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USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátČ složeném z pĜedsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D.,
a soudcĤ Mgr. Petra Krause a Mgr. ZdeĖka Sajdla ve vČci žalobkynČ ýeské republiky –
Ministerstva financí, Iý 000 06 947, se sídlem v Praze 1, Letenská 525/15, jednající ÚĜadem
pro zastupování státu ve vČcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábĜeží 390/42,
proti žalované AKRO investiþní spoleþnosti, a.s., Iý 492 41 699, se sídlem v Praze 6,
Slunná 547/25, zastoupené JUDr. JiĜím Voršilkou, advokátem se sídlem v Praze 1,
Opletalova 1535/4, o 2.080.447.226,12 Kþ s pĜíslušenstvím, vedené u Obvodního soudu
pro Prahu 6 pod sp. zn. 8 C 445/2014, o dovolání žalované proti rozsudku MČstského soudu
v Praze ze dne 27. listopadu 2018, þ. j. 30 Co 366/2018-524, t a k t o :
I. Dovolání se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradČ nákladĤ dovolacího Ĝízení
300 Kþ do tĜí dnĤ od právní moci tohoto usnesení.
OdĤvodnČní:
Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 24. 5. 2018, þ. j. 8 C 445/2014-456,
uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni þástku 2.080.447.226,12 Kþ s pĜíslušenstvím
(výrok I.), v þásti, jíž se žalobkynČ domáhala úroku z prodlení ze shora uvedené þástky
za dobu od 30. 8. 2014 do 31. 8. 2014, žalobu zamítl (výrok II.), rozhodl o náhradČ nákladĤ
Ĝízení mezi úþastníky (výrok III.) i státu (výrok IV.) a o soudním poplatku (výrok V.).
VyhovČl tím žalobkyni domáhající se vydání plnČní poskytnutého žalované jako náhradu
škody podle pravomocného rozsudku MČstského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, þ. j.
35 Co 34/2012-761. Byl-li následnČ zrušen rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2014,
þ. j. 30 Cdo 493/2013-863, jedná se o bezdĤvodné obohacení na stranČ žalované mající pĤvod
v plnČní z právního dĤvodu, jenž odpadl. DĤvodem kasace rozhodnutí bylo nesprávné právní
posouzení bČhu promlþecí doby, proþež se obvodní soud v aktuálním sporu zabýval mimo jiné
otázkou, ke kterému okamžiku mČla žalovaná (v pĤvodním sporu vystupující na stranČ
žalující) vČdomost o rozhodných okolnostech, jež jí umožĖovaly u soudu uplatnit nárok
na náhradu škody dle zákona þ. 58/1969 Sb., o odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou
rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úĜedním postupem, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 58/1969 Sb.“), zpĤsobené nesprávným úĜedním postupem
Ministerstva financí. Zjistil, že o nepodání trestního oznámení podle zákona þ. 61/1996 Sb.,
o nČkterých opatĜeních proti legalizaci výnosĤ z trestné þinnosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(dále jen „zákon þ. 61/1996 Sb.“), pĜíslušným orgánem Ministerstva financí, jež bylo shledáno
pĜíþinou vzniku škody, získala nynČjší žalovaná (resp. její právní pĜedchĤdce) vČdomost dĜíve
než tĜi roky pĜed vznesením žaloby dne 11. 8. 2003, kterou se domáhala její náhrady. BČh
promlþecí doby pĜitom nebyl stavČn pĤvodní žalobou, jíž požadovala tutéž náhradu, avšak
odĤvodĖovala ji odlišnými skutkovými tvrzeními, domáhala-li se jí po Ministerstvu
spravedlnosti, spatĜujíc její pĜíþinu v nesprávném úĜedním postupu notáĜe. Odkázav

na konstantní judikaturu, pĜipomnČl, že v rozhodném období stát podle zákona þ. 58/1969 Sb.
za škodu zpĤsobenou notáĜem neodpovídal.
Dostalo-li se tedy žalované od ýeské republiky – Ministerstva financí na základČ
pozdČji zrušeného soudního rozhodnutí finanþní þástky, která pro promlþení práva na její
zaplacení a vþasné uplatnČní námitky promlþení, již soud nepovažoval za vznesenou
v rozporu s dobrými mravy, nemohla být souþasné žalované pĜisouzena, má žalobkynČ
po odpadnutí právního dĤvodu (soudního rozhodnutí) právo požadovat vydání poskytnuté
sumy zpČt. OprávnČnČ a nikoliv nemravnČ (v rozporu s § 8 zákona þ. 89/2012 Sb., obþanského
zákoníku, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – dále jen „o. z.“) se žalobkynČ domáhá též úrokĤ
z prodlení za období od právní moci kasaþního rozhodnutí Nejvyššího soudu do zaplacení.
V þásti, jíž se žalobkynČ domáhala úrokĤ z prodlení za dobu pĜed pravomocným zrušením
rozsudku mČstského soudu, obvodní soud žalobu zamítl.
Nad rámec pĜedestĜených úvah soud prvního stupnČ zmínil, že nebylo-li by pĤvodnČ
žalované právo promlþeno, odpovídala by nynČjší žalobkynČ za škodu toliko pomČrnČ (ve výši
5 % z celkové škody) ve smyslu § 438 odst. 2 zákona þ. 40/1964 Sb., obþanského zákoníku,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „obþ. zák.“), a aktuální žaloba by tak byla rovnČž
dĤvodná co do þástky 2.014.692.788,83 Kþ s pĜíslušenstvím.
K odvolání žalované pĜezkoumal uvedené rozhodnutí MČstský soud v Praze, jenž
je rozsudkem ze dne 27. 11. 2018, þ. j. 30 Co 366/2018-524, ve výrocích I., III., IV. a V.
potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradČ nákladĤ odvolacího Ĝízení (výrok II.). Ztotožniv
se se skutkovými zjištČními soudu prvního stupnČ, pĜitakal i jeho právnímu posouzení.
Odkázal na konstantní judikaturu Nejvyššího soudu, podle níž závisí úspČšnost požadavku
na vrácení plnČní poskytnutého na základČ pozdČji zrušeného soudního rozhodnutí
na skuteþnosti, (ne)existovala-li k nČmu povinnost dle hmotného práva, tedy i bez rozhodnutí
soudu. O bezdĤvodné obohacení se v naznaþených situacích jedná toliko tehdy, nespoþíval-li
právní dĤvod plnČní v hmotném právu. Odvolací soud mČl pĜi posuzování trvání
hmotnČprávní povinnosti za patĜiþné pĜihlédnout k námitkám (promlþení i dČlené
odpovČdnosti) vzneseným v pĤvodním Ĝízení žalovanou (nynČjší žalobkyní). Korektním
shledal závČr obvodního soudu o promlþení práva na náhradu škody pĜed podáním žaloby dne
11. 8. 2003, odmítnuv konstrukci odvolatelky, v jejíchž intencích mČla být promlþecí doba
stavČna podáním dĜívČjší žaloby míĜící proti Ministerstvu spravedlnosti. UplatnČní námitky
promlþení v pĜedchozím Ĝízení taktéž nepokládal za rozporné s dobrými mravy. PĜiléhavou
a souladnou s kasaþním rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 493/2013 shledal
i podpĤrnou argumentaci soudu prvního stupnČ vycházející z principĤ dČlené odpovČdnosti.
Konstatuje, že žalobkynČ nebyla podle hmotného práva povinna spornou þástku poskytnout,
bylo-li právo žalované, proti nČmuž se bránila námitkou promlþení, u soudu uplatnČno
po marném uplynutí tĜíleté promlþecí doby, uzavĜel, že zrušení rozsudku, jenž zmínČnou
povinnost žalobkyni ukládal, zapĜíþinilo na stranČ žalované vznik bezdĤvodného obohacení,
jež je nyní spolu s úroky z prodlení (kvituje úsudek soudu prvního stupnČ i v tomto smČru)
povinna žalobkyni vydat. Pro Ĝeþené rozhodnutí soudu první instance potvrdil.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala dovolání žalovaná, majíc je za pĜípustné
ve smyslu § 237 zákona þ. 99/1963 Sb., obþanského soudního Ĝádu, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „o. s. Ĝ.“), z následnČ uvedených dĤvodĤ. Odvolací soud se jednak odchýlil
od ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, zejména od jeho rozhodnutí sp. zn.
31 Cdo 3309/2011 a sp. zn. 28 Cdo 2176/2013, pĜihlédl-li k námitce promlþení, jež byla
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uplatnČna v dĜívČjším soudním Ĝízení, a dospČl k závČru, že žalobkynČ plnila povinnost, jíž
nebyla dle hmotného práva vázána. Za pĜíþící se konstantní judikatuĜe považuje i Ĝešení
otázky vČdomosti žalované o skuteþnostech rozhodných pro uplatnČní jejího práva u soudu,
tedy samo urþení poþátku bČhu promlþecí doby. Odklon od rozhodovací praxe dle dovolatelky
vykazuje i posouzení rozporu uplatnČní námitky promlþení s dobrými mravy, jakož
i hodnocení požadavku žalobkynČ na zaplacení úrokĤ z prodlení optikou dobrých mravĤ,
kterému se nalézací soudy vČnovaly zcela nedostateþnČ. PoslednČ vymezenou problematiku
pak pokládá rovnČž za v judikatuĜe v daných souvislostech neĜešenou. NázorĤm ustálené
soudní praxe neodpovídá ani úvaha o dČlené odpovČdnosti žalobkynČ. Za Nejvyšším soudem
doposud nehodnocenou oznaþuje otázku aplikace § 2997 o. z. a § 609 o. z. v pomČrech
projednávané vČci. S výkladem první zmínČné normy nesouhlasí pro nepĜípustné rozšiĜování
taxativnČ stanovených výjimek v odst. 2. Ustanovení § 609 o. z. považuje za nepoužitelné
s ohledem na promlþení pĜedmČtného práva ještČ v dobČ úþinnosti pĜedchozího obþanského
zákoníku. Jako další prozatím dovolacím soudem neposuzované pak formuluje otázku vlivu
rozhodnutí trestního soudu na poþátek bČhu promlþecí doby k uplatnČní práva na náhradu
škody a problematiku samotné možnosti rozhodovat v nynČjším Ĝízení o dČlené odpovČdnosti
za škodu, jež byla pĜedmČtem dĜívČjšího Ĝízení.
Dále navrhuje jinak od dosavadního pĜístupu zastávaného Nejvyšším soudem
vyjádĜeného mimo jiné v rozsudku sp. zn. 30 Cdo 493/2013 vyĜešit otázku bČhu promlþecí
doby, prosazujíc její stavČní již podáním pĤvodní žaloby proti Ministerstvu spravedlnosti.
Odlišného posouzení se domáhá i v pĜípadČ problematiky odpovČdnosti státu za postup notáĜe
pĜed 14. 5. 1998. In eventum oznaþuje vymezené otázky jako v judikatuĜe Nejvyššího soudu
souzené rozdílnČ. ZávČrem navrhuje odložení vykonatelnosti napadeného rozsudku v þásti,
v níž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupnČ ukládající žalované povinnost k úhradČ
úrokĤ prodlení, dále pak zrušení rozsudkĤ odvolacího soudu i soudu obvodního a vrácení vČci
soudu prvního stupnČ k novému projednání.
ŽalobkynČ se ve vyjádĜení ztotožnila s názory nalézacích soudĤ a Nejvyššímu soudu
navrhla podané dovolání odmítnout pro jeho nepĜípustnost.
Na vyjádĜení žalobkynČ reagovala dovolatelka replikou.
V Ĝízení o dovolání bylo postupováno podle o. s. Ĝ. ve znČní úþinném od 30. 9. 2017,
které je dle þl. II bodu 2 zákona þ. 296/2017 Sb., kterým se mČní zákon þ. 99/1963 Sb.,
obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zákon þ. 292/2013 Sb., o zvláštních
Ĝízeních soudních, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a nČkteré další zákony, rozhodující
pro dovolací pĜezkum.
Nejvyšší soud se jako soud dovolací (§ 10a o. s. Ĝ.) po zjištČní, že dovolání bylo
podáno ĜádnČ a vþas, osobou k tomu oprávnČnou a zastoupenou podle § 241 odst. 1 o. s. Ĝ.,
zabýval jeho pĜípustností.
Podle § 237 o. s. Ĝ. není-li stanoveno jinak, je dovolání pĜípustné proti každému
rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací Ĝízení konþí, jestliže napadené rozhodnutí
závisí na vyĜešení otázky hmotného nebo procesního práva, pĜi jejímž Ĝešení se odvolací soud
odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování
dovolacího soudu dosud nebyla vyĜešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ,
anebo má-li být dovolacím soudem vyĜešená právní otázka posouzena jinak.
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Dovolání ovšem pĜípustným není.
Zprvu nelze pĜisvČdþit úvahám dovolatelky napadajícím právní posouzení promlþení
práva žalované na náhradu škody. Poþátek bČhu tĜíleté subjektivní promlþecí doby, v níž musí
být uplatnČny nároky na náhradu škody zpĤsobené nesprávným úĜedním postupem, se podle
ustanovení § 22 odst. 1 zákona þ. 58/1969 Sb. odvíjí od okamžiku, v nČmž se poškozený
o škodČ dozvČdČl, tedy kdy prokazatelnČ získal vČdomost o tom, že došlo k jejímu vzniku a že
za ni také stát odpovídá. Není naopak spojován s ponČtím žalobce o nesprávném úĜedním
postupu samotném, tj. že nastala škodná událost (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
28. 8. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1607/2012). K uplatnČní nároku u soudu pĜitom není tĜeba znát ani
pĜesnou výši majetkové újmy (viz napĜ. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2006, sp. zn.
25 Cdo 2758/2004). Spolu s povČdomím o skutkových okolnostech umožĖujících
poškozenému subjektu uplatnČní jeho práva u soudu se však nevyžaduje, aby byl též schopen
posoudit existenci (dĤvodnost) nároku na náhradu škody po stránce právní. Klíþovou
je znalost podstatných faktĤ umožĖující mu formulovat žalobní tvrzení a domáhat se svého
práva u soudu, nikoliv jejich právní kvalifikace, þi jistota o dĤvodnosti jím uplatĖovaného
nároku (k tomu viz mimo jiné rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 2. 2012, sp. zn.
25 Cdo 2353/2009). Promítnuto do pomČrĤ Ĝešené kauzy zapoþala promlþecí doba bČžet,
jak správnČ v souladu se shora citovanou judikaturou shledaly soudy obou instancí,
v momentČ, v nČmž se žalovaná dozvČdČla o vzniku škody a skuteþnosti, že pĜíslušný orgán
Ministerstva financí nepodal trestní oznámení, mČl-li informace o tom, že mohl být spáchán
trestný þin (k nesprávnému úĜednímu postupu podle zákona þ. 61/1996 Sb. srovnej dále blíže
též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2012, sp. zn. 28 Cdo 3600/2011). Klíþové
pro poþátek bČhu promlþecí doby je již vČdomí o nepodání trestního oznámení, nikoliv jeho
kvalifikace jako nesprávného úĜedního postupu ve smyslu výše jmenovaného zákona,
potažmo pravomocné skonþení trestního Ĝízení a vyslovení viny ve vztahu ke konkrétním
pachatelĤm, jak se snaží prosadit dovolatelka. Nelze proto pĜitakat její argumentaci o rozporu
napadeného rozhodnutí s rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2002, sp. zn.
33 Odo 477/2001, þi ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 25 Cdo 1793/2004, nebo jeho usnesením
ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. 25 Cdo 2071/2014, naopak posouzení daného aspektu sporu
odvolacím soudem lze mít za s nimi konformní (vþetnČ shora odkazovaného a mČstským
soudem pĜiléhavČ vyloženého rozsudku sp. zn. 28 Cdo 1607/2012). Naznaþuje-li dovolatelka,
že ukázalo-li by se v trestním Ĝízení, že ke spáchání trestného þinu nedošlo, nemohl by být ani
postup Ministerstva financí shledán nesprávným, þímž by byla vylouþena odpovČdnost státu
za škodu, opomíjí, že jí pĜedestírané otázky se pojí právČ s dĤvodností nároku na náhradu
škody, ovšem stoprocentní pĜesvČdþení o ní není pĜedpokladem pro zapoþetí bČhu promlþecí
doby (podpĤrnČ k Ĝeþenému viz dovolatelkou poukazované usnesení Nejvyššího soudu ze dne
29. 1. 2014, sp. zn. 25 Cdo 1990/2012, a v nČm citovaný rozsudek téhož soudu ze dne
30. 9. 2003, sp. zn. 25 Cdo 871/2002).
NepĜípadnými se pak jeví odkazy dovolatelky na rozsudky Nejvyššího soudu ze dne
25. 5. 2004, sp. zn. 25 Cdo 593/2003, ze dne 19. 3. 2009, sp. zn. 25 Cdo 917/2007, ze dne
8. 7. 2011, sp. zn. 28 Cdo 3742/2010, a ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. 30 Cdo 190/2013, v nichž
vyĜþené závČry se váží k odlišným skutkovým situacím, a sice k pĜípadĤm, v nichž byla škoda
zpĤsobena nezákonným rozhodnutím státu, s þímž se pĜedevším pojí i dovolatelkou citované
pasáže, nikoliv jeho nesprávným úĜedním postupem. Za pĜiléhavý nelze považovat ani poukaz
žalované na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 25 Cdo 2168/2015,
pro odlišný skutkový podklad srovnávaných kauz. V tehdejší vČci se moment vČdomosti
o rozhodných skuteþnostech lišil u právního zástupce nahlížejícího do spisu a u úþastníka,
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jemuž zjištČné informace zprostĜedkovával. Obdobnou þasovou prodlevu v obeznámení
se nelze bez dalšího shledat, þiní-li advokát v zastoupení úþastníka podání k soudu, jak
dovozuje žalovaná.
Konkrétní závČry, ke kterému okamžiku (zde pĜed 11. 8. 2000) získala žalovaná
zmiĖované znalosti, jsou pak zjištČními skutkovými, jež pĜezkumu v dovolacím Ĝízení
podléhat nemohou (viz napĜ. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2017, sp. zn.
28 Cdo 3017/2017).
K samotnému bČhu promlþecí doby se Nejvyšší soud vyjádĜil již ve jmenovaném
kasaþním rozsudku sp. zn. 30 Cdo 493/2013 vydaném v Ĝízení týchž úþastnic (na nČjž
je možné pro struþnost odkázat), od jehož konkluzí neshledává dĤvodu se odchylovat,
vyslovil-li, že k jejímu stavČní ve smyslu § 112 obþ. zák. nemohlo dojít uplatnČním žaloby, jíž
se v tehdejším Ĝízení žalovaná domáhala náhrady škody vĤþi Ministerstvu spravedlnosti
vzniklé nesprávným postupem notáĜe. Nalézací soudy tak korektnČ sledovaly pĜipomenuté
judikatorní závČry, pakliže konstatovaly, že promlþecí doba mohla být stavČna nejdĜíve
podáním doruþeným soudu dne 11. 8. 2003, jež zároveĖ nepĜedstavovalo pouhé doplnČní
pĤvodní žaloby. Obstojí-li pĜitom úsudek o poþátku bČhu promlþecí doby (viz výše), je pak
odpovídajícím celkový závČr, že žalovaná uplatnila svĤj nárok až po marném uplynutí
promlþecí doby ve smyslu § 22 odst. 1 zákona þ. 58/1969 Sb. V dĤsledku Ĝeþeného se
správným jeví konkluze soudĤ nižších stupĖĤ, že poskytla-li ýeská republika – Ministerstvo
financí pĜedmČtnou þástku ve prospČch souþasné žalované, jak jí ukládal rozsudek MČstského
soudu v Praze þ. j. 35 Co 34/2012-761, plnila tím na promlþený dluh.
Ustálené judikatuĜe se nevymyká ani závČr shledávající námitku promlþení
uplatnČnou v tehdejším Ĝízení ze strany nynČjší žalobkynČ souladnou s dobrými mravy.
Nejvyšší soud ve své praxi konstantnČ prezentuje názor, podle kterého zásadnČ dobrým
mravĤm neodporuje, vznese-li v Ĝízení nČkterá ze stran námitku promlþení vĤþi ní žalovaného
práva. Jinak tomu mĤže být toliko ve výjimeþných pĜípadech (ke specifickým situacím viz
blíže usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 28 Cdo 3594/2018, a judikatura
v nČm odkazovanou). Problematiku, zda výkon urþitého práva je ve shodČ s dobrými mravy,
je zapotĜebí vždy posuzovat individuálnČ s pĜihlédnutím ke konkrétním okolnostem pĜípadu
(srov. napĜ. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. 28 Cdo 1174/2004).
Dovolací soud má oprávnČní uþinit otázku aplikace ustanovení o zákazu výkonu práva
v rozporu s dobrými mravy pĜedmČtem svého pĜezkumu jen v pĜípadČ zjevné nepĜimČĜenosti
úvah soudĤ nižších stupĖĤ v nalézacím Ĝízení (srov. napĜ. usnesení Nejvyššího soudu ze dne
21. 6. 2007, sp. zn. 28 Cdo 2160/2007, nebo ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3513/2013).
UzavĜely-li soudy obou instancí, vycházejíce z individuálních skutkových okolností
projednávané vČci, že uplatnČní námitky promlþení (aktuální žalobkyní) v Ĝízení o náhradČ
škody v rozporu s dobrými mravy nebylo, neshledávajíce okolnosti dané kauzy tak
specifickými, že by opodstatĖovaly aplikaci zmiĖovaného korektivu (pĜiþemž za nČ
nepovažovaly ani dovolatelkou akcentovanou výši þástky, o níž je spor veden, její postavení
jakožto subjektu hájícího zájmy více poškozených investorĤ, þi pozici žalobkynČ – státu), a že
na opoždČném uplatnČní nároku nese zavinČní pĜedevším sama žalovaná bez pĜispČní
ze strany žalobkynČ, nelze jimi uþinČné závČry oznaþit za nepĜimČĜené a nesouladné se shora
odkazovanou þi dovolatelkou citovanou ustálenou soudní praxí (k tomu blíže též usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 28 Cdo 3594/2018, a ze dne 12. 2. 2019, sp. zn.
28 Cdo 129/2019).

5

Judikatura Nejvyššího soudu se zejména skrze rozsudek velkého senátu
obþanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014, sp. zn.
31 Cdo 3309/2011, ustálila v názoru, že jestliže na základČ povinnosti uložené pravomocným
rozhodnutím soudu, které neodpovídá skuteþným hmotnČprávním pomČrĤm, žalovaný plnil
na neexistující dluh, pak žalobci vzniká bezdĤvodné obohacení, a to okamžikem, kdy bylo
rozhodnutí, z jehož podnČtu žalovaný plnil, pravomocnČ zrušeno (vedle citovaného rozsudku
srovnej na nČj navazující judikaturu, namátkou rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
29. 11. 2017, sp. zn. 28 Cdo 4478/2016, þi jeho usnesení ze dne 1. 2. 2017, sp. zn.
28 Cdo 3617/2016). SouþasnČ dovolací soud již v ĜadČ svých rozhodnutí vyslovil závČr, podle
nČhož bezdĤvodné obohacení vzniká rovnČž v pĜípadČ, plnil-li subjekt povinnost,
jíž odpovídající právo protistrany bylo již promlþeno, proto, že mu tak ukládalo pravomocné
soudní rozhodnutí, jež bylo v dĤsledku úspČšného uplatnČní mimoĜádného opravného
prostĜedku zrušeno. Dovodil, že v naznaþeném pĜípadČ nelze bez dalšího uvažovat
o dobrovolném zapravení (promlþeného) dluhu, nýbrž motivaci ke splnČní povinnosti
pĜedstavuje právČ pozdČji zrušené soudní rozhodnutí coby procesnČprávní dĤvod, proþež
takové plnČní nevyvolává úþinky ve smyslu § 455 obþ. zák. (viz napĜ. rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 1. 2. 2017, sp. zn. 28 Cdo 1718/2016, nebo jeho usnesení ze dne 28. 1. 2009,
sp. zn. 33 Odo 1368/2006, ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 28 Cdo 1536/2013, a ze dne 4. 4. 2018,
sp. zn. 28 Cdo 3660/2017).
NastínČnému náhledu plnČ odpovídá i aktuálnČ pĜezkoumávané rozhodnutí, jež se
nikterak nepĜíþí ani dovolatelkou citovaným rozhodnutím. Vzdor mínČní žalované shora
odkazovaný rozsudek sp. zn. 31 Cdo 3309/2011 nikterak nezapovídá výše reprodukovaný
závČr o vzniku bezdĤvodného obohacení plnČním na promlþený dluh z podnČtu následnČ
cestou mimoĜádného opravného prostĜedku odklizeného rozhodnutí. VČnuje-li se jmenovaný
rozsudek velkého senátu otázce promlþení, þiní tak toliko ve vztahu k promlþení práva
na vydání bezdĤvodného obohacení majícího pĤvod v odpadnutí právního dĤvodu, nikoliv
k promlþení pĤvodnČ žalovaného práva pĜiznaného soudním rozhodnutím v dĤsledku
nesprávného právního posouzení bČhu promlþecí doby. Dovolatelþin poukaz na rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2176/2013, pak nemĤže být v pomČrech
projednávané vČci shledán pĜiléhavým, ponČvadž šlo o skutkovČ podstatnČ odlišnou situaci,
byla-li v tehdy Ĝešeném sporu uspokojována pohledávka ještČ pĜed uplynutím promlþecí doby,
jak dovodil soud prvého stupnČ, pĜiþemž Nejvyšší soud, vázán dovolacími dĤvody, se otázkou
vlivu promlþení na vznik bezdĤvodného obohacení nezabýval. Dovolatelkou akcentované
a v tomto smČru þásteþnČ dezinterpretované závČry o tom, že by se úþastník trpící ztrátou
námitky promlþení v dĤsledku nesprávné právní úvahy soudu v pĤvodním Ĝízení mohl
domáhat náhrady škody po státu, z textu rozhodnutí nevyplývají.
ByĢ nelze zcela upĜít relevanci výhradám dovolatelky stran rozhodné právní úpravy,
i v tomto ohledu právní úsudek o vČci uþinČný odvolacím soudem v koneþném dĤsledku
obstojí. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 28 Cdo 5369/2016, dospČl
k závČru, že bylo-li pozdČji zrušené rozhodnutí ve vČci vydáno do 31. 12. 2013, Ĝídí se
eventuální závazek k vrácení bezdĤvodného obohacení, vzhledem k vydání odpadnuvšího
právního dĤvodu determinujícího právní pomČr dotþených subjektĤ, právní úpravou úþinnou
do konce roku 2013. PĜípadnČ tak odvolací soud vycházel ze závČrĤ vyslovených ve shora
pĜipomenuté judikatuĜe Nejvyššího soudu související s aplikací § 455 obþ. zák., respektive
výjimkami z ní, a posuzovaný vztah kvalifikoval jako pomČr z bezdĤvodného obohacení.
Správnost naznaþeného právního posouzení nikterak nezpochybní, uvažoval-li o rozšíĜení
použití zmínČných konkluzí i na situace podĜaditelné pod (nutno dodat, že obdobnČ znČjící)
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28 Cdo 1297/2019
normu v § 2997 o. z. se subsidiárním odkazem na dikci § 609 o. z. Je tak zjevné, že ani toliko
formální korekce náhledu odvolacího soudu v tomto smČru by nebyla s to zapĜíþinit
rozhodnutí v dovolatelþin prospČch. Zodpovídání žalovanou pĜedestíraných dotazĤ, zda se
mČstský soud nedopustil nepĜípustnČ extenzivního výkladu § 2997 o. z., by tedy v daném
pĜípadČ (na který dopadá režim obþanského zákoníku z roku 1964) bylo toliko hypotetickou
a pro výsledek vČci nerozhodnou polemikou, jež není smyslem dovolacího Ĝízení (viz napĜ.
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 1. 2018, sp. zn. 28 Cdo 3265/2017, a jeho rozsudek
ze dne 5. 12. 2018, sp. zn. 28 Cdo 2361/2018).
PĜípustnost dovolání nemohou založit ani další námitky dovolatelky, jež
pro rozhodnutí stČžejní úsudek soudĤ o vzniku bezdĤvodného obohacení nezpochybĖují,
nýbrž se pojí s Ĝešením souvisejících problémĤ. NedĤvodnými jsou argumenty vyjadĜující
nesouhlas žalované s posouzením otázky odpovČdnosti státu za nesprávný postup notáĜe,
sledovaly-li soudy v tomto smČru náhled soustavnČ zastávaný Nejvyšším soudem, vyĜþený
zejména v jeho usnesení ze dne 6. 4. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2363/2009, jenž byl i Ústavním
soudem shledán ústavnČ konformním (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2012,
sp. zn. I. ÚS 1914/11), pĜipomenutý také v již vzpomínaném rozsudku sp. zn.
28 Cdo 3600/2011, podle nČhož stát pĜed úþinností zákona þ. 82/1998 Sb., o odpovČdnosti
za škodu zpĤsobenou pĜi výkonu veĜejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úĜedním
postupem a o zmČnČ zákona ýeské národní rady þ. 358/1992 Sb., o notáĜích a jejich þinnosti
(notáĜský Ĝád), za nesprávný úĜední postup notáĜe neodpovídal. Na citované ve svém podání
ostatnČ odkazuje sama dovolatelka. PĜijetí odlišného od doposud akceptovaného Ĝešení, a tím
konstruovat odpovČdnostní vztah státu, jenž nemá oporu v rozhodné právní úpravČ,
pak nemĤže opodstatnit ani žalovanou zdĤrazĖovaná hodnota nynČjšího sporu.
Souhlasit nelze ani s mínČním dovolatelky stran nedostateþného, respektive
nesprávného právního posouzení souladnosti požadavku žalobkynČ na úroky z prodlení
s dobrými mravy. Odvolací soud v tomto smČru kvitoval (viz bod 49 napadeného rozhodnutí)
korektní úvahu soudu prvního stupnČ opírající se o povahu úrokĤ z prodlení jakožto zákonné
sankce za nevþasné plnČní penČžitého dluhu (pĜimČĜenČ srov. usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 19. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 869/2012). ByĢ judikatura nevyluþuje pomČĜovat nárok
na vydání úrokĤ z prodlení korektivem dobrých mravĤ (viz dovolatelkou citovaný rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 33 Cdo 3562/2013), nejeví se zpochybĖovaná
úvaha soudĤ neshledávající v požadavku žalobkynČ na jejich úhradu rozpor s dobrými mravy
nikterak nepĜimČĜenou. K možnostem pĜezkumu Ĝeþeného závČru v dovolacím Ĝízení sluší se
pĜipomenout shora uvedenou judikaturu. Odlišné Ĝešení ani zde bez dalšího neodĤvodĖuje
dovolatelkou opČtovnČ akcentovaná mimoĜádná hodnota sporu.
Pro úplnost je namístČ vyjádĜit se i k dovolatelþiným námitkám stran porušení jejího
práva na spravedlivý proces, zejména v aspektu zásady rovnosti úþastníkĤ v Ĝízení pĜed
soudem. Žalovaná opakovanČ vznáší argumenty, s nimiž se již komplexnČ vypoĜádaly
nalézací soudy, pĜiþemž i zde jejich názor obstojí, vychází-li ze skuteþnosti, že námitka
promlþení byla žalobkyní vznesena už v pĤvodním Ĝízení o náhradu škody, nikoliv až jako
následek pouþení ze strany soudu v Ĝízení aktuálním. Výzvu soudu prvního stupnČ k doplnČní
tvrzení o poþátku bČhu promlþecí doby adresovanou žalobkyni podle § 118a odst. 1 o. s. Ĝ. tak
nelze považovat za nepĜípustné pouþení o možnosti vznést samu námitku promlþení, jak
mylnČ dovozuje žalovaná. Namítá-li dále dovolatelka, že nebyl proveden jí navrhovaný dĤkaz
výslechem svČdka, pokazuje toliko na eventuální vadu Ĝízení, k níž by Nejvyšší soud mohl
pĜihlížet jen v pĜípadČ pĜípustného dovolání (srovnej napĜ. usnesení Nejvyššího soudu ze dne
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1. 4. 2014, sp. zn. 28 Cdo 4282/2013). SouþasnČ je tĜeba uvést, že je povinností dovolatelĤ
i pĜi namítání porušení jejich ústavnČ zaruþených práv ĜádnČ vymezit pĜedpoklady pĜípustnosti
dovolání v intencích § 237 až 238a o. s. Ĝ., k þemuž v tomto smČru nedošlo.
Obstojí-li rozhodnutí odvolacího soudu ve vyĜešení klíþových otázek existence
bezdĤvodného obohacení spoþívajícího v þástce plnČné na promlþený dluh z podnČtu
pro nesprávnost právního posouzení pozdČji zrušeného soudního rozhodnutí a povinnosti
žalované k jeho vydání, jeví se nadbyteþným vyjadĜovat se blíže k dovolacím námitkám
týkajícím se problematiky dČlené odpovČdnosti žalobkynČ za škodu, jež byla nalézacími soudy
zmínČna toliko podpĤrnČ (nadto se nastínČnému problému Nejvyšší soud podrobnČ vČnoval
v opakovanČ zmiĖovaném rozhodnutí pod sp. zn. 30 Cdo 493/2013). Jejich zodpovídání
by pak bylo rovnČž toliko teoretickým rozborem bez vlivu na výsledné rozhodnutí ve vČci, což
nelze mít za sluþitelné s pĜipomínaným úþelem dovolacího Ĝízení, jímž je v zákonem daných
limitech pĜezkum vČcné správnosti rozhodnutí odvolacího soudu (k tomu opČtovnČ srovnej
shora jmenované usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3265/2017 a jeho rozsudek sp. zn.
28 Cdo 2361/2018).
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud dovolání žalované odmítl coby
nepĜípustné (§ 243c odst. 1 o. s. Ĝ.), a o návrhu na odklad vykonatelnosti napadeného
rozhodnutí tak již nerozhodoval.
O náhradČ nákladĤ dovolacího Ĝízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3,
§ 224 odst. 1, § 151 odst. 1, þásti vČty pĜed stĜedníkem, a § 146 odst. 3 o. s. Ĝ. ProcesnČ
úspČšné žalobkyni, jež nebyla v dovolacím Ĝízení zastoupena advokátem, pĜísluší ve smyslu
§ 151 odst. 3 o. s. Ĝ., ve znČní zákona þ. 139/2015 Sb. (srov. jeho þl. II bod 1.), ve spojení
s § 2 odst. 3 vyhlášky þ. 254/2015 Sb., o stanovení paušální náhrady pro úþely rozhodování
o náhradČ nákladĤ Ĝízení v pĜípadech podle § 151 odst. 3 o. s. Ĝ. a podle § 89a exekuþního
Ĝádu, náhrada režijních nákladĤ za jeden úkon (podání vyjádĜení k dovolání) ve výši 300 Kþ.
P o u þ e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostĜedek pĜípustný.
V BrnČ dne 4. 6. 2019
JUDr. Jan Eliáš, Ph.D. v. r.
pĜedseda senátu
Za správnost vyhotovení:
Markéta Peitzová
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