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U S N E S E N Í  
 

 

Nejvyšší soud �eské republiky rozhodl v senát� složeném z p�edsedy senátu 
JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a soudc� JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., a JUDr. Lubomíra 
Ptá�ka, Ph.D., ve v�ci žalobce Jaroslava Hradského, narozeného dne 21. �ervna 1955, 
bytem ve Vimperku, Pasovská 318/60, zastoupeného Ji�ím H�ídelem, advokátem se sídlem 
v Písku, Fráni Šrámka 136, proti žalovanému Zde�ku Palicovi, narozenému dne 
29. �ervence 1959, bytem v Nicov�, Studenec 9, zastoupenému JUDr. Slavomírem Vlachem, 
advokátem se sídlem v Sušici, Nuželická 60, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního 
soudu v Prachaticích pod sp. zn. 2 C 71/2017, o dovolání žalovaného proti rozsudku 
Krajského soudu v �eských Bud�jovicích ze dne 11. �ervna 2019, �. j. 19 Co 737/2019-135, 
t a k t o :  

 

I. Dovolání žalovaného se odmítá. 

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhrad� náklad� dovolacího �ízení 

�ástku 2 178 K� do t�í dn� od právní moci tohoto usnesení k rukám Ji�ího H�ídele, advokáta 

se sídlem v Písku, Fráni Šrámka 136.  

 

O d � v o d n � n í : 

 

Okresní soud v Prachaticích (dále jen „soud prvního stupn�“) rozsudkem ze dne 
22. b�ezna 2018, �. j. 2 C 71/2017-49, uložil žalovanému povinnost vyklidit pozemek p. �. st. 
11, jehož sou�ástí je budova �. p. 9, pozemek p. �. st. 12, pozemek p. �. 64/2, pozemek p. �. st. 
64/3, vše v katastrálním území Studenec u Stach, do 15 dn� od právní moci rozsudku 
(výrok I.) a rozhodl o náhrad� náklad� �ízení (výrok II.), nebo� žalobce je vlastníkem 
t�chto nemovitostí, jeho vlastnické právo k nim bylo zapsáno do katastru nemovitostí 
s právními ú�inky vkladu k 19. �ervnu 2006, na základ� kupní smlouvy ze dne 
10. kv�tna 2006, kterou posoudil jako platnou, a žalovaný „mu nemovitosti zadržuje“. 

K odvolání žalovaného Krajský soud v �eských Bud�jovicích (dále jen „odvolací 
soud“) rozsudkem ze dne 11. �ervna 2019, �. j. 19 Co 737/2019-135, potvrdil rozsudek soudu 
prvního stupn� (výrok I.) a rozhodl o náhrad� náklad� odvolacího �ízení (výrok II.). Ztotožnil 
se s tím, že žalobce je vlastníkem nemovitostí, které mu žalovaný „neprávem zadržuje“. 
Nep�isv�d�il námitce žalovaného, že zápis vlastnického práva žalobce v katastru nemovitostí 
neodpovídá skute�nosti, protože kupní smlouva ze dne 10. kv�tna 2006 je „pro neur�itost 
a dále z d�vod� uvedených v rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne 16. �íjna 2009, 
sp. zn. 52 C 77/2007-314“ (citováno i s nep�esnostmi) neplatná. Kupní smlouvu posoudil 
jako právní úkon platný, který není stižen neur�itostí, což od�vodnil tak, že „obsahuje 
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podstatné náležitosti kupní smlouvy, ozna�ení smluvních stran, ozna�ení p�edm�tu kupní 
smlouvy a ujednání o kupní cen� (…) [je] v p�edepsané písemné form�, projevy ú�astník� 
jsou na téže listin� a ú�edn� ov��ené.“ 

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (dále též „dovolatel“) 
prost�ednictvím svého advokáta v�asné dovolání. Uplat�uje dovolací d�vod podle ustanovení 
§ 241a odst. 1 zákona �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní �ád (dále jen „o. s. �.“), nesprávné 
právní posouzení v�ci ohledn� základního p�edpokladu pro vyhov�ní žalob� na vyklizení, 
a sice „aby žalobce prokázal, že je vlastníkem, respektive oprávn�ným držitelem v�ci“, 
p�i�emž p�edpoklad p�ípustnosti dovolání spat�uje ve vy�ešení této právní otázky, 
na níž závisí napadené rozhodnutí odvolacího soudu, který se p�i jejím �ešení odchýlil 
od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu – rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 
30. �íjna 1963, sp. zn. 4 Cz 19/63, uve�ejn�né ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 
pod �. 21/1964 (bod I. dovolání). Po rekapitulaci dosavadního pr�b�hu �ízení zd�raznil, 
že nesouhlasí s právním záv�rem odvolacího soudu o platnosti kupní smlouvy ze dne 
10. kv�tna 2006, nebo� nelze z vnit�n� „podmín�ného a propojeného souboru ujednání 
zahrnutého do jedné listiny tvo�ící vyvážený celek vytrhnout pouze ujednání o kupní smlouv� 
a posuzovat jeho platnost odd�len�, jako by nebyl sou�ástí synallagmatického vztahu 
bez ohledu na to, zda jsou platné ostatní �ásti tohoto celku“ (bod II. dovolání). P�edest�el 
judikaturu dovolacího soudu vykládající ustanovení § 37 odst. 1 a § 35 odst. 2 ob�. zák. 
(bod III. dovolání). Vyložil ujednání o v�cném b�emenu obsaženém v �lánku V. kupní 
smlouvy ze dne 10. kv�tna 2006 ústící v záv�r, že toto ujednání je neur�ité. Odvolacímu 
soudu vytkl, že neposuzoval kupní smlouvu se z�ízením práva odpovídajícího v�cnému 
b�emeni jako celek, ale v�noval se jen �ásti týkající se p�evodu vlastnictví (bod IV. dovolání). 
Navrhl, aby Nejvyšší soud �eské republiky (dále jen „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“) 
rozsudky odvolacího soudu a soudu prvního stupn� zrušil a v�c vrátil soudu prvního stupn� 
k dalšímu �ízení (bod V. dovolání) a dále se domáhal odkladu vykonatelnosti rozsudku 
odvolacího soudu (bod VI. dovolání). 

Žalobce ve vyjád�ení k dovolání navrhl, aby bylo jako zjevn� neopodstatn�né 
odmítnuto, považuje za absurdní zabývat se ur�itostí ujednání o v�cném b�emeni, 
které se žalovaného v�bec netýká, zvlášt� zaniklo-li v�cné b�emeno úmrtím oprávn�né 
4. listopadu 2012 (�ízení o ur�ení neexistence rozporovaných v�cných b�emen 
bylo pravomocn� zastaveno usnesením Krajského soudu v �eských Bud�jovicích ze dne 
9. �ervence 2014, �. j. 7 Co 480/2010-738). 

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10 a o. s. �.) shledal – z d�vod� níže rozvedených 
– že dovolání není podle ustanovení § 237 o. s. �. p�ípustné. 

Podle ustanovení § 237 o. s. �. není-li stanoveno jinak, je dovolání p�ípustné 
proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací �ízení kon�í, 
jestliže napadené rozhodnutí závisí na vy�ešení otázky hmotného nebo procesního práva, 
p�i jejímž �ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu 
nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy�ešena nebo je dovolacím soudem 
rozhodována rozdíln� anebo má-li být dovolacím soudem vy�ešená právní otázka posouzena 
jinak. 

Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. �. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí 
(§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí sm��uje, v jakém rozsahu se rozhodnutí 
napadá, vymezení d�vodu dovolání, v �em dovolatel spat�uje spln�ní p�edpoklad� 
p�ípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a �eho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). 
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Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v �em spat�uje spln�ní p�edpoklad� 
p�ípustnosti dovolání, je obligatorní náležitostí dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. �.).  
M�že-li být dovolání p�ípustné jen podle ustanovení § 237 o. s. �. (jako v projednávané v�ci), 
je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za spln�né, 
p�i�emž k projednání dovolání neposta�uje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. �. 
�i jeho �ásti (srovnej nap�. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 
29 NS�R 55/2013, a ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jež jsou p�ístupná 
na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, stejn� jako ostatní dále citovaná 
rozhodnutí dovolacího soudu). Má-li být dovolání p�ípustné proto, že napadené rozhodnutí 
závisí na vy�ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p�i jejímž �ešení se odvolací soud 
odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z jeho obsahu patrno, 
o kterou takovou právní otázku jde a od které ustálené rozhodovací praxe se �ešení této otázky 
odvolacím soudem odchyluje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. zá�í 2013, sp. zn. 
29 Cdo 2394/2013, uve�ejn�né ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod �. 4/2014).  

Dovolatelem (formáln�) vymezená právní otázka p�ípustnost dovolání nezakládá, 
protože odvolací soud se p�i jejím �ešení neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího 
soudu, jak bude níže vyloženo. 

Podstatná (nosná) výtka, kterou dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu, spo�ívá 
v tom, že p�i posuzování platnosti kupní smlouvy ze dne 10. kv�tna 2006, se soud nezabýval 
(ne)odd�litelností ujednání o v�cném b�emenu od ostatního obsahu právního úkonu 
a v návaznosti na to jeho platností, nebo� práv� toto ujednání má s ohledem na neur�itost 
za neplatné. Dovolacímu soudu je ve skute�nosti p�edkládána k posouzení tato (další, v po�adí 
druhá) právní otázka. I když ve vztahu k ní dovolatel výslovn� neuvádí p�edpoklady 
p�ípustnosti dovolání, konkrétn�, kterou z alternativ v p�ípad� této právní otázky 
má za spln�nou, lze z obsahu dovolání dovodit, že i v tomto p�ípad� má za to, že odvolací 
soud se p�i �ešení této právní otázky odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího 
soudu. Avšak od které konkrétní rozhodovací praxe dovolacího soudu se m�l odvolací soud 
p�i �ešení této právní otázky odchýlit, neuvádí a nelze to dovodit ani z obsahu dovolání. 

P�estože dovolatel ozna�uje �adu rozhodnutí dovolacího soudu, žádné z nich se netýká 
této právní otázky. Uvedená judikatura je o�ividn� vztažena bu	 k aktivní v�cné legitimaci 
žalobce v �ízení o vyklizení nemovitosti (rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. �íjna 1963, 
sp. zn. 4 Cz 19/63, uve�ejn�né ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod �. 21/1964) 
nebo k výkladu a ur�itosti ujednání o v�cném b�emenu (stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 
17. prosince 1985, sp. zn. Cpj 312/85, uve�ejn�né ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 
pod �. 28/1986, a ze dne 22. kv�tna 1985, sp. zn. Cpj 13/85, uve�ejn�né ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod �. 50/1985 a dále rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 
2. �íjna 2002, sp. zn. 22 Cdo 507/2001, ze dne 26. ledna 2012, sp. zn. 20 Cdo 739/2010, 
ze dne 28. �ervna 2007, sp. zn. 33 Cdo 2393/2007, ze dne 20. listopadu 2003, sp. zn. 
21 Cdo 1288/2003, ze dne 26. listopadu 1998, sp. zn. 25 Cdo 1650/98, ze dne 
31. �ervence 1996, sp. zn. 3 Cdon 227/96, ze dne 22. �ervna 2000, sp. zn. 33 Cdo 390/2000, 
nebo ze dne 12. února 2002, sp. zn. 22 Cdo 507/2001). Relevantní judikaturu dopadající 
na právní otázku (ne)odd�litelnosti �ásti (neplatného) právního úkonu dovolatel neuvedl 
(neozna�il ji ani datem a spisovou zna�kou rozhodnutí, ani jinak ji dostate�n� nespecifikoval). 

P�itom požadavek, aby se dovolatel (zastoupen advokátem) vyjád�il k existující 
judikatu�e, která dopadá na právní otázku, což se týká i p�ípadu, kdy dovolatel 
nebyl sto právní otázku náležit� zformulovat a dovolací soud ji dovodil z obsahu dovolání, 
není p�ehnan� formalistický. Jednak jej nelze považovat za nadmíru komplikovaný a složitý, 
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jednak konzultace relevantní judikatury by m�la být samoz�ejmostí, jak ostatn� uvádí Ústavní 
soud ve svém plenárním stanovisku ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16, 
bod 53. Naopak, tento požadavek vyjad�uje ú�el právní úpravy p�ípustnosti dovolání 
(po konzultaci relevantní judikatury se dovolatel m�že rozhodnout, že dovolání v�bec nepodá, 
nebo� by nem�lo šanci na úsp�ch, p�ípadn� pokud jej podá, existuje ur�itý p�edpoklad, 
že po seznámení s judikaturou bude takové podání argumenta�n� kvalitn�jší a p�isp�je 
k efektivit� a p�esnosti rozhodování Nejvyššího soudu (k tomu srov. nap�. nález Ústavního 
soudu ze dne 3. kv�tna 2017, sp. zn. I. ÚS 2135/16, bod 24, nebo obdobn� stanovisko pléna 
Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16, bod 46). 

Z uvedeného vyplývá, že v posuzované v�ci ú�el právní úpravy p�ípustnosti dovolání 
(§ 237 o. s. �.) napln�n nebyl. Dovolatel (zastoupen advokátem) se neseznámil, 
alespo� tuto skute�nost nepromítl do dovolání, s ustálenou rozhodovací praxi dovolacího 
soudu týkající se právní otázky (ne)odd�litelnosti �ásti (neplatného) právního úkonu. 

Dovolání, jde-li o v po�adí druhou právní otázku, neobsahuje �ádné vylí�ení 
toho, v �em dovolatel spat�uje spln�ní p�edpoklad� p�ípustnosti dovolání [od které konkrétní 
ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, tj. relevantní judikatury dopadající na právní 
otázku (ne)odd�litelnosti �ásti (neplatného) právního úkonu, se m�l odvolací soud odchýlit], 
je vadným podáním, které m�že dovolatel doplnit o chyb�jící náležitost jen do uplynutí 
dovolací lh�ty (§ 241b odst. 3 v�ta první o. s. �.), aniž by soud byl povinen o tom dovolatele 
pou�it a k dopln�ní dovolání jej vyzvat (§ 243b o. s. �.), což se ovšem nestalo. 

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného (v p�ípad� první právní otázky 
pro nep�ípustnost a v p�ípad� druhé právní otázky pro vadu) podle ustanovení § 243c odst. 1 
o. s. �. odmítl. 

Nejvyšší soud již samostatn� nerozhodoval o návrhu žalované na odklad 
vykonatelnosti napadeného rozhodnutí. Nejsou-li spln�ny p�edpoklady k meritornímu 
projednání dovolání, není dán ani prostor pro úvahy o odkladu vykonatelnosti dovoláním 
napadeného rozhodnutí. O odkladu vykonatelnosti �i právní moci podle § 243 o. s. �. 
lze uvažovat teprve tehdy, jsou-li spln�ny podmínky dovolacího �ízení, je-li dovolání 
bezvadné a alespo� na základ� p�edb�žného posouzení se jeví jako pravd�podobn� úsp�šné. 

Výrok o náhrad� náklad� dovolacího �ízení se nezd�vod�uje (§ 243f odst. 3 v�ta druhá 
o. s. �.). 

P o u � e n í :  Proti tomuto rozhodnutí není p�ípustný opravný prost�edek. 
 
 

V Brn� dne 30. 4. 2020 

 

 
 JUDr. Pavel Vrcha, MBA v. r.  
 p�edseda senátu 
 
 
Za správnost vyhotovení: Markéta Vorá�ová  
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