmotné,
Díl 1, vydaném pod vedením V. Knappa a M. Knappové127 později revidované
J. Švestkou a J. Dvořákem128. Podle názoru tam uvedeného může věřitel odpůrčí
žalobou dosáhnout toho, aby byly právní úkony dlužníka vůči němu zbaveny
právních následků. „Jde o tzv. relativní bezúčinnost právního úkonu vůči zkrácenému
věřiteli.“129
Určitá kritika soudobého pojetí odporovatelnosti zaznívala z příspěvku
P. Bezoušky, publikovaném v jednom z komentářů k občanskému zákoníku z roku
1964.130 Autor zde polemizoval s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu, která
považovala odpůrčí žalobu za žalobu na určení svého druhu.131 Zároveň se Bezouška
ve svém díle přiklonil k teorii tzv. věcného účinku odporu.132
Nejkritičtěji se k pojetí odporovatelnosti v nauce i praxi odpůrčího práva
vyjádřil Z. Pulkrábek ve svém článku z roku 2013.133 V článku se autor shodně
s P. Bezouškou ohradil vůči pojetí odpůrčí žaloby, resp. rozhodování o ní
v judikatuře Nejvyššího soudu. Žalovat by se nemělo na určení, nýbrž na plnění
(strpění exekuce). Dále autor podrobil kritice i závěry rozhodovací praxe týkající se
ekvivalentních právních jednání, jednání zatěžujících dlužníkovi věc či vztahu
relativní neúčinnosti a neplatnosti právních úkonů.
Lze shrnout, že přes drobné výjimky jakési hlubší zamyšlení se nad povahou
odpůrčího práva v soudobé literatuře k § 42a ObčZ 1964 chybělo. Pojetí odpůrčího
práva nebylo jednotné, byť se zdá, že převažující tendence odpovídala tzv. teorii
věcného účinku – na relativně neúčinný úkon se hledělo, jako by se vůči věřiteli
126
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nestal. Výslovně tuto teorii zmínil jen P. Bezouška. Sporná byla rovněž povaha
rozsudku, a to nejen z hlediska výroku určovacího, resp. na plnění, ale též zdali soud
relativní neúčinnost toliko deklaroval anebo ji svým rozhodnutím zakládal.

3.4.3 Pojetí relativní neúčinnosti v judikatuře Nejvyššího soudu
Nejvyšší soud se k odporovatelnosti v § 42a ObčZ 1964 postavil v mnoha
ohledech obdobně jako právní nauka. V některých aspektech však názor teorie
respektován nebyl.
Podstatou odporovatelnosti, resp. relativní neúčinnosti se Nejvyšší soud
zabýval již ve svém rozsudku sp. zn. 31 Cdo 1704/98134. V tomto rozhodnutí se
přiklonil k názoru, že „[o]dpůrčí žaloba (…) je právním prostředkem sloužícím
k uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele v exekučním řízení, a to postižením
věcí nebo jiných majetkových hodnot, které odporovaným právním úkonem ušly
z dlužníkova majetku, popřípadě vymožením peněžité náhrady ve výši odpovídající
prospěchu získanému z odporovatelného právního úkonu.“ Šlo tedy o institut, který
slouží výhradně pro účely exekučního řízení. Z pohledu věřitele bylo přitom
„[s]myslem žaloby (…) dosáhnout rozhodnutí soudu, kterým by bylo určeno, že je
vůči němu neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon.“ Uvedený názor byl následně
nesčetněkrát potvrzen i navazující judikaturou.135
Odpůrčí žaloba byla proto dle názoru soudu žalobou na určení relativní
neúčinnosti. Nešlo však o žalobu na určení, zda tu právní vztah je či není
(§ 80 o.s.ř.), a věřitel tak nemusel prokazovat naléhavý právní zájem.136 Naproti
tomu žalovat na strpění exekuce dle Nejvyššího soudu možné nebylo, neboť výkon
rozhodnutí prodejem nemovitosti lze provést jen v případech peněžitého plnění:
„Převzetí takového žalobního návrhu, kterým se žalobce proti žalovanému domáhá
uložení povinnosti strpět výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí do výroku soudního
rozhodnutí, činí toto rozhodnutí materiálně nevykonatelným.“137
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Co přesně relativní neúčinnost právního úkonu znamená? Nejvyšší soud
v odpovědi na tuto otázku dovodil, že „[u]rčením právní neúčinnosti právního úkonu
(…) nastává stav tzv. relativní bezúčinnosti dotčeného právního úkonu.
Odporovatelný právní úkon zůstává platným právním úkonem, avšak v poměrech
účastníků se na něj hledí tak, jako by nenastaly jeho účinky.“138 Ve většině
rozhodnutí přitom Nejvyšší soud uzavřel, že relativní účinnost se deklaruje
a rozhodnutí působí ex tunc.139 Lze se však setkat i s opačnými závěry.140
Co přesně relativní neúčinnost způsobuje z pohledu věřitele a jeho
uspokojení? Rozhodnutí soudu o relativní neúčinnosti představuje podle Nejvyššího
soudu „podklad k tomu, že se věřitel může na základě titulu způsobilého k výkonu
rozhodnutí (exekučního titulu), vydaného proti dlužníku, domáhat nařízení výkonu
rozhodnutí (exekuce) postižením toho, co odporovaným (právně neúčinným) právním
úkonem ušlo z dlužníkova majetku, a to nikoliv proti dlužníku, ale vůči osobě, v jejíž
prospěch byl právní úkon učiněn.“141
Je možné uzavřít, že odpůrčí právo bylo dle Nejvyššího soudu právem
uplatnitelným pouze v exekučním řízení142, v němž sloužilo věřiteli k tomu, aby se
uspokojil i z jiného majetku než z majetku dlužníkova. Věřitel mohl odporovat jen
pomocí odpůrčí žaloby, která byla žalobou na určení. Podkladem pro následný výkon
rozhodnutí proti odpůrci pak bylo právě rozhodnutí o neúčinnosti odporovatelného
právního úkonu ve spojení s exekučním titulem proti dlužníku.143 K tomuto závěru
mohl Nejvyšší soud dojít pouze proto, že se zřejmě, stejně jako zástupci právní
teorie, přiklonil k učení o věcném působení výroku o odpůrčí žalobě.
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4.
Právní
úprava
odporovatelnosti
(tzv.
Gläubigeranfechtung) v rakouském a německém právu
4.1 K důležitosti komparace
Klade se otázka, do jaké míry může být komparativní analýza dvou
zahraničních právních řádů relevantní při výkladu ustanovení občanského zákoníku.
Komparativní výklad je v rámci interpretačních metod považován za jistou nástavbu;
nejde o základní metodu výkladu, nýbrž o metodu nadstandardní.144 České občanské
právo nadto prodělalo velmi svébytný vývoj, který jej do značné míry odlišuje
od našich západních a jižních sousedů.
Přesto, anebo spíše právě proto může srovnání se zahraniční právní úpravou
přinést cenné argumenty. Dnes lze jen stěží odhadovat, jak by česká nauka a praxe
občanského práva vypadaly, nebýt období nesvobody v letech 1948-1989. Jistou
představu však může dát právě popis německé a zejména rakouské doktríny a praxe,
neboť tyto státy tak dlouhou dobu úpadku práva nezažily145 a zároveň v odpůrčím
právu vycházely ze stejných principů.
Cenným zdrojem inspirace je v tomto ohledu zejména Rakousko. Byly
to totiž právě jeho odpůrčí řády, jež na našem území dlouhou dobu platily a staly se
následně vzorem pro odpůrčí řád z roku 1931.
Německá nauka o odpůrčím právu na druhou stranu tradičně ovlivňovala
doktrínu rakouskou.146 Nadto došlo v Německu na přelomu tisíciletí k přijetí nového
odpůrčího zákona, jehož cílem bylo mimo jiné zmodernizovat odpůrčí právo
a přizpůsobit jej současným podmínkám. I proto je bezesporu vhodné podívat se
na odpůrčí právo očima německé právní vědy a praxe.
V následující části bude pouze stručně nastíněn vývoj legislativy, nauky
a judikatury ve dvou vybraných zemích. Další podrobnosti budou následně uváděny
u výkladu ustanovení § 589 až § 599 ObčZ.

144

GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, s. 147-148 (citováno GERLOCH,
Teorie práva).
145
Německá demokratická republika po znovusjednocení Německa v zásadě převzala právní úpravu,
vč. judikatury a teorie, od západní Spolkové republiky Německo.
146
Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 792.

31

4.2 Rakouská právní úprava – Anfechtungsordnung
4.2.1 Popis právní úpravy
Jak již bylo několikrát zmíněno, vývoj českého odpůrčího práva do roku 1931
je v zásadě vývojem rakouského odpůrčího práva. Na území Rakouska tak platily jak
odpůrčí řád z roku 1884, tak konkursní, vyrovnávací a odpůrčí řády z roku 1914.
Druhé zmíněné, tzv. Kaiserliche Verordnung über die Einführung einer
Konkursordnung, einer Ausgleichsordnung und einer Anfechtungsordnung,147 přitom
platí v modifikované podobě v Rakousku dodnes.
Konkursní a vyrovnávací řády prošly v průběhu let několika změnami; zatím
poslední zásadní změnou byla novela z roku 2010, která zrušila vyrovnávací řád
a jednotnou materii insolvenčního práva upravila komplexně v konkursním řádu,
nově nazývaném insolvenční řád (Insolvenzordnung).148
Odpůrčí řád naproti tomu tolik zásadních proměn neprodělal. Od roku 1914,
kdy došlo k jeho přijetí, bylo provedeno jen 5 novel. Například novela z roku 2006
rozšířila pojem osoby blízké ve vztahu k právnickým osobám. Zatímco původně
zákon pamatoval jen na společnost s ručením omezeným a její jednatele
či společníky nebo jejich osoby blízké, nově se za osoby blízké ve vztahu k jakékoliv
právnické osobě, osobní společnosti (Personengesellschaft)149 nebo jinému uskupení,
které může být účastníkem řízení, považuje člen jejich řídícího či dozorčího orgánu,
neomezeně ručící společníci stejně jako společníci ve smyslu § 5 EGEK150.
Došlo rovněž ke změně v úpravě tzv. výhrady odporu. Stejně jako na našem
území svědčí věřiteli právo odporu teprve ke dni, kdy je jeho pohledávka
vykonatelná.

Tím

je

však

zvýšeno

riziko,

že

v mezidobí

vyprší

lhůta

k podání odporu, neboť ta je počítána ode dne, kdy došlo ke zkracujícímu jednání.
Původně si mohl věřitel lhůtu k odporu prodloužit tím, že zaslal odpůrci výhradu
147

Zákon RGBl. Nr. 337/1914.
Tzv.
Insolvenzrechtsänderungsgesetz
2010
–
IRÄG
2010
–
dostupný
na https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2010/29.
149
V Rakousku není tzv. Personengesellschaft považována za právnickou osobu, přesto je s výjimkou
společnosti podle občanského práva svéprávná, a může proto nabývat práva a povinnosti; jde
o společnost podle občanského práva, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, ale třeba
i o tichou společnost – více viz FRITZ, Ch. Gesellschafts- und Unternehmensformen: Handbuch der
wichtigsten Fragen, Gründung, Haftung, Auflösung, Steuerrecht. 2., durchgesehene und wesentlich
erw. Aufl. Wien: Linde Verlag, 2002, s. 27.
150
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(lhůta k podání odporu se pak počítala právě od této výhrady). V roce 1968 však
přinesla novela odpůrčího řádu novou konstrukci. Pokud se věřitel dozvěděl
o jednání, které zkracuje uspokojení jeho existující a splatné, nikoliv však
vykonatelné pohledávky, a pokud od té doby pokračoval v již zahájeném řízení proti
dlužníkovi anebo jej bezodkladně zahájil, staví se odpůrčí lhůta, a to do šesti měsíců
poté, co se pohledávka stane vykonatelnou. K tomu, aby nastaly tyto účinky, musí
však věřitel zároveň prostřednictvím soudu zaslat odpůrci oznámení o svém úmyslu
v budoucnu právnímu jednání dlužníka odporovat.151
Pokud jde o obsah a strukturu odpůrčího řádu, lze v podstatě odkázat
na pojednání o československém odpůrčím řádu z roku 1931. Zmíníme se tedy jen
o nejdůležitějších ustanoveních.
Hned v úvodu zákona je definována podstata odpůrčího práva: „Právní
jednání [Rechtshandlungen], která se týkají majetku dlužníka, mohou mimo konkurs
podle následujících ustanovení za účelem uspokojení [Befriedingung] některého
věřitele v odpor brána a naproti němu za neúčinná prohlášena [unwirksam erklärt]
býti.“152
Odporovatelná jsou přitom jednání, která dlužník učinil
a) v úmyslu zkrátit své věřitele (§ 2 body 1-3 AnfO),
b) ve své marnotratnosti (a to smlouvou kupní, směnnou anebo smlouvou
o dodání) - § 2 bod 4 AnfO,
c) bezúplatně

anebo

jednáním

tomu

na

roveň

postaveným

§ 3 body 1 a 2 AnfO.153
K odporu je oprávněn věřitel, jehož pohledávka je vykonatelná, bez ohledu
na to, kdy vznikla, nevedla-li exekuce na majetek dlužníka k plnému uspokojení
anebo lze-li očekávat, že případná exekuce věřitelovu pohledávku zcela neuspokojí
(§ 8 odst. 1 AnfO). Odporovat lze přitom odpůrčí žalobou anebo námitkou.
Obsah odpůrčího nároku vymezuje rakouský odpůrčí řád tak, že věřitel může
pro sebe požadovat i to, co odporovatelným jednáním z dlužníkova majetku ušlo,
bylo z něho zcizeno anebo zanecháno (entgangen, veräußert oder aufgegeben),
151

Srov. § 9 AnfO po novele odpůrčího řádu BGBl. Nr. 240/1968, dostupné na:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1968_240_0/1968_240_0.pdf.
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Ust. § 1 AnfO, citováno dle dobového českého předkladu odpůrčího řádu z roku 1914.
153
Nabytí věcí dlužníkových na základě úředního rozhodnutí, byla-li úplata poskytnuta z prostředků
dlužníka.
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jestliže to je nutné k věřitelovu uspokojení. Není-li to možné (nicht tunlich), má
věřitel nárok na náhradu.154
Je zřejmé, že úprava odporovatelnosti v rakouském odpůrčím řádu velmi
připomíná úpravu v novém občanském zákoníku, což je dáno právě historickou
blízkostí rakouského a českého odpůrčího práva. Bude proto bezesporu zajímavé
zjistit, jak k výkladu odporovatelnosti přistupuje rakouská doktrína a judikatura.

4.2.2 Závěry rakouské doktríny a judikatury
R.

Welser

v díle

Občanské

právo,

Díl

2:

Závazky155

pojednává

o odporovatelnosti (Gläubigeranfechtung) v části věnující se závazkům ze zákona.156
Účelem odporovatelnosti je přitom podle autora ochrana věřitele před tím, aby
dlužník snižoval svůj majetek, kterým jinak odpovídá za splnění svého závazku
(Haftungsfond).157 K tomu slouží právě možnost věřitele takovýmto zkracujícím
jednáním odporovat. Odpůrčí žalobou přitom věřitel dosáhne toho, že může
za účelem uspokojení své pohledávky dosáhnout též na majetkové hodnoty, které již
v majetku dlužníka nejsou, aniž je dotčena platnost právního jednání mezi dlužníkem
a odpůrcem. „Právní jednání je tak jen vůči věřiteli neplatné [ungültig], a tím
„relativně neúčinné“ [relativ unwirksam].“158
Významný rakouský teoretik H. Koziol pak rozebírá základy a sporné otázky
ve své monografii Grundlagen und Streitfragen der Gläubigernafechtung.159
V úvodu rozvíjí teorii o tom, že odpůrčí právo je nástrojem ochrany tzv. práva
na uspokojení (Befriedingungsrecht).160 Právo na uspokojení je právem věřitele, aby
se

mohl

z dlužníkova

majetku

uspokojit;

nejde

o

právo

na

plnění

(Leistungsanspruch), a nesměřuje tak vůči dlužníku, nýbrž vůči jeho majetku.
Na straně dlužníka se toto právo zrcadlí v majetkové odpovědnosti (Haftung), tj. že
majetek dlužníka je věřiteli k dispozici v případě uspokojování jeho pohledávky.161
Právo na uspokojení se přitom neváže k jednomu předmětu, jako např. zástavní
154

Srov. § 13 odst. 1 AnfO.
Welser in KOZIOL/WELSER, Burgerliches Rechts II, s. 367-371.
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K obdobnému zařazení se přiklonil i L. Heyrovský ve své monografii o římském právu – srov.
HEYROVSKÝ, Římské právo, s. 799.
157
Ibid., s. 368.
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Tamtéž.
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Koziol in KOZIOL, Gläubigeranfechtung.
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KOZIOL, Gläubigeranfechtung. s. 4 a násl.
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Ibid., s. 4-5.
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právo, ale k dlužníkovu majetku obecně. Nakládá-li tak dlužník průběžně s předměty
svého majetku, mění se i obsah práva na uspokojení.
Právo na uspokojení dle Koziola působí nejen vůči dlužníku, ale i vůči třetím
osobám, a to ve chvíli, je-li ohroženo.162 Vzhledem k tomu, že právo na uspokojení
jednoho věřitele může být mnohdy v kolizi s právy jiných věřitelů dlužníka (jako
tomu je právě u relativní neúčinnosti) – přiznává právo věřiteli možnost se proti
jednání dlužníka bránit pouze ve výjimečných případech.163 Zvláště u odporu mimo
insolvenční řízení platí, že věřitel, který odporuje, musí být hoden větší ochrany, než
věřitel, kterému dlužník poskytl určitou majetkovou hodnotu odporovatelným
právním jednáním.164 To, co pak dle Koziola ospravedlňuje tak zásadní zásah
do právních poměrů osob, je buď skutečnost, že odpůrce nabyl něco od dlužníka
bezplatně,165 anebo pokud dlužník učinil právní jednání ve zkracujícím úmyslu
(Schädigungsabsicht) a zároveň odpůrce o tomto úmyslu dlužníka věděl anebo
přinejmenším věděl měl a mohl.166
Velmi zajímavě autor pojednává rovněž o zařazení odporovatelnosti
do systému práva.167 Jde o velmi důležitou otázku, neboť odpověď na ni nám
umožňuje určit, jaká ustanovení se na mezery v odpůrčím právu uplatní subsidiárně
či alespoň analogicky.168 V rakouské (i německé) literatuře se vyskytuje několik
přístupů, otázka tak není řešena jednotně. Koziol169 uvádí následující:
a) Teorie věcného účinku (Dinglichkeitstheorien)
Podle těchto teorií je nabytí práva (Rechtserwerb) relativně neúčinné.
Z pohledu věřitele se tak vlastníkem věci na základě odporovatelného jednání nestal
odpůrce, ale zůstává jím dlužník. Někteří příznivci této teorie přitom zastávají názor,
že relativně neúčinným se převod stává až rozhodnutím soudu ex tunc, jiní, že je jím
již od počátku. Tato teorie již dnes dle Koziola nemá žádné příznivce, neboť naráží
na několik problémů.
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Tamtéž, s. 10.
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169
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V první řadě teorie významně překračuje účel odpůrčího práva, kterým je
uspokojit věřitelovu pohledávku – k tomu není nutné, aby byl převod vlastnického
práva ve vztahu k věřiteli popřen. Zároveň a především, „relativní vlastnictví“ je
rakouskému právnímu řádu cizí.170 Slovy J. Krčmáře: nelze tvrdit, že je něco A i non
A zároveň.171
b) Teorie obligační (schuldrechtliche Theorie)
Podle této teorie zakládá odpůrčí právo odpůrci závazkovou povinnost, aby
odporujícího věřitele postavil do situace, v níž by věřitel býval byl nebýt
odporovatelného jednání dlužníka.172 Proti této teorii však Koziol namítá, že
nevysvětluje podstatu odpůrčího práva. Má-li odpůrčí právo chránit věřitelovo právo
na uspokojení, a nikoliv na plnění, a má-li tedy věřitel vůči dlužníkovi jen právo
na uspokojení, nikoliv již právo na plnění, není zřejmé, proč by měl odpor věřitele
založit vůči třetí osobě-odpůrci silnější obligačně-právní nárok. Teorie rovněž
selhává, odporuje-li věřitel jednání dlužníka, kterým prominul odpůrci dluh (odpůrce
v tomto případě plní dlužníkovi, nikoliv věřiteli). Totéž platí, odporuje-li věřitel
právnímu jednání, jímž dlužník ve prospěch odpůrce zatížil svůj majetek.173
c) Teorie neúčinnosti z hlediska ručení dlužníkova majetku – tzv.
„odpovědnostní“ či „ručební“ teorie (Lehre der haftungsrechtlichen
Unwirksamkeit)
Tato teorie, jejímž zastáncem a propagátorem byl především Paulus, vychází
z myšlenky, že odpůrčí právo má chránit věřitelovo právo na uspokojení, které se
za normálních okolností realizuje povinností dlužníka dát věřiteli svůj majetek
k dispozici (dlužník tak odpovídá svým majetkem za splnění dluhu). Odpůrčí právo
zajišťuje, že „ručební masa“ zahrnuje nejen věci, které stále náleží dlužníku, ale
i majetkovou hodnotu, kterou dlužník převedl na odpůrce. Odpůrce tak tím, co
od dlužníka odporovatelným právním jednáním nabyl, de facto ručí za cizí dluh.174
Řečeno jinak, dojde-li k odporovatelnému právnímu jednání, dojde zároveň
170

KOZIOL, Gläubigeranfechtung, s. 43.
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z pohledu obligačního i věcného ke změně v příslušnosti majetkové hodnoty –
ta z věcně-právního hlediska a s účinky zcela neomezenými náleží odpůrci.
Odporovatelnému právnímu jednání tak bude z pohledu odporujícího věřitele
odepřena účinnost pouze potud, jako by se věc, která se nyní nachází v rukách třetí
osoby, nikdy nedostala z okruhu majetku, jenž „ručí“ za uspokojení věřitelovy
pohledávky.175
Základem teorie je myšlenka, že dlužník v zásadě nemá zapovězeno, aby se
svým majetkem nakládal (Verfügungsmacht), zároveň však odpovídá svým
majetkem za uspokojení věřitelovy pohledávky (Haftungsfunktion des Vermögens).
Odpůrčí právo pak napadá pouze tu část, v níž dlužník odpovídá svým majetkem;
naproti tomu odpůrčí právo nemusí zpochybňovat majetkoprávní dispozice jako
takové. Uvedená myšlenka přitom dokáže vysvětlit i situace, kdy dlužník odpůrci
zřídil věcné právo, nechal vůči sobě vytvořit dluh anebo se svého práva vzdal. Pokud
jednání snižuje hodnoty, jimiž dlužník odpovídá, lze tato jednání prohlásit
za neúčinná z hlediska ručební funkce dlužníkova majetku, čímž dojde k tomu, že se
věřitel může uspokojit z majetku ve stavu, který zde byl před tím, než
k odporovatelnému jednání nedošlo.176
Jak zdůrazňuje H. Koziol, nelze tuto relativní „odpovědností“ neúčinnost
srovnávat s neúčinností věcnou, kterou zastává teorie věcného účinku. Odpor totiž
nedává věřiteli žádné věcně-právní postavení, jde čistě jen o postavení z pohledu
odpovědnosti majetku za dlužníkovy dluhy (autor hovoří o tzv. haftungrechtliches
Rechtsbehelf).177
d) Odpůrčí

právo

jako

právo

z bezdůvodného

obohacení

(Gläubigeranfechtungsrecht als Bereicherungsanspruch)
Konečně je zmíněno, že někteří autoři považují odpůrčí právo za zvláštní
právo plynoucí z bezdůvodného obohacení, a to konkrétně v podobě práva na to, aby
se ochuzený dostal do právní pozice, do níž se bez právního důvodu a na jeho úkor
dostala jiná osoba (tzv. Eingriffskondiktion). Podle Koziola však této teorii u nároku
věřitele na uspokojení se z toho, co ušlo, nesvědčí text odpůrčího řádu. Navíc, je-li
175

KOZIOL, Gläubigeranfechtung, s. 46.
Ibid., s. 49.
177
Ibid., s. 50-54.
176

37

základem odpůrčího nároku právo na uspokojení se i z toho, co ušlo z dlužníkova
majetku, a má-li odpůrce tuto věc stále u sebe, k žádnému obohacení na straně
odpůrce nedošlo.
Naproti tomu však H. Koziol uzavírá, že povahu bezdůvodného obohacení má
sekundární nárok na náhradu. Není-li totiž možné, aby se věřitel z nabyté hodnoty
uspokojil, tj. pokud odpůrce věc již zcizil, spotřeboval apod. – došlo u něj na úkor
věřitele, resp. na úkor věřitelova práva na uspokojení, k obohacení. Sekundární nárok
v podobě práva na přiměřenou náhradu tak již může být dle autora za nárok
z bezdůvodného obohacení považován.178
e) Další přístupy
Spíše jako slepé uličky zmiňuje Koziol i další dva přístupy. Teorie, podle níž
je odpůrčí právo závazkem ex lege, neobstojí, neboť selhává při vysvětlení podstaty
odpůrčího práva. Teorie o deliktní povaze (Deliktstheorie) odporovatelnosti zase
opomíjí, že odpůrčí právo není vždy založeno na nedovoleném jednání. 179 Obě teorie
je tak dle autora nutné odmítnout.
Je možné shrnout, že v rakouské právní nauce převažuje pojetí, které nárok
plynoucí z odpůrčího práva považuje za obligačně-právní nárok věřitele vůči
odpůrci. K témuž se zřejmě kloní i judikatura rakouského Nejvyššího soudního
dvora, jenž dovodil, že odpůrčí žaloba je žalobou na plnění (Leistungsklage).180
Věřitel má tak v petitu požadovat, aby odpůrce něco konal anebo se něčeho zdržel.181
Dle názoru tohoto soudu pak odporovatelnost právního jednání vůbec neznamená
neúčinnost (nicht überhaupt unwirksam), ale vede toliko k tomu, že odpůrce musí
strpěl výkon rozhodnutí na svém majetku.182 H. Koziol však tento většinový názor
zpochybňuje a volá po pojetí, které vychází z povinnosti dlužníka odpovídat celým
svým majetkem za uspokojení věřitelovy pohledávky. V tomto pojetí není odpůrčí
právo ničím jiným než jen nástrojem, který umožňuje věřiteli uchovat si původní
„ručební“ masu pro uspokojení své pohledávky, ať tato je stále ve vlastnictví
178
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dlužníka či nikoliv. Z hlediska odpovědnostní funkce majetkové podstaty dlužníka je
tak právní jednání pro věřitele neúčinné.

4.3 Německá právní úprava – Anfechtungsgesetz
4.3.1 Popis právní úpravy
Historie „celoněmeckého“ odpůrčího práva sahá do roku 1879, kdy byl
na říšské úrovni přijat zákon o odporu proti právním úkonům dlužníka mimo
konkursní řízení.183 Poté zůstal zákon bez zásadnějších změn v účinnosti až do konce
roku 1998. S novým insolvenčním řádem (Insolvenzordnung) bylo však přijato
i nové znění odpůrčího zákona (Anfechtungsgesetz), jenž vstoupil v účinnost dne
1. ledna 1999.184 Důvodem nové právní úpravy byly jednak zásadní změny
v insolvenčním právu, včetně odporu v insolvenci, jednak snaha o modernizaci
odpůrčího práva jako takového. Zejména kvůli časté důkazní nouzi na straně věřitele
i z důvodu krátkých lhůt pro podání odporu byla úspěšnost odpůrčích žalob
mizivá.185
V souladu se základním ustanovením odpůrčího zákona může věřitel
odporovat

právním

jednáním

dlužníka,

která

znevýhodňují

jeho

věřitele

(§ 1 odst. 1 AnfG).186 Zajímavou změnu lze nalézt hned v úvodu modernizovaného
právního předpisu. Původně totiž německé uvozovací ustanovení obsahovalo
pravidlo o tom, že věřitel se dovolává neúčinnosti (als diesem gegenüber
unwirksam).187 Pojetí, v němž by se věřitel dovolával prohlášení relativní
neúčinnosti, však německý zákonodárce v novelizované právní úpravě opustil.
Důvodová zpráva k tomu uvádí, že jde o vypuštění vědomé. Jakkoliv se zákonodárce
nechce blíže vyjadřovat k dogmatickému zařazení odporovatelnosti, v platném právu
se převážně prosadilo pojetí, že odporovatelnost právních jednání neznamená jejich
183

Gesetz betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des
Konkursverfahrens vom 21. Juli 1879 - Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1879, Nr. 30.
184
Gesetz über die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des
Insolvenzverfahrens
(Anfechtungsgesetz)
–
dostupný
na
http://www.gesetze-iminternet.de/anfg_1999/BJNR291110994.html.
185
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, Einführung, m. č. 5.
186
„Rechtshandlungen eines Schuldners, die seine Gläubiger benachteiligen, können außerhalb des
Insolvenzverfahrens nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen angefochten werden.“
187
„Rechtshandlungen eines Schuldners können außerhalb des Konkursverfahrens zum Zwecke der
Befriedigung eines Gläubigers als diesem gegenüber unwirksam nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen angefochten werden.“ – viz k tomu původní znění odpůrčího zákona z roku 1879.
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relativní neúčinnost, nýbrž zakládá zpravidla obligační nárok.188 Tomu odpovídá
i vymezení následků úspěšně podané odpůrčí žaloby v § 12 AnfG: to, co bylo
odporovatelným jednáním z dlužníkova majetku zcizeno, odevzdáno nebo čeho se
dlužník vzdal, musí být věřiteli dáno k dispozici, pokud je to nutné k jeho
uspokojení. Cílem této koncepční změny bylo podle zákonodárce jednou pro vždy
odmítnout interpretaci, která z relativní neúčinnosti vyvozovala tzv. věcně-právní
povahu odpůrčího práva.
Oproti původnímu znění § 7 AnfG 1876 byla dále přidána věta, v níž se
odkazuje na ustanovení o bezdůvodném obohacení189 – to má dle důvodové zprávy
k nové právní úpravě za cíl vyvážit zájmy věřitele a odpůrce. Dříve totiž dle
převažujícího názoru literatury i judikatury odpovídal odpůrce věřiteli, došlo-li ke
zničení či poškození převedené věci, i za náhodu bez ohledu na to, zda byl v dobré
víře. Nově bude muset poskytnout náhradu jen tehdy, když nemožnost vydání věci
k uspokojení věřitele zavinil.190
K odporu je oprávněn věřitel, který má exekuční titul a jehož pohledávka je
splatná, jestliže exekuce na majetek dlužníka nebyla úspěšná anebo lze předpokládat,
že nebude úspěšná (§ 2 AnfG). Splatnost je přitom podmínkou vzniku odpůrčího
práva, exekuční titul podmínkou přípustnosti odpůrčí žaloby.191 Žaloba směřuje vůči
odpůrci nebo za splněných podmínek vůči jeho právním nástupcům (§ 15 AnfG).
V případě úspěchu má odpůrce nárok jen vůči dlužníku (§ 12 AnfG).
Stejně jako ostatní právní řády zná i německý odpůrčí zákon základní
skutkové podstaty úmyslného zkrácení věřitele (§ 3 AnfG) a bezúplatného jednání
dlužníka (§ 4 AnfG). Německý zákonodárce přitom ve snaze usnadnit pozici věřitele
přistoupil v nové právní úpravě k několika změnám. Jednak došlo k prodloužení lhůt
k podání odporu. U úmyslného zkrácení, pokud o něm druhá strana věděla, zůstává
lhůta desetiletá.192 V případě úplatných smluv s osobou blízkou však došlo
k prodloužení z roku na dva (zde se vědomost o úmyslu na straně osoby blízké
188

Srov. k tomu důvodovou zprávu k § 144 a 162 insolvenčního zákona – dostupnou na:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/12/024/1202443.pdf.
189
„Die Vorschriften über die Rechtsfolgen einer ungerechtfertigten Bereicherung, bei der dem
Empfänger der Mangel des rechtlichen Grundes bekannt ist, gelten entsprechend.“
190
Srov.
důvodovou
zprávu
k
§
162
–
dostupnou
zde:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/12/024/1202443.pdf.
191
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 2, m. č. 24.
192
Šlo-li jen o „zajištění“ či „prominutí“ (Sicherung oder Befriedigung) – pak 4 roky (§ 3 odst. 2
AnfG).
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předpokládá). U bezúplatných jednání byla lhůta dokonce lhůta prodloužena
z jednoho roku na roky čtyři.
V případě úmyslných jednání, u nichž se na straně odpůrce vyžaduje znalost
tohoto úmysl, pak zákonodárce ve snaze ulehčit důkazní pozici věřitele zavedl novou
domněnku: pokud odpůrce věděl, že dlužníkovi hrozí platební neschopnost a že jeho
jednání poškozuje věřitele, má se za to, že věděl i o zkracujícím úmyslu dlužníka.
Vedle toho obsahuje zákon dva zvláštní případy odporovatelnosti v právu
obchodních korporací, které byly do zákona vtěleny roku 2008.193 Naproti tomu
právní řád Spolkové republiky Německo nezná odporovatelnost jednání, chová-li se
dlužník marnotratně.
Obdobou výhrady odporu v českém a rakouském právu je tzv. sdělení odporu
(Anfechtungsmittelung)194. Věřitel tak může tímto způsobem dosáhnout prodloužení
lhůty k odporu tím, že svůj záměr k podání odporu oznámí odpůrci dříve, než jsou
naplněny podmínky pro podání odpůrčí žaloby. Nemusí se tak dít nicméně
prostřednictvím soudu; vyžaduje se toliko písemná forma. Touto cestou lze lhůtu
k odporu prodloužit až o dva roky.195
Za přínosné lze také považovat, že z důvodu větší právní jistoty stanoví nový
zákon výslovně, od jakého časového okamžiku počíná běžet odpůrčí lhůta, tj. kdy
došlo ke zkrácení věřitele (§ 8 AnfG).
Stejně jako Rakousko a odlišně od české právní úpravy předepisuje zákon
i přesný obsah žaloby – žalobce tak musí v odpůrčí žalobě přesně vymezit, v jakém
rozsahu a jakým způsobem musí odpůrce to, co obdržel, dát věřiteli k dispozici
(zur Verfügung stellen).196

4.3.2 Pojetí odpůrčího práva v německé právní nauce
Rovněž v německé civilistice je zařazení odporovatelnosti do občanského
práva předmětem dlouholetých sporů.197 A obdobně jako v rakouské či
193

Došlo k tomu zákonem o modernizaci práva společností s ručením omezeným a o boji proti
zneužívání - Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen –
„MoMiG“.
194
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 7, m. č. 47.
195
Srov. § 7 AnfG.
196
Viz § 13 AnfG.
197
De Bra in BRAUN, E. Insolvenzordnung (InsO): Kommentar. 2., neu bearbeitete Aufl. München:
Beck, 2004, s. 714 (citováno: BRAUN, Insolvenzordnung).
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prvorepublikové právní teorii, vyskytlo se i v Německu několik pojetí, jež lze
v zásadě rozdělit do tří skupin198 – teorie věcného účinku, teorie obligační a teorie
„odpovědnostní“.
a) Teorie věcného účinku (Dinglichkeitstheorien)
Myšlenka o tom, že odporovatelné jednání je věcně-právně relativně neúčinné
vůči věřiteli, tj. že vůči věřiteli k převodu majetkových hodnot z dlužníka na odpůrce
nedošlo, byla původně zastávaná i v Německu. Část příznivců tohoto pojetí se přitom
klonila k názoru, že relativní neúčinnost nastává až prohlášením relativní
neúčinnosti, které působilo ex tunc.199 Jiní zaujali názor, že relativní neúčinnost
nastává ex lege a odpůrčí nárok je jen procesním prostředkem, který slouží k dalšímu
pokračování v exekuci.
Teorie však již vzala za své přijetím nového odpůrčího zákona
a insolvenčního řádu, neboť oba tyto zákony zcela záměrně opustily koncepci, v níž
se věřitel dovolává „relativní neúčinnosti“.200 Byl to totiž právě pojem „neúčinnosti“,
jenž v ranné fázi doktrinálního vývoje odpůrčího práva vedl ke vzniku teorie
o věcném účinku odporu. Lze dodat, že ani literatura, ani judikatura teorii věcného
účinku již delší dobu nezastávají, neboť odporuje zásadám právní jistoty a principu
důvěry.201
b) Teorie obligační/závazková (schuldrechtliche Theorie)
Podle této teorie zakládá odpůrčí právo věřiteli toliko závazkový nárok na to,
aby mu byly dány k dispozici majetkové hodnoty, které odpůrce získal
od dlužníka.202 Tento nárok je součástí zvláštního závazku ze zákona a vzniká
bez dalšího již naplněním podmínek odporovatelnosti.203 Uvedená teorie převažuje
mezi německými autory a s výjimkami dominuje též v judikatuře německého
Spolkového soudního dvora.204
198

Srov. de Bra in BRAUN, Insolvenzordnung, s. 714-715, Häsemeyer in HÄSEMEYER, L.,
Insolvenzrecht. 2. neubearb. Aufl. Köln: Heymanns, 1998, s. 418 a násl. (citováno: HÄSEMEYER,
Insolvenzrecht) či Bork in BORK, R. Einführung in das neue Insolvenzrecht. 2. neu bearb. Aufl.
Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. s. 108 (citováno: BORK, Einführung) anebo Kirchhof in
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, Einführung, m. č. 13-41.
199
Kirchhof in KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, Einführung, m. č. 16 a 17.
200
De Bra in BRAUN, Insolvenzordnung, s. 714.
201
Kirchhof in KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, Einführung, m. č. 31.
202
Tamtéž, m. č. 19.
203
Ibid. Srov. též rozhodnutí BGH ze dne 29. 04. 1986, sp. zn. IX ZR 163/85.
204
HÄSEMEYER, Insolvenzrecht, s. 420.
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Jakkoliv však pro obligační teorii hovoří znění zákona, jakož i nezvyklost
„relativní

neúčinnosti

z hlediska

odpovědnostní

funkce

majetku

dlužníka“

(haftungsrechtliche Unwirksamkeit), je dle P. de Bra nutné dát přednost třetímu
výkladu.205 Důvodem je skutečnost, že obligačně-právní teorie nedostatečně řeší
situaci, když se odpůrce dostane do úpadku a je proti němu vedeno insolvenční
řízení. Z pohledu obligační teorie je totiž odpůrčí právo jen dalším nárokem z řady,
který se bude uspokojovat poměrně. To působí nespravedlivě zejména tam, kde byl
již dříve prohlášen konkurz na majetek dlužníka.206 I proto je dle R. Borka207 nutné
obligačně-právní teorii doplnit právě o účinky odpovědnostní teorie ve vztahu
k majetkovému fondu, který má sloužit k uspokojení věřitelovy pohledávky –
na tento majetek pak lze podat vylučovací žalobu, což je pro věřitele pochopitelně
z pohledu insolvenčního práva mnohem výhodnější.
c) Teorie „odpovědnostní“ či „ručební“ (haftungsrechtliche Theorien)
Jako poslední se v německé doktríně rozvinula teorie tzv. relativní
neúčinnosti z pohledu majetkové podstaty, kterou dlužník odpovídá věřiteli
za uspokojení jeho pohledávky. Podle této teorie je právní jednání platné a účinné
z věcného i závazkového hlediska. Pouze z hlediska ručební masy se na majetkovou
hodnotu hledí, jako by z dlužníkova majetku nikdy nebyla zcizena.208 Po tomto pojetí
volá např. P. de Bra209 nebo také L. Häsemeyer210.211 V rámci insolvenčního řízení se
k tomu již několikrát přiklonil i BGH.212 Někteří z příznivců přitom pojímají tuto
neúčinnost

jako

nárok

z bezdůvodného

obohacení

(v

podobě

tzv. Eingriffskondiktion), jiní zase jako součást práva na náhradu škody v podobě
restitutio in integrum.213

205

De Bra in BRAUN, Insolvenzordnung, s. 715.
K tomu blíže viz rozhodnutí BGH ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. IX ZR 252/01.
207
BORK, Einführung, s. 108.
208
De Bra in BRAUN, Insolvenzordnung, s. 715.
209
Ibid.
210
HÄSEMEYER, Insolvenzrecht, s. 419.
211
Oba tak ovšem činí v rámci insolvenčního řízení, není tedy zřejmé, zda svůj závěr vztahují i
k odpůrčímu právu mimo insolvenční řízení.
212
Rozhodnutí BGH ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. IX ZR 252/01.
213
Kirchhof in KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, Einführung, m. č. 22.
206
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Je možné shrnout, že teorie věcného účinku, zastávaná v Německu dříve, již
nemá své příznivce ani zákonnou oporu. Zákon naproti tomu nasvědčuje tzv. teorii
obligační, která je stále teorií vůdčí – a to jak v nauce, tak v judikatuře německých
soudů. Toto pojetí se nicméně nedokáže spravedlivě vypořádat s vybranými
situacemi, nejnovější doktrína proto volá po upřednostnění teorie ručební. Tato teorie
se, alespoň pokud jde o insolvenční řízení, pomalu prosazuje i v judikatuře BGH –
a to přinejmenším v situacích, kdy se odpůrce dostal do úpadku.
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5. Relativní neúčinnost v novém občanském zákoníku
5.1 Příležitost k přehodnocení vývoje odpůrčího práva po roce 1989
V předchozích částech práce byly stručně přiblíženy právní úpravy dvou
zahraničních právních řádů a dále historický vývoj právní úpravy odpůrčího práva
na našem území. Ve všech případech bylo zmíněno jednak legislativní řešení a jeho
obsah, jednak přístup teorie a dále též judikatury k pojetí odpůrčího práva. Ve všem
lze pozorovat značné podobnosti, zejména právní úprava prvorepubliková i rakouská
se co do obsahu téměř shodnou. Německá právní úprava sice vykazuje jisté
odlišnosti v detailu, tyto však neodůvodňují zásadní rozdíly v pojetí odporovatelnosti
– to je jak v nauce, tak i rozhodovací praxi soudů podobné. Lze tudíž konstatovat, že
na obecné úrovni jsou si všechny zkoumané právní úpravy blízké.
Zároveň však bylo naznačeno, že výklad ustanovení § 42a ObčZ 1964
za těmito rozvinutými přístupy přinejmenším zaostává. Pokud jde o povahu
odporovatelnosti, v obecné rovině nebylo zaujato stanovisko žádné, respektive
přinejmenším velmi nejasné. Odlišný je přístup v rovině hmotně-právní (podstata
odpůrčího práva), tak i v rovině procesní (žalobní petit). Jak bude zároveň ukázáno
dále, rozdíly jsou znatelné i v konkrétních detailech.
Všechny tyto

okolnosti

vedou k jednoznačnému

závěru: vyslovil-li

zákonodárce v důvodové zprávě k novému občanskému zákoníku vůli vrátit se
k tradiční právní úpravě odpůrčích řádů z období před rokem 1950, znamená to
zároveň, že naše právní úprava by nyní měla směřovat alespoň rámcově stejným
směrem, jakým se dříve ubíralo odpůrčí právo prvorepublikové a dodnes právo
rakouské a německé.
Co přesně to znamená pro re-interpretaci dosavadní nauky a stanoviska
Nejvyššího soudu ve vztahu k nové právní úpravě? Zejména to, že je již nelze
přijímat jako nezměnitelné dogma. Naopak, dosavadní přístup teorie i praxe by měl
být podroben přezkumu a mělo by být určeno, zda obstojí i ve světle rekodifikace.
Při výkladu ustanovení § 589 až § 599 ObčZ by přitom měl být kraden důraz
na kritickou analýzu dosavadních závěrů ve světle prvorepublikové, rakouské
a německé právní úpravy. A právě to je úkolem, jejž si kladou za cíl kapitoly 5 až 9.
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Následující řádky se tak věnují jen nové právní úpravě. Zmíněna bude
zejména dosavadní česká rozhodovací praxe a nauka, která bude konfrontována se
závěry srovnávaných právních řádů. Důraz bude kladen na smysl odpůrčího práva
a na jeho hlavní principy. Navržena budou řešení, která dle názoru autorky nejvíce
odpovídají těmto hodnotám a zároveň nezpůsobují praktické problémy. Judikatura
Nejvyššího soudu zůstane v některých otázkách nedotčena, v několika aspektech by
však bylo vhodné ji přehodnotit.

5.2 Pojetí odporovatelnosti podle nové právní úpravy
5.2.1 Opomíjení otázky v české občansko-právní nauce
Odpůrčí právo je právem věřitele, kterému na základě jednání jeho dlužníka
vznikají určité nároky vůči třetí osobě-odpůrci. Tato třetí osoba však s věřitelem
nikdy nepřišla do styku. Klade se proto otázka, jakou povahu má vlastně vztah mezi
věřitelem a touto třetí osobou-odpůrcem, tedy otázka o povaze odpůrčího práva.
Odmítneme-li přístupy o procesním charakteru odporovatelnosti, jež chápou odpůrčí
právo jen jako procesní nástroj, který toliko usnadňuje pozici oprávněného
v exekučním řízení,214 je možné otázku redukovat na jeho hmotně-právní zařazení.
To je přitom nutné oddělit od problému formulace žalobního petitu, který s tím nutně
nesouvisí a jenž bude řešen samostatně (srov. kapitolu 8.1).
Otázka povahy odporovatelnosti není jen otázkou teoretickou. Ovlivňuje
mimo jiné to, jaká pravidla lze použít subsidiárně či analogicky na zaplnění mezer
odpůrčího práva, a má i další praktické dopady (kupř. již zmiňovaná situace, kdy se
odpůrce dostane do úpadku).215 I proto je více než vhodné postavit ji najisto.
Je s podivem, že česká polistopadová doktrína se řešení této otázky ve vztahu
k § 42a ObčZ doposud vyhýbala. Eventuálně vše nasvědčovalo tomu, že se z důvodu
zákonného textu klonila k tzv. teorii věcného účinku (tzv. Dinglichkeitstheorie) –
o níž výslovně hovořil P. Bezouška.216 Žaloba směřovala na určení relativní
neúčinnosti právního úkonu vůči věřiteli a ten se prohlášením soudu mohl uspokojit i

214

KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, Einführung, m. č. 17.
Koziol in KOZIOL, Gläubigeranfechtung, s. 42.
216
Srov. P. Bezouška in FIALA/KINDL, Komentář I, s. 248. Blíže k tomu viz kapitolu 3.4.3.
215
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z toho, co ušlo z dlužníkova majetku – platila fikce, jako by k právnímu úkonu
z pohledu věřitele nikdy nedošlo.217
K nové právní úpravě je rovněž názorů poskrovnu. L. Tichý odlišuje nárok
věřitele před prohlášením relativní neúčinnosti a poté. U prvního, který označuje jako
„nárok na prohlášení relativní neúčinnosti“, se spokojuje s konstatováním, že nejde
o nárok odpovídající nároku na náhradu škody nebo z bezdůvodného obohacení.218
K druhému, slovy autora „odpůrčímu nároku“, pak uvádí: „Odpůrčí nárok je
zákonným obligačním právem, který má po úspěšném prohlášení relativní
neúčinnosti povahu obligačního nároku.“219 Zdá se tedy, že se autor přiklání k teorii
obligačně právní, přičemž závazek zde dle L. Tichého vzniká ex lege. M. Lebeda220
se této otázce zcela vyhýbá. Z. Pulkrábek221 se povahou odpůrčího práva zabývá
spíše v souvislosti s výkladem pojmu „relativní neúčinnost“ a na její vymezení, zdá
se, rezignuje. Odpůrčí právo pak definuje jako „právní postavení věřitele spočívající
v možnosti uspokojit se z toho, co ušlo z dlužníkova jednání.“ Z pohledu odpůrce jde
přitom o „omezení nabytého práva“. Konečně M. Zuklínová se zřejmě v učebnici
občanského práva přiklání k teorii věcného účinku, neboť dovozuje, že: „rozhodnutí
soudu o tom, že právní jednání je vůči věřiteli relativně neúčinné, má za následek, že
odporem napadené právní jednání dlužníka ve prospěch třetí osoby ztratí právní
účinky vůči věřiteli (a jen vůči věřiteli).“222
Lze též již odhadnout i budoucí postoj Nejvyššího soudu, který se k nové
právní úpravě vyjádřil v jednom ze svých nedávných rozhodnutí. V tomto rozhodnutí
soud bohužel bez dalšího navázal na svoji předcházející judikaturu, když naznal, že
„[s]myslem žaloby podle ustanovení § 589 obč. zák. (odpůrčí žaloby) je - uvažováno
z pohledu žalujícího věřitele - dosáhnout rozhodnutí soudu, kterým by bylo určeno,
že je vůči němu neúčinné dlužníkovo právní jednání.“223 Vrcholná soudní instance
tak zřejmě i nadále vychází z nevyslovené teorie věcného účinku odporu.
V předešlých kapitolách bylo nastíněno, že srovnávané právní řády rozlišují
několik možných přístupů. V úvahu přichází teorie věcného účinku, teorie obligační
217
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a teorie „odpovědnostní“ plynoucí z funkce dlužníkova majetku při uspokojování
věřitele.224
J. Krčmář na poslední zmíněnou nepamatuje a namísto toho zmiňuje teorii
o omezení právních následků odporovatelného jednání. To však bylo zřejmě dáno
tím, že teorie odpovědností se zrodila až o několik let později.225 Nadto se ve své
podstatě tato teorie dá pod teorii omezení právních následků velmi snadno podřadit –
následky právního jednání jsou omezeny v tom směru, že věřitel při uspokojování
své pohledávky dosáhne i na majetkové hodnoty, které v dlužníkově majetku již
nejsou. Či řečeno z pohledu odpůrce: odpůrce se stal vlastníkem věci, a to i vůči
věřiteli, pouze v případě, že věřitel vymáhá svoji pohledávku za dlužníkem
exekučně, může se uspokojit i z toho, co odpůrce od dlužníka získal, a v tomto
ohledu jsou tedy následky právního jednání omezeny.
H. Koziol nad rámec těchto možností zmínil i teorii odpůrčího práva
založenou na bezdůvodném obohacení – je však nutné podotknout, že tato se
vyskytuje též mezi příznivci obligačně-právní teorie a teorie založené na ručební
funkci dlužníkova majetku.226 I z tohoto důvodu budou dále zvažovány jen tři teorie
prvně zmíněné.
Pro zajímavost lze připomenout, že v římském právu se o odporovatelnosti
pojednávalo v části věnující se obligacím, a to konkrétně obligacím z deliktu.227
Vzhledem k tomu, že odpůrčí právo dává věřiteli nárok na to, aby se
uspokojil (i) i z toho, co odporovatelným právním jednáním z majetku dlužníka ušlo,
a (ii) subsidiárně mu dává právo na přiměřenou náhradu – je nutné oba nároky
v souladu se zahraniční doktrínou posuzovat zvlášť.

5.2.2 Primární nárok dle jazykového výkladu § 589 a § 595 ObčZ
Jazykový výklad zákona je základní interpretační metodou.228 Výklad zákona
by v zásadě měl odpovídat jeho znění (§ 2 odst. 2 ObčZ), je proto žádoucí se nejprve
224
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podívat na text občanského zákoníku. Odpověď na otázku o povaze primárního
odpůrčího nároku nám mohou dát dvě ustanovení, a sice § 589 a § 595 ObčZ.
Podle § 589 ObčZ se věřitel, jehož pohledávka byla zkrácena jednáním
dlužníka, může obrátit na soud, aby určil, „že právní jednání dlužníka není vůči
věřiteli právně účinné.“ Na to navazuje § 595 odst. 1 ObčZ, podle něhož
„[n]eúčinnost právního jednání zakládá věřitelovo právo domáhat se uspokojení
pohledávky i z toho, co neúčinným jednáním z dlužníkova majetku ušlo. Není-li to
možné, může požadovat náhradu.
Jazykovým výkladem lze dospět k několika důležitým závěrům. Na rozdíl
od německé právní úpravy neupustil zákonodárce od pojetí, v němž se věřitel
dovolává „relativní neúčinnosti“;229 teorie tzv. věcného účinku odporu tak není
vyloučena. Naproti tomu teorii obligační nahrává znění § 595 ObčZ, podle kterého se
neúčinností právního jednání zakládá právo věřitele domáhat se uspokojení i z toho,
co odporovatelným jednáním z dlužníkova majetku ušlo – čemuž odpovídá
povinnost odpůrce strpět, že se věřitel na věci v jeho dispozici uspokojí. Konečně
není vyloučena ani teorie vyvěrající z principu, podle něhož dlužník odpovídá
za splnění svých dluhů celým svým majetkem.
Jazykový výklad tedy sám o sobě jednoznačnou odpověď na to, jak je
odporovatelnost v novém občanském zákoníku konstruována, nedává.

5.2.3 Povaha primární nároku pohledem historického, teleologického
a komparativního výkladu
Nezbývá tedy než podrobit jednotlivé možnosti analýze za pomoci
nadstandardních interpretačních metod.230
a) Teorie věcné neúčinnosti právního jednání
Podle této teorie je jednání platné a účinné, pouze vůči věřiteli nevyvolává
věcně-právní účinky. Z pohledu věřitele je tak vlastníkem stále dlužník, nikoliv
odpůrce. Vůči tomuto pojetí je však možné namítat několik zásadních argumentů.
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Předně teorie překračuje to, co je nutné k naplnění účelu odpůrčího práva.231 Je-li
smyslem odpůrčího práva, aby věřitelova pohledávka byla uspokojena – není nutné
zbavovat odpůrce vlastnictví. Také není zřejmé, jak by se realizovala podmínka, že
dlužník se uspokojí jen do té míry, do jaké byl zkrácen. Pokud by se z pohledu
věřitele věc zpeněžila a zůstal by zde nějaký přebytek – musel by zřejmě připadnout
dlužníkovi, neboť on je z pohledu věřitele vlastníkem. Zároveň, pokud je z pohledu
věřitele stále vlastníkem dlužník – není zřejmé, proč by vůbec do procesu odpůrčí
žaloby měl vstupovat odpůrce – proč odpůrčí žaloba nesměřuje přímo vůči
dlužníkovi.
Nejzávažnější námitky se však týkají podstaty této teorie. Českému právnímu
řádu je myšlenka o dvojakém účinku vlastnického práva cizí – vlastnictví je právo
absolutní, které působí vůči všem. Představa, že pro někoho je vlastníkem osoba A
a pro jiného osoba B, je v rozporu s principy věcných práv.232,233 Zároveň tato teorie
zcela zásadním způsobem zasahuje do práv třetích osob, které v dobré víře nabývají
od vlastníka, jenž má právo své věci převést.234 Jediné, před čím má odporovatelnost
chránit, je snižování hodnoty dlužníkova majetku, a tím i hospodářské funkce
v případě uspokojení věřitele; nemá naopak za cíl dlužníkovi zakázat se svým
majetkem disponovat. Tato teorie tak modifikuje právní vztahy více, než je nutné
k naplnění účelu odpůrčího práva.235
Pro odmítnutí hovoří v neposlední řadě též komparativní pohled, když
srovnávané právní řády teorii již dávno opustily jako překonanou.236
b) Teorie obligačně-právní
V souladu s myšlenkami této teorie zakládá relativní neúčinnost vlastníkovi
obligační nárok vůči odpůrci. Obsahem obligačního nároku přitom je to, aby odpůrce
dal věřiteli k dispozici majetkovou hodnotu, kterou získal odporovatelným právním
231
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jednáním od dlužníka a na níž se může věřitel nyní uspokojit. Odpůrce má tedy
povinnost umožnit věřiteli dostat se do situace, v níž by byl nebýt odporovatelného
právního jednání.237 Tato teorie vychází ze znění § 595 ObčZ, resp. v Německu
z § 11 odst. 1 AnfG a v Rakousku z § 13 odst. 1 AnfO. V Rakousku je toto pojetí
umocněno tím, že § 13 je nadepsán jako „obsah odpůrčího nároku“.
I tato teorie však není bez následků. Předně je jí namítáno, že shodně jako
teorie věcně-právní přesahuje účel, ke kterému má odpůrčí právo sloužit. Jestliže je
cílem odpůrčího práva chránit věřitelovo právo na uspokojení se z dlužníkova
majetku, tj. tzv. Befriedingungsrecht, není nutné a ani spravedlivé, aby vůči odpůrci
měl

věřitel

silnější

právo

v podobě

práva

na

závazkové

plnění

–

tzv. Leistungsanspruch.238
Zároveň tato teorie plně nedokáže vysvětlit situaci, kdy věřitel napadá
prominutí dluhu – v takovém případě není odpůrce povinen plnit věřiteli, ale
dlužníku. Obtížně je uchopitelná i směrem k jiným formám odporovatelného
právního jednání jako je zřízení věcného práva. V neposlední řadě tato teorie vede
k nežádoucím následkům v případě odpůrcova úpadku. Pokud by se uplatnila
obligační teorie striktně, znamená to, že odpůrčí nárok, jenž je uplatňován vůči
majetkové podstatě v insolvenčním řízení odpůrce, je běžnou pohledávkou
za majetkovou podstatou, která se spolu s ostatními uspokojuje poměrně.239 V praxi
to však pochopitelně většinou znamená, že se na ni již nedostane řada. Proto BGH
v této části od závazkově právní teorie upustil, a přiznal pohledávce z odpůrčího
práva vyšší ochranu – věc není součástí majetkové podstaty, a nárok je tudíž možné
uplatňovat vylučovací žalobou (Aussonderungsrecht).240
Z hlediska smyslu a účelu odpůrčího práva lze tuto teorii považovat
za nevhodnou. V několika ohledech jde nad rámec toho, co vyžaduje odpůrčí právo,
v několika ohledech naopak zaostává. Nedokáže navíc zcela přesně postihnout
případy, kdy nedošlo k vydání věci, ale dlužník prominul dluh nebo byla věc
zatížena.
237
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Přestože v literatuře i judikatuře srovnávaných právních řádů doposud
dominuje, i s tím se lze poměrně snadno vypořádat. To, z čeho teorie primárně
vychází,

je

vymezení

odpůrčího

nároku.241

Zejména

vymezení

nároku

v insolvenčním řízení k podobnému závěru svádí; tak německý insolvenční zákon
nařizuje, že majetková hodnota musí být vrácena do majetkové podstaty,242 rakouský
insolvenční zákon požaduje, že musí být plněno do majetkové podstaty,243 stejně jako
český insolvenční zákon hovoří o povinnosti vydat věc do majetkové podstaty244.
Odpůrčí právo však nesvědčí jen insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení
a neuplatní se jen na případy vydání věci.245 Jde o obecný institut regulující vztah
mezi věřitelem, dlužníkem a odpůrcem, jestliže dlužník zkrátil uspokojení věřitelovy
pohledávky. Zobecňovat proto tato specifika na celé odpůrčí právo není na místě.
Lze proto souhlasit s Häsemeyerem; nárok na poskytnutí věci k uspokojení
(§ 595 ObčZ) je jen technickým provedením odpůrčího práva,246 které ve skutečnosti
spočívá v něčem jiném. Tomu ostatně odpovídá i skutečnost, že odpůrce se může své
„povinnosti“ zprostit i jinak než jen vydáním předmětu, který získal od dlužníka,
k uspokojení věřitele (§ 597 ObčZ).
c) Tzv. teorie odpovědnostní
Dlužník odpovídá za svůj dluh celým svým majetkem. Odpůrčí právo je pak
jedním z nástrojů, které mají chránit věřitele před jednáním dlužníka, jímž by dlužník
svůj majetek snižoval, a znesnadňoval tak věřitelovo uspokojení, neplnil-li dlužník
svůj dluh dobrovolně.247 V centru ochrany odpůrčího práva je tedy věřitelovo právo
na hospodářské uspokojení pohledávky (tzv. Befriedingungsrecht).248
Právě na této myšlence staví teorie vycházející z ručební funkce dlužníkova
majetku.249 Podle této teorie je převod věci či práva k věci platný a zcela účinný, a to
jak po stránce věcné, tak obligační. Tento převod účinkuje i vůči věřiteli. Jediné
hledisko, v němž dochází z pohledu odpůrce ke změně, je hledisko hospodářské
241
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funkce dlužníkova majetku, kterým dlužník odpovídá za své dluhy. V tomto ohledu
je tedy věřiteli majetková hodnota, která je již ve vlastnictví odpůrce, stále
k dispozici. Jinak řečeno, převodem věci či práva odporovatelným právním jednáním
do vlastnictví odpůrce tyto věci či práva neztratily svůj „ručební charakter“.
V podstatě lze říci, že odpůrce ručí nabytými právy za dluhy třetí osoby-dlužníka.250
Tato povinnost se přitom realizuje pouze tehdy, pokud se věřitel neúspěšně snažil
uspokojit na majetku dlužníka anebo je zřejmé, že případná exekuce na majetek by
byla bezvýsledná. Jde proto o nástroj ultima ratio.
Právě uvedená teorie, která se snaží odpůrčí právo limitovat na nejnutnější
minimum, a zasahovat tak do práv třetí osoby-odpůrce co nejméně, nabývá
v posledních letech v Německu i Rakousku na popularitě.251 Přesto se neubránila
kritice.
J. Kirchhof252 uvádí, že nelze definovat takto širokou potenciální ručební
povinnost vůči všem osobám jednajícím s dlužníkem, která se v mnoha ohledech
velmi podobá zástavnímu právu. Zatížení věci „kvazi zástavním právem“, které není
nijak uveřejněno či alespoň seznatelné pro okolí, je podle jeho názoru
středoevropskému typu právních řádů cizí.253 V tomto ohledu proto kvituje, že věřitel
není již z titulu odporovatelnosti právního jednání oprávněn uspokojit se z toho, co
odporovatelným právním jednáním ušlo – musí se svého práva zpravidla domáhat
u soudu.254 Podle autora je odpůrčí právo natolik rozmanitým a mnohotvárným
institutem, že jej nelze zcela jasně zařadit do systému věcných a závazkových práv.
Odporovatelnost je sice v základu založena na oné myšlence odpovědnostního
charakteru odpůrčího práva, podle níž dlužník odpovídá svým majetkem za dluhy,
má však zároveň v mnoha ohledech prvky práva obligačního.255
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5.2.4 Primární nárok jako projev „ručební funkce“ dlužníkova majetku
s obligačně-právními prvky
Po předestření výhod i nevýhod všech možností, které z hlediska textu
občanského zákoníku připadají v úvahu, je na čase zvolit způsob výkladu,
resp. zařazení, které se jeví jako teoreticky nejpříhodnější a zároveň uchopitelné
z hlediska aplikační praxe.
Přes postoje, jež ojediněle zaznívají z řad zástupců právní nauky, a dále též
přes odlišné stanovisko Nejvyššího soudu k nové právní úpravě,256 je podle názoru
autorky nutné odmítnout teorii věcného účinku odporu, která vytváří jakési „relativní
vlastnictví“ na straně odpůrce. Tato teorie nejen že nedůvodně přesahuje to, co je
k naplnění účelu odporovatelnosti nutné, zároveň vyvolává i závažné otázky
z hlediska právní jistoty i důvěry třetích osob. V neposlední řadě je tento přístup
v rozporu s principy věcných práv, která zásadně působí absolutně.257
Nahlížení na primární nárok plynoucí z odpůrčího práva jako na nárok
obligační, se rovněž nejeví jako vhodné. Toto pojetí sice odpovídá znění
§ 595 ObčZ, z hlediska teoretického však nemůže obstát. Má-li věřitel vůči
dlužníkovi „pouze“ právo na to, aby se uspokojil z jeho majetku, nemůže vůči
odpůrci získat nárok silnější v podobě práva na plnění. Rovněž tato teorie vede
k nespravedlnostem v případě, kdy se odpůrce dostal do úpadku. Tehdy by totiž
pohledávka z odpůrčího práva byla jen jednou z řadových pohledávek, které by se
uspokojovaly poměrně, a věc, kterou odpůrce nabyl od dlužníka, by zůstala součástí
majetkové podstaty. Na tyto problematické následky přitom upozorňoval již
Krčmář.258 Přestože je proto na obligačně-právní teorii založena rakouská i německá
judikatura a jde rovněž o většinové stanovisko nauky, v této práci se k ní autorka
nepřiklání. Kloní se naopak k poslednímu pojetí, jež si získalo své příznivce zejména
v moderní teorii odpůrčího práva.
Upřednostněno by tak mělo být řešení, podle něhož je odpůrčí právo
odvozeno od ručební funkce dlužníkova majetku. Z teleologického hlediska
i z hlediska vývoje srovnávaných právních řádu se zdá, že tato teorie nejlépe
256

Viz kapitolu 5.2.1.
Srov. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné 3 - Díl třetí: Věcná práva.
Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 20 (citace: DVOŘÁK/ŠVESTKA, Občanské právo 3).
258
KRČMÁŘ, Právo občanské III, s. 64.
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vystihuje podstatu odpůrčího práva, podle něhož má věřitel právo na to uspokojit se i
z toho, co odporovatelným právním jednáním ušlo. Teorie nijak nezpochybňuje
majetkové dispozice dlužníka z hlediska věcně-právního, neboť k tomu pro naplnění
účelu odpůrčího práva není důvod.259 „Neúčinnost“ se týká čistě té vlastnosti
dlužníkova majetku, v níž se tento projevuje jako fond k hospodářskému uspokojení
věřitelovy pohledávky. V tomto ohledu tedy majetkové hodnoty, které dlužník
převedl anebo zřídil ve prospěch třetí osoby, anebo se jich ve prospěch této osoby
vzdal, jakkoliv již dlužník není jejich vlastníkem, zůstávají v případě exekuce věřiteli
k dispozici. Odpůrčí právo věřitele se tak částečně podobá ručení za cizí dluh či spíše
cizí zástavě, neboť vázne na věci nikoliv na osobě odpůrce. Stejně jako zástavní
právo má i odpůrčí právo povahu subsidiární a akcesorickou. Tím se otvírá cesta pro
analogické využití vybraných pravidel zástavního práva či ručení při zaplňování
mezer odporovatelnosti.260
Kritika Kirchhofa, jak byla zmíněna výše, podle našeho názoru pomíjí
několik okolností. Odpůrčí právo není riziko, které potenciálně působí vůči všem.
Vzniká pouze v případě naplnění striktních zákonných podmínek, které jeho vznik
odůvodňují. Zejména, když někdo ví o zkracujícím úmyslu dlužníka anebo by o něm
alespoň vědět musel, anebo když někdo získal věc od dlužníka bezúplatně. Jde
o situace, kdy věřitel se z hlediska obecných zásad spravedlnosti a poctivosti jeví
jako více hoden ochrany nežli nabyvatel práva.261 I proto je poměrně snadné se
s touto teorií vypořádat.
Zákonodárce nadto, vědom si možných konfliktů s principy právní jistoty
a předvídatelnosti, zásadně požaduje, aby odpůrčí právo bylo uplatněno žalobou
a rozhodl o něm soud.262 Právě soudní rozhodnutí je přitom podkladem pro to, aby
věřitel mohl v exekuci dosáhnout na majetkové hodnoty, které od dlužníka získal
odpůrce. Bez tohoto rozhodnutí se odpůrčí právo prosadí jen, pokud s tím odpůrce
souhlasí. Toto je ve stávající úpravě ještě umocněno zřejmě konstitutivní povahou
rozsudku (k tomu blíže viz kapitolu 8.2) – tzn., že relativní neúčinnost nastává teprve
rozhodnutím soudu.
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Koziol in KOZIOL, Gläubigeranfechtung, s. 44.
Obdobně též Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 799. K tomu srov. též kapitolu 9.3.
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Viz kapitoly 2.1 a 2.2.
262
Viz kapitolu 8 věnující se uplatňování odpůrčího práva.
260
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Nárok se přitom realizuje povinností odpůrce umožnit věřiteli, aby se
uspokojil i z toho, co odporovatelným právním jednáním z dlužníkova majetku ušlo
(§ 595 odst. 1 ObčZ). V tomto lze spatřovat jisté obligačně právní prvky.

5.2.5 Sekundární nárok
bezdůvodného obohacení

jako

obligačně-právní

nárok

povahy

Nyní se již zbývá vypořádat s otázkou, jaké povahy je odpůrčí nárok ve své
druhé podobě – tj. sekundární nárok na náhradu. V tomto ohledu existuje
ve sledované literatuře shoda, že sekundární nárok má již povahu obligačně-právního
nároku na náhradu.263
Je však otázkou, o jaký typ závazku se jedná. Lze přisvědčit názorům, podle
nichž nejde svojí povahou o odpovědnost za škodu, neboť ke vzniku nároku nemusí
vždy dojít protiprávním jednáním.264 Zahraniční nauka se proto částečně přiklání
k názoru, že jde o závazek z titulu bezdůvodného obohacení. S tímto pojetím lze
souhlasit.
Do doby, kdy má odpůrce hodnotu, kterou získal u dlužníka, k dispozici,
nedochází na jeho straně k obohacení. Tato hodnota, byť je ve vlastnictví odpůrce,
stále patří do „majetkové podstaty“, z níž může věřitel v případě uspokojení
pohledávky v exekuci čerpat. Odpůrce se tedy v této fázi ještě neobohatil.265
Jestliže však odpůrce majetkovou hodnotu zničí, spotřebuje, znehodnotí,
převede apod. – obohatil se na úkor věřitelova práva na uspokojení, neboť věřitel se
z převedené hodnoty již nyní nemůže uspokojit. Podle Pauluse266 i Koziola267 jde tak
o obligačně-právní nárok, který má svůj základ v právu bezdůvodného obohacení.
K tomuto pojetí se kloní i tato práce.
Je však otázka, do jaké míry zbyde přes svoji příbuznost pro subsidiární
použití pravidel o bezdůvodném obohacení místo, neboť občanský zákoník zná
263

Např. Paulus in PAULUS, Gläubigeranfechtung, s. 299, Kirchhof in KIRCHHOF,
Anfechtungsgesetz, § 11, m. č. 104, Tichý in ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s. 1511.
264
Shodně Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 853 též Tichý in
ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s. 1511. Jinak tomu bylo v římském právu, kde na straně
dlužníka bylo vždy vyžadováno, že právní jednání činil v úmyslu zkrátit své věřitele a kde proto
zařazení odporovatelnosti do obligací z deliktu činilo větší smysl – HEYROVSKÝ, Římské právo, s.
799-801.
265
Koziol in KOZIOL, Gläubigeranfechtung, s. 55 a násl.
266
PAULUS, Gläubigeranfechtung, s. 299.
267
Koziol in KOZIOL, Gläubigeranfechtung, s. 61-65.
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v úpravě odpůrčího práva vlastní pravidla, která obsah a rozsah náhrady v případě
odporu regulují (§ 595 odst. 2 a 3 ObčZ – k tomu blíže viz kapitoly 9.1.2 a 9.2).
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6. Základní podmínky odporovatelnosti
6.1 Obecně k podmínkám odporovatelnosti
Aby bylo jednání dlužníka odporovatelné, musí být naplněno několik
podmínek. Tyto podmínky lze přitom rozdělit na podmínky základní a dále
podmínku

naplnění

(§ 590 a 591 ObčZ).

268

některé

ze

skutkových

podstat

odporovatelnosti

Všechny podmínky musí být naplněny kumulativně.

Základní podmínky odporovatelnosti lze dovodit z § 589 odst. 1 ObčZ:
„Zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele, má
věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli
právně účinné. Toto právo má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již vykonatelné,
anebo bylo-li již uspokojeno.“ K tomu, aby se právní jednání stalo odporovatelným,
musí nastat tyto skutečnosti:
a) dlužník musí právně jednat;
b) toto jednání musí zkracovat uspokojení věřitele;
c) věřitel musí mít vůči dlužníkovi vykonatelnou pohledávku.269
Jak již bylo řečeno, zároveň musí být naplněna některá ze zvláštních skutkových
podstat, vymezených v § 590 a 591 ObčZ.
V této kapitole se zaměříme pouze na základní podmínky odporovatelnosti,
skutkovým podstatám bude věnována samostatná kapitola 7.

6.2 Právní jednání dlužníka
6.2.1 „Dlužníkovo“ jednání
Jakkoliv zákon hovoří o právním jednání dlužníka, je nutné vzhledem k účelu
právní úpravy vykládat tento pojem šířeji. Dlužníkem není tedy jen dlužník
v závazkově-právním smyslu. Jak přiléhavě naznal Nejvyšší soud v jednom ze svých

268

Srov. též PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H.
Beck, 2017, s. 629 (citováno: PETROV/VÝTISK/BERAN, Komentář).
269
Obdobně rozděluje podmínky i Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 808 a násl. Jiné
dělení naopak volí Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 166-167. Ta dělí podmínky
následovně: (1) vykonatelná pohledávka, (2) nebyla-li uspokojena anebo nebude-li uspokojena, (3)
odporovatelné právní jednání, kam řadí skutkové podstaty § 590 a 591 ObčZ.
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rozhodnutí270 k předchozí právní úpravě: „Pojem "dlužník" užitý v ustanovení
§ 42a obč. zák. nelze vykládat - zejména se zřetelem ke shora uvedenému účelu
odpůrčí žaloby - ve stejném smyslu, v jakém je užit při úpravě závazkového práva
(…). Uvedený pojem nelze posuzovat jen podle významu použitého slova, ale
zejména za použití pravidel logického a systematického výkladu. Hovoří-li zákon při
úpravě závazkového práva o "dlužníku", je z kontextu, v jakém tento pojem užívá,
nepochybné, že má na mysli jen osobu, která je povinna splnit závazek (dluh).
Z obsahu a smyslu ustanovení § 42a obč. zák. je však zřejmé, že v něm uvedený
pojem "dlužník" zahrnuje nejen toho, kdo je zavázán splnit závazek (dluh), ale také
jeho manžela, a to za předpokladu, že věřitel má právo na uspokojení vymahatelné
pohledávky ze společného jmění dlužníka a jeho manžela, popřípadě z majetku, který
manžel dlužníka nabyl ze společného jmění do svého výlučného vlastnictví.“
V souladu s judikaturou Nejvyššího soudu lze dále odporovat i „právním
úkonům ručitele a dalších osob, které jsou z důvodu akcesorické a subsidiární
povinnosti zákonem zavázány (zejména z titulů zajištění závazků) uspokojit
pohledávku věřitele“.271
Odporovat lze pak nepochybně i právním jednáním, které za dlužníka učinil
jeho zákonný či smluvní zástupce, 272 a rovněž i jednatel bez příkazu.273

6.2.2 Široké vymezení pojmu „právní jednání“
Vzhledem k účelu institutu, kterým je chránit věřitele před jednáními
dlužníka, která snižují hodnotu jeho majetku, a tím znesnadňují uspokojení
věřitelovy pohledávky, je nutné pojem „právní jednání“ vykládat široce. 274 Nejde
tedy jen o právní jednání ve smyslu § 546 ObčZ.
V němčině je tento rozdíl v pojetí jednání vyjádřen výslovně v zákoně –
zatímco právní jednání se označuje jako „Rechtsgeschäft“, rakouský odpůrčí řád
i německý odpůrčí zákon používají pojmy „Rechtshandlung“.275 Tak již Voska v roce
1931 píše: „Právními jednáními ve smyslu § 1 odp. řádu (…) rozuměti dlužno nejen
270

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2294/2016 anebo rozhodnutí ze
dne 21. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1374/2016.
271
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 1999, sp. zn. 31 Cdo 870/99.
272
Shodne Tichý in ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s. 1500.
273
Rozhodnutí OGH ze dne 8. 4. 1997, sp. zn. 4 Ob 103/97v.
274
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 5.
275
Srov. § 1 AnfO a § 1 AnfG.
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právní jednání v technickém (užším) smyslu, nýbrž právní úkony vůbec, ve stejném
rozsahu, jako „Rechtshandlungen“ v § 1 odp. ř. rak.“
Měli-li bychom právní jednání ve smyslu odpůrčího práva definovat, půjde
o jakoukoliv vědomou volní činnost, která vyvolává určité právní účinky.276
Odporovatelnými tak mohou být277:
a) jednání hmotně-právní;
Může jít například o uzavření smlouvy, vzdání se práva, postoupení
pohledávky,

uznání

dluhu,

zřízení

překupního

práva,

vklad

do společnosti. Dle Nejvyššího soudu mohou odporovatelnými jednáními
být dále i dohoda o vypořádání dědictví,278 a to i tehdy, byla-li jejím
předmětem tzv. náhradová pohledávka z vypořádání společného jmění
zůstavitele a pozůstalého manžela.279 Odporovat lze též dohodě
o vypořádání společného jmění manželů.280 Naproti tomu neúčinnosti
veřejné dobrovolné dražby provedené podle zákona č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, se alespoň dle
Nejvyššího soudu dovolávat nelze.281
b) jednání procesně-právní;
Poškozujícím věřitele mohou být dále bezpochyby i jednání procesněprávního charakteru282, jako například zmeškání jednání, nevznesení
odporu, uznání nároku, vzdání se práva na podání odvolání, zpětvzetí
žaloby či uzavření smíru. V tomto ohledu je nutné souhlasit se
Z. Pulkrábkem283 a odmítnout judikaturu Nejvyššího soudu284, která podle
předchozí právní úpravy vylučovala možnost odporovat jednáním
dlužníka, která mají toliko procesní účinky.

276

Kirchhof in KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 5.
K tomu též srov. Tichý in ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s. 1492 a 1493.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4369/2010.
279
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 417/2015.
280
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2833/2012.
281
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3607/2014.
282
Viz k tomu již v římském právu HEYROVSKÝ, Římské právo, s. 800.
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Již Pulkrábek in PULKRÁBEK, Vyhlídky odpůrčího práva, s. 381 a násl., dále též stejný autor in
MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 815.
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 10. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2585/2007.
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c) jednání fatická, mají-li určité právní účinky.
Shodně se zahraničním přístupem je za právní jednání ve smyslu
§ 589 ObčZ nutné považovat i faktická jednání, způsobují-li určité právní
účinky.285 Jinak by nemohl být účel odpůrčího práva zcela naplněn.
Ilustrativně lze zmínit např. přenechání držby věci jinému, přenechání
věci jinému, který z ní může těžit plody a užitky či způsobení ztráty
vlastnického práva smísením či zpracováním.286 Je proto otázkou, nakolik
obstojí dosavadní opačný postoj Nejvyššího soudu.287
V souladu s postojem Nejvyššího soudu288 lze zároveň uzavřít, že zahájení
řízení o jedné odpůrčí žalobě nebrání tomu, aby bylo totéž právní jednání napadeno
novou odpůrčí žalobou, směřuje-li odpor proti jiným majetkovým hodnotám, které
z dlužníkova majetku ušly. V tomto ohledu je tedy pro otázku litispendence
rozhodující nejen právní jednání, které je napadáno, ale zároveň i určení
práv/majetkových hodnot, které byly tímto právním jednáním postiženy. Pokud
přitom odpor směřuje jen vůči části zcizených práv, lze ve zbytku práv odporovat
témuž právnímu jednání opakovaně.

6.2.3 Jednání, která se vyznačují odděleností obligačních a dispozičních
účinků a jednání skládající se z více jednotlivých právních jednání
Pokud dlužník prodává svůj pozemek, uzavře o něm nejprve kupní smlouvu,
vlastnictví se však převádí až samotným vkladem do katastru nemovitostí. V tuto
chvíli se tak jednání dlužníka rozpadá do dvou fází – ta, co vyvolává obligačněprávní účinky (tj. smlouva), a ta, která vyvolává dispoziční čili věcně-právní účinky
(tj. vklad - § 1105 ObčZ). V německé a rakouské doktríně se těmto jevům říká
„Verpflichtungs-“ a „Verfügungsgeschäft“ (obligační a dispoziční jednání).289
Vzhledem k širokému pojetí pojmu „právní jednání“ se nabízí otázka, zda lze
odporovat každému z těchto jednání zvlášť, zda lze odporovat jen prvnímu anebo jen
druhému anebo zda lze odporovat pouze oběma takovýmto jednáním jako celku.
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Tak pro německou úpravu KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 17 nebo též Z. Pulkrábek in
MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 816.
286
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 17.
287
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 30 Cdo 304/2006.
288
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4675/2015.
289
BROX, H., WALKER, W. Allgemeiner Teil des BGB. 38. Aufl. Mnichov: Vahlen, 2014, s. 51 a
násl.
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V rakouské doktríně i judikatuře se obecně přijímá názor, že odporovatelným
je samostatně jak obligační úkon (Verpflichtungsgeschäft), tak dispoziční úkon
(Verfügungsgeschäft).290 Důvodem je zejména snaha rozšířit právní ochranu pro
věřitele, neboť kupř. lhůta pro podání odporu by mohla již u jednání majícího
obligační účinky uplynout.291 Stejně tak v Německu se uznává, že odporovat lze jak
jednání obligačně-právnímu, tak dispozičnímu.292 Zde je to dáno primárně
skutečností, že v německém občanském právu platí tzv. Abstraktionsprinzip, podle
nějž mají být obě části jednání posuzovány samostatně.
V judikatuře českých soudů není tato otázka řešena výslovně, Nejvyšší soud
se k ní však vyjádřil nepřímo, když dovodil, že „[u] právních úkonů, na jejichž
základě práva vznikají vkladem do katastru nemovitostí, lze ve smyslu ustanovení
§ 42a odst. 2 obč. zák. považovat za dlužníkem učiněný právní úkon, popř. za právní
úkon, k němuž došlo mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, jen takový právní
úkon, na jehož základě bylo vloženo právo do katastru nemovitostí.“

293

Totéž lze

dovodit i z jednoho z dalších rozhodnutí Nejvyššího soudu, v němž se soud
vyjadřoval k použitelnosti staré a nové právní úpravy odpůrčího práva. Nejvyšší soud
zde posuzoval, podle jaké právní úpravy se bude řídit odpor proti dohodě o zúžení
společného jmění manželů, byla-li tato uzavřena ještě v roce 2013, její účinky však
nastaly až v roce 2014, kdy došlo ke vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.

V souladu

s dosavadní

rozhodovací

praxí

soud

dovodil,

že

odporovatelnost takovéto dohody se bude posuzovat podle nové právní úpravy,
účinné od 1.1.2014.294
V pojetí Nejvyššího soudu je tak zřejmě nutné právní jednání posuzovat jako
celek.295 Toto pojetí se může jevit pro praxi vstřícnější, a to i z pohledu právní
jistoty, neboť nedochází k poměrně složitému a pro nás poněkud nezvyklému
290

Srov. rozhodnutí OGH ze dne 24. 2. 1971, sp. zn. 5 Ob 296/70.
Viz rozhodnutí OGH ze dne 11. 11. 2003, sp. zn. 5 Ob 111/03i.
292
De Bra in BRAUN, Insolvenzordnung, s. 716.
293
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2000, sp. zn. 31 Cdo 619/2000, potvrzeno v rozsudku
Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2975/2011 či usnesení Nejvyššího soudu ze dne
27. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1611/2013.
294
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2690/2015.
295
Nejvyšší soud tak přistupuje nejen k právnímu jednání, u něhož dochází k nabytí vlastnického
práva odděleně, ale i u jiných právních jednání, která se skládají z dílčích, jinak samostatných
právních jednání – tak u převod nemovitosti na jiného se zároveň zřízeným věcným břemenem:
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 76/2011; musí to však zásadně
odpovídat vůli stran: rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2017, sp.zn. 29 ICdo 12/2015.
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oddělování dvou částí téhož jednání, k běhu odlišných odpůrčích lhůt apod.296 S tím
se konečně v jednom ze svých rozhodnutí ztotožnil též Ústavní soud: „konstrukci
dvoufázového převodu vlastnického práva využívající učení o titulu a modu
adquirendi dominii (viz § 133 odst. 2 obč. zákoníku) je nutno chápat jako celek,
proto je důvodný právní závěr obecných soudů, že lhůta k podání odpůrčí žaloby
(§ 42a odst. 2 obč. zákoníku) počíná běžet až dovršením převodu, nikoliv samotným
uzavřením smlouvy, která je pouhým titulem pro převod.“297
Uvedené řešení je výhodnější pro věřitele, neboť lhůta k podání odporu
počíná běžet až ode dne, kdy došlo k dispozičním účinkům právního jednání. Přístup
však může být svým způsobem výhodnější i pro odpůrce, a to v situaci, kdy je
skutková podstata odporovatelnosti naplněna až (nebo pouze) ve chvíli dispoziční
fáze jednání – tak kupříkladu zjistí-li odpůrce úmysl dlužníka zkrátit věřitele až
po uzavření kupní smlouvy, ale před vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí. V tomto případě je otázkou, zda je rozhodující nevědomost ve vztahu
k obligačně-právnímu jednání či vědomost ve vztahu k dispozičnímu jednání.
Jakkoliv to neodpovídá většinovému řešení rakouské a německé doktríny a praxe,
autorka této práce se domnívá, že v souladu s ochranou dobré víry a právní jistoty
odpůrce by zde měla být dána přednost zájmu odpůrce před zájmem věřitele, resp.
zájem věřitele by v této situaci neměl převážit nad zájmem odpůrce.298 V takovémto
případě by tedy jednání odporovatelným být nemělo.
Přesto může mít oddělení jistou relevanci, a sice, není-li vzhledem k principu
poctivosti spravedlivé, aby se jednání posuzovalo jako jeden celek. Například pokud
dlužník poskytne něco více či splní svůj dluh dříve, než měl, a odpůrce ví, že je tak
činěno v úmyslu zkrátit jeho věřitele – v takovém případě může být pro posouzení
odporovatelnosti relevantní právě až jednání směřující ke splnění existujícího
závazku. Dobrá víra odpůrce zde nemůže být dotčena, neboť on počítal s tím, že
dlužník dle smlouvy splní méně anebo později.299
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Shodně Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 817.
Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2006, sp. zn. I. ÚS 39/06.
298
Stejně a kriticky pro rakouskou a německou právní úpravu Koziol in KOZIOL,
Gläubigeranfechtung, s. 81-82.
299
Jde o tzv. inkongruente Deckung – viz Koziol in KOZIOL, Gläubigeranfechtung, s. 81 nebo
Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 818.
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I pokud se jedno právní jednání skládá z několika dílčích jednání, zdá se, že
Nejvyšší soud preferuje výklad, který zohledňuje právní jednání jako celek.300 Při
posuzování toho, zda část jednání je oddělitelná, „je [nicméně] zapotřebí respektovat
vůli účastníků právního úkonu s přihlédnutím k účelu, jehož dosažení účastníci
sledovali.“301 Při této úvaze je přitom možné si dle Nejvyššího soudu vypomoci
právní úpravou částečné neplatnosti.302
Lze shrnout, že nejsou-li k tomu důvody vyvěrající z principů poctivosti
a ochrany dobré víry odpůrce, měla by být jednání mezi dlužníkem a odpůrcem
posuzována jako jeden celek. Pouze tehdy, budou-li to odůvodňovat okolnosti
případu a princip poctivosti anebo bylo-li vůlí stran, aby jednotlivá jednání či jejich
fáze byly oddělitelné, je na místě je posuzovat odděleně.

6.2.4 Opomenutí303 (§ 592 ObčZ)
Možnost odporovat opomenutí již plyne z jazykového a systematického
výkladu § 589 ObčZ ve spojení s § 546 ObčZ, podle nichž „právním jednáním“ (byť
i v širším smyslu odpůrčího práva) je bezpochyby i opomenutí. Je proto nutné se
ptát, proč zákonodárce tuto skutečnost výslovně v zákoně zmiňuje.
Vedle tradice, která se do občanského zákoníku vrací z dob odpůrčích řádů
(srov. § 8 OdpŘ 1931)304, je zřejmě důvodem výslovného zakotvení snaha omezit
možnosti odporovat opomenutím dlužníka pouze na situace v zákoně uvedené.305
Jinak řečeno, odporovat lze pouze takovým opomenutím, jimiž dlužník pozbyl
majetkové právo nebo kterým jiné osobě vůči sobě vznik, zachování nebo zajištění
jejího práva majetkové povahy způsobil.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. června 2012, sp. zn. 21 Cdo 76/2011, kde Nejvyšší soud
posuzoval dohromady smlouvu, jejíž součástí byla darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného
břemene, či rozhodnutí ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 ICdo 12/2015.
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Rozhodnutí ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 ICdo 12/2015.
302
K připuštění analogické aplikace § 41 na § 42a ObčZ 1964 došlo v rozsudku Nejvyššího soudu ze
dne 19. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 76/2011.
303
Někdy bývá § 592 ObčZ zmiňován v souvislosti se zvláštními skutkovými podstatami, tj. § 590 a
591 ObčZ, na něž odkazuje. V této práci je však § 592 ze systematického hlediska chápán spíše jako
rozšíření základní skutkové podstaty, na niž § 590 a 591 navazují. Obdobné řešení lze nalézt i v
německém odpůrčím zákoně, který opomenutí zmiňuje přímo v § 1 AnfG, v němž zároveň vymezuje
základ odpůrčího práva. Shodně též A. Janoušková in PETROV/VÝTISK/BERAN, Komentář, s. 630.
304
Obdobně § 7 rakouského AnfO a § 1 německého AnfG.
305
Pro Rakousko srov. Feil in FEIL, Konkursordnung, s. 372.
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K tomu, aby opomenutí bylo odporovatelným jednáním, musí jít především
o projev vůle dlužníka.306 Nemůže tak jít o bezděčné opomenutí, dlužník o něm musí
vědět a musí jej chtít.307
Zároveň musí jít o opomenutí dlužníka, které se týká majetku dlužníka
a zároveň zkracuje uspokojení věřitelovy pohledávky.308 Toto zkrácení, jak již bylo
řečeno, může spočívat toliko v pozbytí majetkového práva anebo v tom, že odpůrci
vzniklo, bylo zachováno anebo zajištěno právo majetkové povahy. Opomenutí
mohou mít opět povahu hmotně-právní (např. opomenutí vznést námitku promlčení,
opomenutí uplatnit vadu, neuplatnění práva před uplynutím promlčecí či prekluzivní
lhůty apod.) či procesně-právní (např. opomenutí vznést odpor proti platebnímu
rozkazu, opomenutí podat opravný prostředek, ale i opomenutí navrhnout důkaz,
který by vedl k jinému rozhodnutí ve věci).
Vzhledem k dikci zákona, která nezmiňuje „nenabytí práva“, nelze odporovat
proti opomenutím, jimiž dlužník nenabyl právo,309 tedy například opomenutí
dlužníka uzavřít smlouvu. To však neplatí, šlo-li o pozbytí práva (tj. kupříkladu
pokud dlužník opomene uplatnit nárok v prekluzivní lhůtě).310
Pokud jde o odmítnutí dědictví, opět je sporné, proč jej zákonodárce zmiňuje,
a zejména, proč jej zmiňuje u opomenutí. Není přitom možné, aby za tím byla snaha
o omezení odporovatelnost jako u opomenutí, neboť k tomu zde není důvod.311
Důvodem, proč došlo k zařazení tohoto případu do § 592 ObčZ, tak zřejmě
bude nepozornost zákonodárcova. Vzorem ustanovení § 592 byl již zmíněný
§ 8 OdpŘ 1931. Ten vedle téměř shodného pravidla o opomenutí rovněž obsahoval
dovětek o dědictví: Totéž platí, nenastoupil-li nebo nepřijal-li dlužník dědictví.
Zákonodárce však opomněl, že v době účinnosti odpůrčích řádů se na našem území
uplatňovala jiná koncepce dědického práva. Podle tehdy platného všeobecného
zákoníku občanského totiž dědické právo nevznikalo již smrtí zůstavitele. Smrtí
zůstavitele dědictví na dědice pouze tzv. napadalo, a aby jej mohl dědic skutečně
306

Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 602 či pro Rakousko rozhodnutí OGH ze dne 26.1.1959, sp. zn. 3 Ob
526/58.
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KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 19 nebo též M. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní
jednání, s. 178.
308
VOSKA, KVOŘ, s. 602 nebo též Feil in FEIL, Konkursordnung, s. 371.
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Ibid., s. 372 či KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 20.
310
PETROV/VÝTISK/BERAN, Komentář, s. 635.
311
Shodně Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 842.
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nabýt, musel se o něj přihlásit u soudu (§ 799 OZO).312 Musel tedy výslovně podat
tzv. dědickou přihlášku u soudu, a teprve rozhodnutím soudu o přikázání (odevzdání)
pozůstalosti se stával dědicem.313 V tomto pojetí tak nepřihlášení se podle
§ 799 OZO, resp. nenastoupení v dědictví skutečně bylo opomenutím. Naopak podle
pravidel dnešního dědického práva je odmítnutí dědictví aktivním právním jednáním.
Ať tak, či onak, přinejmenším je zřejmé, že i odmítnutí dědictví může být
odporovatelným právním jednáním, splňuje-li obecné i zvláštní podmínky
odporovatelnosti. Odmítnutí předluženého dědictví tak není odporovatelným
právním jednáním již z toho důvodu, že nezkracuje dlužníkův majetek.

6.3 Zkrácení věřitele
6.3.1 Subsidiarita odpůrčího práva
Odporovatelné není jakékoliv dlužníkovo jednání, nýbrž pouze to, kterým se
zkracuje uspokojení věřitelovy pohledávky. V této podmínce se projevuje povaha
odpůrčího práva jakožto nástroje subsidiárního314 či dokonce nástroje ultima ratio.315
V prvé řadě má dlužník povinnost věřiteli poskytnout plnění, toliko pokud jej
neposkytne dobrovolně, může se věřitel obrátit na soud a cestou soudního řízení
a následné exekuce se domoci uspokojení své pohledávky alternativně. Teprve
ve chvíli, kdy se věřitel na dlužníkovi neuspokojí anebo je zřejmé, že se na něm
neuspokojí, může podat odpůrčí žalobu.
Původně byla subsidiarita v odpůrčím řádu vyjádřena v zákoně jinak, a to
v souvislosti s vymezením osoby oprávněné přímo odkazem na neúspěšnou exekuci.
K odporu byl oprávněn věřitel, měl-li za dlužníkem vykonatelnou pohledávku
a zároveň „nebyl-li exekucí na jmění dlužníkovo úplně uspokojen nebo lze-li
předpokládati, že by úplného uspokojení nedošel.“316 Stejně tak i rakouský
a německý odpůrčí řád vyžadují, aby byl nucený výkon rozhodnutí na majetek
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K tomu srov. Krčmář in KRČMÁŘ, J. Právo občanské. IV. Právo rodinné. V. Právo dědické.
Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 70
313
Ibid., s. 76 a násl., též FIALA, J., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo (§
1475-1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 29.
314
Slovy J. Vosky: „Odpůrčí nárok má proti exekuci povahu podpůrnou.“ – viz VOSKA, KVOŘ, s.
605.
315
Viz kapitolu 5.2.3.
316
Srov. § 9 odst. 1 OdpŘ 1931.
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dlužníka neúspěšný anebo se zdálo, že bude neúspěšný.317 Oba řády přitom také
požadují, aby došlo ke zkrácení věřitele (něm. „Gläubigerbenachteiligung“ – doslova
znevýhodnění věřitele).318 To je v Německu samostatnou podmínkou vedle
neúspěšné exekuce (§ 1 odst. 1 a § 2 AnfG). V Rakousku je poškození věřitele
(Gläubigerbenachteiligung) pojem nadřazený pro (i) zkrácení uspokojení věřitelovy
pohledávky (Befriedigungsverletzung) a dále (ii) pro schopnost odporu věřitelovo
uspokojení umožnit, usnadnit anebo uspíšit (Befriedigungstauglichkeit).319
Od středního občanského zákoníku z roku 1950 se však tradičně využívá
pojem „zkrácení“,320 zatímco podmínka neúspěšné exekuce či výhledu neúspěšné
exekuce ze znění zákona vypadla. Ve své podstatě jde však o totéž – smyslem je
vyjádření subsidiarity odpůrčího práva. Slovy Nejvyššího soudu „[k]e zkrácení
uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele tedy nemůže dojít, zmenší-li se sice
majetek dlužníka, avšak vlastní-li dlužník navzdory odporovanému právnímu úkonu
a dalším svým dluhům takový majetek, který sám o sobě postačuje k tomu, aby se
z něho věřitel uspokojil.“321

6.3.2 Kdy zkracuje dlužník své věřitele?
Pokud jde o výklad pojmu zkrácení, lze se inspirovat poměrně bohatou
rozhodovací praxí Nejvyššího soudu. Podle vrcholné soudní instance dlužník zkrátil
uspokojení věřitelovy pohledávky, jestliže „svým právním úkonem úmyslně nastolil
takový stav, který věřiteli znemožňuje nebo ztěžuje uspokojení jeho pohledávky
z dlužníkova majetku“.322 V dalším ze svých rozhodnutí Nejvyšší soud tuto
podmínku upřesnil tak, že „Dlužníkovy právní úkony zkracují pohledávku věřitele
317

Srov. § 8 odst. 1 AnfO či § 2 AnfG.
Výslovně v Německu § 1 AnfG: „Rechtshandlungen eines Schuldners, die seine Gläubiger
benachteiligen, (…)“. Pro Rakousko srov. Wilhalm-Budak, s. 8. V Rakousku je ještě nad rámec
zákona i teorie požadováno, aby byla splněna podmínka tzv. „Befriedigungstauglichkeit“ – tzn. aby
případný odpor dával příslib, že se výchozí pozice věřitele zlepší, tj. že se s určitou pravděpodobností
alespoň částečně uspokojí – tamtéž.
319
Prezentace k přednáškám dr. Ully Reisch na Wirtschaftsuniversität Wien, zimní semestr
2011/2012, s. 41 - dostupné online na http://www.ulsr.at/fileadmin/pdfs/wu_vorlesung/WS_20112012_Teil_G.pdf.
320
§ 589 ObčZ je formulačně téměř totožný jako § 46 ObčZ 1950.
321
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 6. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4333/2007, shodně též Bezouška in
FIALA/KINDL. Komentář I, s. 250.
322
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 1999, sp. zn. 31 Cdo 1704/98, potvrzen např. rozsudkem
ze dne 23. 5. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1912/2000 či rozsudkem ze dne 15. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo
856/2011.
318
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zejména tehdy, jestliže vedou ke zmenšení majetku dlužníka a jestliže v důsledku nich
nastalé zmenšení majetku má současně za následek, že věřitel nemůže dosáhnout
uspokojení své pohledávky z majetku dlužníka, ačkoliv - nebýt těchto úkonů - by se
z majetku dlužníka alespoň zčásti uspokojil.“323
To, zda skutečně došlo ke znemožnění anebo ztížení uspokojení věřitelovy
pohledávky, se posuzuje objektivně.324 Zkrácení se přitom musí týkat dlužníkova
majetku, který musí být objektivně zkrácen. Odporovatelnými proto nejsou jednání,
jež k takovému zkrácení nevedou (prodej bezcenné věci, prodej věci zatížené
věcnými právy325).
Ke zkrácení ve smyslu § 589 ObčZ postačí pouze objektivní okolnost, že
došlo ke zmenšení či znehodnocení majetku dlužníka, které povede ke znemožnění či
ztížení uspokojení věřitelovy pohledávky. Dlužníkův úmysl se zde nevyžaduje.326
Ke zkrácení zpravidla dochází, když dlužník zcizuje své věci. Nejde však
o jedinou formu zkrácení. K poškození věřitelů jistě může dojít i tak, že se dlužník
vzdá svého práva či jej opomene uplatnit a právo na plnění se tak promlčí.
Dosavadní judikatura Nejvyššího soudu vycházela z toho, že zkrácení se
zásadně dotýká jen zmenšování dlužníkova majetku. Na podkladě těchto úvah soud
ve svém rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 366/2008327 uzavřel, že zástavní smlouva, kterou
dlužník ve prospěch odpůrce zastavil svoji nemovitou věc, nemůže být předmětem
odporu. „Je tomu tak proto, že na základě uvedené zástavní smlouvy žalovaní
nezískali od dlužníka žádný majetek, který by mohl být postižen výkonem rozhodnutí
(exekucí). V uvedeném smyslu nemohlo ani dojít k zákonnému předpokladu
objektivního zkrácení uspokojení věřitelovy pohledávky, jestliže dlužníkův právní
úkon v daném případě nevedl ke zmenšení jeho majetku a jestliže v důsledku toho
nelze dovodit, že nebýt tohoto úkonu, by se věřitel z majetku dlužníka uspokojil.“
V jiném ze svých rozhodnutí zase Nejvyšší soud popřel možnost samostatně napadat
smlouvu o zřízení věcného břemene.328
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001.
P. Bezouška in FIALA/KINDL, Komentář I, s. 250.
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Srov. rozhodnutí OGH ze dne 29. 4. 1959, sp. zn. 5 Ob 182/59.
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Ten je případně podmínkou skutkové podstaty § 590 ObčZ – srov. KIRCHHOF,
Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 67.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 366/2008.
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Z tohoto postoje Nejvyšší soud alespoň částečně ustoupil, avšak jen pro
zástavní právo. Ve svém rozhodnutí z roku 2013 uzavřel, že věřitel „může (…)
odporovat právnímu úkonu, kterým zástavní věřitel uplatnil právo na uspokojení své
pohledávky ze zástavy, k níž vzniklo zástavní právo na základě smlouvy o zřízení
zástavního práva uzavřené mezi dlužníkem a zástavním věřitelem; samotná smlouva
o zřízení zástavního práva není odporovatelným právním úkonem.“329
Tento postoj je však krajně nešťastný. Jak rakouská, tak německá právní
teorie a praxe vykládají pojem zkrácení, resp. znevýhodnění věřitele velmi široce
a zahrnují pod něj právě i zatížení věci věcnými právy či jiné znehodnocení
dlužníkova majetku, které nespočívá jen v přímém snížení jeho aktiv. Tak OGH330
ve své ustálené rozhodovací praxi judikoval, že „právní jednání je odporovatelné již
tehdy, když stěžuje uspokojení věřitele. To, že se majetek dlužníka sloužící
k uspokejení [Befriedigungsfond] skutečně snížil, není nutnou podmínkou.“ Obdobně
kladně se k odporovatelnosti „zatěžovacích“ právních jednání stavěl i Nejvyšší soud
ČSR za účinnosti odpůrčích řádů.331 Konečně nepřekvapí, že totožný přístup se
objevuje i v právu římském.332
Nelze však odporovat jakémukoliv znehodnocení majetku. Shodně s OGH
musí být podmínkou odporovatelnosti takovýchto jednání skutečnost, že případný
odpor by skutečně vedl ke zlepšení věřitelova postavení, a je zde tedy šance, že by se
na základě uplatnění odpůrčího práva věřitel na majetku uspokojil. „Pokud by
žalobce i v případě úspěchu žaloby nebyl uspokojen, je nutné odpůrčí žalobu
zamítnout.“333 Přitom však stačí, když žalobce prokáže „pravděpodobnost, že odpor
je způsobilý přivodit alespoň částečné uspokojení věřitele.“334 Jde o již zmiňovanou
podmínku „Befriedigungstauglichkeit“.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 21 Cdo 2041/2012.
„Eine Rechtshandlung ist schon dann anfechtbar, wenn sie die Befriedigung der Gläubiger
erschwert. Daß der Befriedigungsfond auch tatsächlich verringert wurde, ist nicht notwendige
Voraussetzung.“ Srov. např. rozhodnutí OGH ze dne 21. 12. 1938, sp. zn. 1 Ob 794/38, dále
rozhodnutí ze dne 17. 12. 1980, sp. zn. 6 Ob 622/80 či rozhodnutí OGH ze dne 30. 1. 1997, sp. zn.
6 Ob 2375/96z.
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Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 17. června 1924, Rv II 233/24 (Vážný 3989).
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HEYROVSKÝ, Římské právo, s. 800.
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Vzhledem k tomu, že v zákoně nevyslovenou podmínkou je i to, aby věřitel
v případě úspěchu odpůrčí žaloby získal výhodnější postavení, které by mu
přinejmenším zajišťovalo naději ke snadnějšímu uspokojení, nelze za zkracující
považovat jednání, která se týkají majetku vyloučeného z výkonu rozhodnutí či
exekuce (zejm. § 322 OSŘ).335
Lze shrnout, že zkracujícím jednáním může být jakékoliv jednání, které
znemožňuje či ztěžuje věřitelovo uspokojení z exekvovatelného majetku dlužníka.
Přitom není rozhodné, zda se tím přímo snižují dlužníkova aktiva či nikoliv. Klíčové
v tomto ohledu je spíše to, zda by se v případě odporu věřitel dostal do lepší pozice
a případná exekuce na majetek dlužníka by dávala větší šanci na (alespoň částečné)
uspokojení.

6.3.3 Přímé a nepřímé zkrácení
Na tomto místě je vhodné zmínit pojmy, které se v zahraniční literatuře
v souvislosti se zkrácením (resp. znevýhodněním věřitele) zmiňují. Jde o „přímé“
a „nepřímé“

znevýhodnění

věřitele

(unmittelbare

a

mittelbare

Gläubigerbenachteiligung).
V případě

přímého

zkrácení

dochází

k poškozování

věřitele

přímo

dlužníkovým jednáním.336,337 Typicky se jedná o darování věci, čímž přímo dochází
ke snížení dlužníkova majetku, či o zřízení zástavního práva na věci, čímž přímo
dochází ke ztížení přístupu k dlužníkovu majetku. O přímé zkrácení jde rovněž
tehdy, když dlužník prodá svůj dům pod cenou anebo se vzdá svého práva.
Hovoříme-li o nepřímém zkrácení, není majetek dlužníka znehodnocen
samotným odporovatelným právním jednáním, nýbrž ke znehodnocení dochází až
později v kombinaci s dalšími právními skutečnostmi.338,339 Nepřímo je věřitel
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P. Bezouška in FIALA/KINDL, Komentář I, s. 250.
Srov. např. v Rakousku K. Widhalm-Budak in WIDHALM-BUDAK, K. Anfechtungsrecht. 2. Aufl.
Wien: Verlag Österreich, 2013, s. 8 (citováno: WIDHALM-BUDAK, Anfechtungsrecht) anebo Welser
in KOZIOL/WELSER, Bürgerliches Recht II, s. 368.
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V Německu srov. KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 108 nebo de Bra in BRAUN,
Insolvenzordnung, s. 734.
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V Rakousku WIDHALM-BUDAK, Anfechtungsrecht, s. 8 či KOZIOL/WELSER, Bürgerliches
Recht II, s. 368, v Německu blíže viz KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz § 1, m.č. 110 nebo BRAUN,
Insolvenzordnung, s. 717.
339
V Německu srov. KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 110 nebo de Bra in BRAUN,
Insolvenzordnung, s. 717.
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zkrácen, jestliže dlužník v úmyslu zkrátit věřitele nejprve prodá svůj automobil
za přiměřenu cenu, peníze však vzápětí utratí, schová v tajném trezoru, převede
do zahraničí apod.340 Příkladem nepřímého zkrácení je rovněž situace, kdy dlužník
prodá svůj dům za cenu obvyklou; tato cena však později stoupne. V obou těchto
případech je věřitel zkrácen, jakkoliv dlužník za svá právní jednání původně obdržel
ekvivalentní protihodnotu.
Jak rakouská, tak německá teorie i praxe jednomyslně dovozují, že
odporovatelná jsou zásadně i ta jednání, která věřitele zkrátila pouze nepřímo.341
Výjimkou jsou v Německu vybrané skutkové podstaty, u nichž zákon výslovně
požaduje, aby došlo ke zkrácení přímému – jestliže tedy dlužník obdrží odpovídající
protiplnění, k případnému dalšímu zhoršení postavení věřitele se nepřihlíží.342 Přitom
je přijímáno, že následné zkrácení nemusí být v adekvátní příčinné souvislosti
s odporovatelným právním jednáním. BGH dovodil, že odporovatelnost nepřímého
zkrácení není podmíněna tím, aby dodatečná právní skutečnost, která teprve vedla
k poškození věřitelů, byla způsobena odporovatelným právním jednáním.343
K naplnění příčinné souvislosti mezi jednáním a zkrácením věřitelů postačí, jestliže
bylo právní jednání v přirozeném smyslu (im natürlichen Sinne) podmínkou pro
zkrácení věřitelů.344
V Rakousku postačí, bylo-li právní jednání pouze jednou z příčin, které
nakonec vedly k nepřímému zkrácení (mitverursacht).345
Podobný přístup lze vysledovat i v prvorepublikové rozhodovací praxi
Nejvyššího soudu ČSR, podle kterého „Není třeba, by byl přímý vztah mezi jednáním
odporovatelným a zmenšenou vyhlídkou věřitelů nastalou tímto jednáním, a jest
proto lhostejno, zda byl účinek ten (zmenšení vyhlídky věřitelů na uspokojení) dán již
předem, když došlo k odporovatelnému jednání, či zda nastal teprv pozdějším
340

Kirchhof in KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 111.
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jednáním dlužníkovým, který na př. peníze utržené za prodanou nemovitost
spotřeboval nebo zatajil a věřitele neuspokojil.“346
Do přímého rozporu s tímto přístupem se však dostala dosavadní rozhodovací
činnost Nejvyššího soudu. Ten v jednom ze svých rozhodnutí347, které bylo následně
opakovaně potvrzeno348, dovodil, že „[o] zkracující právní úkon ve smyslu
ustanovení § 42a obč. zák. se nejedná tehdy, obdržel-li dlužník za převedené věci,
práva nebo jiné majetkové hodnoty od nabyvatele skutečně (reálně) jejich obvyklou
cenu nebo mu za ně byla jinak poskytnuta přiměřená (rovnocenná) náhrada.“
Nejvyšší soud svoji úvahu rozvedl ještě dále a v jednom z navazujících rozhodnutí
dodal, že „[o]bdržel-li dlužník za převedené věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty
od nabyvatele skutečně (reálně) jejich obvyklou cenu nebo mu za ně byla jinak
poskytnuta přiměřená (rovnocenná) náhrada, nejde o zkracující právní úkon
ve smyslu § 42a obč. zák. ani tehdy, jestliže dlužník cenu (náhradu) za převedené
věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty použil k jinému účelu než k uspokojení
pohledávky věřitele.“349 Jedinou výjimkou, kdy doktrínu o tzv. ekvivalentním
právním jednání Nejvyšší soud vyloučil, byly případy (byť ekvivalentního)
započtení. V takovém případě se totiž dle názoru soudu dlužníkovi nedostalo
„skutečného (reálného) protiplnění“.350
Pro možnost odporovat i úplatným právním úkonům, které přinášejí
dlužníkovi ekvivalent, se vyslovil již S. Blažek ve svém článku z roku 1996.351
Rovněž kriticky se k přístupu Nejvyššího soudu postavil i Z. Pulkrábek.352 Oba
argumentují účelem odpůrčího práva a tím, aby takto nedocházelo ke snadnému
obcházení odporovatelnosti ze strany dlužníka, který velmi snadno zpeněží své věci
a peníze následně „zašantročí“. Naproti tomu V. Knapp ve svém článku z roku 1992
upřednostňuje řešení, k němuž se nakonec přiklonil Nejvyšší soud. Dle autora by
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ekvivalentním právním úkonem „majetek dlužníkův nebyl zmenšen a taky tu sotva
bude dán animus fraudandi.“353
Cílem odpůrčího práva je chránit věřitele před jednáními dlužníka, která by
snižovala či znehodnocovala jeho majetek sloužící případně k hospodářskému
uspokojení věřitele.354 Vzhledem ke smluvní svobodě a ochraně třetích osob přitom
není účelem odporovatelnosti chránit věřitele před jakýmkoliv jednáním dlužníka,
ale pouze proti takovým, která naplňují některou z kvalifikovaných podstat,
tj. zejména tehdy, když dlužník s majetkem nakládá s úmyslem zkrátit své věřitele
a tento úmysl je protistraně znám. Jsou to právě tyto okolnosti, které dle autorčina
názoru ospravedlňují, aby odporovatelnými byla i nepřímá zkrácení,355 tj. i takzvaná
ekvivalentní právní jednání, jestliže spolu s navazujícím jednáním dlužníka se pozice
věřitele zhoršila. V této práci se tudíž s ohledem na srovnávací i teleologický výklad
autorka přiklání k názoru, který zaujal Z. Pulkrábek či S. Blažek.
K dalším otázkám souvisejícím se zkrácením se bude věnovat zejména
kapitola 7.2.3.

6.3.4 Rozhodný okamžik, k němuž se „zkrácení“ posuzuje
S tím, zda došlo ke zkrácení a zda toto může mít povahu přímého anebo
nepřímého znevýhodnění, velmi úzce souvisí otázka, k jakému okamžiku soud
zkoumá, zda došlo ke zkrácení věřitele.
Nejvyšší soud doposud k této otázce zaujal stanovisko, podle něhož je
rozhodným okamžikem dokončení právního jednání, kterému je odporováno;
k tomuto okamžiku se případné zkrácení zkoumá.356 Z toho postoje plyne
i kritizovaný závěr Nejvyššího soudu, podle něhož není relevantní, jak s případnou
hodnotou následně dlužník naloží.357 Pochybností není prost ani další závěr
Nejvyššího soudu, a sice, že „[n]ásledné nabytí majetku, z něhož by se věřitel mohl
uspokojit, je pro posouzení podmínek odporovatelnosti bez významu.“358 Tj. ke dni
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vzniku právního jednání „se zjišťuje i to, zda měl dlužník po uzavření odporovaného
právního úkonu další dostatečný majetek k uspokojení“ věřitele.359
Zřejmě nepřekvapí, že prvorepubliková judikatura i teorie a praxe
srovnávaných právních řádů otázku řeší jinak. Tak v již výše zmiňovaném
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR bylo stanoveno, že „otázku, zda jest tu zkrácení
věřitelů, [je nutno] posuzovati nikoli podle doby, kdy došlo k odporovatelnému
jednání, nýbrž podle doby, kdy bylo odporováno (…).“360 Obdobně se k otázce
postavila rakouská nauka361 a judikatura OGH, podle kterého je pro nepřímá zkrácení
relevantní doba rozhodování soudu, nikoliv okamžik, k němuž bylo jednání
provedeno.362 Stejné stanovisko zaujala konečně i judikatura a doktrína v Německu:
rozhodující okamžik pro zkrácení věřitele je v případě nepřímého zkrácení ukončení
ústního jednání ve věci.363 Převedeno do českého civilního procesu, je jím okamžik
vyhlášení rozsudku (§ 154 odst. 1 OSŘ). Nadto německá doktrína v návaznosti
na judikaturu BGH dodává, že rozhodujícím pro posouzení „nedostatku“ dlužníkova
majetku pro věřitelovo uspokojení je taktéž doba, kdy prvoinstanční soud rozhoduje
ve věci.364 Nikoliv tedy doba, kdy došlo k odporovatelnému právnímu jednání anebo
doba podání odpůrčí žaloby.
Vzhledem k tomu, že odpůrčí právo je zásadně subsidiárním nástrojem
ve vztahu k jiným prostředkům hmotného i procesního práva, měl by být pro
posouzení otázky, zda došlo ke zkrácení věřitele, rozhodný okamžik rozhodování
soudu, tj. okamžik, kdy soud v prvním stupni vyhlašuje rozsudek.365 Tím by byla
rovněž vyřešena pochybnosti vzbuzující praxe Nejvyššího soudu, podle něhož
ekvivalentní právní jednání nemůže být předmětem odporu, ačkoliv dlužník získané
protiplnění následně zcizil, byť i v úmyslu zkrátit své věřitele.
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 22. 12. 2015, sp. zn. 29 ICdo 48/2013.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 11. dubna 1931, Rv II 108/31 (Vážný 10691).
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WIDHALM-BUDAK, Anfechtungsrecht, s. 8-9.
362
V Rakousku jde o „der Schluss der Verhandlung erster Instanz im Anfechtungsprozess“ – tj. konec
projednání věci v prvním rozhodnutí, srov. např. rozhodnutí OGH ze dne 25. 6. 1986, sp. zn. 1 Ob
555/86 nebo též rozsudek OGH ze dne 12. 7. 2006, sp. zn. 4 Ob 91/06w.
363
„Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in den Tatsacheninstanzen des
Anfechtungsprozesses“ Srov. KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 1, m. č. 114 a tam uvedená
judikatura BGH.
364
Srov. Kirchhof in KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 2 m. č. 10 a 64.
365
Ke shodnému závěru dospívá i Z. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 823-824.
Obdobně Janoušková in PETROV/VÝTISK/BERAN, Komentář, s. 630.
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6.4 Vykonatelná pohledávka
6.4.1 Podmínka existence pohledávky jako projev akcesority odpůrčího
práva
V kapitole věnující se povaze odpůrčího práva již bylo zmíněno, že odpůrčí
právo se svým způsobem podobá ručení či zástavnímu právu. Tato podobnost se
mimo jiné zrcadlí v jeho akcesoritě.366 Tak již J. Krčmář ve svém Právu obligačním
píše, že „odpůrčí nárok zaniká, jsa akcessoriem pohledávky, zánikem pohledávky,
jejímž akcessoriem jest.“367 Akcesoritu zdůrazňují ve své nauce i praxi rovněž
srovnávané zahraniční právní řády.368
Aby tak existovalo odpůrčí právo, musí zároveň existovat pohledávka, která
byla jednáním dlužníka zkrácena.369 Se zánikem pohledávky zanikne i právo věřitele
domáhat se u soudu, aby určil, že je vůči němu právní jednání dlužníka neúčinné.370
Z toho ostatně vychází i § 597 ObčZ, který umožňuje odpůrci, aby se případného
odporu vůči právnímu jednání mezi ním a dlužníkem vyvaroval.
Tomu, v jaký okamžik musí pohledávka věřitele vzniknout, a kdy musí ještě
existovat, aby soud mohl rozhodnout ve věřitelův prospěch, se věnuje i judikatura
Nejvyššího soudu. Dle něj je k odpůrčí žalobě aktivně legitimován „jen ten, kdo měl
za dlužníkem pohledávku v době, kdy byl učiněn odporovaný právní úkon, a to
i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku, která má na základě vzniklého
závazkového právního vztahu vzniknout až v budoucnu.“371 Rovněž Nejvyšší soud
ČSR se stavěl k „existenci“ pohledávky spíše extenzivně: „K odporovatelnosti dle
§ 8 odpůrčího řádu není třeba, by pohledávka odporujícího věřitele již byla v době
odporovatelného jednání co do výše určitá, stačí, když tu byla tehdy aspoň co
do důvodu, byť i byla podmíněnou, jen když v čase odpůrčího sporu jest
vykonatelnou.“372 S akcesoritou souvisí, že pohledávka musí ještě v době
rozhodování soudu existovat – odpůrce tak může „založit svoji obranu proti odpůrčí
366

Srov. kapitolu 5.2.4.
Krčmář in KRČMÁŘ, Obligační právo III, s. 66.
368
Viz např. rozhodnutí OGH ze dne 28. 8. 1985, sp. zn. 6 Ob 599/85. V Německu srov. Jaeger in
JAEGER, Gläubigeranfechtung, s. 40.
369
Ust. § 589: „Zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele, má
věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné.“
370
Viz též rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 703/2016.
371
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 549/2001.
372
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 26. 3. 1924, sp. zn Rv I 38/24 (Vážný 3649).
367
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žalobě na tvrzeních a důkazech, že vymahatelná pohledávka žalujícího věřitele vůči
dlužníkovi zanikla.“373 Podle Nejvyššího soudu nicméně postačí, existuje-li v době
rozhodování soudu o odpůrčí žalobě alespoň příslušenství pohledávky: „Nadále
opodstatněná (…) je odpůrčí žaloba tehdy, jestliže splněním dluhu zanikla jen
samotná (hlavní) pohledávka, nikoli však její vymahatelné příslušenství.“374
V této souvislosti může být zajímavé srovnání se zahraničními přístupy. Zdá
se totiž, že jak rakouské, tak německé odpůrčí právo přiznávají věřitelům ochranu
širší a chrání i ty, jejichž pohledávka vznikla až po odporovatelném právní jednání,
tj. ty, kteří se stali věřiteli dlužníka až poté, co dlužník zkrátil svůj majetek.375
V Rakousku je dokonce tato skutečnost vyjádřena výslovně v zákoně, z něhož čerpá
rovněž judikatura:376 „K odporu jest každý věřitel, jehož pohledávka jest
vykonatelnou, oprávněn bez ohledu na čas jejího vzniku (…).“377 Totéž tedy
pochopitelně platilo i na území dnešní České republiky v období, kdy byly účinné
odpůrčí řády z let 1914 a 1931.378
H. Koziol379 však většinové stanovisko rakouské i německé nauky odpůrčího
práva podrobuje kritice. Podle jeho názoru má odpůrčí právo chránit jen věřitele,
kteří v době odporovatelného právního jednání již existují. Uvádí přitom několik
argumentů. Zejména podle něj budoucí věřitel není hoden této ochrany, neboť je jeho
vlastním rizikem, že uzavře smlouvu s někým, kdo již předtím zcizil svůj majetek,
a tím zhoršil výchozí pozici věřitele při uspokojení. Věřitel zde nemohl být v dobré
víře, že dlužník má určitý majetek pro případ neplnění smlouvy. Zároveň
a především uvádí, že jednáním, které bylo učiněno před založením pohledávky,
nemůže být věřitelovo právo na uspokojení poškozeno, neboť to vzniklo až později.
S tím souvisí, že „právu na uspokojení“ podléhá jen majetek dlužníka, který měl
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1309/2012.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 703/2016.
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Pro Německo viz KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 2, m. č. 5 (výjimka platí pouze ve vztahu
ke smlouvám o společném jmění manželů – Güterrechtverträge).
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Tak např. rozhodnutí Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien ze dne 28. 3. 1934, AnwZ 1934,
151.
377
Srov. § 8 odst. 1 AnfO: „(1) Zur Anfechtung ist jeder Gläubiger, dessen Forderung vollstreckbar
ist, ohne Rücksicht auf die Zeit ihrer Entstehung befugt (…).“ Přeloženo dle českého znění odpůrčího
řádu z roku 1914.
378
Tak Voska uvádí, že „Nezáleží na tom, kdy věřitelova pohledávka vznikla. Odpůrčí nárok může býti
uplatněn, i když věřitelova pohledávka vznikla třeba až po provedení právního jednání.“ In VOSKA,
KVOŘ, s. 605.
379
Koziol in KOZIOL, Gläubigeranfechtung, s. 26-32.
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dlužník v době, kdy s ním věřitel uzavřel smlouvu. Koziol se tak alespoň pro
rakouskou nauku snaží teleologickou redukcí zmenšit oblast působnosti § 8 odst. 1
AnfO pouze na smlouvy bezúplatné – tj. pouze tehdy jsou věřitelé chráněni bez
ohledu na to, kdy pohledávka vznikla.
S touto kritikou zahraničního přístupu lze souhlasit. Účelem odpůrčího práva
je totiž ochránit věřitele před tím, aby dlužník zcizoval svůj aktuální majetek, a tím
znemožňoval uspokojení věřitelovy pohledávky. Cílem naopak není chránit jakékoliv
potenciální či budoucí věřitele. Takovýto výklad by totiž významně přesahoval to, co
je nutné k naplnění smyslu a účelu odpůrčího práva. Zákonodárce navíc nepřevzal
ustanovení § 8 odst. 1 OdpŘ 1931, z nějž výše uvedená interpretace pramení, a lze
proto předpokládat, že jeho úmyslem nebylo vrátit se k prvorepublikové praxi.
Je možné shrnout, že zatímco v některých případech je prizmatem
zahraničních přístupů judikatura Nejvyššího soudu přinejmenším pochybná, v otázce
vymezení „pohledávky“ ve smyslu odpůrčího práva v zásadě respektuje ratio legis.

6.4.2 „Vykonatelná“ pohledávka
To, že pohledávka věřitele je existující, samo o sobě pro příznivé rozhodnutí
soudu o odpůrčí žalobě nestačí. Zákon vyžaduje, aby pohledávka věřitele byla
„vykonatelná“.
S pojmem „vykonatelnost“ pracovaly již odpůrčí řády z let 1886, 1914 a
1931. Rovněž rakouský380 a německý381 odpůrčí řád vyžadují, aby pohledávka
věřitele byla „vykonatelná“ (vollstreckbar). Přesto občanský zákoník z roku 1964
nehovořil o „vykonatelné“, nýbrž o „vymahatelné“ pohledávce.382 Toto označení se
do zákona v roce 1992 zřejmě dostalo proto, že jej obsahoval již střední občanský
zákoník z roku 1950.383 Jakkoliv z teoretického a pojmového hlediska jde o něco
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Dle § 8 odst. 1 AnfO platí: „(1) Zur Anfechtung ist jeder Gläubiger, dessen Forderung
vollstreckbar ist (…).“
381
Německý odpůrčí zákon upravuje podmínku v § 2 AnfG: „Zur Anfechtung ist jeder Gläubiger
berechtigt, der einen vollstreckbaren Schuldtitel erlangt hat und dessen Forderung fällig ist (…).“
Nad rámec českého a rakouského právního řádu tak výslovně vyžaduje i podmínku „splatnosti“
(fällig).
382
§ 42a odst. 1: „Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud
zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně neúčinné. (…)“
383
Srov. § 46 ObčZ 1950.
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jiného,384 judikatura i literatura ve většině případů vykládaly pojmy synonymicky.385
Tak již Knapp ve svém článku z roku 1992 píše, že „[v]ymahatelností se rozumí
nejen její splatnost, ale to, že jí svědčí exekuční titul.“ K pojmovému posunu oproti
občanskému zákoníku z roku 1964 proto nedochází,386 jak ostatně k nové právní
úpravě již potvrdil sám Nejvyšší soud.387
Z tohoto důvodu budou použitelná i rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se
výkladu pojmu „vymahatelnost“ – nově přesněji „vykonatelnost“ – týkala.
Za vykonatelnou se považuje pohledávka, „která byla věřiteli přiznána vykonatelným
rozhodnutím nebo jiným titulem, podle kterého lze nařídit výkon rozhodnutí
(exekuci).“388 Případy exekučních titulů jsou vypočteny v § 274 OSŘ, resp. § 40 EŘ
– všechny tyto tituly jsou splněním podmínky vymezené v § 589 ObčZ.
Vzhledem k tomu, že odpůrčí právo plní i funkci preventivní a že odpůrčí
lhůty jsou relativně krátké, musel Nejvyšší soud přijmout řešení, které by neučinilo
odpůrčí žalobu zcela bezzubou. Právní jednání je tak odporovatelné „nejen tehdy,
jestliže pohledávka věřitele byla vymahatelnou již v době, kdy [bylo učiněno], ale
i v případě, že [bylo učiněno] dříve, než se věřitelova pohledávka za dlužníkem stala
vymahatelnou. Odpůrčí žalobě lze vyhovět tehdy, jestliže pohledávka žalujícího
věřitele byla vymahatelnou v době rozhodování soudu.“389 Toto pojetí koresponduje
s postojem srovnávaných právních řádů.390
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Kriticky se k tomu vyjadřoval K. Eliáš ve svém článku - ELIÁŠ, K. Zákon a profesoři in Právní
rozhledy 6/1998, s. 287 a násl. - a rovněž P. Bezouška in FIALA/KINDL, Komentář I, s. 249.
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Srov. ZUKLÍNOVÁ, Právní úkony, s. 64, či J. Švestka in ŠVESTKA/SPÁČIL/ŠKÁROVÁ,
Komentář, s. 388.
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PETROV/VÝTISK/BERAN, Komentář, s. 631. Srov. též názor M. Zuklínové in ZUKLÍNOVÁ,
Právní jednání, s. 167-168. Opačně M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 2139.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3914/2016.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2285/2000, obdobně též např.
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2008, sp. zn. 21 Cdo 5083/2007, k § 589 ObčZ již též
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3914/2016. Pro odpůrčí řády shodně
Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 603-604: „Předpokládá se, že věřitel má proti dlužníku exekuční titul pro
dobytí (nikoliv jen pro zajištění) své pohledávky (§ 1 ex.ř.; § 1 ex. Zák.).“
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Poprvé již rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 11. 1996, sp. zn. 15 Co 714/95,
potvrzený následně judikaturou Nejvyššího soudu – zde citován rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
18. 5. 1999, sp. zn. 31 Cdo 1704/98.
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Pro německé odpůrčí právo srov. KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 2, m. č. 10, pro Rakousko
srov. rozhodnutí OGH zmiňovaná in MOHR, F. Konkurs-, Ausgleichs- und Anfechtungsordnung.
Wien: Manz, 2006, s. 1081 (citováno: MOHR, KO).
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6.4.3 Možnosti zachování odporu před vykonatelností pohledávky
Ani výše uvedený výklad Nejvyššího soudu však nemůže zaručit, že v době
rozhodování soudu o odpůrčí žalobě již lhůta k odporu neuplynula anebo naopak
rozhodnutí soudu o pohledávce, o jejíž zkrácení se jedná, ještě nebylo vydáno.
V tomto ohledu nabízí právní řád dvě cesty, kterými může být lhůta k odporu
zachována do doby,391 než soud o hlavní pohledávce rozhodne:
1) Výhrada odporu (§ 593 ObčZ)
Výhrada odporu je staronovým institutem, který se do právního řádu vrací
po více jak šedesáti letech. Jak bylo řečeno v kapitole shrnující historický vývoj, byl
tento anebo obdobný institut notorietou odpůrčího práva, a to dokonce ještě
ve středním občanském zákoníku, z nějž se ostatně § 593 inspiroval. Lze proto
přivítat, že jej zákonodárce opětovně zavedl. Totéž platí i pro německou a rakouskou
právní úpravu, které obě obsahují nástroje, umožňující dosáhnout obdobných cílů.392
Pokud chce věřitel předejít tomu, aby mu uplynula lhůta k odporu, může pro
její zachování zaslat dlužníku prostřednictvím soudu, notáře anebo exekutora
výhradu, kterou si pro futuro vyhradí možnost právnímu jednání dlužníka odporovat.
Výhrada musí být podána ještě před tím, než se pohledávka stala vykonatelnou,
a musí splňovat náležitosti vymezené v příslušných procesních předpisech393; dlužník
není povinen uvádět, z jakého důvodu, tj. podle jaké skutkové podstaty, hodlá
odporovat. Právní úprava z procesního hlediska je obsažena ve zvláštních právních
předpisech.394 Nad jejich rámec lze říci, že soud, notář ani exekutor nejsou oprávněni
ani povinni jakkoliv přezkoumávat obsah výhrady či posuzovat věcnou legitimaci
věřitele395 a že k oznámení výhrady odpůrci by mělo dojít ihned396.
Pokud je výhrada doručena odpůrci, dochází ke stavění lhůt pro podání
odporu, dokud se pohledávka nestane vykonatelnou. Neboť jde o institut hmotně-
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První způsob, tj. možnost soudu přerušit řízení, ve světle nové právní úpravy zpochybňuje
M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 2140.
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Blíže k tomu srov. kapitoly 4.2.1 a 4.3.1.
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VOSKA, KVOŘ, s. 606, shodně též Kirchhof in KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 7, m. č. 52.
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Viz § 354 OSŘ, § 94b-94e NotŘ a § 79d-76g EŘ.
395
Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 607.
396
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp.zn. R I 1450/21 (Vážný 1336).
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právní, ke stavění lhůty dochází až doručením odpůrci, nikoliv již zasláním či
doručením soudu, notáři nebo exekutorovi.397
2) Možnost soudu přerušit řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) OSŘ
Uvedené řešení vychází z rozhodovací praxe398 Nejvyššího soudu. Ten si ve
snaze umožnit reálné fungování odpůrčího práva v době, kdy občanský zákoník
neznal výhradu odporu, musel najít alternativní cestu. Podle postoje Nejvyššího
soudu může procesní soud do doby, než se pohledávka věřitele za dlužníkem stane
vykonatelnou, řízení přerušit podle § 109 odst. 2 písm. c) OSŘ.
Je otázkou, zda uvedené obstojí i po rekodifikaci, kdy má věřitel k dispozici
další nástroj k ochraně (viz bod 1 výše). Autorka této práce domnívá, že by tomu tak
být mělo,399 neboť otázka vykonatelnosti je skutečně ve vztahu k otázce
odporovatelnosti otázkou předběžnou. Nadto jsou v § 109 odst. 2 OSŘ uvedeny
pouze fakultativní případy přerušení řízení, zákon to soudu neukládá a ponechává
vše na jeho uvážení. Rovněž nevýhodné u výhrady odporu může pro věřitele být, že
výhrada je na rozdíl od žaloby učiněna teprve doručením odpůrci, a odpůrčí lhůta by
tudíž mohla věřiteli v mezidobí uplynout.
Nejvyšší soud si však s nastíněnou otázkou prozatím poradil opačně. Ve svém
rozhodnutí z ledna roku 2017, v němž se zabýval výkladem odpůrčího práva
v občanském zákoníku, Nejvyšší soud uvedl, že závěr judikatury, podle níž je
zpravidla dán důvod pro přerušení řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) OSŘ, který
vyplývá „z požadavku na zachování lhůty k dovolání se odporovatelnosti dlužníkova
právního úkonů i v případě, že věřitelova pohledávka je předmětem jiného řízení, se
však - s ohledem na odlišné řešení rozhodné otázky v ustanovení § 593 obč. zák. - po
účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. neuplatní.“400

397

VOSKA, KVOŘ, s. 607, též rozhodnutí OGH ze dne 25. 10. 2000, sp. zn. 2 Ob 282/00k. Pro
účinnou právní úpravu shodně M. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 178, či Z. Pulkrábek
in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 845, opačně: Tichý in ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář
I, s. 1507: lhůta neběží ode dne uplatnění u soudu/notáře/exekutora.
398
Poprvé zmíněno v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2285/2000.
399
Obdobně Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 814.
400
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3914/2016.
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6.4.4 Další charakteristiky odporovatelné pohledávky
K tomu, aby pohledávka věřitele byla odporovatelná, musí být nejen
existující a vykonatelná, ale zároveň též peněžitá a splatná.
a) Peněžitá pohledávka
Z povahy odpůrčího práva jakožto nástroje zajišťujícího hospodářské
uspokojení pohledávky věřitele, tj. nikoliv věřitelovo právo na plnění, podle
autorčina názoru plyne, že pohledávka věřitele chráněná odpůrčím právem musí být
peněžitá. Odporovat právním jednáním, jejichž předmětem není peněžní částka, lze
pouze tehdy, když se původní předmět smlouvy následkem určitých okolností změní
v peněžitou pohledávku. Autorka tak nesdílí názor V. Knappa, podle něhož může jít
o jakoukoliv pohledávku, vč. pohledávky nepeněžité.401
Tento přístup odpovídá prvorepublikové tradici.402 V jednom ze svých
rozhodnutí k tomu Nejvyššího soudu ČSR uvedl: „Ustanovení to vyžaduje tudíž
předně, by pohledávka žalobce za dlužníkem pozůstávala z plnění v penězích, tedy
aby tu byla pohledávka peněžitá. Neboť v jiných případech, jde-li na př. o nárok
na vydání určité věci nebo na jiné plnění nepeněžité, není tu pohledávky, pro kterou
by mohlo býti docíleno uspokojení věřitele bezprostředně ze jmění vedením exekuce
na ně.“403 Pouze v případě, kdy na místo původní pohledávky znějící na plnění in
natura nastoupilo právo na náhradu škody, je možné vůči zkrácení odporovat.404
Shodné závěry lze nalézt i v postoji srovnávaných právních řádů.405,406

401

V. Knapp in KNAPP, Odporovatelnost, s. 380.
Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 603.
403
Rozhodnutí ze dne 9. 12. 1927, sp. zn. Rv I 501/27 (Vážný 7598).
404
Ibid.
405
Tak již rozhodnutí OGH ze dne 4. 11. 1925, sp. zn. 1 Ob 702/25, dále též rozhodnutí OGH ze dne
21. 10. 1959, sp. zn. 6 Ob 373/59, rozhodnutí OGH ze dne 13. 12. 1994, sp. zn. 1 Ob 571/94 či
rozhodnutí OGH ze dne 19. 11 .2003, sp. zn. 9 Ob 134/03a.: „Die Anfechtung ist gemäß § 8 AnfO
grundsätzlich nur für Geldforderungen zulässig; zugunsten anderer Ansprüche nur insofern, als der
Geldersatzanspruch an die Stelle des ursprünglichen Leistungsgegenstandes getreten ist; dies gilt
insbesondere auch in den Fällen der §§ 430 und 440 ABGB.“
406
Pro Německo srov. např. KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 2, m. č. 13.
402
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b) Splatná pohledávka
Vzhledem k tomu, že pohledávka na peněžité plnění musí být v době
rozhodování soudu vykonatelná, musí být zásadně zároveň splatná.407 Toto tvrzení
zřejmě nevyvolává žádné pochybnosti.
Problematické jsou však závěry, které z tohoto stanoviska vyvodil Nejvyšší
soud pro opakující se dávky: „Zkracuje-li právní úkon uspokojení pohledávky
věřitele na výživném nebo na jiné opětující se dávce, dopadá jeho neúčinnost určená
pravomocným rozhodnutím soudu jen na dávky, které byly splatné v době rozhodnutí
soudu; na dávky, které se stanou splatnými teprve v budoucnu, se nevztahuje.“408
S tímto závěrem však nelze souhlasit.
Již v prvorepublikové nauce i praxi bylo uznáváno, že splatnost se
nevyžaduje u dávek výživného, tj. u opětujícího se plnění. 409 K posunu v judikatuře
velmi přiléhavě uvedl Nejvyšší soud ČSR následující: „Dovoláni nemá pravdu v tom,
že odpůrčí nárok může býti uplatňován jen pro přisouzené alimentační příspěvky,
které jsou v době podání žaloby již splatné, nikoli však pro alimentační splátky, které
byly sice již přisouzeny, ale teprve později dospějí (…). [T]ento názor nelze udržeti.
Kdyby se na něm setrvalo, musil by oprávněný, třebas má již vykonatelný exekuční
titul na vyživovací dávky, podat i pro každou novou vyživovací dávku novou odpůrčí
žalobu a byl by jeho odpůrčí nárok vůbec vyloučen pro vyživovací dávky, které
dospějí teprve po uplynutí lhůty k odporu. Z tohoto důvodu připustila již dřívější
prakse (…) odpor i ve prospěch přisouzených, ale ještě nesplatných vyživovacích
dávek, »ježto vyživovací nárok jako takový − na rozdíl od jednotlivých vyživovacích
dávek − jest již v celém rozsahu zjištěn a tedy vykonatelný ve smyslu § 9 odp. ř.«.
Tento výklad zákona odpovídá nejen nutkavé potřebě, nýbrž i zřejmému úmyslu
zákonodárcovu. Není přece myslitelné, že by zákon, který jinak poskytuje nároku
na výživné zvláštní ochrany, měl selhati právě tam, kde se povinný provinil proti
svému závazku způsobem tak eklatantním, jaký má na mysli odpůrčí řád, a kde zákon
chrání i jiné, jím jinak méně chráněné nároky.“ Obdobně k problematice přistupuje

407

Viz J. Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 603.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo 856/2011.
409
VOSKA, KVOŘ, s. 603. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. 5. 1936, sp. zn. Rv I 475/35
(Vážný 15204).
408
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i judikatura rakouského OGH, i ta připouští možnost odporovat i vůči ještě
nesplatným (budoucím) pohledávkám.410
Autorka práce se tak proto částečně ztotožňuje s kritikou, kterou vyjádřil Z.
Pulkrábek v komentáři k § 589 a násl.411 Z. Pulkrábek zde zároveň požaduje, aby od
požadavku splatnosti bylo upuštěno; odkazuje vedle teleologického výkladu i na text
zákona, který na rozdíl od německého odpůrčího zákona výslovně „splatnost“
pohledávky nevyžaduje. Požaduje toliko „vykonatelnost“.
Na rozdíl od Z. Pulkrábka je v této práci zastáván názor, že splatnost by
zásadně měla být podmínkou odporovatelnosti, a to i přesto, že o ní zákon výslovně
nehovoří. Dle autorčina názoru tato podmínka nepřímo plyne ze skutečnosti, že
pohledávka by měla být vykonatelná, a zároveň z podstaty odpůrčího práva jakožto
subsidiárního a akcesorického nástroje k uspokojení věřitelovy pohledávky. Dokud
věřitel nemá nárok na plnění (tj. dokud není jeho pohledávka splatná), není místo ani
pro právo na uspokojení.
Zároveň je však nutné si uvědomit, že tyto závěry vedou v případě opětujících
se dávek k výsledku, který je v příkrém rozporu se smyslem a účelem zákona.
Autorka se proto domnívá, že pro účely opětujících se dávek, včetně úroků
z prodlení, je podmínka „splatnosti“ naplněna, pokud se alespoň první dávka stala již
splatnou.412 Má-li tak mít například odpůrčí právo ve vztahu k pohledávkám
z výživného „vůbec nějakou praktickou cenu, musí majetkový stav povinného, který
tu byl v době, než se povinný zřekl majetkových práv a výhod, býti rozhodujícím
nejen pro určení, nýbrž též pro vydobytí i zajištění budoucího výživného, a musí tudíž
oprávněný míti i právo domáhati se odpůrčí žalobou ve lhůtách stanovených
v odpůrčím řádě soudního výroku, že může na majetek, jehož se povinný zbavil, vésti
exekuci i pro přisouzené, ale dosud nesplatné vyživovací dávky, ovšem exekuci
uhražovací teprve, jakmile vyživovací dávky dospějí (…).“413

410

Rozhodnutí OGH ze dne 7. 11. 1956, sp. zn. 1 Ob 445/56, nebo též rozhodnutí OGH ze dne
10. 11. 1982, sp. zn 1 Ob 756/82.
411
Z. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 813.
412
Ibid.
413
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. 5. 1936, sp. zn. Rv I 475/35 (Vážný 15204).
Nejvyšší soud ČSR zde sice hovoří o § 4 alimentačního zákona, domníváme se nicméně, že jeho
závěry lze z širšího úhlu pohledu vztáhnout i na vyživovací povinnost jako takovou.
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7. Skutkové podstaty odporovatelnosti (§ 590 a 591 ObčZ)
7.1 Obecně ke skutkovým podstatám
Vedle základních podmínek odporovatelnosti vymezených v § 589 ObčZ
musí dlužník svým jednáním zároveň naplnit některou ze skutkových podstat, jež
jsou vymezeny v § 590 a 591 ObčZ. V těchto pravidlech se zrcadlí ospravedlnění
institutu odporovatelnosti jako takového,414 měla by být proto v tomto směru
vykládána.
Odporovatelná totiž nejsou jakákoliv jednání dlužníka, ale pouze ta, která
učinil úmyslně (kapitola 7.2), mrhal-li svým majetkem (kapitola 7.3) anebo jednal-li
bezúplatně (kapitola 7.4). K tomu, aby byl odpor úspěšný, musí vedle naplnění
některé z podmínek zároveň věřitel dodržet lhůtu, která je u jednotlivých skutkových
podstat stanovena. Lze říci, že čím delší je lhůta pro odpor, tím bylo jednání dlužníka
závažnější, a naopak.415
Neboť je odporovatelnost institutem práva hmotného, je i lhůta pro uplatnění
odporu lhůtou hmotněprávní.416 Jde přitom o lhůtu prekluzivní (Ausschlußfrist),
jejímž uplynutím právo vznést odpor zaniká.417 V tomto ohledu se tedy český
zákonodárce neodklonil od přístupu zastávaného v německém418 a rakouském419
právu.
Vzhledem k tomu, že jde o lhůtu hmotněprávní, musí být ve lhůtě žaloba
nejen podána, zároveň musí být i doručena soudu.420 Zajímavostí je, že rakouská
judikatura a od roku 1968 v případě výhrady odporu výslovně i zákon požadují, aby
k zachování lhůty nebyla jen odpůrčí žaloba podána, ale aby žalobce v řízení

414

Viz kapitolu 2.2, dále srov. Koziol in KOZIOL, Gläubigeranfechtung. s. 11-13, obdobně též
Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 832.
415
Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 832.
416
M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 2141, Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s.
834.
417
Ibid.
418
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 7, m. č. 8.
419
Též rozhodnutí OGH ze dne 11. 7. 1972, sp. zn. 5 Ob 135/72.
420
Srov. též Řeháček a Vrba in ŘEHÁČEK, O., VRBA, M. Relativní neúčinnost právních jednání dle
nového občanského zákoníku in Právní rozhledy 21/2013, s. 747 a násl. (citováno:
ŘEHÁČEK/VRBA, Relativní neúčinnost).
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i náležitě pokračoval (Erfordernis der gehörigen Fortsetzung der Klage).421 Tento
závěr přitom plyne z analogické aplikace § 1497 ABGB na odpůrčí lhůty. Uvedené
závěry lze zřejmě přenést i do českého práva, neboť protějškem § 1497 ABGB je
§ 648 ObčZ, který se v souladu s § 654 odst. 2 ObčZ uplatní na prekluzivní lhůty
obdobně.
Odpůrčí lhůta se počítá od právního jednání, tedy v případě, že toto má svoji
„obligační“ a „věcně-právní“ složku, od nastoupení věcně-právních účinků
(například tedy od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a nikoliv od
uzavření kupní smlouvy).422

7.2 Úmyslné zkrácení (§ 590 odst. 1 ObčZ)
7.2.1 Zkracující úmysl
To, co v prvé řadě ospravedlňuje odporovatelnost právního jednání
uvedeného v odstavci prvém, je úmysl zkrátit věřitele na straně dlužníka. Jde
o podmínku, která je společná všem případům zde uvedeným.
S ohledem na účel odpůrčího práva je přitom nutné pojem „zkracující úmysl“
vykládat spíše extenzivně. Dlužník své jednání nemusí činit pouze v úmyslu zkrátit
své věřitele, postačí, že si je tohoto následku vědom (tzv. úmysl nepřímý).423
Zkrácení tak nemusí být jediným a prvořadým cílem dlužníkova jednání.424 Někdy se
zkracující úmysl označuje jako dolus pauliana425 či animus fraudandi.426 Přitom je
„lhostejno, zdali měl dlužník v úmyslu poškoditi právě věřitele odporujícího, či
věřitele jiného anebo věřitele vůbec.“427

421

Srov. § 9 odst. 1 body 1 a 2 AnfO, a dále obecně rozhodnutí OGH ze dne 22. 2. 1956, sp. zn. 3 Ob
53/56.
422
Tak již rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2000, sp. zn. 31 Cdo 619/2000, shodně též
Řeháček, Vrba in ŘEHÁČEK/VRBA, Relativní neúčinnost, s. 747 a násl., Pulkrábek in
MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 835. Jinak M. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 172
nebo Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 594: lhůty se počítají nazpět od podání žaloby.
423
Tak pro prvorepublikovou úpravu rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 4. 2. 1926, sp. zn. Rv
II 761/25 (Vážný 5732). Pro Rakousko viz rozhodnutí OGH ze dne 14. 6. 1967, sp. zn. 3 Ob 51/67 či
rozhodnutí OGH ze dne 6. 5. 1986, sp. zn. 5 Ob 506/85.
424
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 10. 4. 1930, sp. zn. Rv II 345/29 (Vážný 9813).
425
Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 171.
426
HEYROVSKÝ, Římské právo, s. 801.
427
Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 595. Obdobně pro rakouskou právní úpravu srov. např. rozhodnutí
OGH ze dne 14. 6. 1967, sp. zn. 3 Ob 51/67, a pro německé odpůrčí právo rozhodnutí BGH ze dne
28. 9. 1964, sp. zn. VIII ZR 21/61.
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Lze se shodnout s pojetím zastávaným v rakouské právní doktríně
a judikatuře, podle kterého postačuje, je-li věřitel alespoň „smířen“ s tím, že právním
jednáním bude „uspokojení věřitelů (byť i budoucích) zmařeno, ztíženo anebo
(pouze) opožděno.“428
Pokud jde o dobu, kdy musí být dlužníkův úmysl dán, je jím okamžik
právního jednání dlužníka.429 Je však otázkou, zda se musí vztahovat k obligační či
dispoziční fázi, nespadají-li v jedno.430 V tomto ohledu není ani ve srovnávaných
právních řádech otázka řešena jednotně.
V rakouském odpůrčím právu není stanovisko jednoznačné, nicméně
rozhodnutí rakouského OGH i tamní nauka většinově zastávají názor, že klíčové by
mělo

být

obligačně-právní

jednání

dlužníka

(tj.

uzavření

smlouvy

–

Verpflichtungsgeschäft).431
Naproti tomu v Německu je rozhodující okamžik, kdy nastoupí účinky
právního jednání.432 To je však zřejmě dáno tím, že zákon výslovně upravuje
okamžik, k němuž je právní jednání provedeno (Zeitpunkt der Vornahme einer
Rechtshandlung – srov. § 8 AnfG a § 140 dInsO).433
V této práci se autorka kloní k závěru, že rozhodujícím okamžikem pro
zjišťování a posuzování dlužníkova úmyslu by mělo být samotné obligačně-právní
jednání, tj. uzavření smlouvy. Případné dodatečné objevení úmyslu na straně
dlužníka poté, co již uzavřel smlouvu, by nemělo mít mimo insolvenční řízení
na odporovatelnost vliv.434 V takovém případě je totiž věřitel, který s dlužníkem
uzavřel potenciálně odporovatelnou smlouvu, hoden ochrany stejně jako věřitel,
který by teoreticky mohl tomuto právnímu jednání odporovat, neboť i jemu vznikla
428

„(…) die Befriedigung einzelner (auch künftiger) Glübiger vereitelt, erschwert oder (bloß)
verzörgert (…)“ – viz WIDHALM-BUDAK, Anfechtungsrecht, s. 33.
429
WIDHALM-BUDAK, Anfechtungsrecht, s. 34.
430
K problematice srov. kapitolu 6.2.3.
431
Rozhodnutí OGH ze dne 22. 11. 1995, sp. zn. 1 Ob 521/95 či Feil in FEIL, KO, s. 278-279. Jinak
ale rozhodnutí OGH ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 10 Ob 6/06i: „Nach seinen Rechtsausführungen
komme es nach herrschender Lehre und Rechtsprechung für das Vorliegen der subjektiven
Anfechtungsvoraussetzungen auf den Zeitpunkt der „Rechtshandlung" (= angefochtene Zahlung vom
22. 1. 2003) an. „Vorgenommen" sei eine Rechtshandlung, wenn sie ihre Wirkungen äußere, also
„perfekt" sei.“
432
Pro Anfechtungsgesetz srov. KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 3, m. č. 43, pro Insolvenzordnung
viz Häsemeyer in HÄSEMEYER, Insolvenzrecht, s. 461.
433
Ust. § 8 odst. 1 AnfG: „Eine Rechtshandlung gilt als in dem Zeitpunkt vorgenommen, in dem ihre
rechtlichen Wirkungen eintreten.“
434
Shodně Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 833 či PETROV/VÝTISK/BERAN,
Komentář, s. 631.
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neodporovatelně pohledávka za dlužníkem. Tento postoj zároveň vychází z přístupu,
který byl v předkládané práci zvolen ve vztahu k jednotě, resp. oddělitelnosti
obligační a dispoziční fáze právního jednání. Zároveň z něj plyne, že případná ztráta
úmyslu v mezidobí by neměla mít na odporovatelnost právního jednání vliv.435

7.2.2 Byl-li úmysl druhé straně znám (§ 590 odst. 1 písm. a) ObčZ)
Nejzávažnějším případem odporovatelného právního jednání je situace, kdy
dlužník jedná s úmyslem zkrátit své věřitele, a ten je druhé straně znám. I z tohoto
důvodu zákon pro uvedenou skutkovou podstatu stanoví nejdelší lhůtu v délce pěti
let. Zajímavé je, že se zákonodárce vrátil ke znění, které obsahoval střední občanský
zákoník (§ 47 bod 1), a nikoliv ke znění, které je standardní v Rakousku a Německu
a vyskytovalo se i v odpůrčích řádech před rokem 1950. Tyto předpisy totiž počítají
s odpůrčí lhůtou v délce 10 let. V českém předpise byl zřejmě kladen větší důraz
na posílení právní jistoty.
Základem této skutkové podstaty je okolnost, že osoba, s níž dlužník jednal,
o úmyslu věřitele skutečně věděla.436 Postačí přitom prosté vědomí, úmysl na straně
odpůrce se zde nevyžaduje.437 Ačkoliv o složité procesní situaci věřitele, na jehož
bedrech leží, aby vědomost odpůrce o úmyslu dlužníka prokázal, nemůže být
pochyb, autorka se neztotožňuje s myšlenkou Z. Pulkrábka, podle kterého by se
vědomost měla týkat zkrácení majetku, nikoliv úmyslu dlužníka;438 nedomnívá se, že
k tomuto výkladu zákon dává prostor. Ustanovení bylo převzato s drobnými
změnami z odpůrčího řádu z roku 1931 – a i ten podle převažující doktríny
požadoval vědomost o úmyslu dlužníka. Totéž ostatně platí i v rakouské právní
úpravě, jejíž ustanovení bylo pro odpůrčí řád vzorem,439 a konečně již i v právu
římském jakožto kolébce odpůrčího práva vůbec.440
Zároveň podle autorčina názoru uvedený výklad neodpovídá smyslu
§ 590 odst. 1, kterým je „trestat“ třetí osoby, které věděly anebo alespoň měly vědět
435

Jinak v Německu, kde se požaduje, aby úmysl trval – pokud se však již jednou vyskytl, platí
domněnka, že trval i v době dispozičního jednání – KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 3, m. č. 44.
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M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 2141, M. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s.
172 nebo též J. Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 594.
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ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 172.
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Z. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 836, odkazuje na názor vyjádřený Řeháčkem a
Vrbou in ŘEHÁČEK, VRBA, Relativní neúčinnost, s. 750.
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o tom, že dlužník úmyslně zkracuje své věřitele. Jde o případy, kdy osoby poskytly
dlužníkovi za jeho plnění (zpravidla ekvivalentní) protiplnění – jinak by se
§ 590 odst. 1 ObčZ nijak neodlišil od případů mrhání majetkem a bezúplatného
jednání. Tyto osoby tak přímo netěží ze zcizování dlužníkova majetku. Vzhledem
k tomu, že mimo insolvenční řízení neplatí pravidlo o rovnosti věřitelů, může jedině
vědomost (zaviněná nevědomost) odpůrce o zkracujícím úmyslu dlužníka
ospravedlnit, že riziko nesolventnosti dlužníka se z věřitele přesune na odpůrce.
Jedině takovéto jednání je totiž nepoctivé a nezaslouží si právní ochranu. Naproti
tomu jednání odpůrce, který ví, že dlužník potenciálně může zkracovat své věřitele,
aniž k tomu má úmysl nebo aniž je či má být úmysl pro odpůrci seznatelný, dle
autorčina názoru nemůže odpůrčí právo v případě § 590 odst. 1 ObčZ odůvodnit.
Jediné, co by zákonodárce mohl k usnadnění pozice věřitele učinit, by bylo
zákonné přenesení důkazního břemene. Právě z důvodu ulehčení důkazní pozice
věřitele byla v Německu do zákona zakotvena domněnka, podle níž věděl-li odpůrce
o hrozící platební neschopnosti dlužníka a zároveň že jednání poškozovalo věřitele
(tj. tyto věřitele zkracovalo), vědomost o dlužníkově úmyslu na straně odpůrce se
předpokládá.441 V tomto ohledu je proto nanejvýš možné konstatovat, že tvůrci
občanského zákoníku zde bohužel nevyužili příležitost a neinspirovali se odpůrčím
právem v Německu, které na sklonku 20. století prošlo zásadní modernizací.442
Určujícím časovým okamžikem pro vědomost by měl být okamžik právního
jednání; v případě, že se toto rozpadá do obligační a dispoziční fáze, jeho obligační
část.443

7.2.3 Musel-li být úmysl druhé straně znám (§ 590 odst. 1 písm. b) ObčZ)
I druhý případ odporovatelného právního jednání, které dlužník učinil
v úmyslu zkrátit své věřitele, je postaven na znalosti tohoto úmyslu na straně
odpůrce. V případě § 590 odst. 1 písm. b) ObčZ se však již nevyžaduje skutečná
vědomost, postačí, že odpůrce tento úmysl znát měl.
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Viz § 3 odst. 1 AnfG: „Diese Kenntnis wird vermutet, wenn der andere Teil wußte, daß die
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und daß die Handlung die Gläubiger benachteiligte.“
442
Blíže k tomu kapitolu 4.3.1.
443
Srov. odůvodnění k rozhodnému okamžiku pro zkracující úmysl v kapitole 7.2.1.
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Jedná se o odpovědnost za zaviněnou neznalost.444 Úmysl dlužníka zkrátit své
věřitele byl v tomto případě evidentní, nicméně odpůrce o něm ze své viny
nevěděl.445 Vypůjčíme-li si ustálenou rozhodovací praxi OGH: zaviněná nevědomost
odpůrce o úmyslu dlužníka je dána, „jestliže odpůrci byly známy nebo při náležité
péči známy být měly dostatečně podezřelé okolnosti, které odůvodňují závěr, že
dlužník jednal v úmyslu zkrátit své věřitele.“446 Přitom k prokázání této okolnosti
ze strany věřitele „postačí, bude-li tvrdit a prokáže-li, že druhá strana musela v době
právního úkonu vědět, že dlužník má alespoň jednu nesplacenou pohledávku a že
dlužník vůči ní učinil právní úkon v úmyslu zmařit její uspokojení“.447
Zkracující úmysl musel být odpůrci znám tehdy, „jestliže neznalost odpůrce
se zakládá na nedodržení náležité péče. Přitom stačí nevědomá nedbalost [leichte
Fahrlässigket].“448
Vzhledem k tomu, že v tomto případě je z hlediska poctivosti zásah
do věřitelova práva na uspokojení menší, dává zákon věřiteli lhůtu kratší, v délce
dvou let (obdobně § 2 bod 2 OdpŘ 1931, § 47 bod 2 ObčZ 1950 či § 2 bod 2 AnfO).
Zajímavější je otázka, jak vykládat znění zákona, podle něhož v případě
písmene b) musí dlužník zároveň „zkrátil své věřitele“. Tato podmínka je totiž
zmíněna pouze u písmene b) a písmene c), nikoliv u písmene a) ustanovení
§ 590 odst. 1 (k § 590 odst. 1 bod 3 písm. c) viz další kapitolu).
Jde o tradiční textaci, která je našemu odpůrčímu právu známá již od dob
odpůrčích řádů, vyskytovala se tedy jak v odpůrčím řádu z roku 1931, tak
ve středním občanském zákoníku. Proč by ale zákonodárce požadoval zkrácení jen
u případů § 590 odst. 1 písm. b) a c), je-li zkrácení již objektivní podmínkou
odporovatelnosti?449 Vysvětlení této „duplicity“ se nabízí jediné. V odpůrčích řádech
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Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 596, WIDHALM-BUDAK, Anfechtungsrecht, s. 35.
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1625/2016.
448
Viz rozhodnutí OGH ze dne 28. 9. 2000, sp. zn. 8 Ob 37/00z: „Eine Benachteiligungsabsicht bzw
Zahlungsunfähigkeit des späteren Gemeinschuldners müsste dann bekannt gewesen sein, wenn die
Unkenntnis des Anfechtungsgegners auf einer Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt beruhte. Es
genügt dabei leichte Fahrlässigkeit des Anfechtungsgegners.“
449
Srov. kapitolu 6.3.
445

89

z let 1914 i 1931, stejně jako v odpůrčím řádu rakouském, zákonodárce toto odlišení
do zákona umístil záměrně. V té době (a v Rakousku dodnes) totiž znělo základní
ustanovení odporovatelnosti jinak, hovořilo se o „právních jednáních, která se týkají
dlužníkova majetku“450 a dále o tom, že k odporu byl oprávněn věřitel tehdy,
„nebyl-li exekucí na jmění dlužníkovo plně uspokojen nebo lze-li předpokládati, že by
úplného uspokojení nedošel.“451 O žádném krácení zde nebyla zmínka. Z toho
zároveň vyplýval většinový názor, podle něhož v případech § 2 bodu 2 a 3 OdpŘ
1931, které výslovně hovořily o „zkrácení“, bylo na rozdíl od případu § 2 bodu 1
OdpŘ 1931 nutné, aby byl věřitel dlužníkovým jednáním skutečně poškozen.452
Naproti tomu v případě úmyslu, o němž odpůrce věděl, se toto skutečné zkrácení
nevyžadovalo: „Materiálie k cís. nař. č. 337/14 (…) konstatují, že se nikterak
nevyhledává, aby úmysl kridatářův způsobit věřitelům újmu byl doprovázen
výsledkem (srov. k tomu text č. 1 a 2 § 30 konk.ř.).“453 Stejný názor zastává dodnes
většinové stanovisko rakouské nauky a judikatura OGH v rakouském odpůrčím
právu.454
Naproti tomu v německém odpůrčím zákoně je zkrácení součástí základního
ustanovení odporovatelnosti (§ 1 odst. 1 AnfG).455 Tam, kde následně zákon zmiňuje
zkrácení znovu, hovoří o „přímém zkrácení“ (unmittelbar benachteiligt). V případě
odporu mimo insolvenci dlužníka jde o situaci úmyslného zkrácení, jedná-li dlužník
s osobou blízkou (obdoba našeho § 590 odst. 1 písm. c) ObčZ).456 V těchto případech
se pak nevyžaduje jakékoliv zkrácení, ale přímé zkrácení457 věřitele.458
Vzhledem k tomu, že zkrácení je již podmínkou naplnění obecného pravidla
§ 589 ObčZ, výklad zaujímaný prvorepublikovou doktrínou a v dnešním rakouském
odpůrčím právu nemůže obstát. Nabízí se proto pouze dva způsoby interpretace. Buď
na podmínku „skutečného zkrácení“ vymezenou v § 590 odst. 1 písm. b) a c) ObčZ
450
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bude nahlíženo jako na obsoletní – tj. nebude se k ní nijak přihlížet.459 V tomto pojetí
je převzetí § 2 OdpŘ 1931 v nezměněné podobě nepozorností zákonodárce, který si
neuvědomil, že změnou koncepce úvodního ustanovení již tato podmínka pozbyla
smyslu. Dlužno podotknout, že této chyby se dopustil již střední občanský
zákoník.460
Alternativně lze ve výslovném zakotvení podmínky vidět požadavek na přímé
zkrácení tak, jak jej zná německé odpůrčí právo. Zatímco tedy u písmene a) může
dojít k naplnění odporovatelnosti i tzv. nepřímým zkrácením (tj. i ekvivalentním
právním jednáním), u písmen b) a c) se vyžaduje, aby ke zkrácení došlo již
samotným odporovatelným právním jednáním.
Jakkoliv se autorka této práce domnívá, že o záměr zákonodárce nešlo, tj. že
ve skutečnosti šlo pouze o nepřesné převzetí právní úpravy prvorepublikové,
druhému výkladu to nijak nebrání. Tomuto výkladu zároveň neodporuje ani
teleologický výklad právní normy. Úmyslné jednání dlužníka, jestliže o dlužníkově
zkracujícím úmyslu druhá strana věděla, je závažnější, a je proto na místě jej
postihovat v širší formě (tj. jak přímá, tak nepřímá zkrácení), naproti tomu tam, kde
o tomto úmyslu strana jen musela vědět (avšak nevěděla) se postihuje jen zkrácení
přímé.

7.2.4 Jedná-li dlužník s osobou blízkou (§ 590 odst. 1 písm. c) ObčZ)
Poslední ze skutkových podstat, které jsou odvozeny od zkracujícího úmyslu
dlužníka, je § 590 odst. 1 písm. c) ObčZ. Dopadá na případy, kdy dlužník jedná
s osobou blízkou; jinak se ustanovení od předchozích dvou situací příliš neliší. Jedná
se o standartní ustanovení, které je v podobné formě tradičně zakotveno rovněž
ve srovnávaných právních řádech; s ohledem na vývoj společnosti došlo pouze
k drobným úpravám při definici osoby blízké.461
Stejně jako u písmene b) se zde opět vyžaduje zkrácení,462 a dále to, že blízká
osoba o úmyslu dlužníka věděla anebo musela vědět. V těchto otázkách odkazujeme
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Tak Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 834.
Srov. § 46 a § 47 ObčZ 1950.
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Viz § 2 bod 3 AnfO a § 3 odst. 4 AnfG. Jinak § 2 bod 3 OdpŘ 1931. K vývoji srov. též kapitoly
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na předchozí výklad. Od prvních dvou případů se písmeno c) odlišuje pouze ve dvou
ohledech. Základním rozdílem je skutečnost, že dlužník jedná s osobou blízkou
(familia suspecta)463 nebo v její prospěch.
Původní text § 42a odst. 2 ObčZ 1964 obsahoval v souvislosti s osobami
blízkými odkaz na § 116 a 117 ObčZ 1964. Uvedená ustanovení vymezovala osoby
blízké spíše úzce; nezahrnovala mezi ně například právnické osoby. Nejvyšší soud
však vzdor dikci zákona opakovaně uzavřel, že osobou blízkou ve smyslu
§ 42a ObčZ může být i právnická osoba je-li dlužník jejím statutárním orgánem
(členem statutárního orgánu), jakož i tehdy, „je-li dlužník společníkem, členem nebo
zaměstnancem této právnické osoby (popřípadě má-li k ní jiný obdobný vztah)
a současně, kdyby důvodně pociťoval újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako
újmu vlastní.“464 Tento závěr byl ze strany části teorie přijímán s rozpaky.465
Otázky o rozsahu pojmu „osoba blízká“ však přijetím nového občanského
zákoníku vzaly za své. Zákon obsahuje nově výslovně, že osobami blízkými nemusí
být jen osoby fyzické, ale též osoby právnické – uplatní se totiž § 22 ObčZ.466
Druhým zásadním rozdílem je obrácení důkazního břemene. Není to totiž
věřitel, ale odpůrce jakožto osoba blízká, která v řízení musí „tvrdit (a prokazovat)
(…) to, že nevěděla a ani nemohla vědět o okolnostech, z nichž bylo zjištěno, že
dlužník učinil právní úkon v úmyslu zkrátit své věřitele (…)“.467 V tom se zrcadlí
domněnka či spíše empirické poznání, že jedná-li dlužník s osobou blízkou v situaci,
kdy jeho majetková situace je špatná, jedná s úmyslem uklidit svůj majetek před
dosahem věřitelů. Dlužník tak s ohledem na blízké hospodářské a osobní vztahy
může s osobou blízkou snáze věřitelům škodit.468 Dalším, neméně důležitým
důvodem pro znevýhodněné postavení osob blízkých v odpůrčím právu je jejich lepší
informovanost o majetkových poměrech dlužníka.469
V této souvislosti zůstává k vyřešení otázka, která úzce souvisí právě
s důkazním břemenem. Prosadí se i po přijetí nové právní úpravy závěry rozhodovací
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praxe soudů, které souvisely s dikcí § 42a odst. 2 in fine ObčZ 1964? Zákon tehdy
výslovně požadoval, aby osoba blízká při zjišťování úmyslu dlužníka vyvinula
tzv. náležitou pečlivost. V tomto ohledu lze citovat z konstantní judikatury
Nejvyššího soudu: „Úspěšná obrana osoby blízké dlužníku (…) spočívá nejen
v tvrzení, že o úmyslu dlužníka zkrátit odporovaným úkonem věřitele nevěděla a ani
nemohla vědět, ale také, a to zejména, [že o tom nevěděla,] přestože vyvinula
pečlivost k poznání tohoto úmyslu a šlo o pečlivost náležitou.“470 Vynaložení náležité
pečlivosti přitom přepokládá, „že osoba dlužníkovi blízká vykonala s ohledem
na okolnosti případu a s přihlédnutím k obsahu právního úkonu dlužníka takovou
činnost (aktivitu), aby úmysl dlužníka zkrátit věřitele, který tu v době odporovaného
právního úkonu objektivně vzato musel být, z jejích výsledků poznala (tj. aby se
o tomto úmyslu dozvěděla).“471 Tato „pátrací povinnost“ se přitom skutečně vztahuje
jen k úmyslu dlužníka a „[v]ynaložení náležité pečlivosti k poznání úmyslu zkrátit
věřitele neznamená, že by osoba dlužníkovi blízká měla „sama aktivně pátrat
po závazcích“ dlužníka.“472
In concreto například Nejvyšší soud uzavřel, že „nepostačuje, aby osoba
blízká odvrátila odporovatelnost právnímu úkonu tím, že se dlužníka zeptala
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zda nemá dluhy“.473 Přitom soud musí
zkoumat reálné možnosti, jaké osoba blízká při zjišťování zkracujícího úmyslu měla.
Občanský zákoník však nyní povinnost náležité péče výslovně nezmiňuje, je
proto otázkou, zda je možné na požadavcích Nejvyššího soudu setrvat. Například
M. Lebeda se k této otázce vyslovuje kladně, přičemž podle jeho názoru obstojí
judikatura Nejvyššího soudu i po rekodifikaci.474 Naproti tomu L. Tichý se domnívá,
že standard vědomosti osoby blízké se s přijetím nového občanského zákoníku o tuto
„náležitou pečlivost“ snižuje.475
Na tomto místě je nutné poukázat na ustálenou rozhodovací činnost
rakouského OGH, který i přes chybějící dikci zákona požaduje, aby v konkrétních
případech osoba dlužníkovi blízká vyvinula určitou aktivitu při zjišťování okolností
470

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1343/2004.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 864/2000.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3627/2013.
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Nejvyšší soud zde odkazoval na závěry odvolacího soudu, s nimiž se v zásadě ztotožnil: viz
rozsudek ze dne 4. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1351/2016.
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M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 2142.
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L. Tichý in ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s. 1502.
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právního

jednání

(osoba
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Nachforschungspflicht).

blízká

má

tzv.

investigativní

povinnosti

–

To, zda má osoba blízká tuto investigativní povinnost

a jaký je její rozsah, záleží přitom na konkrétních okolnostech případu.477
Tyto závěry rakouské judikatury jsou dle našeho názoru přenositelné
i do podmínek české právní úpravy. Ačkoliv tedy náležitá péče není podmínkou,
kterou by zákon výslovně stanovil, bude možné a vhodné po osobě blízké ad hoc
vyžadovat, aby ve vztahu ke zjišťování zkracujícího úmyslu dlužníka vyvinula
určitou investigativní činnost, jež může spočívat třeba jen v pouhém položení otázky
k upřesnění informací. Tato investigativní povinnost by měla být od osoby blízké
vyžadována vždy, budou-li to odůvodňovat konkrétní okolnosti (např. bude-li
na dlužníka vedena exekuce a osoba blízká o tom bude vědět).

7.3 Mrhání majetkem (§ 590 odst. 2 ObčZ)
Poslední relativně samostatnou skutkovou podstatou, která je v § 590 ObčZ
zmíněna, je mrhání majetkem. Ve srovnání s § 42a ObčZ 1964 jde o novinku; přesto
není naší historii odpůrčího práva neznámá. Mrhání majetkem bylo obsaženo jak
v odpůrčích řádech z let 1914 a 1931, tak ve středním občanském zákoníku,478
a dodnes jej zná právo rakouské (§ 2 odst. 4 AnfO). Naproti tomu v německé úpravě
ustanovení schází. V této souvislosti lze vyslovit jistou pochybnost nad zařazením
ustanovení pod úmyslná jednání dlužníka. Skutková podstata mrhání majetkem je
relativně samostatná, a zasloužila by si proto umístění ve zvláštním ustanovení.479
Odpůrčí právo se zde nezakládá na úmyslu dlužníka, ale na jeho
lehkovážnosti (Leichtsinnigkeit des Schuldners),480 která musí být vzhledem
k mrhání majetkem známa i odpůrci. Přesto jde o ospravedlnění spíše chatrné.
Nikomu nelze klást za vinu, že uzavírá pro něj výhodný obchod. I proto je lhůta pro
tuto skutkovou podstatu nejkratší, jednoletá.481
Pokud jde o výklad pojmu „mrhání majetkem“ (Vermögensverschleuderung),
lze se bez větších obtíží inspirovat v závěrech prvorepublikové doktríny, resp.
476

Rozhodnutí OGH ze dne 12. 2. 1998, sp. zn. 6 Ob 23/98w.
Rozhodnutí OGH ze dne 15. 7. 1999, sp. zn. 6 Ob 153/99i.
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současné praxe rakouské. Mrhání majetkem je tak dáno, jestliže dlužník zcizuje svůj
majetek za úplatu, která neodpovídá jeho hodnotě, a tento rozdíl je přitom
nápadný.482 Musí zde být tedy značný nepoměr mezi plněním a obdrženým
protiplněním (= objektivní kritérium).483 V souladu se srovnávanými právními řády
je přitom dle našeho názoru na místě vyžadovat, aby tento nepoměr plynul
z lehkovážnosti dlužníka – tj. že dlužník lehkovážně nebal skutečné ceny majetku.484
Je tedy nutné, aby dlužník lehkovážně zcizoval své věci pod cenou.485
Z povahy věci přitom plyne, že stranou jednání musí být pouze dlužník;
nestačí, když se jednání týká dlužníkova majetku.486
Další podmínkou, která musí být naplněna, je vědomost či zaviněná
nevědomost o tom, že šlo o mrhání majetkem. Postačí opět pouze nevědomá
nedbalost.487 Odpůrce tak musel z okolností poznat, že dlužník prodává své věci pod
cenou – například tehdy, jestliže dlužník podstupuje velmi rizikové transakce488
anebo když mu nezáleží na výši protihodnoty.489
Poslední z otázek, která může být spornou, je rozsah dopadu právní úpravy.
Zákon výslovně zmiňuje jen smlouvy kupní a směnné. Někteří autoři však navrhují
analogickou aplikaci i na jiné smluvní typy.490 Vzhledem k pochybnostem ohledně
ospravedlnění tohoto případu odporovatelnosti je dle názoru zastávaného v této práci
nutné uzavřít, že § 590 odst. 2 ObčZ se uplatní jen a pouze na smlouvy v tomto
ustanovení uvedené, a nelze jej tak analogicky vztáhnout na jiné smluvní typy.491
V této souvislosti stojí za zmínku, že občanský zákoník ve shodě se středním
občanským zákoníkem nepřevzal ustanovení odpůrčích a konkursních řádů, která
z možnosti odporování pro mrhání majetkem vyjímala drobné prodeje živnostníků –
ta odporu podléhala pouze při úmyslném zkrácení věřitelů (§ 6 OdpŘ 1931, shodně
dodnes § 5 rak. AnfO). Podle občanského zákoníku však odpor proti těmto
obchodům není vyloučen.
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7.4 Bezúplatné právní jednání (§ 591 ObčZ)
7.4.1 Bezúplatnost
Bezúplatná jednání obecně požívají nižší ochrany,492 proto se nelze divit, že
jsou druhou velkou skupinou odporovatelných právních jednání. Zájem na ochraně
věřitele, který dlužníkovi poskytl anebo má poskytnout nějaké plnění, zde přitom
převažuje nad zájmem odpůrce, který něco získal od dlužníka bezúplatně. Přesto
v těchto případech odpůrce zpravidla jedná v dobré víře, proto mu nelze ochranu
upřít zcela – to zohledňuje i občanský zákoník v § 595 odst. 3 ObčZ (blíže viz
kapitolu 9.2.3).
Účel ustanovení si vyžaduje, aby byl pojem bezúplatnost vykládán
extenzivně.493 Za bezúplatné jednání je nutné považovat jakékoliv jednání, při němž
dlužník učinil majetkovou oběť, aniž by za to obdržel skutečnou/odpovídající
protihodnotu.494 To, zda šlo o odpovídající hodnotu, je primárně nutné posuzovat
ekonomicky.495 Přesto ve chvíli, kdy dlužník splní svůj dluh vůči odpůrci
a nedostane za něj protihodnotu, která byla smluvena, nezakládá již tato skutečnost
věřiteli právo jednání odporovat.496
Je zároveň nutné si uvědomit, že „bezúplatnost“ nerovná se „darování“,497 při
výkladu pojmu tak není relevantní pouze úprava smluvního práva.498 Bezúplatné
jednání může mít podobu darování, či jakéhokoliv jiného aktivního jednání, jako je
pronájem věci bez dostatečné protihodnoty, vzdání se práva, zřízení zástavního
práva, poskytnutí prací a výkonů bez nároku na honorář apod. Stejně tak může
bezúplatné jednání spočívat v opomenutí (viz § 592 ObčZ) - tedy např. strpění
výkonu rozhodnutí, opomenutí uplatnit námitku promlčení, opomenutí procesní
obrany apod.499
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Viz kapitolu 2.2. Shodně též Koziol in KOZIOL, Gläubigeranfechtung, s. 11-12.
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494
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též rozhodnutí OGH ze dne 23. 2. 1983, sp. zn. 1 Ob 785/82.
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Vzhledem k extenzivnímu výkladu § 591 ObčZ se za bezúplatná tradičně
považují i jednání smíšená (negotium mixtum cum donatione).500 V tomto ohledu lze
navázat na to, k čemu dospěly srovnávané odpůrčí řády. Nejprve je na místě
posoudit, zda je možné úplatnou a bezúplatnou část oddělit. Pokud ano, je možné
odporovat jen bezúplatné části právního jednání.501 Pokud nikoliv, měl by být dle
názoru autorky směrodatný celkový účel obchodu (Hauptzweck des Geschäfts).502
Rozhodujícím okamžikem pro posuzování bezúplatnosti je okamžik právního
jednání.503

7.4.2 Subjektivní podmínky odporovatelnosti?
Ustanovení § 590 odst. 1 ObčZ na straně dlužníka vyžaduje úmysl (animo
fraudandi) a na straně odpůrce alespoň zaviněnou nevědomost o tomto úmyslu
(conscientiam fraudis), ustanovení § 590 odst. 2 ObčZ již subjektivní stránku
výslovně nevyžaduje, vychází nicméně z toho, že dlužník jedná přinejmenším
lehkovážně a odpůrce o tom, že dochází k mrhání majetkem ví anebo musí vědět.
Naproti tomu § 591 ObčZ hovoří pouze o tom, že došlo k bezúplatnému právnímu
jednání a že se věřitel neúčinnosti dovolá ve dvou letech od tohoto jednání. Otázkou
proto zůstává, zda se má bezúplatnost posuzovat čistě objektivně, jak naznačuje
zákon, anebo zda musí být na straně dlužníka a odpůrce alespoň nějaký volní či
vědomostní element.
V německé doktríně i judikatuře BGH se ustálil názor, že primárním
kritériem pro posuzování bezúplatnosti je hledisko objektivní.504 Přesto může mít
hledisko subjektivní určitou relevanci, a to v případech, kdy dlužník za své plnění
určitou hodnotu obdržel.505 V takovém případě je to totiž právě vůle jednajících
stran, která může pomoci určit, zda protiplnění bylo či nebylo míněno jako skutečná
protihodnota.
500
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Rakouská právní nauka i praxe vychází z přístupu, podle něhož musí být pro
bezúplatnost naplněno jak hledisko objektivní, tj. že odpůrce za své plnění neobdržel
protihodnotu (objektiver Maßstab), tak hledisko subjektivní na straně dlužníka –
tj. že dlužník zároveň měl vůli dobrovolně majetkovou oběť učinit (subjektiver
Maßstab).506 K tomu OGH uvádí, že vůle stran nemůže při posuzování bezúplatnosti
zůstat stranou.507 V tomto ohledu je vůle stran určující pro posouzení, zda něco bylo
míněno jako protihodnota. Naproti tomu pro to, zda takovéto protiplnění chybí, je
rozhodující objektivní skutkový stav.508 Bezúplatné protiplnění je bezúplatným
pouze tehdy, když účelem plnění byla „štědrost“ (Freigebigkeit) – tj. že
za poskytnuté „plnění“ dlužník protiplnění neočekává.509
Dlouho neřešená byla otázka, zda u nabyvatele musela být přítomna
„vědomost“ o tom, že dlužník má v úmyslu učinit něco bezúplatně. Ustanovení
§ 3 AnfO (shodně jako § 591 ObčZ) žádnou subjektivní podmínku, na rozdíl
od skutkové podstaty mrhání majetkem, v tomto ohledu nestanoví. Nejprve se
prosadil názor, že přinejmenším u smíšených obchodů je nutné, aby pro odpůrce byla
částečná

bezúplatnost

rozpoznatelná

(tzv.

„Schenkungsbewusstsein“).510

Rozhodovací praxe OGH511 pak v poslední dekádě konečně vyslyšela dlouholeté
volání právní nauky512 a podobný přístup v některých svých rozhodnutích rozšířila
i na bezúplatná plnění jako taková. Vyžaduje se proto, aby odpůrci byla bezúplatnost,
resp. vůle dlužníka činit něco bezúplatně, seznatelná (Erkennbarkeit der
Unentgeltlichkeit/Freigebigkeit).
V dosavadní literatuře k § 591 ObčZ se vyskytují spíše názory, které
upřednostňují objektivní hledisko posuzování bezúplatnosti, aniž by byl vyžadován
subjektivní element – zmínit lze Z. Pulkrábka, L. Tichého513 či M. Zuklínovou514
506
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anebo pro insolvenční právo zřejmě i L. Müllerovou515. Opačné názory jsou
výjimkou.516
V této práci se autorka kloní k závěru, že primárním hlediskem by skutečně
mělo být, jak se jednání projevuje v majetkové sféře dlužníka, tj. zdali za něj dlužník
obdržel odpovídající protihodnotu. Přesto by dle jejího názoru měly být
zohledňovány i jiné okolnosti517 jako vůle stran, a to přinejmenším tehdy, jsou-li
o\bezúplatnosti pochybnosti. Je pravdou, že právní řád bezúplatným právním
jednáním poskytuje menší ochranu – to ostatně stojí za myšlenkou § 591 ObčZ. Toto
ospravedlnění však bezpochyby platí jen pro skutečně bezúplatná jednání, tj. ta,
za něž podle vůle stran dlužník neměl obdržet žádnou anebo minimální protihodnotu.
Není přitom rozhodné, zda na tom byl ze strany obou stran konsenzus.518 Důležité je,
že na straně dlužníka tato vůle „štědrosti“ či „bezúplatnosti“ existovala a zároveň
odpůrci mohla být dlužníkova vůle alespoň „seznatelná“ (tj. z objektivních okolností
musel odpůrce poznat, že dlužník činí úkon bez toho, aniž by za něj vyžadoval
odpovídající protiplnění). Jen v takovém případě totiž může zájem na ochraně
věřitele převážit nad zájmem dobrověrného odpůrce.
Pokud dlužník naopak nevynaložil plnění, aniž by za to chtěl protihodnotu,
jeho jednání se však z pohledu věřitele jako bezúplatné jeví (např. proto, že dlužník
měl protihodnotu obdržet, odpůrce ji však doposud neposkytl), není dle našeho
názoru pro § 591 ObčZ místo.
K vůli stran by měl pak soudce přihlížet vždy, když dlužník za své plnění
určitou protihodnotu obdržel – bez posouzení vůle stran lze totiž jen stěží zjistit, zda
šlo o skutečnou protihodnotu či jen o jakousi symbolickou laskavost, která nemá
k poskytnutému plnění žádný vztah.
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sjednanou (vyjádřitelný např. v procentech) a rozdíl obou cen (představující konkrétní částku)], nelze
pominout ani dopad sporného právního úkonu (zde kupní smlouvy) do majetkové sféry dlužníka z
hlediska možnosti věřitelů (rozuměj věřitelů, jimž k datu nabytí účinků sporného právního úkonu
dlužníka svědčila pohledávka za dlužníkem) dosáhnout vůči dlužníku úhrady pohledávek (a schopnosti
dlužníka tyto pohledávky zaplatit), ani důvody, pro které dlužník sporný právní úkon učinil (např.
snaha získat peněžní prostředky k úhradě již splatných pohledávek věřitelů), respektive další
okolnosti, za nichž dlužník dotčený právní úkon učinil.
518
Rozhodnutí OGH ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 3 Ob 240/09d.
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7.4.3 Výjimky z odporovatelnosti
Z respektu k zásadám, na nichž je občanský zákoník založen, obsahuje zákon
výjimky, při nichž nelze odporovat ani bezúplatnému jednání. Projevují se v nich
zejména principy poctivosti a dobré víry v objektivním smyslu a dále další zásady či
spíše hodnoty vymezené zejména v § 3 ObčZ.
Výjimky je s ohledem na účel odporovatelnosti, kterým je ochrana věřitele,
nutné vykládat spíše restriktivně. Zejména je potřeba zajistit, aby dlužník výjimek
nevyužíval k obcházení zákona.
V prvé řadě nelze odporovat bezúplatným jednáním, jimiž plní dlužník
povinnost uloženou mu zákonem (§ 591 písm. a) ObčZ). Civilní kodex míří primárně
na výživné či jiné povinnosti, jejichž plnění ukládá odpůrci zákon.519 Vždy je
nicméně nutné hledět na přiměřenost poskytovaného plnění nebo to, zdali jej dlužník
nečiní třeba předčasně.520
I u obvyklých příležitostných darů bude důležitým hlediskem přiměřenost,
která by se měla zkoumat z pohledu dárce a obdarovaného.521 Půjde typicky o dary
k Vánocům, k narozeninám, k výročí svatby apod.522
Přiměřenost je výslovně zmíněna v případě § 591 písm. c) ObčZ, jenž
pamatuje na věnování na veřejně-prospěšný účel. V podstatě se jedná o příspěvek
určený na charitativní účely. Opět musí být příspěvek přiměřený, a to jak z hlediska
četnosti, tak i jeho výše. Přiměřenost je nutné poměřovat také prizmatem
dlužníkových závazků.523
V neposlední řadě jsou vyňata plnění, kterými bylo vyhověno mravnímu
závazku nebo zásadám slušnosti. Zákon v tomto případě po dlužníkovi plnění
nevyžaduje, on jej přesto činí, protože to plyne z principů slušnosti a morálky.
Příkladem

budiž

sousedská

výpomoc,

sourozenecká

výživa

či

pomoc

s odstraňováním následků přírodní katastrofy.524 Ačkoliv zákon již výslovně

519

ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 175.
Tichý in ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s. 1505.
521
Z. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 841.
522
PETROV/VÝTISK/BERAN, Komentář, s. 635. Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 599.
523
L. Tichý in ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s. 1505.
524
M. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 176, L. Tichý in ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA,
Komentář I, s. 1505, Z. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 841.
520
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nevyjadřuje, že by mělo jít o plnění přiměřené (srov. § 4 OdpŘ 1931), přesto se
domníváme, že i v tomto případě je vhodné na uvedené podmínce trvat.
Vypočtení výjimek přímo v zákoně znamená odklon od dosavadní judikatury
Nejvyššího soudu, která z uvedených důvodů odporovatelnost právních jednání
nevylučovala: „Rozhodující (…) je, že odporovaný úkon (objektivně) zkracuje
věřitele dlužníka (…); případný motiv, pohnutka dlužníka pro takový úkon či to, že
tímto úkonem plní nějaký jiný svůj závazek, přitom nejsou rozhodné.“525
Pokud však bude naplněna i skutková podstata jiného ustanovení, tj. zejména
bude-li

věřitel

činit

bezúplatné

transakce

v úmyslu

zkrátit

své

věřitele,

odporovatelnost podle § 590 ObčZ zůstane dotčena.526

525

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 720/2011. Dále též rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5209/2016.
526
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 30 Cdo 653/2006.
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8. Způsob uplatnění
8.1 Odpůrčí žaloba a řízení o ní
8.1.1 Kritika dosavadního přístupu nauky a soudní praxe
V režimu § 42a ObčZ 1964 byl přístup Nejvyššího soudu k odpůrčí žalobě
poměrně jednoznačný. Podle názoru vrcholné soudní instance bylo „smyslem odpůrčí
žaloby (…) dosáhnout rozhodnutí soudu, kterým by bylo určeno, že je vůči němu
neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon.“527 Šlo tedy o žalobu na určení svého
druhu. Nejednalo se o určovací žalobu ve smyslu § 80 OSŘ, a odpůrce tak nemusel
prokazovat naléhavý právní zájem.528
Rozhodnutí soudu, kterým bylo vyhověno žalobě na určení, následně
představovalo podklad k tomu, aby se věřitel na základě exekučního titulu vůči
dlužníkovi mohl domáhat nařízení exekuce postižením toho, co odporovatelným
právním jednáním z dlužníkova majetku ušlo, „a to nikoliv proti dlužníku, ale vůči
osobě, v jejíž prospěch byl právní úkon učiněn.“529
Naproti tomu nebylo možné žalovat na plnění (např. na strpění exekuce
prodejem nemovitosti), neboť by to dle Nejvyššího soudu odporovalo principům
exekučního práva: „Nařídit prodej nemovitostí na základě takového exekučního
titulu, jehož výrok by byl totožný s uvedeným žalobním návrhem, prostě není možné,
neboť to zakazuje ustanovení § 258 odst. 1 o. s. ř., jež předpokládá pouze rozhodnutí
ukládající peněžité plnění.“530
Tento přístup se však zcela vymyká tomu, co lze sledovat u srovnávaných
právních řádů. Již před rokem 1950 dovozoval Nejvyšší soud ČSR, že „Žaloba
odpůrci podle § 12 odp. řádu jest žalobou o plnění; jest nepřípustno, domáhati se
touto žalobou jen bezúčinnosti právního jednání. Prohlášení bezúčinnosti právního
jednání jest jen rázu předurčujícího a nemusí do žalobní žádosti vedle žádosti
o plnění ani býti pojato.“531 Taktéž v judikatuře ke střednímu občanskému zákoníku

527

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 1999, sp. zn. 31 Cdo 1704/98, dále též rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1703/96 a další.
528
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2010, sp. zn. 29 Cdo 5063/2008.
529
Viz závěry z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1703/96.
530
Ibid.
531
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. 11. 1930, sp. zn. Rv I 1940/29 (Vážný 10294).
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se lze setkat s názorem, že jde o žalobu na plnění.532 K závěru, že odpůrčí žaloba je
žalobou na plnění (Leistungsklage), nikoliv žalobou na určení (Feststellungsklage) či
žalobou právotvornou (Gestaltungsklage), obdobně dospěly též rakouská nauka
a soudní praxe.533 Žaloba má přitom znít na plnění (zejm. v případě peněžité
náhrady) nebo strpění exekuce.534 Konečně i německý přístup se ustálil v názoru, že
odpůrčí žaloba je žalobou na plnění a nikoliv na určení relativní neúčinnosti.535
Nejde však jen o to, že by byl přístup Nejvyššího soudu z komparativního
pohledu raritní; již za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 vyjádřil
P. Bezouška jisté pochybnosti o životnosti jím zaujatého řešení. Pokud by šlo
skutečně jen o určení relativní neúčinnost a odpůrce by následně neposkytl
součinnost věřiteli dobrovolně, scházel by věřiteli vůči odpůrci materiálně
vykonatelný exekuční titul, a on by tudíž musel žalovat znovu, tentokrát na plnění.536
To ostatně dosvědčil i sám Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí.537
V rozporu s pravidly vykonávacího řízení však pro exekuci na zcizenou věc vůči
odpůrci postačilo, měl-li věřitel exekuční titul vůči dlužníkovi a zároveň rozsudek
o relativní neúčinnosti. Toto pojetí zřejmě pramení z názoru, který vyjádřil V. Knapp
ve svém článku z roku 1992.538 Podle autora měl věřitel žalovat zásadně na určení
relativní neúčinnost (jakkoliv nevylučoval kumulaci petitů i s žalobou na plnění –
výrok o ní však závisel na rozhodnutí o ne/účinnosti). Exekučním titulem pak dle
Knappa bylo právě rozhodnutí soudu o neúčinnosti ve spojení s rozsudkem, jímž byl

532

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. října 1955, sp. zn. Cz 427/55, publ. pod č. R 1/1956 –
blíže viz kapitolu 3.3.
533
„Die Anfechtungsklage nach § 1 AnfO ist weder eine Feststellungsklage noch eine
Gestaltungsklage, sondern eine Leistungsklage.“ Např. rozhodnutí OGH ze dne 10. 1. 1928, sp. zn.
3 Ob 1229/27, rozhodnutí OGH ze dne 29. 1. 1985, sp. zn. 5 Ob 508/85, rozhodnutí OGH ze dne 28.
3. 2000, sp. zn. 5 Ob 65/00w.
534
Rozhodnutí OGH ze dne 27. 2. 1985, sp. zn. 3 Ob 584/84, dále též rozhodnutí OGH ze dne
10. 4. 1986, sp. zn. 8 Ob 636/85 či rozhodnutí téhož soudu ze dne 5. 5. 1998, sp. zn. 7 Ob 66/97z.
535
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 13, m. č. 4, 6 a násl.
536
P. Bezouška in FIALA/KINDL, Komentář I, s. 248.
537
Usnesení ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2825/2005: „Rozsudek, jímž bylo vyhověno odpůrčí
žalobě, představuje pouze podklad k tomu, že se věřitel může na základě exekučního titulu vydaného
proti dlužníkovi domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením toho, co odporovaným
právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku, proti osobě, v jejíž prospěch byl odporovaný právní úkon
učiněn; sám o sobě však podkladem pro nařízení výkonu rozhodnutí není.“
538
Knapp in KNAPP, Odporovatelnost, s. 386-387.
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dlužník uznán povinným plnit věřiteli.539 Toto pojetí následně převzala i většina
právní nauky a dále též rozhodovací praxe.540

8.1.2 Odpůrčí žaloba po rekodifikaci
Vzhledem k tomu, že zákonodárce přijetím právní úpravy v občanském
zákoníku zřetelně vyjádřil svůj úmysl vrátit se k pojetí odporovatelnosti, které zde
existovalo v období První republiky a jež ve své podstatě respektoval ještě střední
občanský zákoník, je na místě se zamyslet nad tím, zda by neměl být v souvislosti
s rekodifikací zažitý přístup doktríny a rozhodovací praxe přehodnocen.
Dosavadní literatura publikovaná na toto téma se v otázce rozchází. Zatímco
M. Lebeda541 či L. Tichý542 setrvávají u zažité judikatury Nejvyššího soudu
k občanskému zákoníku z roku 1964, Z. Pulkrábek a M. Zuklínová543 se vrací k pojetí
tradičnímu.
Pro návrat k osvědčenému řešení hovoří hned několik indicií. V prvé řadě
bylo pojetí, které zastávala nauka a praxe za účinnosti § 42a ObčZ 1964,
z komparativního pohledu raritou. Pro změnu přístupu však nehovoří jen srovnání se
zahraniční a historickou právní úpravou odpůrčího práva. Změna je odůvodněna
především teleologickým výkladem odporovatelnosti. Jak již bylo řečeno, účelem
institutu je umožnit věřiteli, aby „dosáhl“ na majetkové hodnoty dlužníka, které ušly
nebo byly znehodnoceny jeho odporovatelným právním jednáním. Jak vyjadřuje
§ 595 ObčZ: cílem je, aby získal možnost uspokojení se i z toho, co relativně
neúčinným právním jednáním z dlužníkova majetku ušlo. Účelem odpůrčího práva
zároveň bezpochyby je, aby tohoto cíle bylo dosaženo co nejrychleji.
K tomu, aby se věřitel mohl relativní neúčinnosti s následky podle
§ 595 ObčZ dovolat, slouží právě odpůrčí žaloba. Aby však zároveň odpůrčí žaloba
mohla plnohodnotně plnit svoji funkci, je na místě, aby právě ona zajistila věřiteli
materiálně vykonatelný exekuční titul, jímž se v případě nedobrovolného podřízení
se rozhodnutí soudu ze strany odpůrce může věřitel rovnou domáhat následků
539

Dle autora jde o „anomálii“ – viz KNAPP, Odporovatelnost, s. 387.
Tak např. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní úkony, s.
ŠVESTKA/SPÁČIL/ŠKÁROVÁ, Komentář, s. 387-388.
541
M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 2139-2140.
542
L. Tichý in ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s 1494-1495.
543
Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 165.
540
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65

nebo

Švestka

in

uvedených v § 595 ObčZ. Aby přitom odpůrčí žaloba skutečně zajistila materiálně
vykonatelný exekuční titul, musí soud ve výroku svého rozsudku o odpůrčí žalobě
vymezit, jakou povinnost má vůči věřiteli odpůrce, jakých věcí se tato povinnost týká
a v jakém rozsahu.544
Toho však nelze žalobou na určení relativní neúčinnosti, resp. rozhodnutím
soudu, kterým určuje relativní neúčinnost právního jednání, dosáhnout. V tomto
případě by totiž musel věřitel žalovat znovu, tentokrát žalobou na plnění, na jejímž
základě by soud mohl přesný rozsah povinnosti odpůrce vůči věřiteli vymezit.
Je možné shrnout, že odpůrčí žaloba by měla být žalobou na plnění (resp.
žalobou právotvornou, požadující po odpůrci plnění – k tomu viz další kapitolu).
Žalobce by měl v petitu jasně vymezit, čeho po odpůrci žádá:
a) V případě, že byla na odpůrce převedena věc, měl by žalobce žalovat
na strpění exekuce na tuto věc.
b) Zatížil-li dlužník svoji věc zástavním právem, měl by žalobce žalovat
na neuplatnění tohoto práva v exekuci vedené proti dlužníkovi prodejem
dlužníkovy věc.
c) Jestliže se dlužník vzdal práva vůči odpůrci, měla by žaloba znít na to, že
odpůrce je i přesto povinen dlužníkovi plnit apod.
Jakkoliv tento postoj odpovídá více tzv. obligačně-právní teorii pojetí odpůrčího
práva, není dle názoru autorky v rozporu ani s tzv. teorií odpovědnostní, podle níž
musí odpůrce strpět, že se věřitel v případě získání vykonatelné pohledávky uspokojí
i na těch majetkových hodnotách, které byly odporovatelným jednáním dlužníka
na odpůrce převedeny. Odpůrčí žaloba je zde jen nástrojem, který slouží k naplnění
odpůrčího nároku vyjádřeného jinak v § 595 ObčZ.
Přes všechny tyto argumenty se však zatím bohužel nezdá, že by Nejvyšší
soud hodlal na své ustálené judikatuře z období před rokem 2014 cokoliv měnit. V
jednom ze svých rozhodnutí k nové právní úpravě totiž zcela nekriticky a
mechanicky převzal závěry ze své předešlé rozhodovací praxe.545 I nadále tak podle
Nejvyššího soudu věřitel žaluje na určení relativní neúčinnosti, přičemž „rozhodnutí
soudu (…) představuje podklad k tomu, že se věřitel může na základě titulu
způsobilého k výkonu rozhodnutí (exekučního titulu), vydaného proti dlužníku,
544
545

Obdobně též Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 827-828.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3914/2016.
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domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením i toho, co odporovaným
(právně neúčinným) právním jednáním ušlo z dlužníkova majetku, a to nikoliv proti
dlužníku, ale vůči osobě, s níž nebo v jejíž prospěch bylo právní jednání učiněno.“
Jak vidno, Nejvyšší soud bez dalšího navázal na své závěry k předešlé právní úpravě
a na jakoukoliv změnu svého přístupu alespoň prozatím rezignoval.
Závěrem této podkapitoly je možné vyjádřit určitý povzdech nad tím, že
zákonodárce nepřejal z odpůrčího řádu z roku 1931 § 13 (resp. § 12 AnfO či
§ 13 AnfG), který u nás vymezoval a v zahraničí stále vymezuje obsah odpůrčí
žaloby: „Odporuje-li se žalobou, buď v ní udáno, v jakém rozsahu a jakým způsobem
má žalovaný pro uspokojení věřitele něco plniti nebo trpěti.“
Lze se jen domnívat, proč toto ustanovení nakonec přijato nebylo. Zřejmě tak
autoři občanského zákoníku činili po vzoru středního občanského zákoníku, který
citované ustanovení z odpůrčího řádu rovněž nepřevzal. V žádném případě z toho
nelze vyvozovat, že by snad zákonodárce chtěl, aby se právní nauka a praxe
od tradičního přístupu znovu odklonila. V této souvislosti je totiž možné
vzpomenout, že ani za účinnosti středního občanského zákoníku, který na uvedené
ustanovení

rovněž

resp. rozhodnutí

nepamatoval,

soudu

o

nepanovaly

standardním
pochyby.546

obsahu

žalobního

Pravděpodobným

petitu,

důvodem

nepřevzetí tak byla skutečnost, že ustanovení o obsahu žaloby má čistě procesní
význam, pro který není v občanském zákoníku místo.
Ať tak, či onak, kdyby se zákonodárce býval pro převzetí rozhodl, postavil by
tuto otázku s konečnou platností na jisto a dalším diskuzím o obsahu odpůrčí žaloby
a výroku soudu by jednou pro vždy odzvonilo.

8.1.3 Aktivní legitimace
Aktivně legitimován k podání odpůrčí žaloby je věřitel, který má
za dlužníkem

vykonatelnou

pohledávku,

splňuje

další

obecné

podmínky

odporovatelnosti (tj. § 589 ObčZ) a zároveň se jeho dlužník dopustil některého
z odporovatelných jednání vymezených v § 590 a 591 ObčZ. Odpůrčí právo má

546

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. října 1955, sp. zn. Cz 427/55, publ. pod č. R 1/1956 –
blíže viz kapitolu 3.3.
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povahu akcesorickou, proto s postoupením pohledávky přechází na nového věřitele,
a tím i aktivní věcná legitimace k podání žaloby.547
Může se pochopitelně stát, že jediným jednáním dlužníka je zkráceno více
věřitelů. Nenaplňuje-li zároveň tato situace podmínky pro prohlášení úpadku
dlužníka, které by odůvodňovaly zahájení insolvenčního řízení a použití tam uvedené
právní úpravy, pamatuje na ni § 598 ObčZ. Na rozdíl od insolvenčního řízení zde
neplatí zásada par conditio creditorum, nýbrž zásada priority (§ 1877 ObčZ –
původně § 892 OZO)548 – uspokojen by proto měl být ten věřitel, který jako první
uplatní své odpůrčí právo u odpůrce (je-li ten ochoten plnit dobrovolně) anebo u něj
jako první uplatní získaný exekuční titul.
Cílem ustanovení § 598 ObčZ je přitom upravit rozsah povinnosti odpůrce
vůči všem věřitelům. Povinnost odpůrce je v souladu s § 598 ObčZ omezena pouze
na § 595 a § 596 ObčZ, tj. rozsahem toho, co právním jednáním z dlužníkova
majetku ušlo, případně rozsahem náhrady anebo náhrady škody. Pouze pokud
celková výše pohledávek nepřesahuje tuto částku, uspokojí se věřitelé všichni.549
V opačném případě jejich odpůrčí právo vůči dlužníkovi zaniká a soud musí jejich
žaloby zamítnout (k tomu § 1877 ObčZ: Dlužník splní v celém rozsahu tomu, kdo
o plnění požádal první.).
V souladu s postojem Nejvyššího soudu lze zároveň uzavřít, že zahájení
řízení o jedné odpůrčí žalobě nebrání tomu, aby bylo totéž právní jednání napadeno
novou odpůrčí žalobou, směřuje-li odpor proti jiným majetkovým hodnotám, které
z dlužníkova majetku ušly. V tomto ohledu je tedy pro otázku litispendence
rozhodující nejen právní jednání, které je napadáno, ale zároveň i určení
práv/majetkových hodnot, které byly tímto právním jednáním postiženy.

547

Rozhodnutí OGH ze dne 12. 10. 1995, sp. zn. 2 Ob 547/94.
Viz rozhodnut OGH zmíněná in MOHR, KO, s. 1095 či také Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 619.
549
PETROV/VÝTISK/BERAN, Komentář, s. 642.
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8.1.4 Pasivní legitimace
V řízení o odpůrčí žalobě není pasivně legitimován dlužník, ale třetí osoba,
která z dlužníkova jednání nabyla prospěch (tzv. odpůrce).550 Kdo může být
odpůrcem, vymezuje § 594 ObčZ. Jde o tři skupiny osoby:
a) Primární odpůrce (Anfechtungsgegner)
Pasivně legitimovaným je především tzv. primární odpůrce čili osoba,
(1) která s dlužníkem jednala – typicky spolukontrahent – anebo (2) která s ním sice
přímo nejednala, ale z právního jednání přímo nabyla prospěch (třetí osoba
u smlouvy ve prospěch třetí osoby, osoba, jež si přivlastnila opuštěnou věc apod.).
Jakkoliv to zákon výslovně nevyžaduje, i v prvním případě musel odpůrce z právního
jednání dlužníka nabýt nějaký prospěch.551 Pojem „prospěch“ je přitom nutné
vykládat široce – nejde jen o přímou majetkovou výhodu, ale o jakýkoliv „užitek“.552
b) Jeho

všeobecný

právní

nástupce

(Erbe

oder

ein

anderer

Gesamtrechtsnachfolger)
Občanský zákoník odstraňuje pochybnosti, které vznikaly za předchozí právní
úpravy stran odporovatelnosti i vůči právním nástupcům odpůrce (zejména
dědicům).553
Všeobecný (univerzální) právní nástupce, tj. dědic či nástupce právnické
osoby při přeměně, může být pasivně legitimován bez dalšího (na rozdíl
od singulárních právních nástupců – viz bod c). Postačí, že ve vztahu k primárnímu
odpůrci bylo jednání odporovatelné a on prospěch z jednání nabyl univerzální
sukcesí. Dojde-li ke všeobecnému nástupnictví před podáním odpůrčí žaloby, je
nutné žalovat rovnou nástupce, jinak se postupuje podle § 107 OSŘ.554
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J. Sedláček in SEDLÁČEK, Obligační právo I, s. 300 nebo M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I,
s. 2140.
551
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 8. 10.1925, sp. zn. Rv I 1197/25 (Vážný 5354), dále též
rozhodnutí OGH ze dne 16. 2. 1978, sp. zn. 7 Ob 738/77: „Anfechtungsgegner ist nicht der Schuldner,
sondern derjenige, zu dessen Gunsten die anfechtbare Rechtshandlung gesetzt wurde und der aus
dieser einen Vorteil erlangt hat.“
552
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 8. 1996, sp. zn. 11 Cmo 47/96.
553
Negativní stanovisko k tomu zaujal P. Bezouška in FIALA/KINDL, Komentář I, s. 252.
554
PETROV/VÝTISK/BERAN, Komentář, s. 637.
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c) Jiný právní nástupce (anderer/sonstiger Rechtsnachfolger)
Osoby vymezené v § 594 odst. 2 ObčZ jsou tzv. jinými (singulárními)
právními nástupci. Ustanovení nepřevzalo celý § 12 odst. 3 OdpŘ 1931, který vedle
singulárních právních nástupců připouštěl i odpor vůči osobám, jež nabyly právo
konstitutivním rozhodnutím soudu.555
Odporovat lze přitom nejen samotnému nabytí určitého práva, tedy
např. darování, ale též zřízení věcného práva k věci, kterou odpůrce nabyl.556
Vzhledem k tomu, že zájem singulárních právních nástupců je ve srovnání se
zájmem věřitele neméně ochrany hodný, podmiňuje zákon jejich pasivní legitimaci
dodatečnými podmínkami. Samozřejmostí je odporovatelnost původního právního
jednání mezi dlužníkem a odpůrcem. Dále však musí být naplněny další podmínky,
jež v zásadě kopírují ospravedlnění promítnutá do § 590 a 591 ObčZ, tedy vědomost
anebo zaviněná nevědomost o okolnostech, pro něž je možné odporovat odpůrci
(§ 594 odst. 2 písm. a) a c) ObčZ), anebo bezúplatnost nabytí práva
(§ 594 odst. 2 písm. b) ObčZ). Vědomost o okolnostech odporovatelnosti se vztahuje
ke všem okolnostem, tj. nestačí vědomost pouze o některých.557 U osoby blízké opět
dochází k obrácení důkazního břemene (§ 594 odst. 2 písm. c) ObčZ).
Dlužník zásadně nemůže být osobou pasivně legitimovanou, může však
v řízení vystupovat v pozici vedlejšího účastníka na straně žalovaného.558 Pasivně
legitimovaným by dlužník mohl být pouze ve výjimečných případech, když se sám
stal právním nástupcem odpůrce.559
Stejně jako pluralita věřitelů-aktivně legitimovaných může nastat mnohost
odpůrců-pasivně legitimovaných. Tak bude-li například více primárních odpůrců,
s nimiž dlužník jednal, více dědiců odpůrce či bude-li existovat primární odpůrce
a zároveň jeho singulární právní nástupce.
Zde lze převzít závěry srovnávaných právních řádů. Je-li na straně pasivně
legitimované více primárních odpůrců, zásadně platí, že jsou mezi sebou zavázáni
555

Viz § 13 odst. 3 OdpŘ 1931, k tomu blíže Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 613.
Rozhodnutí OGH ze dne 11. 11. 1999, sp. zn. 6 Ob 169/99t: „Nachmann oder Rechtsnehmer des
Anfechtungsgegners ist nicht nur der, der die Sache erwirbt, sondern auch der, der an der Sache
Rechte wie beispielsweise ein Pfandrecht, ein Fruchtgenussrecht oder ein Mietrecht erwirbt.“
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Feil in FEIL, KO, s. 380.
558
P. Bezouška in FIALA/KINDL, Komentář I, s. 252.
559
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 6. 12. 1929, sp. zn. Rv II 99/29 (Vážný 9445).
556
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podle své účasti (viz § 1871 ObčZ).560 Pouze v případě, že plnění poskytnuté
dlužníkem bylo nedělitelné a nemůže plnit jen jeden z nich, přichází v úvahu
společná a nerozdílná odpovědnost (§ 1872 a násl. ObčZ).561
Převedl-li odpůrce již získaný prospěch na další osobu za podmínek, které
odůvodňují vznik odpůrčího práva i vůči této osobě, pak je na vůli věřitele, kterou
z těchto osob si vybere. Může se přitom hojit na kterémkoliv z odpůrců, anebo na
všech.562 Vzhledem k tomu, že nároky vůči osobám jsou na sobě nezávislé, je možné
odpůrčí žalobu proti jinému právnímu nástupci podat i před žalováním primárního
odpůrce, v průběhu řízení o této žalobě, anebo i po skončení řízení.563 Zároveň platí,
že rozhodnutí o jedné odpůrčí žalobě není ve vztahu k druhé odpůrčí žalobě res
iudicata.564 Přeci jen jsou však oba nároky na sobě v jednom ohledu „závislé“.
Věřitel pochopitelně nesmí požadovat a získat více, než odpovídá prospěchu
získanému osobou, vůči níž věřitel uplatňuje své právo, a zároveň celkově nesmí
obdržet více, než o co ho jednání dlužníka zkrátilo.

8.2 Rozhodnutí o odpůrčí žalobě
8.2.1 Neúčinnost právního jednání se zakládá rozhodnutím soudu?
Další otázku, kterou je nutné si v souvislosti s uplatňováním odporu položit,
je povaha rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě, resp. povaha odpůrčího práva.
Ani v této otázce neexistuje jednota. Původní právní úprava odpůrčích řádů se
zřejmě přikláněla k tomu, že rozsudek soudu o odpůrčí žalobě byl rozsudkem
deklaratorním. Jinak by totiž nebylo možné uplatňovat odpůrčí právo též
námitkou.565 Stejné závěry lze vztáhnout i na rakouskou právní úpravu, kde odpůrčí
řád platí dodnes.566 K otázce se výslovně vyjádřil Nejvyšší soud za účinnosti
občanského zákoníku z roku 1950. Dospěl k závěru, že v tehdejší právní úpravě bylo
560

VOSKA, KVOŘ, s. 610.
Jaeger in JAEGER, E. Konkursordnung: Grosskommentar : §§ 1-42. Register. 9., völlig neu
bearbeitete Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 1997, s. 1235.
562
Feil in FEIL, KO, s. 381, KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 15, m. č. 39, rozhodnutí OGH ze dne
22. 5. 1962, sp. zn. 8 Ob 159/62.
563
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 15, m. č. 43 a 44.
564
FEIL, KO, s. 381.
565
Viz Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 824-825.
566
Odpůrčí nárok je závislý na existenci primární pohledávky – rozhodnutí OGH ze dne 27. 1. 1988,
sp. zn. 3 Ob 91/86.
561
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rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě deklaratorní a působilo ex tunc.567 Konečně
i v Německu se obecně přijímá, že odpůrčí právo vzniká již samotným naplněním
odporovatelnosti568 – skutečnost, že je nutné jej uplatnit u soudu odpůrčí žalobou,
pak neznamená nic jiného než, že do té doby nelze nárok po odpůrci nuceně vymáhat
(může jej však splnit dobrovolně).569
Přijetím § 42a ObčZ se otázka povahy odpůrčího práva, resp. rozsudku soudu
o odpůrčí žalobě vrátila. Vyskytovaly se přitom různé názory. V. Knapp ve svém
citovaném článku dovozoval, že: „odporovatelný právní úkon není neúčinný per se,
nýbrž teprve tím, že ho soud za neúčinný prohlásí.“570 Naopak J. Švestka,571
M. Hulmák572 či M. Zuklínová573 tvrdili, že rozhodnutím se relativní neúčinnost
toliko deklaruje s účinky ex tunc. Jednota neexistovala ani v rozhodovací praxi
Nejvyššího soudu. Ve svých starších rozhodnutích vycházel Nejvyšší soud
z deklaratorního rozhodování a účinků ex tunc.574 Naopak v jednom ze svých
novějších rozhodnutích uzavřel, že odpůrčí žaloba je žalobou právotvornou a
rozhodnutí o ní působí konstitutivně.575
Ani názory publikované k nové právní úpravě se zcela neshodují. Podle
M. Lebedy je rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě rozhodnutím deklaratorním
působícím ex tunc.576 Stejný názor zřejmě zastává i M. Zuklínová.577 Naproti tomu
Z. Pulkrábek a zřejmě i L. Tichý se drží textu zákona a dovozují, že soud o relativní
neúčinnosti bude rozhodovat konstitutivně.578
Pro to, aby rozhodnutí soudu o relativní neúčinnosti bylo deklaratorní, hovoří
hned několik skutečností. Argumenty lze nalézt jak teoretické, tak praktické.
Z teoretického hlediska je diskutabilní již samotná idea využití konstitutivního
567

Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 7. října 1955, sp. zn. Cz 427/55.
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 2, m. č. 4.
569
Tamtéž, § 11, m. č. 4.
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V. Knapp in KNAPP, Odporovatelnost, s. 386.
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M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 386.
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Hulmák in HULMÁK, Odporovatelnost, s. 568.
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Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní úkony, s. 65.
574
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2007, sp. zn. 30 Cdo 1416/2007, dále též rozsudek
Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 8. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2736/2007.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1676/2012.
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M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 2139.
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Viz názor M. Zuklínové in ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 164, kde autorka tvrdí, že soud
„neurčuje“, nýbrž spíše „zjišťuje“ neúčinnost právního jednání.
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Z. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 824-825 a L. Tichý in
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rozsudku na soukromoprávní institut odpůrčího práva. Jak uvádí B. Dvořák ve svém
pojednání o právní moci rozhodnutí, primárním důvodem pro využití právotvorných
rozhodnutí je „úvaha zákonodárce, že ve vybraných případech je třeba z důvodů
právní jistoty a s ohledem na veřejný zájem svěřit úpravu změn v sféře
hmotněprávních

vztahů

soudům.“579

Používání

konstitutivních

rozhodnutí

v soukromoprávních poměrech by tak mělo být výjimkou. Je zpravidla vyhrazeno
pro případy, kde existuje veřejný zájem na řešení situace před soudem. I z toho
důvodu se konstitutivní rozhodování používá téměř výhradně v řízeních nesporných;
v řízeních sporných jde o naprostou výjimku (typicky tam, kde se rozhodnutí
ponechává na uvážení soudu – např. § 1139 ObčZ).580
Dále lze připomenout námitku koncepční. Odpůrčí právo, jak již bylo řečeno,
se přibližuje ručení či zástavnímu právu. Jde tedy o akcesorium pohledávky, které
vzniká naplněním podmínek odporovatelnosti, poté existuje po boku pohledávky
a zaniká s jejím zánikem. Strany s ním mohou po dobu jeho existence „nakládat“,
např. se jej vzdát či jej založit i pro jiné případy, než na které pamatuje zákon. Spolu
s pohledávkou by pak odpůrčí právo mělo přecházet na právního nástupce.
Z praktického hlediska je otázka relevantní v tom, že není-li zde relativní
neúčinnost již před rozhodnutím soudu, tj. rozhoduje-li o ní soud konstitutivně, nelze
ji uplatnit námitkou, ale pouze vzájemnou žalobou.581 Zároveň by bylo vyloučeno
vydání rozsudku pro zmeškání (§153b odst. 3 OSŘ). Odpověď na tuto otázku naproti
tomu nemá vliv na to, zda mohou účastníci s řízením disponovat, tedy např. uzavřít
smír anebo uznat v průběhu řízení nárok žalobce. Uvedený závěr nemá konečně vliv
na žalobní petit a výrok soudu, neboť i konstitutivní rozhodnutí mohou znít
na plnění.582
Jakkoliv můžeme mít o vhodnosti zvoleného řešení značné pochybnosti,
z textu § 589 odst. 2 ObčZ zcela jednoznačně plyne úmysl zákonodárce, aby
rozhodování soudu o odpůrčí žalobě bylo konstitutivní. Uvedené lze dovodit nejen
579

DVOŘÁK, B. Právní moc civilních soudních rozhodnutí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s.
77-78.
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WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. Část
první, Řízení nalézací : soudy, notářství, advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní,
nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha,
2014, s. 263.
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Shodně Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 825. Opačně k tomu M. Zuklínová in
ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 164.
582
Viz judikatura citovaná in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 823.
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z dikce samotného zákona (arg. „neúčinnost se zakládá rozhodnutím soudu“), ale též
z faktu, že znění § 589 odst. 2 ObčZ bylo téměř beze změn převzato z insolvenčního
zákona (§ 235 odst. 2 InsZ: „neúčinnost se zakládá rozhodnutím insolvenčního
soudu“), kde je již doktrína o konstitutivní povaze soudního rozhodnutí ustálená.583
Zřejmě i Nejvyšší soud se v režimu rekodifikované právní úpravy kloní k závěru, že
rozhodnutím soudu se neúčinnost teprve zakládá.584
Ačkoliv tedy nejde o řešení, které by autorka práce preferovala, je nutné se
s ohledem na jasnou dikci zákona přiklonit k závěru, že soud o relativní neúčinnosti
rozhoduje konstitutivně.

8.2.2 Důsledky konstitutivní povahy rozhodnutí na definici odpůrčího
práva v subjektivním smyslu
V tuto chvílí zbývá navázat na úvahy zmíněné v úvodní kapitole
o terminologii a vypořádat se s otázkou, jaký má skutečnost, že soud rozhoduje
o žalobě konstitutivně, vliv na definici a vznik „odpůrčího práva“. Chápeme-li
odpůrčí právo jako možnost dovolat se relativní neúčinnosti, vzniká právo již
naplněním podmínek odporovatelnosti, tedy existencí odporovatelného právního
jednání. Chápeme-li naopak odpůrčí právo jako možnost uspokojit se i z toho, co
odporovatelným právním jednáním z dlužníkova majetku ušlo, vzniká toto právo až
samotným rozhodnutím soudu. Připomeňme, že takto je odpůrčí právo chápáno
tradičně ve srovnávaných právních řádech.
Pokusíme-li se vyhovět vůli zákonodárce a zároveň naplnit tradiční pojetí
odpůrčího práva, lze dojít k následujícímu závěru: Odpůrčí právo vzniká již
naplněním podmínek odporovatelnosti, v tuto dobu má podobu práva na dovolání se
relativní neúčinnosti u soudu, případně i práva na dobrovolné uspokojení věřitelovy
pohledávky, aniž by jakkoliv byla dotčena „účinnost“ právního jednání (tj. ta
„odpovědnostní“). Poté, co soud konstitutivně rozhodne o relativní neúčinnosti,
odpůrčí právo se transformuje do následku vymezeného v § 595 ObčZ – v tuto chvíli
má tedy podobu práva uspokojit se i z toho, co odporovatelným právním jednáním
583

Tak L. Müllerová in HÁSOVÁ, InsZ, s. 769 – 779 nebo T. Richter in RICHTER, Insolvenční
právo, s. 402.
584
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3914/2016: „Neúčinnost právního
jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě věřitele, kterou bylo odporováno právnímu
jednání dlužníka.“
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ušlo – z hlediska ručební funkce dlužníkova majetku dochází k tomu, že se na právní
jednání mezi dlužníkem a odpůrcem hledí, jako by k němu nedošlo a věřitel tak může
dosáhnout i na majetek, který z věcně-právního hlediska již v dlužníkově vlastnictví
není. Připomeňme, že vzhledem k dikci zákona a dále z praktických důvodů se v této
fázi odpůrčí právo věřitele realizuje právním nárokem na plnění vůči odpůrci.
V tomto ohledu se tak konstitutivnost týká jen té části odpůrčího práva, která
zakládá věřiteli právo uspokojit se i z toho, co odporovatelným právním jednáním
z dlužníkova majetku ušlo. Do té doby odpůrčí právo existuje, může zaniknout,
pokud odpůrce dobrovolně splní dlužníkovu povinnost (§ 597 ObčZ), avšak nedává
věřiteli oprávnění k tomu, aby po odpůrci mohl vyžadovat nedobrovolné uspokojení
své pohledávky. „Dvojfázovost“, byť v jiném slova smyslu, není ostatně neznáma
ani právu zástavnímu, které plní obdobnou funkci.585

8.3 Jiné formy uplatnění odpůrčího práva
Ze srovnávaných právních řádů a dále též ze zákona plynou i některé další
formy uspokojení věřitele či uplatnění odpůrčího práva, jimiž může být účel institutu
naplněn či doplněn:
a) Dobrovolné plnění ze strany dlužníka
Odpůrčí právo ve formě možnosti dovolat se relativní neúčinnosti existuje již
s naplněním podmínek odporovatelnosti. V tuto chvíli se tak věřitel může v prvé řadě
pokusit obrátit na odpůrce, zda není ochoten dobrovolně uspokojit odpůrčí právo
věřitele anebo přímo věřitelovu pohledávku na základě mimosoudní dohody.586 Na
tuto situaci pamatuje i § 597 ObčZ, který explicitně zmiňuje možnost uspokojení
věřitelovy pohledávky, a to i před tím, než se věřitel relativní neúčinnosti dovolal
(obdobně též § 18 OdpŘ 1931 či § 17 AnfO).
Tím, že odpůrce uspokojí pohledávku věřitele za dlužníkem, věřitelův
odpůrčí nárok zaniká – jde o projev akcesority odpůrčího práva (viz kapitolu 6.4.1).
V závislosti na tom, kdy k uspokojení došlo, zaniká odpůrčí právo buď v jeho první
fázi, tj. v podobě možnosti dovolat se relativní neúčinnosti, anebo v jeho druhé fázi,

585
586

Viz DVOŘÁK/ŠVESTKA, Občanské právo 3, s. 158.
K tomu též Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 606.
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tj. v podobě možnosti uspokojení se i z toho, co z dlužníkova majetku ušlo. K tomu,
aby bylo možné uspokojení věřitelova odpůrčího nároku či uspokojení jeho
vykonatelné pohledávky, se dle našeho názoru nevyžaduje dlužníkův souhlas
(§ 1937 ObčZ platí analogicky).587
Opět je však nutné zdůraznit, že do doby, než věřitel uplatní své právo vůči
odpůrci žalobou, nemůže se bez dobrovolné součinnosti odpůrce odpůrčího práva
v podobě uspokojení se i z toho, co odporovatelným jednáním ušlo, domáhat.
b) Námitka (Einrede)
Srovnávané odpůrčí řády znají také možnost dovolat se odpůrčího práva
i prostřednictvím námitky (§ 9 odst. 2 OdpŘ 1931, § 8 odst. 2 AnfO, § 9 AnfG).
Neboť se však zřejmě v českých právních podmínkách rozhoduje o relativní
neúčinnosti konstitutivně, není podle názoru zastávaného v této práci námitka
ve stávající právní úpravě možná.588 Naopak vzájemné žalobě zřejmě nic nebrání.589
c) Výhrada odporu a poznámka ve veřejném seznamu (Anmerkung)
Posledními způsoby uplatnění odpůrčího práva, na něž zákon pamatuje, je
výhrada odporu (§ 593 ObčZ, srov. též § 10 OdpŘ 1931, § 9 AnfO, § 7 odst. 2 AnfG)
a poznámka odporu ve veřejném seznamu (§ 599 ObčZ, § 21 OdpŘ 1931 či
§ 20 AnfO). Spíše než o formy uplatnění odpůrčího práva, jde více o doplňkové
nástroje odpůrčího práva, které na jednu stranu přispívají právní jistotě, na druhou
usnadňují pozici věřitele.
O výhradě odporu již byla řeč v kapitole 6.4.3, v tomto ohledu tedy plně
odkazujeme na závěry tam uvedené.
Odpůrčí právo mnohdy zásadním způsobem zasahuje do práv třetích osob,
která jednaly s dlužníkem, pročež ne vždy byly přitom ve zlé víře. Poznámka odporu
podle § 599 ObčZ slouží k tomu, aby tyto třetí osoby před případným odpůrčím

587

Rozhodnutí OGH ze dne 10. 1. 1989, sp. zn. 4 Ob 627/88.
Shodně Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 825, pro minulou právní úpravu se
k tomuto názoru kloní V. Knapp in KNAPP, Odporovatelnost, s. 386. O přípustnosti námitky se
naopak vyslovuje M. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 164.
589
Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 825, V. Knapp in KNAPP, Odporovatelnost,
s. 386.
588
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právem varovala.590 Zároveň jde o prostředek ochrany věřitele, který si poznámkou
může zajistit, že případný rozsudek o odpůrčí žalobě bude působit vůči právním
nástupcům žalovaného.591
O zápis poznámky může věřitel žádat až poté, co podal odpůrčí žalobu.592
Žádat přitom může ihned po podání odpůrčí žaloby anebo kdykoliv během řízení.593
Autorka naopak nesdílí názor L. Tichého, že poznámka by měla být přípustná až
po rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě.594 Žádost o zápis poznámky se žádá
u příslušného orgánu (například katastrální úřad), a to spolu s doložením žaloby
a důkazu o jejím podání.595
Je-li poznámka do veřejného seznamu zapsána, nabývá odpůrčí právo
publicity – pokud pak soud rozhodne ve prospěch věřitele, má soudní rozhodnutí
účinky nejen vůči odpůrci, ale též vůči osobám, které od odpůrce majetkovou
hodnotu či právo nabyly.596
Výmaz poznámky lze provést na základě dvou právních skutečností. Jednak
je možné poznámku vymazat, zanikne-li odpůrčí právo, tj. je-li věřitel uspokojen
(i dobrovolně dle § 597 ObčZ).597 Dále je možné žádat o výmaz, vezme-li věřitel
odpůrčí žalobu zpět anebo dojde-li k jejímu zamítnutí.598
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M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 2154.
Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 864.
592
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 19. 1. 1926, sp. zn. R II 3/26 (Vážný 5677).
593
Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 620.
594
L. Tichý in ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s. 1514.
595
M. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 188.
596
PETROV/VÝTISK/BERAN, Komentář, s. 642.
597
Rozhodnutí OGH ze dne 23. 2. 1993, sp. zn. 1 Ob 511/93.
598
Viz § 27 KatZ, rozhodnutí OGH ze dne 23. 2. 1993, sp. zn. 1 Ob 511/93.
591
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9. Následek úspěšně podané odpůrčí žaloby
9.1 Obsah odpůrčího nároku
9.1.1 Primární odpůrčí nárok (§ 595 odst. 1 věta první ObčZ)
Následek úspěšně podané odpůrčí žaloby, tj. odpůrčí právo v podobě, v níž se
nachází po prohlášení relativní neúčinnosti soudem, upravuje § 595 odst. 1 ObčZ.
Věřitel, jehož pohledávka byla odporovatelným jednáním dlužníka zkrácena,
se může především uspokojit i z toho, co odporovatelným jednáním z dlužníkova
majetku ušlo.599 Přestože je znění zákona poměrně úzké a zdánlivě směřuje jen na
pozbytí majetku, je nutné jej vykládat široce. Primární odpůrčí nárok tak zahrnuje
i situace pouhého „zatížení“ dlužníkova majetku.600 Přesnější v tomto ohledu proto
bylo vyjádření § 13 odst. 1 OdpŘ 1931: „Co odporovatelným jednáním ušlo ze jmění
dlužníkova nebo co bylo z něho zcizeno nebo čeho se dlužník zřekl (…).“601
Jde o tzv. primární nárok věřitele (blíže k povaze tohoto nároku srov. kapitolu
5.2.4). Obsah odpůrčího práva in concreto bude určovat povaha odporovatelného
jednání. Převedl-li dlužník na třetí osobu věc, může se věřitel po odpůrci domáhat,
aby mu byla umožněna exekuce na věc, jako by k jejímu zcizení nedošlo (tj. de facto
umožnit věřitelovo uspokojení se z výtěžku exekuce).602 Není však vyloučeno, aby se
spolu věřitel a odpůrce dohodly na vydání věci in natura.603 Pokud došlo ke zřízení
věcného práva, může se věřitel domáhat uspokojení se na věci, jako by toto věcné
právo nikdy nevzniklo.604 V případě, že se dlužník vůči odpůrci svého práva vzdal,
odporem právo oživne a věřitel se může domáhat exekuce na plnění, kterého se
dlužník vzdal.605
Věřitel se vždy může uspokojit pouze v tom rozsahu, v němž byl zkrácen.
Bylo-li tedy „obohacení“ na straně odpůrce větší, část z výtěžku exekuce mu zůstane.

599

Ust. § 11 AnfG: „Was durch die anfechtbare Rechtshandlung aus dem Vermögen des Schuldners
veräußert, weggegeben oder aufgegeben ist…“
600
Opačně doposud Nejvyšší soud, např. rozsudek soudu ze dne 19. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 76/2011.
601
Obdobně též § 11 odst. 1 něm. AnfG: „Was durch die anfechtbare Rechtshandlung aus dem
Vermögen des Schuldners veräußert, weggegeben oder aufgegeben ist (…).“
602
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 8.10.1925, sp. zn. Rv I 1197/25 (Vážný 5354).
603
J. Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 614.
604
Tamtéž, s. 615.
605
J. Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 615.
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9.1.2 Sekundární odpůrčí nárok na náhradu – „Ersatzanspruch“ (§ 595
odst. 1 věta druhá ObčZ)
Pouze tehdy, není-li uspokojení se z toho, co odporovatelným právním
jednáním z dlužníkova majetku ušlo, možné, vzniká věřiteli namísto primárního
nároku nárok na přiměřenou náhradu. Subsidiární povahu tohoto nároku lépe
vyjadřuje znění rakouského odpůrčího řádu z roku 1914 – hovoří o situaci, kdy
uspokojení se z toho, co ušlo, není „tunlich“.606 Nejde tedy jen o nemožnost, ale
o stav, kdy je plnění obtížné, zdlouhavé či nákladné.607
„Nemožnost“ uspokojení se prostřednictvím primárního nároku může být
dána jak faktickými okolnostmi, tak i okolnostmi právními.608 Může jít o situaci, kdy
již odpůrce věc u sebe nemá.609 Uspokojení se i z toho, co ušlo, by bylo velmi
obtížné. Odpůrce věc zatížil, a tím znehodnotil, anebo ji naopak opravil či jinak
výrazně zhodnotil, že to po něm již nelze požadovat.610 Odpůrci byly poskytnuty
práce či cokoliv jiného, co nelze „reprodukovat“, anebo také věci genericky
určené.611
Náhrada se poskytuje v penězích. Jde přitom o samostatný nárok, který nemá
povahu nároku na náhradu škody.612 Z teoretického hlediska se blíží spíše nároku
z bezdůvodného obohacení (k povaze sekundárního nároku blíže viz kapitolu 5.2.5).
Rozsah nároku na náhradu se posuzuje ke dni rozhodování soudu.613 Je opět
omezen tím, co je nutné k uspokojení věřitelovy pohledávky (princip akcesority),
a zároveň velikostí toho, co ušlo z dlužníkova majetku. Pokud tak odpůrce získal
méně, než je třeba k uspokojení věřitelovy pohledávky, věřitel se ani prostřednictvím
sekundárního nároku vůči odpůrci neuspokojí.

606

Viz § 13 AnfO in fine: „ist dies nicht tunlich, so ist Ersatz zu leisten.“
Rozhodnutí OGH ze dne 11. 10. 1989, sp. zn. 1 Ob 590/89.
608
KIRCHHOF, Anfechtungsgesetz, § 11, m. č. 104.
609
MOHR, KO, s. 1093.
610
Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 852.
611
PETROV/VÝTISK/BERAN, Komentář, s. 638.
612
Nepřímo vyjádřeno v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 2007, sp. zn.
29 Odo 630/2005.
613
Rozhodnutí OGH ze dne 24. 10. 1990, sp. zn. 1 Ob 670/90 či rozhodnutí téhož soudu ze dne
13. 1. 2000, sp. zn. 2 Ob 198/98a. Též Feil in FEIL, KO, s. 383.
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9.1.3 Nárok na náhradu škody – „Schadenersatzanspruch“ (§ 596 ObčZ)
Ustanovení § 596 ObčZ zakládá věřiteli při naplnění podmínek právo na
náhradu škody. Nejde v pravém slova smyslu o obsah odpůrčího nároku, neboť ten je
vymezen v § 595 odst. 1 ObčZ, jde však o náhradu škody, která je od tohoto nároku
odvozena. Odpůrčí nárok tedy musí existovat.
Pokud jde o vymezení podmínek vzniku nároku na náhradu škody, lze
souhlasit se Z. Pulkrábkem, že formulace zákona není zcela šťastná a jen přispívá
k nejasnému výkladu ustanovení (viz dále).614 Dle názoru autorky by proto pro
pochopení ustanovení mělo být vycházeno z jeho předlohy, tj. z § 15 OdpŘ 1931:
„Jestliže na věcech, které jest vydati, nabyly třetí osoby práv, kterým nelze
odporovati, jest povinen nahraditi škodu ten, za jehož držby byly věci zavazeny,
mohlo-li býti jeho nabytí odporováno. Ustanovení § 14, odst. 3. platí i tu.“615
Zaprvé zde musí být věc, která byla odporovatelným právním jednáním
dotčena a nyní má být vydána věřiteli k jeho uspokojení. Zadruhé, k této věci
v průběhu odpůrčí doby nabyly třetí osoby práva takovým způsobem, že vůči těmto
osobám odporovat nelze (tj. nebyly naplněny podmínky § 594 ObčZ). Zatřetí, ten,
kdo k věci zřídil takto neodporovatelná práva, musí být odpůrcem anebo jeho
právním nástupcem ve smyslu § 594 ObčZ – tj. věřitel by proti němu jinak mohl
podat odpůrčí žalobu. Věřitel se nyní chce z věci uspokojit, avšak z důvodu práv
na věci váznoucích se mu to nedaří anebo se mu to nedaří zcela. Ustanovení pak říká,
že vůči tomu, za jehož držby toto neodporovatelné právo třetí osoby vzniklo, má
věřitel právo na náhradu škody.
Ilustrativně lze uvést příklad: dlužník D převede odporovatelně svůj dům
na odpůrce O. Odpůrce O následně, převede věc na právního nástupce P1, který zřídí
ve prospěch banky B na tomto domě zástavní právo, jímž se nemovitost částečně
znehodnotí. Následně bude nemovitost převedena odporovatelným jednáním
na nástupce P2. Věřitel V se nyní chce dovolat relativní neúčinnosti převodu
nemovitosti, vzhledem k zatížení věci zástavním právem ve prospěch dobrověrného
614

Z. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 859.
Viz též dodnes § 14 AnfO: „Haben dritte Personen an Sachen, die zurückzustellen sind,
unanfechtbare Rechte erworben, so ist derjenige, während dessen Besitz die Belastung stattgefunden
hat, zum Ersatze des Schadens an den Gläubiger verpflichtet, wenn sein Erwerb anfechtbar war. Die
Bestimmung des § 13, Absatz 3, findet Anwendung.“
615
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B, se však nelze na věci uspokojit zcela, neboť ta je částečně znehodnocena
zástavním právem.
Jak již bylo řečeno, není smysl ustanovení § 596 ObčZ zřejmý. Právo
na náhradu totiž plyne již ze samotného odpůrčího nároku (jde o sekundární nárok
na náhradu).616 Není tudíž jasné, proč by měl mít věřitel další nárok, tentokrát
na náhradu škody. O tom svědčí i skutečnost, že německé právo si vystačí jen se
sekundárním nárokem na náhradu; zvláštní nárok na náhradu škody tento právní řád
nezná.
Ustanovení bylo převzato z § 15 OdpŘ 1931, který zase čerpal z § 14 AnfO.
V literatuře k těmto ustanovením se lze setkat s několika výklady uvedeného
problému, pročež v této práci budou zmíněny ty, které se jeví jako nejvíce příhodné:
a) Omezení ručení předchůdce
První názor, který dnes zřejmě v rakouské nauce převažuje, a na nějž
upozornil ve svém pojednání o odpůrčím právu rovněž Z. Pulkrábek,617 vychází
z toho, že cílem § 596 ObčZ je omezení ručení předchůdce toho odpůrce, za jehož
držby k neodporovatelnému zatížení došlo.
Pokud se tedy V v našem příkladu dovolá relativní neúčinnosti vůči P1, musí
mu P1 zaplatit náhradu podle § 595 odst. 1 pouze v tom rozsahu, který odpovídá
hodnotě zatížené nemovitosti. Zbytek, tj. rozsah zatížení, musí nahradit P2, za jehož
držby byla nemovitost zatížena – a to náhradou škody podle § 596 ObčZ.618
b) Využití § 596 ObčZ v případě částečného uspokojení
S jiným přístupem přichází Voska,619 podle něhož se na situace, kdy je objekt
zcela znehodnocen, jeho vydání není vůbec možné z důvodu převedení anebo
zatížení apod., uplatní sekundární nárok na náhradu. V takovém případě tedy
odpůrce musí nahradit plnou náhradu podle § 595 odst. 1 věta druhá ObčZ.
Naproti tomu došlo-li jen k částečnému znehodnocení věci, a tuto věc tak lze
věřiteli k uspokojení vydat, ale výtěžek z exekuce bude nižší, v takovém případě má
616

Srov. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 860 nebo také K. Widhalm-Budak,
WIDHALM-BUDAK, Anfechtungsrecht, s. 25.
617
Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 860.
618
Viz názor vyjádřený autory Petscher, Reimer, Schiemer citovaný in FEIL, KO, s. 386.
619
Viz Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 198.
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věřitel vůči odpůrci právo na náhradu škody podle § 596 ObčZ, a to v rozsahu,
v jakém byla hodnota věci snížena.
Podíváme-li se na výše uvedený příklad, uplatní-li věřitel svůj nárok vůči P2
v době, kdy tento má ještě nemovitost ve svém vlastnictví, musí mu P2 tuto
nemovitost poskytnout k uspokojení a zároveň mu ve výši zatížení nahradit škodu.
Naopak odporuje-li věřitel jednání vůči P1 v době, kdy je již věc převedena na další
osobu, je mu P1 povinen poskytnout náhradu podle § 595 odst. 1 in fine, a to ve výši
celé hodnoty nemovitosti.
Je však otázkou, zda tento výklad obstojí před Nejvyšším soudem. Ten totiž
v jednom ze svých rozhodnutí k předchozí úpravě naznal, že „[p]ozbyl-li ještě před
podáním odpůrčí žaloby ten, s nímž (v jehož prospěch) dlužník učinil odporovatelný
právní úkon, některou z více věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, které získal
na základě tohoto právního úkonu z majetku dlužníka, a není-li proto uspokojení
věřitele z této věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty dobře možné, může věřitel
uplatnit právo na náhradu podle ustanovení § 42a odst. 4 části věty za středníkem
ObčZ 1964 bez ohledu na to, zda by se mohl – kdyby bylo soudem určeno, že tento
právní úkon je vůči němu ve vztahu k ostatním věcem (právům nebo jiným
majetkovým hodnotám) právně neúčinný – zcela nebo zčásti uspokojit z věcí, práv
nebo jiných majetkových hodnot, které v majetku toho, kdo měl z odporovatelného
právního úkonu prospěch, zůstaly.“620 Je sice pravdou, že k tomuto výsledku
Nejvyšší soud dospěl v době, kdy občanský zákoník v odpůrčím právu žádný nárok
na náhradu škody nepředpokládal, přesto nelze vyloučit, že na něm vrcholná soudní
instance setrvá.
c) Vlastní, alternativní řešení – vymezení osoby, která je povinna nahradit
náhradu škody v případě částečného znehodnocení věci
Oba výše uvedené výklady jsou jistě možné, znění zákona jim nebrání
a nejdou ani proti smyslu ustanovení. Podle názoru zastávaného v této práci se
nicméně nabízí ještě jeden výklad, který není v dostupné rakouské literatuře
zmiňován a který na první pohled nejvíce vystihuje účel ustanovení. Nemělo by být
smyslem ustanovení omezení odpovědnosti právního nástupce odpůrce, za jehož

620

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2015/2015.
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držby k zatížení věci došlo? Nemělo by být záměrem pravidla určení, kdo v takovém
případě za zatížení odpovídá a zároveň, že se v takovém případě bude postupovat
podle odlišných pravidel než při náhradě podle § 595 odst. 1?
Ukažme si tyto závěry na výše uvedeném příkladu. Věřitel V se může dovolat
relativní neúčinnosti vůči osobám O, P1 a P2. Za držby osoby P1 došlo
k neodporovatelnému založení práv, které vedly ke snížení hodnoty nemovité věci.
V tuto chvíli má věřitel na výběr, zda se obrátí na osobu O, P1 nebo P2.
Neakceptujeme-li výklad výše sub. a) (tedy omezení ručení předchůdce), má věřitel
vůči osobě O nárok na náhradu v rozsahu, v jakém se ona obohatila, tj. v rozsahu
hodnoty nezatížené nemovitosti. Vůči osobě P1 má věřitel rovněž právo na náhradu
podle § 595 odst. 1, tj. ve výši, v níž se tato osoba obohatila (jde o hodnotu
nezatížené nemovitosti). Věřitel se však obrátí na osobu P2 – soud mu přiřkne
nemovitost, a to v plném rozsahu – nemovitost je však již zatížena právem B,
kterému nelze odporovat. Věřitel se nyní v souladu s § 596 ObčZ nemůže domáhat
náhrady či náhrady škody ani vůči P2 ani vůči O, avšak může se domáhat náhrady
škody pouze vůči P1, za jehož držby k zřízení věcného práva došlo.
Jinak řečeno – smyslem § 596 ObčZ je určit osobu, která bude v případě
odporu odpovědná za snížení hodnoty věci.621 Tato jediná osoba, a nikdo jiný, bude
věřiteli odpovídat za snížení jeho uspokojení z důvodu, že na věci zřídila
neodporovatelné právo.
Dalším účelem, který toto ustanovení může mít, je vstřícnější posuzování
a počítání lhůty pro uplatnění práva na náhradu škody. Vůči osobě, která zřídila
na věci neodporovatelné právo, začíná lhůta pro uplatnění běžet až v okamžiku, kdy
věřitel zjistil, že se na věci nelze zcela uspokojit, neboť na ní váznou nepopiratelná
práva.622 Jednat se přitom bude o lhůtu promlčecí, jež je pro věřitele pochopitelně
výhodnější než odpůrčí lhůta propadná. Fakticky tedy § 596 ObčZ míří
i na zachování lhůt, neboť lhůta pro požadování náhrady již pravděpodobně v době,
kdy věřitel zjistí, že se z věci nelze plně uspokojit, uplynula.

621
622

K obdobnému se kloní zřejmě i Krčmář in KRČMÁŘ, Právo občanské III, s. 66.
Viz ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 185.
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9.2 Rozsah odpůrčího nároku
Rozsah odpůrčího nároku je primárně dán tím, co je nutné k uspokojení
věřitelovy pohledávky (vč. příslušenství).623 Z akcesorické povahy odpůrčího práva
totiž plyne, že věřitel nemůže po odpůrci považovat více, než by mohl z titulu své
pohledávky požadovat po původním dlužníku.
Zároveň je rozsah odpůrčího nároku omezen tím, jakou měrou byl věřitel
konkrétním odporovatelným jednáním zkrácen. Pokud je pohledávka za dlužníkem
vyšší než skutečné zkrácení dlužníkova majetku, nedává odpůrčí právo věřiteli právo
na to, aby se bez jakéhokoliv ohledu na výši zkrácení uspokojil i z jiného odpůrcova
majetku. Slovy zákona se může věřitel hojit jen z toho, co neúčinným právním
jednáním z dlužníkova majetku ušlo.
Toto je obecné tvrzení, které platí jako pravidlo. Zbývá jen zodpovědět
otázku, zda zákon v určitých případech tuto odpovědnost odpůrce nezhoršuje, či
naopak nemírní. Občanský zákoník to činí tím, že zohledňuje zájem na ochraně osob,
které byly v dobré víře. Odlišuje tak postavení odpůrce v závislosti na tom, zda byl
při nabytí v dobré víře a zda nabyl plnění od dlužníka bezúplatně.
Přičemž lze říci, že mezitím co § 595 odst. 2 ObčZ postavení vybraných osob
z hlediska jejich ručení zhoršuje, ustanovení § 595 odst. 3 ObčZ naopak zvýhodňuje
ty, kteří byli poctivými příjemci bezúplatného plnění.

9.2.1 Nepoctivý držitel (§ 595 odst. 2 ObčZ)
Osoba, která splňuje kritéria vymezená v § 595 odst. 2 ObčZ, se považuje
za nepoctivého držitele.
Jde primárně o odpůrce podle § 594 odst. 1 ObčZ624, proti němuž je či bude
vedeno řízení, tj. o žalovaného v řízení o odpůrčí žalobě. Vzhledem k tomu, že
ustanovení určuje limity odpovědnosti odpůrce, a tím i mantinely pro rozhodnutí
soudu, je nutné jej vykládat tak, že nepoctivost nenastává až rozhodnutí soudu, ale
vztahuje se i na dobu před tímto rozhodnutím.625 Zákon zde finguje postavení
623

Z. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 853.
J. Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 615.
625
Shodně Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 854, obdobně Tichý in
ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s. 1511, opačně M. Zuklínová in ZUKLÍNOVÁ, Právní
jednání, s. 183.
624
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odpůrce jako nepotivého držitele, neboť na skutečné povaze jeho držby jakožto
poctivé či nepoctivé nezáleží.
Pokud dojde k univerzální sukcesi (§ 594 odst. 1 in fine), dědic odpůrce či
jeho jiný všeobecný právní nástupce se považují za nepoctivého držitele pouze tehdy,
jestliže jim musely být známy okolnosti, pro něž se věřitel mohl dovolat relativní
neúčinnosti právního jednání.
Význam ustanovení je nutné spatřovat v tom, že odkazuje na pravidla
o nepoctivé držbě, čímž nepřímo rozšiřuje případný rozsah odpovědnosti osob
vymezených v § 594 odst. 1 ObčZ. Ustanovení míří na § 1000 a 1001 ObčZ.626
Odpůrce je tak v prvé řadě povinen vydat veškerý užitek, kterého držbou nabyl,
a dále nahradit ten, který by zkrácený věřitel získal, jakož i všechnu škodu, která
vzešla z odpůrcovy držby. Vynaložil-li pak nepoctivý věřitel nutné náklady, aby
zachoval podstatu věci, náleží mu jejich náhrada.

9.2.2 Poctivý příjemce bezúplatného plnění (§ 595 odst. 3 ObčZ)
Zatímco

v jiných

případech

je

nepodstatné,

zda

odpůrce

získal

odporovatelným jednáním nějaký prospěch, zda má tento prospěch ještě u sebe či zda
jej již zcizil, spotřeboval apod., a rozsah ručení se tedy zásadně odvíjí od toho, o co
bylo uspokojení věřitelovy pohledávky zkráceno, určitou skupinu osob zákon
zvýhodňuje.627 Tímto ustanovením je § 595 odst. 3 ObčZ, který upravuje postavení
poctivého příjemce bezúplatného plnění.
K tomu, aby odpůrce mohl těžit z beneficia § 595 odst. 3 ObčZ, musel jednak
majetkovou hodnotu od dlužníka získat bezúplatně (tj. šlo o osobu, která nabyla práv
od dlužníka dle § 591, resp. § 594 odst. 2 písm. b) ObčZ), jednak musel být zároveň
poctivým příjemcem tohoto plnění.
„Poctivost“ dle § 595 odst. 3 ObčZ není dle názoru autorky odkazem
na poctivou držbu;628 jedná se o autonomní pojem. Poctivým je příjemce
bezúplatného plnění tehdy, jestliže nevěděl a ani vědět nemusel o úmyslu dlužníka
zkrátit jeho věřitele nebo že bezúplatným jednáním jsou věřitelé dlužníka
626

ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 183-184, VOSKA, KVOŘ, s. 197.
E. Feil in FEIL, KO, s. 386, Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 615.
628
Shodně Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s.
ŠVESTKA/DVOŘÁK/FIALA, Komentář I, s. 1511.
627
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857;

jinak

Tichý

in

zkracováni.629 Jestliže naopak poctivý nebyl, tedy zejména naplnil skutkovou
podstatu § 590 odst. 1 či 2 ObčZ, ačkoliv nabyl právo bezúplatně – ustanovení
§ 595 odst. 3 ObčZ se dovolávat nemůže. Poctivost přitom musí být dána nejen
v okamžiku právního jednání, ale též po celou dobu odporovatelnosti až do uplatnění
odporu.630 Jestliže tedy poctivý odpůrce následně zjistí, že dlužník jednal v úmyslu
zkrátit své věřitele, výhody odstavce třetího ztrácí.
Ač to zákon nevyjadřuje příliš pregnantně, obsah nároku odpovídá tomu,
v jakém rozsahu odpovídá obdarovaný za odvolání daru dle § 2078 věty první
ObčZ.631 Ručí tedy věřiteli pouze v tom rozsahu, v jakém trvá jeho obohacení v době
vznesení odporu (a to vč. užitků či získané náhrady apod.).632

9.3 Práva odpůrce
Podáním úspěšného odporu a uspokojením věřitelovy pohledávky dochází
k zániku odpůrčího práva. Vztah mezi věřitelem a odpůrcem a v ideálním případě též
mezi věřitelem a dlužníkem lze nyní považovat za vyřešený. Co však práva odpůrce,
jenž musel umožnit, aby se věřitel uspokojil z plnění, které odpůrce získal
od dlužníka?
Je zřejmé, že odpůrci vůči věřiteli žádná práva nevznikají.633 Následný vztah
je již jen vztahem dlužníka a odpůrce. Podle názoru autorky je přitom nutné
odlišovat situaci, kdy se věřitel úspěšně dovolal odporu a uspokojil se
prostřednictvím primárního či sekundárního odpůrčího nároku, od případu, kdy
odpůrce věřitele uspokojil přímo podle § 597 odst. 1 ObčZ.
a) Zvláštní forma vypořádání dle odpůrčího práva (§ 597 odst. 2 ObčZ)
Následky úspěchu odpůrčí žaloby jsou upraven přímo v odpůrčím právu,
a sice v § 597 odst. 2 ObčZ. Jakkoliv se ze systematického hlediska jeví, že jde

629

Rozhodnutí OGH ze dne 10. 1. 1973, sp. zn. 5 Ob 231/72 nebo také rozhodnutí OGH ze dne
28. 4. 2010, sp. zn. 3 Ob 240/09d. Srov. též § 11 odst. 2 in fine AnfG: „Dies gilt nicht, sobald er weiß
oder den Umständen nach wissen muß, daß die unentgeltliche Leistung die Gläubiger benachteiligt.“
630
Rozhodnutí OGH ze dne 10. 1. 1973, sp. zn. 5 Ob 231/72.
631
Rozhodnutí OGH ze dne 28. 9. 1991, sp. zn. 3 Ob 527/91 či rozhodnutí OGH ze dne 19. 5. 1994,
sp. zn. 2 Ob 578/93.
632
E. Feil in FEIL, KO, s. 386, dále též J. Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 197 či KIRCHHOF,
Anfechtungsgesetz, § 11, m. č. 137 a 138.
633
Rozhodnutí OGH ze dne 25. 10. 1988, sp. zn. 5 Ob 629/88.

125

o obecné pravidlo pro vypořádání se mezi odpůrcem a dlužníkem, autorka této práce
se domnívá, že se vztahuje jen na situace, kdy došlo uspokojení v souladu s § 595
a § 596 ObčZ. Situaci, kdy odpůrce dobrovolně splní věřitelovu pohledávku
za dlužníkem, je nutné postupovat odlišně (viz k tomu bod b) níže).
Obecně platí, že dovolání se relativní účinnosti nemá na základ vztahu mezi
dlužníkem a odpůrcem vliv, ten trvá dále, avšak v modifikované podobě dle
§ 597 odst. 2 ObčZ. Přičemž je nutné v souladu se srovnávanými právními řády
zdůraznit, že nároky z ustanovení § 597 odst. 2 ObčZ nevznikají bez dalšího, mají
místo pouze tam, kde již nějaký vztah mezi dlužníkem a odpůrcem existoval.634
Uspokojí-li tak věřitel svoji pohledávku za dlužníkem některou z možností
§ 595 či § 596 ObčZ, a existoval-li již předtím nějaký vztah mezi dlužníkem
a odpůrcem, může odpůrce po dlužníkovi požadovat vrácení vzájemného plnění
anebo splnění pohledávky, která následkem relativní neúčinnosti oživla.
Vrácení vzájemného plnění bude na místě tehdy, bylo-li plnění ze strany
odpůrce poskytnuto.635 Jde o nárok z bezdůvodného obohacení, tudíž není-li vrácení
vzájemného plnění možné, náleží odpůrci náhrada.636
Obživnutí pohledávky je na místě, není-li možné vrátit protiplnění například
proto, že nebylo předmětem závazkového vztahu anebo jej odpůrce ještě
neposkytl.637 K oživnutí dochází ze zákona v rozsahu plnění odpůrcem,

638

a to

ke dni, kdy odpůrce nárok věřitele uspokojil (nikoliv tedy již uplatněním odporu).639
b) Zákonná cese věřitelovy pohledávky na odpůrce (§ 1937 ObčZ per
analogiam)
Jinak je nutné dle názoru zastávaného v této práci postupovat, jestliže
odpůrce za dlužníka jeho dluh přímo splní (§ 597 odst. 1 ObčZ). Původní vztah mezi
odpůrcem a dlužníkem tady totiž zůstal nedotčen, a je tak potřeba si vypomoci
obecnými instituty závazkového práva. Vzhledem k tomu, že odpůrčí právo se
634

Rozhodnutí OGH ze dne 25. 10. 1988, sp. zn. 5 Ob 629/88: „§ 15 AnfO läßt solche Ansprüche,
wenn sie nach Zivilrecht begründet sind, zu, aber er gewährt keinen solchen Anspruch, wo er nach
Zivilrecht nicht ohnedies begründet ist.“ Obdobně Voska in VOSKA, KVOŘ, s. 616.
635
K jinému názoru dospěl Z. Pulkrábek in MELZER/TÉGL, Komentář III, s. 862: právo na vzájemné
plnění vzniká, není-li možné, aby obživla pohledávka.
636
FEIL, KO, s. 388.
637
ZUKLÍNOVÁ, Právní jednání, s. 186, 187.
638
FEIL, KO, s. 389.
639
VOSKA, KVOŘ, s. 616 či M. Lebeda in LAVICKÝ, Komentář I, s. 2152.
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nejvíce podobá zajišťovacím institutům jako je ručení, domníváme se, že by se při
vypořádání mezi odpůrcem a dlužníkem mělo postupovat analogicky jako při
vypořádání mezi ručitelem a dlužníkem. Uspokojí-li tak odpůrce věřitele přímo,
dochází k zákonné cesi pohledávky, kterou měl věřitel za dlužníkem, na odpůrce,
a to analogicky podle § 1937 odst. 2 ObčZ či případně i § 1938 ObčZ per
analogiam.640 Toto řešení je vzhledem k povaze odpůrčího práva nutné upřednostnit
před regresním právem dle § 1876 odst. 2 ObčZ, vznikajícím v rámci dlužnické
solidarity.641

640

Viz k tomu rozhodnutí OGH ze dne 28. 8. 1985, sp. zn. 6 Ob 599/85: „Diese der Akzessorietät der
Bürgschaftsverpflichtung (auch der nach § 1357 ABGB) vergleichbare Abhängigkeit der
Verpflichtung des Anfechtungsgegners von der durch den Anfechtungsanspruch in ihrer
Einbringlichkeit zu bestärkenden Forderung des anfechtungsberechtigten Gläubigers gegen einen
anderen Schuldner rechtfertigt es, im Rahmen der zur Befriedigung des anfechtenden Gläubigers
führenden Leistungen des Anfechtungsgegners keine Schuldtilgung (mit nachfolgendem Ausgleich
zwischen Anfechtungsgegner und Schuldner nach § 896 ABGB), sondern Einlösung zufolge
gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 1358 ABGB anzunehmen.“
641
Tamtéž.
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Závěr
Cílem předchozích kapitol bylo stručné představení a analýza odpůrčího
práva v novém občanském zákoníku za využití komparativní a teleologické metody
interpretace. Bylo nastíněno, že právní úprava relativní neúčinnosti v občanském
zákoníku je ve srovnání s předchozí právní úpravou podrobnější a propracovanější.
To s sebou přináší mnoho pozitiv, která se promítnou do zlepšení postavení věřitele,
ale též odpůrce. Zároveň však nové znění vnáší do odpůrčího práva mnoho otázek
a nejasností, které nabourávají právní jistotu účastníků právních poměrů.
Na nejdůležitější otázky související s výkladem odpůrčího práva se předkládaná
rigorózní práce snažila najít odpověď. Přesto však nebyly vyřešeny otázky všechny,
neboť na to pro omezený rozsah předkládané práce nezbylo místo.
Práce především zdůraznila základní smysl institutu. Odpůrčí právo má
zajistit, aby dlužník svými kroky nesnižoval své majetkové hodnoty, čímž by
znesnadňoval hospodářské uspokojení věřitelovy pohledávky. Základními principy,
na nichž je odpůrčí právo založeno, je pak princip poctivosti, doplněný o zásadu
právní jistoty a ochrany dobré víry v subjektivním smyslu. Všechny tyto principy
tvoří základní stavební kameny odpůrčího práva a jsou zároveň hlavním
interpretačním vodítkem při řešení výkladových nejasností.
Vzhledem k tomu, že občanský zákoník otevřeně deklaruje svoji vůli vrátit se
ke kořenům odpůrčího práva na našem území, byla představena právní úprava
a historický vývoj zdejšího odpůrčího práva. Zejména odpůrčí řády z let 1914 a 1931
a dále též ustanovení středního občanského zákoníku se v mnohém nelišily. Při
srovnání je pak zřejmé, že ustanovení občanského zákoníku z roku 2012 s někdejší
právní úpravou vykazují mnoho podobností.
Pozornost byla dále věnována popisu a zhodnocení legislativy, právní nauky
i praxe odpůrčího práva v Rakousku a Německu. I v těchto zemích nedošlo
v posledních sto letech k zásadním zásahům do zkoumaného institutu, a lze proto
uzavřít, že i závěry tamních soudů a právní vědy mohou být v mnoha ohledech
přenositelné do poměrů českého práva.
Na podkladě uvedené komparace a historizujícího přehledu byl učiněn
jednoznačný závěr – srovnávané právní řády se v mnoha ohledech podobají. Z tohoto
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úhlu pohledu se tak mohlo jevit překvapivým zjištění, že závěry české právní nauky
a praxe vztahující se k § 42a ObčZ 1964 identifikovaným podobnostem často
neodpovídají. Při současném zvážení jednotlivých principů a základního cíle právní
úpravy relativní neúčinnosti bylo proto přistoupeno ke kritickému zhodnocení
dosavadního přístupu a navržena byla řešení, která odpovídají standardům
zahraničních právních řádů a zároveň respektují smysl a účel odpůrčího práva jako
takového.
V prvé řadě bylo navrženo několik možných přístupů k otázce povahy,
resp. původu odpůrčího práva. Dosavadní česká právní doktrína ani judikatura se
k této otázce, až na výjimky, otevřeně nevyjadřuje, zdá se však, že většina vychází
z tzv. teorie věcného účinku odporu. V práci však bylo poukázáno na to, že uvedená
teorie trpí zásadními praktickými a teoretickými nedostatky. Z těchto důvodů je
namístě ji odmítnout. Problematicky byla vyhodnocena též teorie o obligační povaze
odpůrčího

práva.

Jako

nejvhodnější

tak

byla

shledána

teorie

poslední,

tzv. odpovědností, která je založena na ručební funkci dlužníkova majetku. Jakkoliv
je to zásadně vždy dlužník, kdo odpovídá celým svým majetkem za splnění svého
dluhu, odpůrčí právo umožňuje věřiteli dosáhnout i na majetkové hodnoty, které
v dlužníkově majetku k okamžiku exekuce již nejsou. Z tohoto úhlu pohledu tak
v podstatě odpůrce ručí za splnění dluhu ze strany dlužníka, a to tím majetkem, který
od dlužníka odporovatelným právním jednáním nabyl. Odpůrčí právo lze tudíž
připodobnit k určité formě zajišťovacího prostředku, nejvíce se blížícímu ručení či
zástavnímu právu.
Práce dále shrnula jednotlivé obecné podmínky odporovatelnosti, kterými je
zkracující právní jednání dlužníka a zároveň existence vykonatelné pohledávky
na straně věřitele. V této souvislosti byla kriticky zhodnocena dosavadní judikatura
Nejvyššího soudu, která se týká relevantních otázek. „Právní jednání“ je dle názoru
autorky předkládané práce nutné vykládat velmi široce tak, že zahrne jakýkoliv
projev vůle vyvolávající určité právní následky. Na rozdíl od názoru zastávaného
v dosavadní nauce by tak měla být odporovatelná i procesní jednání, bez ohledu
na to, zda mají jen procesní následky, či jednání, kterými dlužník přímo nezcizuje
svůj majetek, ale pouze jej zatěžuje ve prospěch třetích osob. Rovněž pokud jde o
výklad pojmu „zkrácení“, je na místě dosavadní přístup Nejvyššího soudu odmítnout.
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Zkrátit své věřitele může dlužník i tzv. ekvivalentním právním jednáním, pokud je
činěno ve zkracujícím úmyslu.
Analyzovány byly též jednotlivé skutkové podstaty odporovatelnosti. K jejich
výkladu se vztahuje bohatá judikatura zahraniční i prvorepubliková, která nebyla
opomenuta ani v této práci. Zejména výklad skutkové podstaty bezúplatného
právního jednání, které musí na první pohled splňovat jen objektivní znaky, se
ukazuje být velmi zajímavý. V práci byl předestřen názor, že navzdory textu zákona
je i v případě bezúplatného jednání nezbytné na určitých subjektivních elementech
trvat. U dlužníka by tak měla být dána touha „obdarovat“ druhou stranu bez
požadavku protiplnění a u odpůrce vědomost o tomto záměru dlužníka či alespoň
zaviněná nevědomost.
Zásadní přehodnocení dle autorčina názoru vyžadují i procesní aspekty
odpůrčího práva. V souladu se srovnávanými právními řády se práce přiklání
k pojetí, podle něhož má žalobní petit znít na plnění, a nikoliv na pouhé určení
relativní neúčinnosti. Tato skutečnost je podpořena zněním zákona (§ 595 ObčZ),
historickou tradicí, ale zejména též praktickými argumenty. V opačném případě totiž
žalobce nemůže vůči odpůrci získat materiálně vykonatelný exekuční titul již
samotnou odpůrčí žalobou a musel by žalovat znovu. I přes všechny tyto argumenty,
které jednoznačně hovoří pro změnu přístupu, se však zatím bohužel zdá, že
se judikatura k nové právní úpravě k žádné změně v tomto ohledu nechystá.
Volba způsobu rozhodování o odpůrčí žalobě nebyla v zákoně dle názoru
zastávaného v této práci šťastná. Tradičně je odpůrčí nárok pojímán tak, že vzniká již
naplněním podmínek odporovatelnosti a soud o něm následně rozhoduje jen
deklaratorně s účinky ex tunc. Občanský zákoník však navázal na právní úpravu
insolvenčního řízení a předpokládá konstitutivní rozhodování o relativní neúčinnosti.
V této souvislosti je proto nutné přehodnotit definici odpůrčího práva. Odpůrčí právo
v pojetí občanského zákoníku má, dle názoru v práci vyjádřeného, jakési dvě fáze –
v první fázi má podobu práva domáhat se u soudu určení relativní neúčinnosti (§ 589
odst. 1 ObčZ), v druhé fázi nabývá formy práva na uspokojení se i z toho, co
odporovatelným právním jednáním z dlužníkova majetku ušlo (§ 595 odst. 1 ObčZ).
Zatímco odpůrčí právo jakožto oprávnění podat odpůrčí žalobu vzniká již naplněním
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podmínek odporovatelnosti, odpůrčí právo v podobě po prohlášení „relativní
neúčinnosti“ je založeno až samotným rozhodnutím soudu o odpůrčí žalobě.
Pokud jde o následky úspěšně uplatněného odporu, v zásadě jsou trojí. Jednak
a primárně se věřitel může v exekučním řízení domáhat uspokojení i z toho, co
odporovatelným právním jednáním z dlužníkova majetku ušlo. Není-li to dobře
možné, může požadovat odpovídající náhradu. Nárok na náhradu je nárokem sui
generis, který má povahu práva z bezdůvodného obohacení. V určitých případech
pak konečně vzniká věřiteli též právo na náhradu škody. Tím není dotčena možnost
dobrovolného

uspokojení

pohledávky

věřitele

ze

strany

odpůrce

(§ 597 odst. 1 ObčZ).
Následné vypořádání mezi dlužníkem a odpůrcem má v rámci odpůrčího
práva samostatnou právní úpravu (§ 597 odst. 2 ObčZ). Jak nicméně bylo ukázáno,
tato se zřejmě nepoužije tehdy, když odpůrce uspokojil věřitelovu pohledávku přímo
(§ 597 odst. 1 ObčZ). V takovém případě totiž není pro § 597 odst. 2 ObčZ místo
a v souladu s analogií k právní úpravě ručení dochází k zákonné cesi pohledávky
z věřitele na odpůrce (§ 1937 odst. 2 ObčZ).
Jak je vidno, přijetím občanského zákoníku došlo bez nadsázky
ke znovuzrození odpůrčího práva. Rekodifikovaná právní úprava je mnohovrstevná
a košatá, což je na místě přivítat. Přesto je nutné mít na paměti, že jde pouze o první
krok představující impulz pro českou právní teorii i praxi. Jedná se o hozenou
rukavici, která vybízí k přehodnocení dosavadních dogmat a právních klišé. Samotná
změna legislativní úpravy však tuto skutečnost nezaručuje.
V právní literatuře se již tu a tam vyskytla pojednání, která kritizovanou
jednotvárnost dosavadního přístupu v několika aspektech nabourávají. Nic z toho se
však ještě nijak nepromítlo do rozhodovací praxe českých soudů. Bude to přitom
právě soudní praxe, která může započatou změnu dokončit. Nezbývá tedy než doufat,
že Nejvyšší soud zohlední vůli zákonodárce, přihlédne k tradiční interpretaci
odpůrčího práva na našem území i za jeho hranicemi, a tím přispěje k
jeho plnohodnotnému znovuzrození. Z prvních závěrů judikatury publikovaných
k nové právní úpravě se však zatím bohužel zdá, že se k žádné zásadnější změně
postoje Nejvyššího soudu neschyluje.
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Abstrakt
Předkládaná práce pojednává o vybraných otázkách souvisejících s výkladem
§ 589 až § 599 občanského zákoníku, jež upravují relativní neúčinnost právních
jednání. Relativní neúčinnost chrání věřitele právně i hospodářsky před jednáními
dlužníka, která mají zkracovat uspokojení věřitelovy pohledávky. Práce si klade
za cíl navrhnout interpretaci, která respektuje smysl a účel zkoumaného institutu.
V této souvislosti je kladen důraz na komparativní analýzu rakouského a německého
přístupu, kde má odpůrčí právo nepřerušenou tradici trvající více jak 130 let.
Zároveň je přiblížen i postoj, který byl na území dnešní České republiky zastáván
mezi lety 1950 až 1964, a zejména před rokem 1950, kdy byly v účinnosti
tzv. odpůrčí řády. Všechny poznatky získané ze srovnávaných právních úprav jsou
následně konfrontovány s dosavadní tuzemskou naukou a rozhodovací praxí
nejvyšších soudů, která se váže k § 42a občanského zákoníku z roku 1964. Autorka
se snaží stávající přístup zhodnotit a případně přehodnotit ve světle závěrů
komparace. Zejména bohatý rozbor judikatury Nejvyššího soudu je podroben detailní
analýze. V této souvislosti autorka upřednostňuje závěry, které nejvíce odpovídají
smyslu zákona a účelu institutu odporovatelnosti.
Práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola pojednává o terminologii.
Ve druhé kapitole jsou obsaženy stěžejní principy, na nichž je odporovatelnost
založena. Třetí kapitola se zaměřuje na historii odpůrčího práva na našem území.
Ve čtvrté kapitole jsou stručně předestřena legislativní řešení a závěry doktríny
v Rakousku a Německu.
Páteří práce jsou pak části pátá až devátá, v nichž je již pozornost plně
věnována účinné právní úpravě. Využity jsou přitom poznatky, které autorka získala
z komparovaných právních řádů. Pátá kapitola se věnuje obecným otázkám pojetí
relativní neúčinnosti v novém občanském zákoníku. Autorka odmítá pojetí
tzv. věcného účinku odporu, které zřejmě převažuje v dosavadní české právní nauce
i praxi, a kloní se k tzv. teorii odpovědností, založené na funkci dlužníkova majetku.
V šesté kapitole jsou vymezeny základní podmínky odporovatelnosti (§ 589 ObčZ) –
právní jednání dlužníka, zkrácení a dále vymezení vykonatelné pohledávky věřitele.
V sedmé části autorka rozebírá jednotlivé skutkové podstaty. Následuje kapitola
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osmá, jež se věnuje procesním otázkám souvisejícím s odporovatelností, zejména
odpůrčí žalobě a rozhodování o ní. Konečně devátá kapitola uzavírá práci
pojednáním o následku úspěšně podané odpůrčí žaloby. V této souvislosti jsou
rozebrány jak primární odpůrčí nárok, tak rovněž sekundární nárok na náhradu
a právo na náhradu škody.
--------------------------------------Klíčová slova: relativní neúčinnost, odporovatelnost, odpůrčí právo, zkrácení
věřitele, úmyslné zkrácení, mrhání majetkem, bezúplatné právní jednání, odpůrčí
žaloba
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Relative Ineffectiveness of Legal Actions in a
Comparative Perspective
Abstract
The thesis at hand deals with Sections 589 to 599 of the Civil Code which governs
the relative ineffectiveness of legal acts. Thus, it probes provisions designed
to legally and economically protect the creditor from a fraudulent conveyance
of a debtor. The aim of the thesis is to interpret the afore-said provisions in a way
that would comply with the sense and purpose of the explored legal institution.
In that respect, an emphasis is laid on a comparative analysis of Austrian
and German approach both having tradition lasting more than 130 years. On top
of that, the thesis describes the conception adhered to in the Czech territory between
1950 and 1964 and especially before 1950 when the Acts on the right to contest were
in effect. The knowledge gained is subsequently confronted with the current Czech
legal doctrine and case-law of the highest courts that relates to the interpretation
of Sec. 42a of the Civil Code from 1964. The author tries to examine and eventually
reassess the existing approach in the light of comparative findings. Especially recent
case-law of the Supreme Court of the Czech Republic is being deeply analysed.
Those conclusions which mostly comply with the meaning of law and its purpose are
being preferred.
The thesis is divided into nine chapters. The first one deals with terminology
which will then be used throughout the paper. The second chapter summarizes
the main principles upon which the relative ineffectiveness is being built. The third
chapter describes the history of the legislation in the Czech Republic.
In the following chapter, the legal solutions and doctrinal approach in Austria and
Germany are being examined.
Chapter five to nine which constitute the core of the thesis are dedicated
to the relevant provisions of the new Czech Civil Code. To provide for an
appropriate interpretation, the author uses knowledge she gained from compared
legal systems. The fifth chapter tackles general questions of relative ineffectiveness,
especially its legal character and nature. The author refuses the theory of “in re effect
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of the contest” which seems to prevail in the Czech legal doctrine and case-law
of the Supreme Court. She prefers the so-called “liability theory” that compares
the right to contest to a guarantee or security.

The sixth chapter specifies

the conditions of contestability (Sec. 589) – legal action of the debtor, disadvantage
of the creditor and executable claim. The seventh chapter is devoted to the three legal
cases of contestability (fraudulent conveyance, wasting of property and gratuitous
legal actions). Procedural questions of the right to contest are being explored
in chapter eight. Above all, the actio Paulianna and character of court’s decision are
subject to examination. Finally, the ninth chapter discusses the consequences
of a successful contest. The emphasis is put on the nature and content of the primary
claim of the creditor, the secondary claim on compensation and the compensation
for damages.
--------------------------------------Key words: relative ineffectiveness, contestability, right to contest, fraudulent
conveyance, wasting of property, gratuitous legal action, actio Pauliana
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