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Nuželická 60/III,342 01 Sušice-tel/fax/zázn:373 700 010-judr.vlach@wo.cz- datová schránka 9y9fybv 

zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod ev. č. 7782     

 

JUDr. Slavomír Vlach   

advokát 
________________________________________________________________________________________________________________ 

   

       Nejvyššímu soudu České republiky 

   prostřednictvím  

Okresního soudu v Prachaticích 

 

                                                                                 ---------------------------------------------------- 

 

 

 

OS Prachatice  2C 71/2017                                    

KS České Budějovice  19 Co 737/2019 

 

Naše značka: práv/ V/27/2019    Sušice dne 27.8.2019 

 

 

 

Žalobce :    Jaroslav Hradský 

       nar. 21.6.1955, bytem Pasovská 318/60, 385 01 Vimperk II 

zastoupen  Jiřím Hřídelem, advokátem v Písku 

 

 

Žalovaný:   Zdeněk Palica 

       nar. 29.7.1959, bytem Studenec 9, 384 73 Stachy 

zastoupen  JUDr. Slavomírem Vlachem,advokátem v Sušici 

 

o vyklizení nemovitostí 

 

 

dovolání žalovaného 

a žádost o odložení vykonatelnosti 

 

 

I. 

 Rozsudkem z 22.3.2018 čj. 2C 71/2017-49 rozhodl Okresní soud v Prachaticích v  

řízení o vyklizení nemovitostí, a to pozemku st.p.č. 11, budovy čp. 9 v části obce Studenec, 

jež je součástí st.p.č. 11, dále pozemku st.p.č. 12, pozemku p.č. 64/2 a pozemku p.č. 64/3, vše 

v k.ú. Studenec u Stach tak, že žalovaný je povinen je vyklidit do 15 dnů od právní moci 

rozsudku. Dále soud uložil žalovanému zaplatit náklady soudního řízení 12708 Kč k rukám 
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právního zástupce žalobce. 

 Po odvolání žalovaného Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem 19 Co 

737/2019-135 z 11.6.2019 výše uvedené rozhodnutí soudu prvního stupně ohledně povinnosti 

vyklidit nemovitosti potvrdil a dále rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci  náhradu 

nákladů odvolacího řízení ve výši 5.650,70 Kč k rukám právního zástupce žalobce. Tento 

rozsudek byl žalovanému doručen dne 18.7.2019. 

 

 Ve smyslu Rc 21/64, NS 4 Cz 19/63 je pro žalobu na vydání (vyklizení) věci 

základním předpokladem, aby žalobce prokázal, že je vlastníkem, resp. oprávněným 

držitelem věci. Při rozhodování o této otázce soudy obou stupňů věc nesprávně právně 

posoudily a odchýlily se při rozhodnutí od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. 

Z toho důvodu podává žalovaný toto  d o v o l á n í. 

 

 S ohledem na skutečnost, že rozsudek odvolacího Krajského soudu v Českých 

Budějovicích 19 Co 737/2019-135 z 11.6.2019  byl  povinnému doručen dne 18.7.2019, je 

dvouměsíční lhůta k podání dovolání zachována. 

 

II. 

 Žalobou z 26.4.2017 se žalobce domáhal vydání rozsudku, kterým by soud uložil 

žalovanému vyklidit pozemek st.p.č. 11, budovu čp. 9 v části obce Studenec, jež je součástí 

st.p.č. 11, dále pozemek st.p.č. 12, pozemek p.č. 64/2 a pozemek p.č. 64/3, vše v k.ú. 

Studenec u Stach. Žalobce tvrdil, že je vlastníkem uvedených nemovitostí a jako důkaz 

navrhl výpis z katastru nemovitostí a dále spis KS České Budějovice  7Co 408/2010 a zejm. 

jeho rozsudek čl. 762, z něhož plyne pravomocně zamítnutí žaloby dnešního žalovaného o 

určení, že vlastníkem předmětných nemovitostí je on. 

 Žalovaný mj. namítal, že byť je žalobce zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí, 

vlastníkem se nestal, když kupní smlouva se zřízením práva odpovídajícího věcnému 

břemenu z 10.5.2006, od níž je odvozováno vlastnické právo žalobce, je absolutně neplatná. 

Poukazoval mj. na to, že tento právní názor již vyslovil v rozsudku Okresní soud 

v Prachaticích v řízení o určení vlastnického práva čj. 2 C 77/2007-314 a poukazoval na 

stejné důvody. Absolutní neplatnost smlouvy spatřoval žalovaný ve shodě s uvedeným 

soudním rozhodnutím v neurčitosti smlouvy vycházející z neurčitosti ujednání o věcných 

břemenech. Okresní soud argumentaci žalovaného ignoroval, když v odst. 15 odůvodnění 

rozsudku uvedl, že krom existence své nabývací kupní smlouvy z 25.5.2002 netvrdil žalobce 

žádné jiné skutečnosti, které by mohly vést k závěru, že se žalobce nestal vlastníkem 

předmětných nemovitostí. 

 Dále žalovaný poukázal na to, že tím, že soud v předcházejícím řízení zamítl jeho 

žalobu, aby byl určen jako vlastník nemovitostí, neznamená to automaticky, že by určil, že by 

vlastníkem byl žalobce. Žádal, aby se soud zabýval jako předběžnou otázkou tím, zda je 

žalobce skutečným vlastníkem dle svého nabývacího titulu. 

 

 Odvolací soud se námitkou žalovaného již částečně zabýval, avšak nedůsledně. 

Provedl důkaz kupní smlouvou se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemenu 

z 10.5.2006 uzavřenou mezi Růženou Chalupovou a žalobcem, od níž žalobce odvozuje své 

vlastnické právo. Shledal, že smlouva obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy, 
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označení smluvních stran, předmětu kupní smlouvy a ujednání o kupní ceně, že právní úkon 

byl určitý a srozumitelný, v předepsané písemné formě, projevy účastníků na téže listině a 

úředně ověřené. Uzavřel, že neshledal, že by kupní smlouva byla neplatným právním úkonem 

pro svou neurčitost.  

 S tímto závěrem žalovaný nemůže souhlasit. Dne 10.5.2006 byla mezi Růženou 

Chalupovou a žalobcem uzavřena kupní smlouva se zřízením práva odpovídajícího věcnému 

břemenu. Nešlo tedy o pouhou kupní smlouvu, ale šlo o více neoddělitelných právních 

úkonů, kdy smlouva vznikla až dohodu o celém jejím obsahu. Nelze z vnitřně podmíněného a 

propojeného souboru ujednání shrnutého do jedné listiny tvořící vyvážený celek vytrhnout 

pouze ujednání o kupní smlouvě a posuzovat jeho platnost odděleně jako by nebylo součástí 

synallamatického vztahu bez ohledu na to, zda jsou platné i ostatní části tohoto celku. 

  

III. 

 Podle ustanovení § 3028  zákona č. 89/2012 Sb. („ dále NOZ“) odst. 2 platí: „není-li 

dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv 

osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.“  

Jelikož kupní smlouva se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemenu byla 

uzavřena 10.5.2006, je tedy třeba na vznik věcných práv z ní aplikovat příslušná ustanovení 

zák. č. 40/1964 Sb. (dále jen „OZ“). 

 Dle § 37 odst.1 OZ „Právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a 

srozumitelně; jinak je neplatný.“ 

 Dle § 35 odst 2 OZ „Právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle 

jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil, není-li 

tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. 

 Dle relevantní judikatury: 

 Rc 28/86 : „Jestliže je však rozsah věcného břemene vztahujícího se k části pozemku 

vymezen v listině o právním úkonu slovně zcela určitě, nemůže být důvodem neplatnosti 

právního úkonu ve smyslu ustanovení § 37 o. z. sama skutečnost, že nebyl pořízen 

geometrický plán s vyznačením části pozemku, jíž se věcné břemeno týká.“ 

 22 Cdo 507/2001 : „Každá smlouva o zřízení věcného břemene musí mít písemnou 

formu a mimo jiné obsahovat přesné vymezení obsahu a rozsahu věcného břemene a pro 

eventuální vymáhání neplnění povinnosti též rozsah a způsob výkonu věcného břemene.“ 

 20 Cdo 739/2010: „Zápis věcného práva do katastru nemovitostí soudu nijak nebrání 

ve zjištění, že takový zápis neodpovídá skutečnosti. Rozhodnutí katastrálního úřadu, kterým 

byl zapsán vklad vlastnického práva k nemovitosti, není rozhodnutím správního orgánu o 

vlastnickém právu, kterým by byl soud vázán v tom smyslu, že by nemohl jako předběžnou 

řešit otázku vlastnictví k nemovitosti, resp. odchýlit se při posuzování otázky, kdo je 

vlastníkem, od stavu zapsaného v katastru nemovitostí. O údajích vyplývajících z výpisu z 

katastru nemovitostí platí presumpce jejich správnosti, není-li právně relevantním způsobem 

prokázán opak. Stav zápisů v katastru však nemusí odpovídat právnímu stavu; proto zjistí-li 

se takový nesoulad, má přednost právní stav věci (právní realita) před stavem zápisů v 

katastru. Ten, kdo se však dovolává právní reality vůči stavu zápisů v katastru, musí tvrzený 

věcněprávní stav k nemovitosti prokázat.“ 

 33 Cdo 2393/2007: „Interpretace obsahu právního úkonu soudem podle § 35 odst. 2 
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obč. zák. nemůže nahrazovat či měnit již učiněné projevy vůle; použití zákonných 

výkladových pravidel směřuje pouze k tomu, aby obsah právního úkonu vyjádřeného slovy, 

který učinily strany ve vzájemné dohodě, byl vyložen v souladu se stavem, který existoval v 

době jejich smluvního ujednání. Pakliže je obsah právního úkonu zaznamenán písemně, 

určitost projevu vůle je dána obsahem listiny, na níž je zaznamenán; nestačí, že stranám 

smlouvy je jasné, co je předmětem smlouvy a jaká jsou jejich práva a povinnosti, není-li to 

poznatelné z textu listiny. Určitost písemného projevu vůle je objektivní kategorií a takový 

projev vůle by neměl vzbuzovat důvodně pochybnosti o jeho obsahu ani u třetích osob.“ 

Podobně též 21 Cdo 1288/2003 nebo 25 Cdo 1650/98 nebo 3 Cdon 227/1996 nebo 33 Cdo 

390/2000 či R50/1985 s. 526 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

 Soubor rozhodnutí NS č.3- C 290 (vyd.C.H. Beck) „Naléhavý právní zájem na určení 

neplatnosti smlouvy podle §80 písm. c) o.s.ř. může mít i osoba, která není účastníkem 

smlouvy, jestliže by vyhovění takové žalobě mohlo mít příznivý dopad na její právní 

postavení.“ 

 22 Cdo 507/2001: „Ve smlouvě o zřízení věcného břemene vedení kanalizační stoky 

musí být vymezeno, kterými místy zatíženého pozemku stoka povede, popř. v ní musí být 

stanoveno, že může být vedena kdekoli, jinak je smlouva neurčitá a tudíž neplatná.“ 

 

IV. 

  Kupní smlouva se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřená 

10.5.2006 mezi prodávající Růženou Chalupovou a kupujícím žalobcem obsahovala vedle 

koupě předmětných nemovitostí v čl. V též ujednání o věcných břemenech: „Kupující (tj. 

žalobce) dále touto smlouvou zřizuje prodávající doživotní věcné břemeno bydlení v přízemí 

domu čp.9 v obci Nicov, části obce Studenec, postaveném na pozemku st.11 v k.ú. Studenec u 

Stach, kde jsou situovány tři místnosti, a to obytná místnost s kuchyňským koutem a pecí, 

místnost sloužící jako ložnice a místnost sloužící jako pokoj; když součástí přízemí je dále tzv. 

„černá kuchyně“, což vše tvoří třípokojový byt s příslušenstvím, ke kterému patří stáj a 

předsíň uzavřené dveřmi na dvůr, když zároveň prodávající zřizuje kupující právo chodit po 

dvoře, užívat hospodářské budovy za účelem chovu domácích zvířat či skladování věcí a 

právo užívat a chodit na zahradu, když veškeré tyto jsou součástí pozemku parc. č. st. 11 a 

současně kupující zřizuje prodávající právo chůze a jízdy v kteroukoli denní a noční dobu 

přes pozemek parc. č. st. 11 a pozemek parc. č. 64/2, když všechny pozemky leží 

v katastrálním území Studenec u Stach a obci Nicov a jsou zapsány v katastru nemovitostí 

vedeném katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, 

Katastrální pracoviště Prachatice na listu vlastnictví č.935 pro obec Nicov a katastrální 

území Studenec u Stach.“ Smlouva neobsahovala žádný geometrický plán ke specifikaci 

některého z věcných břemen chůze či jízdy. 

 Žalovaný považuje uvedené ujednání za neurčité. 

Za prvé část …. „zároveň prodávající zřizuje kupující právo chodit po dvoře, užívat 

hospodářské budovy za účelem chovu domácích zvířat či skladování věcí a právo užívat a 

chodit na zahradu, když veškeré tyto jsou součástí pozemku parc. č. st. 11“ je neurčitá neboť 

jak by mohla prodávající, která právě pozbyla vlastnické právo k st.p.č. 11 zatěžovat tento 

pozemek jakýmkoli věcným břemenem? Chybí bližší specifikace umístění dvora na st.p.č. 

11. Na pozemku st.p.č. 11 žádná jeho část nebyla zahradou. Zahrada se vždy nacházela a 

nachází na části pozemku p.č. 64/2 přiléhající k východní části budovy čp.9. To je snadno 
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patrné i z veřejných zdrojů na internetu (mapa katastr nemovitostí s ortofoto a dále letecká 

mapa z r.2006 přístupná na mapy.cz). 

Za druhé část … „a současně kupující zřizuje prodávající právo chůze a jízdy v kteroukoli 

denní a noční dobu přes pozemek parc. č. st. 11 a pozemek parc. č. 64/2,“…je neurčitá 

protože chybí bližší specifikace kudy přesně má prodávající právo chůze a jízdy. Ve smyslu 

konstantní judikatury chybí buď vymezení pomocí geometrického plánu, který by byl 

připojen ke smlouvě nebo jiný přesně vymezující popis a není ani stanoveno, že může právo 

chůze a jízdy vést kdekoli po zatěžovaných pozemcích. 

 Je zřejmé, že neurčitost ujednání plynoucí z jeho jazykového vyjádření nelze překonat 

ani s pomocí interpretačního ust. §35(2) OZ, výklad nevede k žádnému jednoznačnému 

závěru a ujednání je absolutně neplatné dle §37(1) OZ. 

 Žalovaný nepochybuje, že by k témuž závěru došel i odvolací soud. Ten se jím však 

vůbec nezabýval, jelikož neposuzoval kupní smlouvu se zřízením práva odpovídajícího 

věcnému břemenu z 10.5.2006 jako celek, ale věnoval se jen části týkající se převodu 

vlastnictví. Takový postup je však nepsrávným právním posouzením, když všechna ujednání 

smlouvy tvořila jeden celek, z něhož nelze vytrhávat jednotlivé neoddělitelné úkony a 

posuzovat jejich platnost izolovaně. Jelikož si smlouvou prodávající zajišťovala své doživotní 

bydlení, nelze dojít k jinému závěru než, že by bez věcného břemene bytu nebyla kupní 

smlouva uzavřena. 

   

V. 

 Na základě uvedených skutečností žalovaný navrhuje, aby dovolací soud 

rozsudek  Krajského soudu České Budějovice  19 Co 737/2019 135 ze dne 11.6.2019  

potažmo rozsudek Okresního soudu Prachatice  2C 71/2017-49 z 22.3.2018 zrušil a 

vrátil věc k dalšímu řízení. 

  

 

VI. 

 Žalovaný v domě čp.9, jež je součástí st.p.č. 11 žije s přítelkyní a dvěma nezletilými 

dětmi. Chová na předmětných nemovitostech domácí a hospodářská zvířata. Případná 

exekuce napadených rozsudků by znamenala nucený přesun lidí i zvířat, přičemž u zvířat by 

to znamenalo jejich vybití, když žalovaný nedisponuje alternativním umístěním po dobu, než 

bude o dovolání rozhodnuto. U zvířat nejde jen o stránku ekonomickou, ale rodina si 

k některým vytvořila vazby. Žalovanému tak hrozí vznik závažné újmy. 

 S ohledem k těmto skutečnostem navrhuje žalovaný, aby soud rozhodl, že 

odkládá vykonatelnost rozsudku  Krajského soudu České Budějovice  19 Co 737/2019 

135 ze dne 11.6.2019 a potažmo rozsudku Okresního soudu Prachatice  2C 71/2017-49 

z 22.3.2018 na dobu do rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o tomto dovolání. 

 

 Než soud o věci rozhodne, žádá jej žalovaný, aby se seznámil s dokumentem Shrnutí 

problému v příloze, když veškerá fakta uměle vykonstruovaného vyvlastnění jsou doložena a 

k nahlédnutí www.soudnifraska.tk.  

 

       

Příloha: plná moc 

http://www.soudnifraska.tk/
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  pozemková mapa s ortofoto 

  snímek letecké mapy z r.2006 (mapy.cz) 

  Shrnutí problému 

         

        JUDr. Slavomír Vlach 
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