
1. DÛkazní bfiemeno

§ 120 odst. 1 o. s. fi.

DÛkazním bfiemenem se rozumí pro-
cesní odpovûdnost úãastníka fiízení za
to, Ïe za fiízení nebyla prokázána jeho
tvrzení, a Ïe z tohoto dÛvodu muselo b˘t
rozhodnuto o vûci samé v jeho nepro-
spûch. Smyslem dÛkazního bfiemene je
umoÏnit soudu rozhodnout o vûci samé
i v takov˘ch pfiípadech, kdy urãitá sku-
teãnost, v˘znamná podle hmotného prá-
va pro rozhodnutí o vûci, nebyla nebo
nemohla b˘t prokázána, a kdy tedy v˘-
sledky zhodnocení dÛkazÛ neumoÏÀují
soudu pfiijmout závûr ani o pravdivosti
tvrzení této skuteãnosti, ani o tom, Ïe by
tato skuteãnost byla nepravdivá. DÛkaz-
ní bfiemeno ohlednû urãit˘ch skuteãnos-
tí leÏí na tom úãastníku fiízení, kter˘
z existence tûchto skuteãností vyvozuje
pro sebe pfiíznivé právní dÛsledky; jde
o toho úãastníka, kter˘ existenci tûchto
skuteãností také tvrdí.

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne
8. 8. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2675/2006 

SoRo ã. 1/2008, s. 11

Z odÛvodnûní:

Podle § 120 odst. 1 vûty první o. s. fi.
úãastníci jsou povinni oznaãit dÛkazy
k prokázání sv˘ch tvrzení. Soud rozhodu-
je, které z navrhovan˘ch dÛkazÛ provede.
Podle § 120 odst. 3 vûty druhé o. s. fi. neo-
znaãí-li úãastníci dÛkazy potfiebné k pro-
kázání sv˘ch tvrzení, vychází soud pfii
zji‰Èování skutkového stavu z dÛkazÛ, kte-
ré byly provedeny.

DÛkazním bfiemenem se rozumí pro-
cesní odpovûdnost úãastníka fiízení za to,
Ïe za fiízení nebyla prokázána jeho tvrzení,
a Ïe z tohoto dÛvodu muselo b˘t rozhod-
nuto o vûci samé v jeho neprospûch. Smys-
lem dÛkazního bfiemene je umoÏnit soudu
rozhodnout o vûci samé i v takov˘ch pfií-
padech, kdy urãitá skuteãnost, v˘znamná
podle hmotného práva pro rozhodnutí
o vûci, nebyla pro neãinnost úãastníka
(v dÛsledku nesplnûní povinnosti uloÏené
úãastníku § 120 odst. 1 vûtou první o. s. fi.)
nebo vÛbec (objektivnû vzato) nemohla
b˘t prokázána, a kdy tedy v˘sledky zhod-
nocení dÛkazÛ neumoÏÀují soudu pfiijmout
závûr ani o pravdivosti této skuteãnosti, ani
o tom, Ïe by tato skuteãnost byla nepravdi-
vá (srov. rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze
dne 28. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 762/2001,
uvefiejnûn˘ v ãasopise Soudní judikatura
pod ã. 86/2002). DÛkazní bfiemeno ohled-
nû urãit˘ch skuteãností leÏí na tom úãast-
níku fiízení, kter˘ z existence tûchto sku-
teãností vyvozuje pro sebe pfiíznivé právní
dÛsledky; jde o toho úãastníka, kter˘ exi-
stenci tûchto skuteãností také tvrdí (viz
rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 29. 10.
1997, sp. zn. 2 Cdon 257/97, uvefiejnûn˘
v ãasopise Právní rozhledy, 1998, ã. 7).

Jak vypl˘vá z odÛvodnûní napadeného
rozhodnutí, odvolací soud pfii rozhodování
o uplatnûném nároku Ïalobkynû na zapla-
cení ãástky 634 016 Kã postupoval plnû
v souladu s tím, co bylo uvedeno. JestliÏe
tedy odvolací soud vycházel z právního
názoru, Ïe bylo povinností Ïalobkynû pro-
kázat, Ïe do‰lo k pojistné události ve smys-
lu pojistné smlouvy ze dne 22. 11. 2001,
ã. 030001246, tj. ke zniãení zboÏí Ïivelní
katastrofou (povodní) pfii jeho pfiepravû,
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nelze odvolacímu soudu vyt˘kat nespráv-
n˘ právní názor pfii hodnocení vûci z hle-
diska dÛkazního bfiemene. Nesplnila-li
Ïalobkynû tuto povinnost, stíhá ji nepfiízni-
v˘ následek v podobû neúspûchu ve sporu.
Rozhodnutí odvolacího soudu proto nemá
po právní stránce zásadní v˘znam ve
smyslu § 237 odst. 3 o. s. fi., a dovolání pro-
ti nûmu podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. fi.
není tudíÏ pfiípustné.

2. Povinnost tvrzení a dÛkazní
bfiemeno v fiízení o urãení,
Ïe právní úkony dluÏníka jsou
vÛãi vûfiiteli neúãinné

§ 42a obã. zák.
§ 101 odst. 1, § 120 odst. 1 o. s. fi.

V fiízení o urãení, Ïe právní úkony
dluÏníka jsou vÛãi vûfiiteli neúãinné, ne-
se vûfiitel bfiemeno tvrzení a dÛkazní
bfiemeno ohlednû toho, Ïe k uspokojení
vûfiitelovy vymahatelné pohledávky pro-
kazatelnû nelze pouÏít jin˘ majetek
dluÏníka. Vûfiitel nese bfiemeno tvrzení
a dÛkazní bfiemeno i ohlednû úmyslu
dluÏníka zkrátit vûfiitele a ohlednû toho,
Ïe tento úmysl musel b˘t druhé stranû
znám; jestliÏe druhou stranou jsou oso-
by dluÏníkovi blízké, je naopak na tûch-
to osobách, aby prokázaly, Ïe úmysl
dluÏníka zkrátit vûfiitele nemohly i pfii
náleÏité peãlivosti poznat.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
2. 6. 2005, sp. zn. 30 Cdo 955/2005

PrRo ã. 21/2005, s. 803

Z odÛvodnûní:

Podle § 42a odst. 1 obã. zák. se vûfiitel
mÛÏe domáhat, aby soud urãil, Ïe dluÏní-
kovy právní úkony, pokud zkracují uspo-
kojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou

vÛãi nûmu právnû neúãinné; toto právo má
vûfiitel i tehdy, je-li nárok vÛãi dluÏníkovi
z jeho odporovatelného úkonu jiÏ vymaha-
teln˘ anebo byl-li jiÏ uspokojen. Podle
§ 42a odst. 2 obã. zák. odporovat je moÏné
právním úkonÛm, které dluÏník uãinil
v posledních tfiech letech v úmyslu zkrátit
své vûfiitele, musel-li b˘t tento úmysl dru-
hé stranû znám, a právním úkonÛm, kter˘-
mi byli vûfiitelé dluÏníka zkráceni a k nimÏ
do‰lo v posledních tfiech letech mezi dluÏ-
níkem a osobami jemu blízk˘mi (§ 116
a 117 obã. zák.), nebo které dluÏník uãinil
v uvedeném ãase ve prospûch tûchto osob,
s v˘jimkou pfiípadu, kdyÏ druhá strana teh-
dy dluÏníkÛv úmysl zkrátit vûfiitele i pfii
náleÏité peãlivosti nemohla poznat. Podle
§ 42a odst. 3 obã. zák. právo odporovat
právním úkonÛm lze uplatnit vÛãi osobû,
v jejíÏ prospûch byl právní úkon uãinûn,
nebo které vznikl z odporovatelného úko-
nu dluÏníka prospûch. Podle § 42a odst. 4
obã. zák. právní úkon, kterému vûfiitel 
s úspûchem odporoval, je vÛãi nûmu ne-
úãinn˘ potud, Ïe vûfiitel mÛÏe poÏadovat
uspokojení své pohledávky z toho, co od-
porovateln˘m úkonem u‰lo z dluÏníkova
majetku; není-li to dobfie moÏné, má právo
na náhradu vÛãi tomu, kdo mûl z tohoto
úkonu prospûch.

Smyslem Ïaloby podle § 42a obã. zák.
(odpÛrãí Ïaloby) je – uvaÏováno z pohledu
Ïalujícího vûfiitele – dosáhnout rozhodnutí
soudu, kter˘m by bylo urãeno, Ïe je vÛãi
nûmu neúãinn˘ dluÏníkem uãinûn˘ právní
úkon, jenÏ zkracuje uspokojení jeho vy-
mahatelné pohledávky. Rozhodnutí soudu,
kter˘m bylo odpÛrãí Ïalobû vyhovûno,
pak pfiedstavuje podklad k tomu, Ïe se vû-
fiitel mÛÏe na základû titulu zpÛsobilého
k v˘konu rozhodnutí (exekuãního titulu),
vydaného proti dluÏníku, domáhat nafií-
zení v˘konu rozhodnutí (exekuce) posti-
Ïením toho, co odporovan˘m (právnû
neúãinn˘m) právním úkonem u‰lo z dluÏ-
níkova majetku, a to nikoliv proti dluÏní-
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ku, ale vÛãi osobû, s níÏ nebo v jejíÏ pro-
spûch byl právní úkon uãinûn. V pfiípadû,
Ïe uspokojení vûfiitele z tohoto majetku
není dobfie moÏné, musí se vûfiitel – místo
urãení neúãinnosti právního úkonu – do-
máhat, aby mu ten, komu z odporovatelné-
ho právního úkonu dluÏníka vznikl pro-
spûch, vydal takto získané plnûní. OdpÛrãí
Ïaloba je tedy právním prostfiedkem slou-
Ïícím k uspokojení vymahatelné pohle-
dávky vûfiitele v fiízení o v˘kon rozhodnu-
tí (exekuãním fiízení), a to postiÏením vûcí,
práv nebo jin˘ch majetkov˘ch hodnot,
které odporovan˘m právním úkonem u‰ly
z dluÏníkova majetku, popfi. vymoÏením
penûÏité náhrady ve v˘‰i odpovídající pro-
spûchu získanému z odporovatelného
právního úkonu (srov. téÏ rozsudek Nej-
vy‰‰ího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn.
2 Cdon 1703/96, uvefiejnûn˘ pod ã. 26 ve
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
roãník 2000).

K odpÛrãí Ïalobû je aktivnû vûcnû le-
gitimován (§ 42a odst. 1 obã. zák.) vûfiitel,
jehoÏ pohledávka za dluÏníkem je vyma-
hatelná (srov. téÏ rozsudek Krajského sou-
du v Hradci Králové ze dne 13. 11. 1996,
sp. zn. 15 Co 714/95, uvefiejnûn˘ pod
ã. 12 ve Sbírce soudních rozhodnutí a sta-
novisek, roãník 1998), jestliÏe dluÏníkovy
právní úkony zkracují její uspokojení. Vû-
fiitelem je ten, kdo má za dluÏníkem po-
hledávku (aÈ splatnou ãi nesplatnou, popfi.
budoucí). Vymahatelnou se rozumí taková
pohledávka, jejíÏ splnûní lze vynutit ces-
tou v˘konu rozhodnutí, tj. pohledávka,
která byla vûfiiteli pfiiznána vykonateln˘m
rozhodnutím nebo jin˘m titulem, podle
kterého lze nafiídit v˘kon rozhodnutí.
DluÏníkovy právní úkony zkracují pohle-
dávku vûfiitele zejména tehdy, jestliÏe ve-
dou ke zmen‰ení majetku dluÏníka a jest-
liÏe v jejich dÛsledku nastalé zmen‰ení
majetku má souãasnû za následek, Ïe vûfii-
tel nemÛÏe dosáhnout uspokojení své
pohledávky z majetku dluÏníka, aãkoliv –

neb˘t tûchto úkonÛ – by se z majetku
dluÏníka uspokojil. Bfiemeno tvrzení a dÛ-
kazní bfiemeno o tom, Ïe pohledávka je
vymahatelná a Ïe dluÏníkovy právní úko-
ny objektivnû zkracují její uspokojení, ne-
se vûfiitel (srov. rozsudek Nejvy‰‰ího sou-
du ze dne 1. 12. 2000, sp. zn. 21 Cdo
2662/99).

Podmínky, za nichÏ vûfiitel mÛÏe práv-
ním úkonÛm dluÏníka odporovat, uvádí
§ 42a odst. 2 obã. zák. Odporovateln˘m je
takov˘ právní úkon dluÏníka, kter˘ uãinil
v posledních tfiech letech v úmyslu zkrátit
své vûfiitele, musel-li b˘t tento úmysl dru-
hé stranû znám; bfiemeno tvrzení a dÛkaz-
ní bfiemeno v tomto smûru nese vûfiitel.
Prokázání úmyslu dluÏníka cum animo
fraudandi není podmínkou odporovatel-
nosti tehdy, jestliÏe „druhou stranou“ jsou
osoby dluÏníkovi blízké (tj. osoby uvedené
v § 116 obã. zák.); úmysl dluÏníka zkrátit
jeho vûfiitele v takovémto pfiípadû zákon
pfiedpokládá a je na osobách dluÏníkovi
blízk˘ch, aby prokázaly opak (tj. Ïe úmysl
dluÏníka zkrátit vûfiitele nemohly i pfii ná-
leÏité peãlivosti poznat).

3. DÛkazní bfiemeno ve sporu
o náhradu ‰kody pfii stfietu
provozÛ

§ 431 obã. zák.
§ 120 odst. 3 o. s. fi.

Ve sporu o náhradu ‰kody pfii stfietu
provozÛ je soud povinen provést i jiné
neÏ úãastníky navrÏené dÛkazy nejen
k otázce poru‰ení právní povinnosti, ale
i ke zji‰tûní v‰ech okolností stfietu a ná-
slednû k urãení míry úãasti obou provo-
zovatelÛ.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
11. 4. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1948/2005
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