
Judikatura zde publikovaná se vztahu-
je zejména k tûm právním úkonÛm, které
jsou obligatornû písemné a podléhají vkla-
du do katastru nemovitostí; na obligaãní
smlouvy, které nemají vûcnûprávní úãinky,
není tfieba tak pfiísná pravidla vztahovat.
Tak ãást parcely mÛÏe b˘t i pfiedmûtem ná-
jemní smlouvy, je-li v této smlouvû vyme-
zena zcela urãitû a srozumitelnû.

Judikatura se zab˘vá téÏ identifikací
pozemkÛ v Ïalobû a v rozsudku; o tom více
ãást druhá, t˘kající se vlastnick˘ch Ïalob.

1. K identifikaci pozemkÛ
a budov v právních úkonech

§ 5 odst. 1 písm. c) zák. ã. 344/1992 Sb.
§ 37 obã. zák.

Nemovitosti, jeÏ jsou z dÛvodu faktic-
ké nemoÏnosti jejich fyzického oznaãení
jedineãn˘m zpÛsobem evidovány a po-
psány v katastru nemovitostí, nemusí b˘t
v právním úkonu nutnû identifikovány
v‰emi údaji vyÏadovan˘mi jinak katast-
rálními pfiedpisy, pokud i pfii pouÏití jen
nûkter˘ch z tûchto údajÛ je lze ve smlou-
vû jednoznaãnû individualizovat.

Je-li v kupní smlouvû, která je pfied-
mûtem pfiezkoumání katastrálního úfia-
du, budova, kterou úãastník fiízení prodal
Ïalobci, oznaãena ãíslem popisn˘m (i ori-
entaãním), uvedením parcelního ãísla po-
zemku, na nûmÏ je postavena, uvedením
názvu obce i katastrálního území, jakoÏ
i odkazem na list vlastnictví, na nûmÏ je

zapsána, a dále pfiesnou adresou, obsahu-
jící v sobû i oznaãení ãásti obce, pak je po-
Ïadavek urãitosti a srozumitelnosti práv-
ního úkonu zcela jistû splnûn.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
23. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2105/2006

ASPI JUD38215CZ

Z odÛvodnûní:

Podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona 
ã. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí âes-
ké republiky (katastrální zákon), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, musejí b˘t v listinách,
které jsou podkladem pro zápis do katast-
ru, budovy oznaãeny oznaãením pozemku,
na nûmÏ jsou postaveny, ãíslem popisn˘m
nebo evidenãním, pfiípadnû, pokud se ãíslo
popisné ani evidenãní budovû nepfiidûluje,
zpÛsobem jejího vyuÏití a v pfiípadû budov
s ãíslem popisn˘m ãi evidenãním téÏ pfií-
slu‰ností budovy k ãásti obce, pokud je ná-
zev ãásti obce odli‰n˘ od názvu katastrál-
ního území, v nûmÏ se nachází pozemek,
na kterém je budova postavena.

V kupní smlouvû uzavfiené mezi Ïalob-
cem a Ïalovan˘m dne 23. 4. 2001 byla pfie-
vádûná nemovitost oznaãena takto: „nemo-
vitost zapsaná u Katastrálního úfiadu v O.
v Katastru nemovitostí vedeném pro k. ú.
Z.–VÎ, obec O., okres O. na LV ã. 559,
a to objekt bydlení ã. p. 1242 na poz.
parc. ã. st. 1347, na adrese O.“.

Zákon ã. 265/1992 Sb. sám poÏadavek
urãitosti a srozumitelnosti právního úkonu
blíÏe nedefinuje, ani neodkazuje na Ïádn˘
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jin˘ pfiedpis, kter˘ by tak ãinil, proto nelze
v fiízení o povolení vkladu do katastru ne-
movitostí automaticky aplikovat v˘luãnû
ustanovení § 5 odst. 1 zák. ã. 344/1992 Sb.
ve spojení s ustanovením § 5 odst. 1 zák.
ã. 265/1992 Sb., a poÏadavek srozumitel-
nosti a urãitosti právního úkonu je nutno
i ve vkladovém fiízení posuzovat pfiedev‰ím
podle obãanského zákoníku. Ve smyslu
obãanského zákoníku je tfieba právní úkon
povaÏovat za urãit˘ a srozumiteln ,̆ jestliÏe
je z nûho patrno, kdo tento právní úkon ãi-
ní a co je jeho pfiedmûtem, pfiiãemÏ tento
pfiedmût musí b˘t vymezen tak, aby ne-
mohlo dojít k zámûnû za vûci obdobného
druhu. U nedostatkÛ oznaãení pfiedmûtu
právního úkonu je pak nutno rozli‰it, zda
zakládají skuteãnû vadu umoÏÀující zá-
mûnu pfiedmûtu úkonu, nebo zda spoãíva-
jí jen v jinak nepfiesném ãi neúplném
oznaãení tohoto pfiedmûtu; o takov˘ pfií-
pad by ‰lo tehdy, jestliÏe by správné ozna-
ãení úkonu bylo zjistitelné podle dal‰ích
identifikujících znakÛ nebo i z celého ob-
sahu právního úkonu jeho v˘kladem (§ 35
odst. 2 obãanského zákoníku) – srov. ná-
lezy Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2002,
sp. zn. I. ÚS 222/2000, a ze 13. 10. 2004,
sp. zn. III. ÚS 447/2003.

V daném pfiípadû nebyla ve smlouvû
v˘slovnû obsaÏena formulace, Ïe budova
pfiíslu‰í k „ãásti obce V.“, nicménû z dal‰ího
identifikaãního údaje – adresy, která byla
ve smlouvû uvedena ve tvaru „O.“ nepo-
chybnû lze zjistit, ve které ãásti obce se
budova nachází a nelze tedy dovodit, Ïe
smlouva je neurãitá, resp. nesrozumitelná,
kdyÏ navíc v‰echny ostatní údaje vyÏadova-
né § 5 odst. 1 písm. c) zák. ã. 344/1992 Sb.
kupní smlouva obsahuje a moÏnost zámû-
ny pfiedmûtu koupû s jinou budovou tak
není reálnû moÏná.

V pfiedmûtné smlouvû sice nebyla ãást
obce uvedena, resp. jazykovû vyjádfiena,
zpÛsobem obvykle pouÏívan˘m v právní

praxi, nelze v‰ak popfiít tu skuteãnost, Ïe
uvedená adresa nemovitosti v sobû infor-
maci o ãásti obce bezpochyby nese a údaj
oznaãující ãást obce, k níÏ budova pfiíslu‰í,
tedy ve skuteãnosti ve smlouvû nechybí.

To vypl˘vá mj. i z definice pojmu ad-
resa, obsaÏené v § 5 odst. 2 vyhlá‰ky 
ã. 28/2001 Sb., o základních sluÏbách dr-
Ïitele po‰tovní licence, podle kterého adre-
sa obsahuje kromû názvu ulice, námûstí
apod., ãísla domu, popfiípadû i ãísla bytu,
název obce, její ãásti apod. TaktéÏ lze sou-
hlasit s námitkou Ïalobce, Ïe zpÛsob, ja-
k˘m má b˘t pfiíslu‰nost budovy k ãásti ob-
ce ve smlouvû vyjádfiena, Ïádn˘ právní
pfiedpis v˘slovnû neupravuje. Z uvedeného
vypl˘vá, Ïe poÏadavku § 5 odst. 1 písm. c)
zák. ã. 344/1992 Sb. by mûla vyhovovat ja-
kákoli formulace, kterou je urãitû vyjádfien
vztah budovy a ãásti obce, coÏ slovní spoje-
ní „objekt bydlení ã. p. 1242 – na adrese O.“
podle názoru dovolacího soudu splÀuje.

JestliÏe v kupní smlouvû, která byla
pfiedmûtem pfiezkoumání katastrálního úfia-
du, byla budova, kterou úãastník fiízení
prodal Ïalobci, oznaãena ãíslem popisn˘m
(i orientaãním), uvedením parcelního ãísla
pozemku, na nûmÏ je postavena, uvedením
názvu obce i katastrálního území, jakoÏ
i odkazem na list vlastnictví, na nûmÏ je
zapsána, a dále pfiesnou adresou, obsahují-
cí v sobû i oznaãení ãásti obce, pak je po-
Ïadavek urãitosti a srozumitelnosti právní-
ho úkonu zcela jistû splnûn.

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne
12. 6. 2002, sp. zn. I. ÚS 321/2000, vyslo-
vil názor, Ïe katastrální úfiad by se pfii
zkoumání urãitosti právního úkonu mûl
pfiidrÏet obdobn˘ch hodnotících kritérií
a postupÛ jako obecn˘ soud, neboÈ není
Ïádného dÛvodu, aby urãitost právního
úkonu byla vykládána v fiízení o povolení
vkladu jinak. Tato kritéria vycházejí z to-
ho, Ïe urãitost právního úkonu se t˘ká jeho
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obsahové stránky, vztahující se k jeho pfied-
mûtu (vûci, právu atd.), zejména pak k jeho
oznaãení takov˘m zpÛsobem, aby byl neza-
mûnitelnû rozpoznateln˘ od jin˘ch pfiedmû-
tÛ. To v‰ak neznamená, Ïe u nemovitostí, jeÏ
jsou, z dÛvodu faktické nemoÏnosti jejich
fyzického oznaãení, jedineãn˘m zpÛsobem
evidovány a popsány v katastru nemovi-
tostí, musí b˘t pfii jejich popisu (identifika-
ci) nutnû pouÏito v‰ech údajÛ deklarova-
n˘ch v zákonû ã. 344/1992 Sb. a tím ménû
v jeho provádûcí vyhlá‰ce ã. 190/1996 Sb.,
pokud i pfii pouÏití jen nûkter˘ch z tûchto
údajÛ lze nemovitosti ve smlouvû jedno-
znaãnû individualizovat. Obecné tvrzení
Katastrálního úfiadu, s nímÏ se ztotoÏnil jak
soud prvního stupnû, tak soud odvolací, Ïe
„nelze vylouãit, Ïe v rÛzn˘ch ãástech téÏe
obce se nacházejí budovy se stejn˘m ãís-
lem popisn˘m“ nemÛÏe b˘t dÛvodem po-
chybnosti o moÏné zámûnû s jinou nemo-
vitostí, neboÈ ostatní identifikaãní údaje ve
spojení s – byÈ netradiãní formou – uvede-
nou ãástí obce zámûnu nemovitosti ve sku-
teãnosti neumoÏÀují. Aby bylo moÏno po-
vaÏovat pochybnosti katastrálního úfiadu
o moÏné zámûnû za dÛvodné, muselo by
oznaãení ãásti obce ve smlouvû chybût
úplnû a musela by b˘t dána reálná existen-
ce zamûniteln˘ch budov se shodn˘m ãís-
lem popisn˘m, stojících na shodném po-
zemku ve shodném katastrálním území.

2. Nepfiesné oznaãení nemovitosti
ve smlouvû o jejím pfievodu

§ 35, 37 obã. zák.

Pfiedpokladem urãitosti právního úko-
nu je oznaãení jeho pfiedmûtu takov˘m
zpÛsobem, aby byl nezamûnitelnû rozpo-
znateln˘ od pfiedmûtÛ jin˘ch; u nedostat-
kÛ oznaãení pfiedmûtu právního úkonu je
nutno rozli‰it, zda zakládají skuteãnû va-
du umoÏÀující zámûnu pfiedmûtu úkonu,
nebo zda spoãívají jen v jinak nepfies-
ném ãi neúplném oznaãení tohoto pfied-

mûtu; o takov˘ pfiípad by ‰lo tehdy, jestli-
Ïe by správné oznaãení úkonu bylo zjisti-
telné podle dal‰ích identifikujících znakÛ
nebo i z celého obsahu právního úkonu
jeho v˘kladem (§ 35 odst. 2 obã. zák.),
popfi. objasnûním skutkov˘ch okolností,
za nichÏ byl právní úkon uãinûn.

Nejsou-li jednotlivé ãásti smlouvy
o pfievodu nemovitosti, pokud jde o po-
pis jejího pfiedmûtu, totoÏné, je tfieba ty-
to posuzovat korelativnû, zohledÀovat
nejen rozdíly, ale i spojitosti, a vycházet
pfiitom ze zásad uveden˘ch v § 35 obã.
zák.; ve spojení s tím je nutno zkoumat,
zda u tímto postupem specifikovan˘ch
nemovitostí by – z hlediska konkrétních
okolností – mohlo dojít k zámûnû s ne-
movitostmi jin˘mi.

Nález Ústavního soudu ze dne 13. 10.
2004, sp. zn. III. ÚS 447/03

SbÚS 145/2004

Z odÛvodnûní:

Jádrem ústavní stíÏnosti je polemika
stûÏovatelky se závûry obecn˘ch soudÛ t˘-
kajících se platnosti shora zmínûné darova-
cí smlouvy z hlediska § 37 odst. 1 obãan-
ského zákoníku. Ústavní soud – vzhledem
ke svému postavení, jak bylo popsáno v˘-
‰e – zastává konstantní názor, Ïe vedení fií-
zení, zji‰Èování a hodnocení skutkového
stavu, v˘klad jednoduchého práva a jeho
aplikace na jednotliv˘ pfiípad jsou v zásadû
vûcí obecn˘ch soudÛ. Proto Ústavnímu
soudu obvykle nepfiíslu‰í „pfiehodnocovat“
hodnocení dÛkazÛ obecn˘mi soudy, a to
i kdyby se s tímto hodnocením sám nezto-
toÏÀoval; stejnû tak platí, Ïe rozdíln˘ názor
na v˘klad „jednoduchého“ práva, bez ohle-
du na to, zda namítan˘ nebo i autoritativnû
zji‰tûn ,̆ sám o sobû nemÛÏe zpÛsobit poru-
‰ení ústavnû zaruãen˘ch práv (napfi. nález
ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. III. ÚS 31/97;
publ. in: Sbírka nálezÛ a usnesení ÚS, sv. 8,
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ã. 66). Na stranû druhé v‰ak k poru‰ení
ústavnû zaruãen˘ch práv stûÏovatele by
mohlo dojít v pfiípadû, Ïe by skutkové závû-
ry soudu byly v extrémním nesouladu s pro-
veden˘mi dÛkazy anebo by z nich v Ïádné
moÏné interpretaci odÛvodnûní soudního
rozhodnutí nevypl˘valy (viz napfi. nález ze
dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94; publ.
in: Sbírka nálezÛ a usnesení ÚS, sv. 3, ã. 34)
nebo pokud by v procesu interpretace a apli-
kace „jednoduchého“ práva soudy vycháze-
ly ze zásadnû nesprávného zhodnocení do-
padu ústavnû zaruãen˘ch práv, jichÏ se
stûÏovatel dovolává, na posuzovan˘ pfiípad,
eventuálnû pokud by v tomto procesu byl
obsaÏen prvek svévole, napfi. v dÛsledku
nerespektování kogentní normy, anebo pr-
vek extrémního rozporu s principy spra-
vedlnosti, napfi. v dÛsledku pfiepjatého for-
malismu (srov. nález ze dne 9. 7. 1999,
sp. zn. III. ÚS 224/98; publ. in: Sbírka ná-
lezÛ a usnesení ÚS, sv. 15, ã. 98). K tomu
nutno doplnit, Ïe míra ingerence Ústavní-
ho soudu do rozhodovací ãinnosti soudÛ
obecn˘ch musí odráÏet intenzitu, jakou se
tato ãinnost, resp. její v˘sledek, dot˘ká
ústavnû zaruãen˘ch práv stûÏovatele.

V posuzovaném pfiípadû Ústavní soud
dospûl k závûru, Ïe napadená rozhodnutí
se natolik dot˘kají vlastnického práva stû-
Ïovatelky, jeÏ bylo intabulováno do katast-
ru nemovitostí, a v souvislosti s tím i zása-
dy autonomie vÛle subjektÛ práva, jakoÏ
i právní jistoty, jiÏ nekonzistentní rozhodo-
vání orgánÛ vefiejné moci o t˘chÏ otázkách
nepochybnû naru‰uje, Ïe jsou zde dány dÛ-
vody pro meritorní posouzení ústavní stíÏ-
nosti. Jak jiÏ bylo v˘‰e naznaãeno, obecné
soudy svÛj závûr o neurãitosti smlouvy
(§ 37 odst. 1 obãanského zákoníku) opfiely
o to, Ïe její pfiedmût není vymezen tak, jak
stanovuje § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona
ã. 344/1992 Sb., pfiiãemÏ stejnou otázkou
se zab˘val i pfiíslu‰n˘ katastrální úfiad. Ji-
nak fieãeno, platnost pfiedmûtné smlouvy
byla ze stejného hlediska pfiezkoumávána

jak ze strany obecn˘ch soudÛ, tak pfiedtím
ze strany správního orgánu – srov. napfi.
nález Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2002,
sp. zn. I. ÚS 222/2000 (publ. in: Sbírka ná-
lezÛ a usnesení ÚS, sv. 25, ã. 32); v nûm,
kromû dal‰ího, Ústavní soud konstatoval,
Ïe pfii zkoumání podmínek podle § 5 odst. 1
písm. c) zákona ã. 265/1992 Sb. se pfiíslu‰-
n˘ katastrální úfiad mûl pfiidrÏet obdobn˘ch
hodnotících kritérií a postupÛ jako obecn˘
soud, protoÏe není Ïádného dÛvodu, aby ur-
ãitost právního úkonu byla vykládána v fií-
zení o povolení vkladu; jinak tato kritéria
vycházejí z toho, Ïe urãitost právního úko-
nu se t˘ká jeho obsahové stránky, vztahují-
cí se k jeho pfiedmûtu, zejména pak k ozna-
ãení tohoto pfiedmûtu takov˘m zpÛsobem,
aby byl nezamûnitelnû rozpoznateln˘; od
pfiedmûtÛ jin˘ch dále se v tomto nálezu
uvádí, Ïe u nedostatkÛ oznaãení (pfiedmû-
tu) právního úkonu je nutno rozli‰it, zda
zakládají skuteãnû vadu umoÏÀující zámû-
nu pfiedmûtu úkonu, nebo zda spoãívají jen
v jinak nepfiesném ãi neúplném oznaãení
tohoto pfiedmûtu; o takov˘ pfiípad by ‰lo
tehdy, jestliÏe správné oznaãení úkonu by-
lo zjistitelné podle dal‰ích identifikujících
znakÛ nebo i z celého obsahu právního
úkonu jeho v˘kladem (§ 35 odst. 2 obãan-
ského zákoníku), popfi. objasnûním skut-
kov˘ch okolností, za nichÏ byl právní úkon
uãinûn.

JestliÏe dle uvedeného názoru mají ta-
to pravidla dodrÏovat katastrální úfiady,
protoÏe tak postupují obecné soudy, posu-
zují-li platnost smlouvy z uvedeného hle-
diska, pak lze dovozovat, Ïe dan˘ postup
je, resp. má b˘t v soudním fiízení samo-
zfiejm˘m standardem. V posuzovaném pfií-
padû v‰ak takto obecné soudy nepostupo-
valy. Pfiedmûtné darovací smlouvû mimo
jiné vyt˘kají, Ïe u pfievádûn˘ch pozemkÛ
chybí oznaãení katastrálního území, pfii-
ãemÏ odkazují na § 5 odst. 1 písm. a) ka-
tastrálního zákona, u budovy má pak chybût
pfiíslu‰nost budovy k ãásti obce ãi katast-
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rálnímu území, jak stanovuje § 5 odst. 1
písm. c) uvedeného zákona. Pomine-li
Ústavní soud jako nerozhodnou skuteãnost,
Ïe z odÛvodnûní napaden˘ch rozsudkÛ ne-
ní zcela zfiejmé, z jakého znûní katastrální-
ho zákona obecné soudy vycházely, pak
nahlédnutím do darovací smlouvy lze zjis-
tit, Ïe v jejím ãl. II, v nûmÏ se vymezují
nemovitosti, které dárkynû stûÏovatelce
daruje, skuteãnû chybí oznaãení katast-
rálního území, resp. pfiíslu‰ná ãást obce.
Ov‰em tuto ãást není moÏno vykládat izo-
lovanû od dal‰ích ãástí smlouvy. V uvede-
ném ãlánku jsou nemovitosti specifiková-
ny parcelními ãísly, pfiíp. ãíslem popisn˘m,
pozemky dále jejich v˘mûrou, v podstatû
shodnou specifikaci obsahuje i ãl. X dané
smlouvy, z nûhoÏ navíc jednoznaãnû vy-
pl˘vá, Ïe se vûc t˘ká nemovitostí zapsa-
n˘ch na LV ã. 584 pro obec hl. m. Prahu
a k. ú. Podolí, vymezení v zásadû shod-
n˘ch nemovitostí obsahuje i ãl. I smlouvy.
Jen stûÏí lze pfiitom dovozovat, Ïe kaÏdá
z uveden˘ch ãástí mûla na mysli nûjaké ji-
né nemovitosti, takÏe je nezbytné tyto po-
suzovat korelativnû, zohledÀovat nejen
rozdíly, ale i spojitosti, a vycházet pfiitom
ze zásad uveden˘ch v § 35 obãanského zá-
koníku; ve spojení s tím pak bylo povin-
ností obecn˘ch soudÛ zkoumat, zda u tím-
to postupem specifikovan˘ch nemovitostí
by – z hlediska konkrétních okolností –
mohlo dojít k zámûnû s nemovitostmi jin˘-
mi, jak bylo naznaãeno v˘‰e.

Obecné soudy dále opfiely svÛj závûr
o nesrozumitelnosti smlouvy o argument,
Ïe ze smlouvy není zfiejmé, zda byl dÛm
darován i s tzv. pfiístavbou, jakoÏto samo-
statnou stavbou. K tomu dluÏno pozname-
nat, Ïe na vûc lze pohlíÏet i z jiného úhlu,
a to tak, Ïe je patrné, Ïe dÛm darován byl;
otázkou je, zda s pfiístavbou nebo bez pfií-
stavby, kdy ov‰em stûÏovatelka v soudním
fiízení skuteãnost, Ïe pfiedmûtem pfievodu
byl pouze dÛm, nijak nezpochybÀovala;
v tomto smyslu byl pfiedtím uãinûn vklad

vlastnického práva, pfiiãemÏ nebylo zji‰tû-
no, Ïe by stûÏovatelka pfiíslu‰né rozhodnu-
tí katastrálního úfiadu napadla, a tak je
otázkou, zda obecn˘mi soudy prezentova-
n˘ obecn˘ zájem není zamûÀován se zájmy
Ïalobkynû jako dûdiãky dárkynû. Pfiedev‰ím
v‰ak dan˘ závûr obecn˘ch soudÛ postrádá
náleÏité odÛvodnûní, neboÈ tyto pouze
uvedly, Ïe „pfiístavba“ nemûla vlastní po-
pisné ãíslo a Ïe tak byl pfiedmût darování
oznaãen neurãitû. Je v‰ak tfieba vzít v úva-
hu, Ïe popisné a orientaãní ãíslo bylo „pfií-
stavbû“ pfiidûleno aÏ v roce 1996, jak vy-
pl˘vá z rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy
ze dne 8. 3. 1996, ãj. OVS 467/96, takÏe
tímto zpÛsobem tato nemovitost b˘t ozna-
ãena nemohla, a daná okolnost pfiekáÏku
pfievodu pfiedmûtn˘ch nemovitostí zaklá-
dat nemÛÏe. Jde tedy opût o to, zda pfied-
mût pfievodu byl oznaãen tak, aby bylo
zfiejmé, Ïe v nûm není zahrnuta i tato pfií-
stavba. V tomto ohledu se v‰ak obecné
soudy nevypofiádaly nijak se skuteãností,
Ïe geometrick˘m plánem ã. 604-207/95,
potvrzen˘m dne 10. 11. 1995, byla rozdû-
lena parcela ã. 1826/11, zastavûná plocha,
o v˘mûfie 152 m2, na parcelu ã. 1826/11,
objekt bydlení, zastavûná plocha, o v˘mû-
fie 79 m2, a parcelu ã. 1826/15, objekt byd-
lení, zastavûná plocha, o v˘mûfie 73 m2,
a to právû podle pozemkÛ, na nichÏ dÛm,
na stranû jedné, a „pfiístavba“, na stranû
druhé, stojí; pfiitom dle bodu II. darovací
smlouvy se daruje dÛm ãp. 702 s (pouze)
novû vyt˘ãenou parcelou ã. 1826/11 o v˘-
mûfie 79 m2, a dle bodu X. darovací smlou-
vy má b˘t dárkynû zapsána jako vlastnice
zmínûné pfiístavby domu spolu s parcelou
ã. 1826/15, o v˘mûfie 73 m2, tedy „dru-
hou“ novû vzniklou parcelou.

Vzhledem k v˘‰e uvedenému má Ústav-
ní soud za to, Ïe obecné soudy pfii interpre-
taci smlouvy postupovaly formalisticky
a bez zfietele k § 35 obãanského zákoníku,
pfiiãemÏ se nedostateãnû vypofiádaly se
shora zmínûn˘mi, dle názoru Ústavního
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