
1. K pojmu den vkladu

§ 2 odst. 3 zák. ã. 265/1992 Sb.
§ 36 odst. 2 obã. zák.

Právní pfiedpisy rozli‰ují vklad prá-
va do katastru nemovitostí a den, kdy
byl tento vklad uãinûn na stranû jedné,
a den, kter˘m nastaly úãinky vkladu na
stranû druhé. Zákon nestanoví fikci, Ïe
by dnem vkladu byl jin˘ den neÏ ten,
kdy byl vklad skuteãnû proveden. Na
tom nic nemûní ani zpûtné úãinky prove-
dení vkladu. To, Ïe urãitá právní skuteã-
nost pÛsobí zpûtnû, je‰tû neznamená, Ïe
na tuto skuteãnost je nutno pohlíÏet, ja-
ko by se stala toho dne, od nûhoÏ vyvolá-
vá (zpûtnû) právní úãinky, a nikoliv toho
dne, ve kterém k ní do‰lo.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
16. 1. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1625/2001

Z odÛvodnûní:

Îalobce se domáhal urãení neplatnosti
kupní smlouvy ohlednû nemovitosti, která
byla prodávána za úãelem v˘stavby rodin-
n˘ch domÛ, ale dÛvod pfievodu deklarova-
n˘ ve smlouvû neobstál, protoÏe Ïalovan˘
nesplnil podmínky pfievodu. Smlouva od-
porovala obecnû závazn˘m právním pfied-
pisÛm a pfiedpisÛm cenov˘m. 

Soud prvního stupnû vy‰el ze zji‰tûní,
Ïe pfiedmûtná kupní smlouva obsahovala
v ãlánku VII. rozvazovací podmínku. Ten-
to ãlánek stanovil, Ïe prodej sporn˘ch po-
zemkov˘ch parcel se uskuteãÀuje za úãe-
lem v˘stavby rodinn˘ch domÛ, a kupující
se zavázal, Ïe do 12 mûsícÛ ode dne vkla-
du vlastnického práva Ïalobci doloÏí, Ïe

mu bylo vydáno územní rozhodnutí na tu-
to v˘stavbu. Nesplní-li tuto povinnost, za-
nikne k tomuto dni právní vztah smlouvou
zaloÏen˘ a smluvní strany si vydají v‰e, co
podle smlouvy jiÏ pfiijaly. Vklad vlastnic-
kého práva zaloÏen˘ smlouvou byl prove-
den 16. 2. 1998 s právními úãinky k 18. 6.
1997; od tohoto dne bûÏela lhÛta ke splnû-
ní podmínky. Îalovan˘ pfiedloÏil územní
rozhodnutí Ïalobci aÏ 19. 11. 1998. Soud
s odkazem na § 36 odst. 2 a § 451 odst. 2
obã. zák. konstatoval, Ïe nesplnûním zmí-
nûné podmínky ztratil pfiedmûtn˘ právní
úkon ex nunc nastalé právní úãinky, obno-
vilo se vlastnictví pfievodce, a proto urãil
jeho vlastnické právo. Nepfiistoupil na v˘-
klad Ïalovaného, Ïe ke vkladu do katastru
nemovitostí do‰lo aÏ dnem 16. 2. 1998,
kdy byl vklad povolen, a teprve od tohoto
dne bûÏela lhÛta pro pfiedloÏení územního
rozhodnutí Ïalobci.

Odvolací soud se ztotoÏnil se skutkov˘-
mi zji‰tûními i právními závûry soudu první-
ho stupnû. ZdÛraznil ustanovení § 2 odst. 3
zák. ã. 265/1992 Sb., které jednoznaãnû
stanoví, Ïe právní úãinky vkladu vznikají
na základû pravomocného rozhodnutí o je-
ho povolení ke dni, kdy byl návrh na vklad
doruãen katastrálnímu úfiadu, v dané vûci
k 18. 6. 1997. Tento den bylo moÏno bez-
peãnû urãit jako okamÏik, k nûmuÏ se vzta-
hoval poãátek bûhu dvanáctimûsíãní lhÛty.
Îalovan˘ pfiedloÏil Ïalobci územní rozhod-
nutí 19. 11. 1998; proto soud prvního stupnû
nepochybil, kdyÏ uzavfiel, Ïe dohodnutá roz-
vazovací podmínka byla splnûna. Návrhu na
pfiipu‰tûní dovolání nevyhovûl, neboÈ z § 2
odst. 3 zák. ã. 265/1992 Sb. jasnû vypl˘vá,
ke kterému dni právní úãinky vkladu vzni-
kají, a proto rozhodnutí v této vûci nemá
po právní stránce zásadní v˘znam. 
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Nejvy‰‰í soud v fiízení o dovolání zjis-
til, Ïe dovolání je dÛvodné. 

Nevyhoví-li odvolací soud návrhu úãast-
níka na vyslovení pfiípustnosti dovolání,
kter˘ byl uãinûn nejpozdûji pfied vyhlá‰e-
ním potvrzujícího rozsudku nebo pfied vy-
hlá‰ením (vydáním) usnesení, kter˘m bylo
rozhodnuto ve vûci samé, je dovolání po-
dané tímto úãastníkem pfiípustné, jestliÏe
dovolací soud dospûje k závûru, Ïe napa-
dené rozhodnutí odvolacího soudu má po
právní stránce zásadní v˘znam (§ 239
odst. 2 o. s. fi.). Pfiedmûtem dovolacího pfie-
zkumu je v˘klad slovního obratu „nejpoz-
dûji do 12 mûsícÛ ode dne vkladu vlastnic-
kého práva“ (do katastru nemovitostí).
Otázku, zda lze ztotoÏnit den, kdy byl uãi-
nûn vklad práva do katastru nemovitostí,
se dnem, kter˘m nastaly úãinky vkladu,
doposud judikatura nefie‰ila a tato otázka
ãiní z pfiezkoumávaného rozsudku zásadní
rozhodnutí.

Podle § 35 odst. 2 obã. zák. právní úko-
ny vyjádfiené slovy je tfieba vykládat neje-
nom podle jejich jazykového vyjádfiení,
ale zejména téÏ podle vÛle toho, kdo práv-
ní úkon uãinil, není-li tato vÛle v rozporu
s jazykov˘m projevem. V dané vûci soudy
skutková zji‰tûní ohlednû vÛle úãastníkÛ,
projevené shora uveden˘m jazykov˘m vy-
jádfiením, neuãinily (a nevzaly v úvahu ani
skuteãnost, Ïe Ïalobce se pÛvodnû toho, Ïe
byla splnûna rozvazovací podmínka, ani ne-
dovolával, a Ïe na tuto otázku upozornil od-
volací soud). Soudy v nalézacím fiízení
vyloÏily právní úkon na základû jazykové-
ho vyjádfiení vÛle (projevu). S proveden˘m
v˘kladem tohoto úkonu (rozvazovací pod-
mínky) se v‰ak dovolací soud neztotoÏÀuje.

Právní úãinky vkladu do katastru ne-
movitostí vznikají na základû pravomoc-
ného rozhodnutí o jeho povolení ke dni,
kdy návrh na vklad byl doruãen katastrální-
mu úfiadu (§ 2 odst. 3 zák. ã. 265/1992 Sb.).

Katastrální úfiad vyznaãí den povolení vkla-
du zápisem ve spisu a na pfiezkoumávané
listinû dobu podání návrhu a skuteãnost,
Ïe k vkladu nebo v˘mazu do‰lo (§ 6 zák.
ã. 265/1992 Sb.). Podle § 35 odst. 2 vyhl.
ã. 190/1996 Sb. katastrální úfiad v pfiípadû
povolení vkladu vyznaãí na prvopisech
smlouvy doloÏku, ve které je mimo jiné
uvedeno „vklad práva zapsán v katastru
nemovitostí dne…“ a „právní úãinky vkla-
du vznikly dnem…“.

Z uvedeného je zfiejmé, Ïe právní pfied-
pisy rozli‰ují vklad práva do katastru ne-
movitostí a den, kdy byl tento vklad uãinûn
na stranû jedné, a den, kter˘m nastaly
úãinky vkladu na stranû druhé. Není po-
chyb o tom, Ïe takov˘ rozdíl odpovídá sku-
teãnosti; den vkladu práva do katastru je
dnem, kdy byl vklad proveden. Zákon ne-
stanoví fikci, Ïe by dnem vkladu byl jin˘
den neÏ ten, kdy byl vklad skuteãnû prove-
den. Na tom nic nemûní ani zpûtné úãinky
provedení vkladu. To, Ïe urãitá právní sku-
teãnost pÛsobí zpûtnû, je‰tû neznamená, Ïe
na tuto skuteãnost je nutno pohlíÏet, jako
by se stala toho dne, od nûhoÏ vyvolává
(zpûtnû) právní úãinky, a nikoliv toho dne,
ve kterém k ní do‰lo.

Pokud tedy úãastníci v rozvazovací pod-
mínce, pfiipojené ke smlouvû o pfievodu vû-
ci, uvedou, Ïe kupující se zavazuje prokázat
prodávajícímu „nejpozdûji do 12 mûsícÛ
ode dne vkladu vlastnického práva“, Ïe
mu bylo vydáno územní rozhodnutí nutné
k provedení zam˘‰lené v˘stavby, a zároveÀ
pokud nebude prokázáno, Ïe úãastníci mû-
li shodnû na mysli jin˘ den, jehoÏ urãení
by nebylo v rozporu s tímto jazykov˘m vy-
jádfiením, je tfieba „dnem vkladu“ rozumût
den, kdy byl vklad proveden, nikoliv den,
ve kterém mûly nastat právní úãinky vkla-
du. Pokud by úãastníci chtûli stanovit po-
ãátek lhÛty pro splnûní podmínky dnem,
kdy vklad nabude právní úãinky, mûli k dis-
pozici jiné právní obraty, neÏ „den vkladu“
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(napfi. „den, kdy vzniknou právní úãinky
vkladu“).

2. K smluvnímu ujednání o tom,
kdo a za jak˘ch podmínek podá
návrh na povolení vkladu práva
do katastru

§ 5 odst. 1 zák. ã. 265/1992 Sb.

NavrÏen˘ vklad není odÛvodnûn ob-
sahem pfiedloÏen˘ch listin, pokud úãast-
níky smlouvy není splnûna dohodnutá
odkládací podmínka, která stanoví, kdy
navrhovatelé mají podat návrh na vklad
do katastru nemovitostí.

Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze
dne 15. 3. 2001, sp. zn. 45 Ca 180/2000-24 

Z odÛvodnûní:

Katastrální úfiad zamítl návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí
na podkladû smlouvy o pfievodu ve smlouvû
oznaãené bytové jednotky a spoluvlastnic-
kého podílu na spoleãn˘ch ãástech budovy
a pozemku, která byla uzavfiena mezi navr-
hovateli jako kupujícími a úãastníkem. Své
rozhodnutí odÛvodnil tím, Ïe návrh na vklad
byl pfiedloÏen katastrálnímu úfiadu dne 17. 5.
2000, aniÏ by bylo ve smyslu ãl. IV. smlouvy
zfiejmé, zda kupující splnili dohodu a návrh
na vklad podali po úplném zaplacení kupní
ceny. Katastrální úfiad proto nejprve fiízení
pfieru‰il a vyzval kupující k pfiedloÏení listi-
ny prokazující úplné zaplacení kupní ceny
pfied podáním návrhu na vklad. ProtoÏe ku-
pující ve stanovené lhÛtû poÏadovanou lis-
tinu nepfiedloÏili, dospûl k závûru, Ïe navr-
hovan˘ vklad není odÛvodnûn obsahem
pfiedloÏen˘ch listin ve smyslu § 5 odst. 1
písm. b) zák. ã. 265/1992 Sb.

Krajsk˘ soud v Praze pfiezkoumal na-
padené rozhodnutí v fiízení podle hlavy

tfietí ãásti páté obãanského soudního fiádu
a dospûl k závûru, Ïe opravn˘ prostfiedek
není dÛvodn .̆ Ze smlouvy o pfievodu byto-
vé jednotky vypl˘vá, Ïe úãastník fiízení, ja-
ko pfievodce a vlastník bytové jednotky,
pfievedl na navrhovatele 1 a 2 (tj. na ná-
jemníky pfiedmûtné bytové jednotky) byto-
vou jednotku, spoluvlastnick˘ podíl patfiící
k této bytové jednotce na spoleãn˘ch ãás-
tech budovy a pozemku. V ãlánku IV. odst.
1 a 2 smlouvy se kupující zavázali zaplatit
kupní cenu do 90 dnÛ od podpisu této
smlouvy a v odst. 3 téhoÏ ãlánku smlouvy
se úãastníci dohodli, Ïe návrh na vklad do
katastru nemovitostí bude podán kupující-
mi aÏ po úplném zaplacení kupní ceny
s tím, Ïe v pfiípadû nezaplacení kupní ceny
fiádnû a vãas dle této smlouvy má prodáva-
jící právo od této smlouvy odstoupit.

Z vyjádfiení zástupkynû navrhovatelÛ
pfii jednání pfied soudem i z jejího sdûlení
právnímu zástupci prodávajícího úãastní-
ka, které navrhovatelé 1 a 2 pfii jednání
soudu pfiedloÏili, vypl˘vá, Ïe navrhovatelé
pfied podáním návrhu na vklad vlastnické-
ho práva katastrálnímu úfiadu kupní cenu
nezaplatili. S ohledem na v˘‰e uvedené
skuteãnosti pfiisvûdãil soud závûru odpÛr-
ce, Ïe navrÏen˘ vklad není odÛvodnûn ob-
sahem pfiedloÏen˘ch listin ve smyslu § 5
odst. 1 písm b) zák. ã. 265/1992 Sb., neboÈ
úãastníky smlouvy dohodnutá odkládací
podmínka jednoznaãnû stanoví, kdy navr-
hovatelé 1 a 2 mají podat návrh na vklad
do katastru nemovitostí. Pokud v ãlánku IV.
odst. 3 posuzované smlouvy bylo úãastníky
dohodnuto, Ïe návrh bude katastrálnímu
úfiadu podán kupujícími aÏ po úplném za-
placení kupní ceny a v posuzovaném pfiípa-
dû navrhovatelé kupní cenu pfied podáním
návrhu nezaplatili, pak není navrÏen˘ vklad
odÛvodnûn pfiedloÏen˘mi listinami.

Navrhovatelé se v‰ak m˘lí, pokud se
domnívají, Ïe katastrální úfiad v posuzova-
ném pfiípadû pfiezkoumal platnost právního
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úkonu ãi splnûní odkládací podmínky. Ka-
tastrální úfiad pouze z pfiedloÏen˘ch listin
zjistil, Ïe v posuzovaném pfiípadû není do-
loÏeno zaplacení kupní ceny, aby navrho-
vatelé mohli katastrálnímu úfiadu pfiedloÏit
návrh na vklad vlastnického práva do ka-
tastru nemovitostí tak, jak se v posuzova-
né listinû zavázali. V této souvislosti nelze
obecnû povaÏovat otázku kupní ceny ãi je-
jího zaplacení za podmínku vkladu. Jestli-
Ïe se v‰ak úãastníci smlouvy dohodli na
tom, kdy mohou kupující podat návrh na
vklad, pak také musí katastrálnímu úfiadu
prokázat, Ïe listiny, které katastrálnímu
úfiadu pfiedloÏili, jejich návrh na vklad
odÛvodÀují.

3. K nemoÏnosti mûnit smlouvu
o pfievodu nemovitosti po vkladu
do katastru nemovitostí 

§ 2 zák. ã. 265/1992 Sb.
§ 3 odst. 1, § 133 odst. 2 obã. zák.

Smlouvu o pfievodu nemovitosti nelze
poté, co bylo na jejím základû vloÏeno do
katastru nemovitostí vlastnické právo,
mûnit (tzv. kumulativní novace). Platnost
smlouvy je tfieba posuzovat ke dni jejího
uzavfiení; dodateãnû nastanuv‰í okolnos-
ti nemají na její platnost vliv.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
21. 8. 2000, sp. zn. 22 Cdo 871/2000 

Z odÛvodnûní:

Soud prvního stupnû zamítl rozsudkem
Ïalobu na urãení, Ïe kupní smlouva o pfie-
vodu domu se stavební parcelou uzavfiená
mezi spoleãností G., v. o. s., a Ïalovan˘m je
neplatná a Ïe vlastníkem domu se stavební
parcelou je nadále spoleãnost G., v. o. s.

Odvolací soud rozsudkem potvrdil roz-
sudek soudu prvního stupnû v ãásti t˘kají-

cí se urãení neplatnosti kupní smlouvy. Ve
zb˘vající ãásti rozsudek soudu prvního
stupnû zmûnil tak, Ïe vlastníkem sporn˘ch
nemovitostí je spoleãnost G., v. o. s., v lik-
vidaci. Odvolací soud vy‰el ze zji‰tûní, Ïe
spoleãnost G., v. o. s., byla zaloÏena tfiemi
spoleãníky (K. M., P. B. a Ïalobcem P. P.)
za úãelem podnikání na urãitou dobu. Po
uplynutí doby existence spoleãnosti mûla
b˘t provedena její likvidace a rozdûlení
likvidaãního zÛstatku (pfiípadn˘ch aktiv).
Doba trvání spoleãnosti byla prodlouÏena
do 31. 12. 1997 a vzhledem k tomu, Ïe
v dobû rozhodování odvolacím soudem
dosud nebyla vymazána z obchodního rej-
stfiíku, jako právní subjekt v likvidaci exis-
tovala. Do obchodního rejstfiíku u Krajské-
ho soudu v Praze pak byla dne 28. 4. 1997
zapsána spoleãnost pod obchodním jmé-
nem G., s. r. o., jejímiÏ jednateli jsou P. B.
a K. M. Dne 12. 5. 1997 byla uzavfiena
kupní smlouva mezi spoleãností G., v. o. s.,
jako prodávajícím a spoleãností G., s. r. o.,
jako kupujícím, kterou na ni byly pfievede-
ny pfiesnû urãené nemovitosti (kupní cena
200 000 Kã). Pfiíslu‰n˘ katastrální úfiad po-
volil vklad vlastnického práva pro novû
zfiízenou spoleãnost G., s. r. o., dnem 3. 6.
1997 s úãinky k 14. 5. 1997. Prodej nemo-
vitostí byl schválen valnou hromadou spo-
leãnosti G., v. o. s., za uvedenou kupní ce-
nu dne 30. 4. 1997 za pfiítomnosti K. M.
a P. B. Ke kupní smlouvû byl dne 13. 8.
1997 pfiipojen dodatek, kter˘m byla stano-
vena kupní cena ãástkou 2 093 160 Kã
s tím, Ïe kupní cena 200 000 Kã byla za-
placena pfied podpisem kupní smlouvy,
zb˘vající ãást bude zaplacena nejpozdûji
do skonãení likvidace prodávajícího. Tento
dodatek kupní smlouvy podepsal za pro-
dávající spoleãnost G., v. o. s., P. B., za ku-
pující spoleãnost G., s. r. o., K. M. 

Odvolací soud na základû tûchto zji‰-
tûní dospûl k závûru, Ïe kupní smlouva
z 12. 5. 1997 ohlednû sporn˘ch nemovitos-
tí je neplatná. Smlouva smûfiovala k pfie-
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vedení majetku spoleãnosti, která mûla na
konci daného roku vstoupit do likvidace,
na spoleãnost novou, a to za cenu nejménû
desetinásobnû niÏ‰í. Takto by byl zkrácen
likvidaãní zÛstatek prodávající spoleãnosti
o ãástku nejménû 1 893 160 Kã, po‰koze-
ni by byli v‰ichni tfii spoleãníci, ov‰em
dvûma by vzrostla o tuto ãástku aktiva ve
spoleãnosti novû vzniklé, zatímco tfietí spo-
leãník – Ïalobce – by „vy‰el naprázdno“.
Jde tedy o právní úkon uãinûn˘ v pfiíkrém
rozporu s dobr˘mi mravy, kter˘ smûfiuje
k majetkovému po‰kození tfietího spoleã-
níka – Ïalobce a ke zv˘hodnûní spoleãníkÛ
Ïalované spoleãnosti. Na tomto závûru nic
nemûní ani „dodatek“ kupní smlouvy, ve-
den˘ zfiejmou snahou alespoÀ dodateãnû
upravit nápadnû nízkou kupní cenu. Doho-
da o cenû je nedílnou a zásadní obsahovou
náleÏitostí kupní smlouvy (§ 588 obã. zák.),
a jestliÏe kupní smlouva s kupní cenou
200 000 Kã byla pfiedloÏena katastrálnímu
úfiadu a byl proveden vklad vlastnického
práva pro kupující spoleãnost, nelze poté
platnû takovou dohodu o cenû ani dohodou
smluvních stran mûnit. V této souvislosti
nutno brát v potaz i souvislosti daÀové.
Prodej sporn˘ch nemovitostí je proto od
poãátku absolutnû neplatn˘m právním
úkonem ve smyslu § 39 obã. zák. Odvola-
cí soud potvrdil rozsudek soudu prvního
stupnû ve v˘roku t˘kajícím se Ïaloby na
urãení neplatnosti kupní smlouvy, neboÈ
shledal, Ïe na takovém urãení nemá Ïalobce
naléhav˘ právní zájem podle § 80 písm. c)
o. s. fi., kdyÏ bylo moÏno Ïalovat (jak také
Ïalobce uãinil) pfiímo na urãení vlastnictví
ke sporn˘m nemovitostem. Kromû toho
Ïalobce nebyl aktivnû legitimován, neboÈ
nebyl úãastníkem pfiedmûtné smlouvy. V˘-
rok rozsudku soudu prvního stupnû ohled-
nû urãovací Ïaloby t˘kající se vlastnictví
sporn˘ch nemovitostí zmûnil tak, jak je
uvedeno shora, kdyÏ dovodil, Ïe Ïalobce
má na takovém urãení naléhav˘ právní zá-
jem. Je zfiejmé, Ïe naléhav˘ právní zájem
na urãení by mûla mít spoleãnost G., v. o. s.,

v likvidaci, která v‰ak Ïalobu nepodá, ne-
boÈ je ovládána spoleãníky Ïalované spoleã-
nosti. Îalobce je jedním ze spoleãníkÛ G.,
v. o. s., a je zainteresován na aktivním lik-
vidaãním zÛstatku. Je tedy v jeho zájmu,
aby prodej sporn˘ch nemovitostí nebyl
proveden pod cenou. Podmínky pro podá-
ní urãovací Ïaloby ve smyslu § 80 písm. c)
o. s. fi. jsou tedy dány. 

Proti rozsudku odvolacího soudu po-
dala Ïalovaná dovolání. 

Nejvy‰‰í soud napadené rozhodnutí
pfiezkoumal a zjistil, Ïe dovolání není dÛ-
vodné. 

Podle § 3 odst. 1 obã. zák. v˘kon práv
a povinností vypl˘vajících z obãansko-
právních vztahÛ nesmí bez právního dÛvo-
du zasahovat do práv a oprávnûn˘ch zájmÛ
jin˘ch osob a nesmí b˘t v rozporu s dobr˘-
mi mravy. Spoãívá-li v˘kon práva, kter˘ je
objektivnû v rozporu s dobr˘mi mravy,
v konání právního úkonu, je tento právní
úkon téÏ neplatn˘ pro rozpor s dobr˘mi
mravy (§ 39 obã. zák.), a to i v pfiípadû, Ïe
samotn˘ obsah tohoto úkonu v rozporu
s dobr˘mi mravy není; jde-li o právní úkon
dvoustrann ,̆ je právní úkon neplatn˘ v pfií-
padû, Ïe v rozporu s dobr˘mi mravy je jed-
nání obou stran. 

V dané vûci odvolací soud vy‰el ze
skutkového zji‰tûní soudu prvního stupnû,
Ïe Ïalovaní K. M. a P. B. byli spoleãníky
vefiejné obchodní spoleãnosti G., doba tr-
vání spoleãnosti byla omezena do 31. 12.
1997. K. M. a P. B. pak dne 30. 4. 1997
rozhodli o prodeji pfiedmûtn˘ch nemovi-
tostí spoleãnosti G., s. r. o., jejímiÏ jsou
jednateli a spoleãníky a jejímÏ spoleãní-
kem naopak není Ïalobce, a to za kupní ce-
nu 200 000 Kã. Mezi úãastníky pak byla
sporná obecná (úãastníci uvádûjí „odhad-
ní“) cena nemovitostí, kdyÏ Ïalobce uvá-
dûl cenu podstatnû vy‰‰í neÏ Ïalovaná;
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proto odvolací soud vy‰el z ceny, kterou
sama Ïalovaná v dodatku ke smlouvû uved-
la jako cenu stanovenou znaleck˘m posud-
kem, tedy 2 093 160 Kã. Vzhledem ke tvr-
zení Ïalobce, které Ïalovaná nepopfiela, je
tfieba vycházet z toho, Ïe spoleãnost G.,
v. o. s., zakoupila nemovitost 17. 6. 2000
za kupní cenu 200 000 Kã; sama Ïalovaná
pak ve vyjádfiení uvádûla, Ïe cena, za kte-
rou by bylo moÏno nemovitosti prodat, je
asi 2 000 000 Kã. Za této situace závûr
odvolacího soudu, Ïe pfiedmûtnou kupní
smlouvou mûly b˘t nemovitosti prodány za
cenu pfiibliÏnû desetkrát niÏ‰í, neÏ za jakou
je bylo moÏno prodat, má oporu v prove-
deném dokazování. 

Odvolací soud vy‰el z § 92 obch. zák.,
podle kterého pfii zru‰ení spoleãnosti s lik-
vidací mají spoleãníci nárok na podíl na
likvidaãním zÛstatku. Likvidaãní zÛstatek
se rozdûlí mezi spoleãníky nejprve do v˘-
‰e hodnoty jejich splacen˘ch vkladÛ. Zby-
tek likvidaãního zÛstatku se rozdûlí mezi
spoleãníky rovn˘m dílem. Îalovaná pak
neuvedla právnû v˘znamné skuteãnosti,
pro které by Ïalobce nemûl nárok na podíl
na likvidaãním zÛstatku; pokud, jak dovo-
latelka tvrdí, zpÛsobil sv˘m jednáním spo-
leãnosti ‰kodu, lze za splnûní zákonn˘ch
podmínek provést zapoãtení vzájemn˘ch
pohledávek, není to v‰ak zákonn˘ dÛvod
pro zánik jeho nároku na podíl na likvidaã-
ním zÛstatku. 

Ze znûní § 3 odst. 1 obã. zák. se podá-
vá, Ïe v˘kon práv a povinností nesmí b˘t
objektivnû v rozporu s dobr˘mi mravy; ne-
ní rozhodující, zda si jednající tento rozpor
uvûdomoval (viz téÏ Knapp, V. Knappová,
M. ·vestka, J. Dvofiák, J. Macková, A. Mi-
ke‰, J. Radvanová, S.: Obãanské právo
hmotné. Codex, Praha 1995, svazek I,
str. 153). Pokud dva ze tfií spoleãníkÛ ve-
fiejné obchodní spoleãnosti bez souhlasu
tfietího spoleãníka prodají nemovitost, kte-
rá je ve vlastnictví této spoleãnosti, jiné

spoleãnosti, jejímiÏ spoleãníky jsou, a to
za cenu podstatnû niÏ‰í, neÏ za jakou by ji
bylo moÏno v daném ãase a místû prodat,
a tak objektivnû zmen‰í majetek spoleã-
nosti, jakoÏ i podíl tfietího spoleãníka na li-
kvidaãním zÛstatku, jde o jednání, které je
v rozporu ze zásadami poctivého obchod-
ního styku (§ 295 obch. zák.), a tudíÏ i od-
poruje dobr˘m mravÛm, a kupní smlouva
je proto neplatná podle § 39 obã. zák. Tvr-
zení dovolatelky, Ïe uvedení spoleãníci
v dané vûci sledovali jiné cíle, neÏ po‰ko-
zení jedné spoleãnosti a obohacení jiné
spoleãnosti, jejímiÏ jsou spoleãníky, je tak
za situace, kdy uvedené dÛsledky objektiv-
nû nastaly, nev˘znamné. 

Na uveden˘ch závûrech nic nemûní
skuteãnost, Ïe úãastníci pfiedmûtné kupní
smlouvy sjednali 13. 8. 1997 dodatek ke
kupní smlouvû, ve kterém byla kupní ce-
na zv˘‰ena. Tento dodatek byl sjednán aÏ
poté, co na základû kupní smlouvy bylo
do katastru nemovitostí vloÏeno pro Ïa-
lovanou vlastnické právo. Dovolací soud
se ztotoÏÀuje s právním názorem odvolací-
ho soudu, Ïe smlouvu o pfievodu nemovi-
tosti nelze poté, co bylo na jejím základû
vloÏeno do katastru nemovitostí vlastnic-
ké právo, mûnit (tzv. kumulativní nova-
ce). Platnost smlouvy je tfieba posuzovat
ke dni jejího uzavfiení; dodateãnû nasta-
nuv‰í okolnosti nemají na její platnost
vliv. Navíc podle konstantní judikatury
dovolacího soudu je vzhledem k tomu, Ïe
smlouvy o pfievodu nemovitostí jsou smlou-
vami obligatornû písemn˘mi, právnû v˘-
znamná jen vÛle úãastníkÛ vyjádfiená
v písemné formû. Proto pfiípadné zámûry
jednatelÛ Ïalované, nevyjádfiené ve smlou-
vû, ani skuteãnost, Ïe snad byla zaplacena
na kupní cenu jiná neÏ sjednaná ãástka,
nemají na posouzení platnosti smlouvy
vliv. 

Druhy zápisÛ do katastru nemovitostí
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