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Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z pĜedsedkynČ
JUDr. Blanky Moudré a soudcĤ JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve vČci
žalobce DČti ZemČ - PlzeĖ, poboþného spolku se sídlem PlzeĖ - Jižní PĜedmČstí, Thámova
1275/21, identifikaþní þíslo 643 55 527, zastoupeného Mgr. Pavlem ýernohousem, advokátem
se sídlem Praha 2, LublaĖská 398/18, proti žalované ýeská drĤbež s. r. o. se sídlem Velký
Malahov 39, identifikaþní þíslo 252 12 044, zastoupené Mgr. VojtČchem FoĜtem, advokátem
se sídlem Domažlice, Vodní 90, o splnČní závazku ze smlouvy, vedené u Okresního soudu
v Domažlicích pod sp. zn. 5 C 26/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu
v Plzni ze dne 22. 1. 2016, þ. j. 64 Co 521/2015-101, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 1. 2016, þ. j. 64 Co 521/2015-101,
se zrušuje a vČc se vrací Krajskému soudu v Plzni k dalšímu Ĝízení.
OdĤvodnČní:
Okresní soud v Domažlicích rozsudkem ze dne 2. 9. 2015, þ. j. 5 C 26/2015-50, uložil
žalované povinnost snížit kapacitu farmy nosnic ve Velkém MalahovČ (v areálu na pozemcích
þíslo 524/3, 534/4 a 524/5 v katastrálním území Velký Malahov) tak, aby nepĜekraþovala
210.000 kusĤ nosnic, do jednoho roku od právní moci rozsudku (výrok I.), a žalované uložil
povinnost zaplatit žalobci na náhradČ nákladĤ Ĝízení 15.152 Kþ do tĜí dnĤ od právní moci
rozsudku k rukám jeho zástupce (výrok II.).
Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 22. 1. 2016, þ. j. 64 Co 521/2015-101, zmČnil
rozsudek soudu prvního stupnČ tak, že žalobu zamítl, a rozhodl, že žádný z úþastníkĤ nemá
právo na náhradu nákladĤ Ĝízení pĜed soudy obou stupĖĤ. Odvolací soud se ztotožnil se
skutkovými zjištČními soudu prvního stupnČ, že žalobce jako obþanské sdružení a žalovaná
jako obchodní spoleþnost, zamČĜená na chov hospodáĜských a jiných zvíĜat za úþelem

2

získávání a výroby živoþišných produktĤ, uzavĜely 16. 1. 2003 smlouvu o omezení rozsahu
kapacity farem pro chov drĤbeže žalované v okrese Domažlice, minimalizaci a kompenzaci
jejich vlivĤ na životní prostĜedí a o budoucí smlouvČ o zĜízení vČcného bĜemene (dále jen
„smlouva“). Ve smlouvČ, která byla uzavĜena na dobu neurþitou, se smluvní strany mimo jiné
dohodly, že kapacita farmy žalované pro chov nosnic v obci Velký Malahov nepĜekroþí
210.000 kusĤ nosnic. Smlouva obsahuje rovnČž závazek žalované dát do 14 dnĤ od podpisu
smlouvy podnČt ke zmČnČ již vydaného pravomocného územního rozhodnutí pro farmu
ve Velkém MahalovČ spoþívající ve vypuštČní haly þ. 2 a 3 z projektu a závazek žalobce
stáhnout své odvolání proti stavebnímu povolení pro halu þ. 1 a nevystupovat v probíhajících
ani budoucích správních Ĝízeních proti zámČrĤm žalované, pokud nebudou v rozporu
se smlouvou. Odvolací soud dále zjistil, že stavební úĜad vydal dne 18. 4. 2011 stavební
povolení, jímž žalované povolil stavbu haly þ. 2, rozhodnutím ze dne 6. 2. 2013 povolil
žalované zkušební provoz v této hale a stanovil podmínky pro jeho plynulý pĜechod
do užívání a dne 31. 10. 2013 vydal kolaudaþní souhlas s užíváním této stavby (poté, co
dotþená místa vyslovila souhlasná stanoviska a byla provedena závČreþná kontrolní
prohlídka). Aþkoli byla tato správní rozhodnutí doruþována žalobci na adresu jeho tehdejšího
sídla a k jejich doruþení došlo uložením zásilek na poštČ, žalobce žádné námitky v rámci
stavebního Ĝízení, jehož byl úþastníkem, neuplatnil. Ve shodČ se soudem prvního stupnČ
odvolací soud dovodil, že úþastníci uzavĜeli (inominátní) smlouvu v souladu s § 51 zákona
þ. 40/1964 Sb., obþanského zákoníku, úþinného do 31. 12. 2013 (§ 3028 zákona þ. 89/2012
Sb.; dále jen „obþ. zák.“), z níž vznikl žalobci závazek nebránit stavbČ haly þ. 1 a žalované
závazky nepĜekroþit chov nosnic nad 210.000 kusĤ (primárnČ) a upustit od realizace výstavby
hal þ. 2 a þ. 3. Žalovaná primární závazek porušila v únoru 2014, kdy navýšila poþet nosnic
nad smluvený limit zahájením zkušebního provozu haly þ. 2. Odvolací soud oproti soudu
prvního stupnČ, který vycházel ze zásady „pacta sunt servanda“ a žalobČ vyhovČl s právním
názorem, že þasovČ neomezený závazek žalované ze smlouvy výstavbou haly þ. 2 povolené
pĜíslušnými orgány nezanikl, poukázal na princip „vigilantibus iura skripta sunt“
a s pĜihlédnutím k chování smluvních stran v prĤbČhu trvání smlouvy soudní ochranu žalobou
uplatnČného práva žalobci odepĜel. S odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 3931/2013, totiž posoudil „postup žalobce ve stavebním Ĝízení
stavby haly þ. 2“ jako šikanozní výkon práva. PĜihlédl k tomu, že žalobce v dopise ze dne
30. 4. 2010 nesdČlil žalované jednoznaþné negativní stanovisko ke stavbČ haly þ. 2, že
ve stavebním Ĝízení neuplatnil žádné námitky proti její stavbČ a nechal marnČ uplynout
všechny lhĤty, v rámci nichž mohl žalované zabránit ve výstavbČ této haly, pĜiþemž o její
stavbČ musel vČdČt - bez ohledu na pĜípadnou neznalost probíhajícího stavebního Ĝízení vzhledem k pravidelným kontrolám haly þ. 1. Konstatoval, že „žalobce tím, že v minulosti
rezignoval na právo uplatnit své námitky proti stavbČ haly þ. 2 ve stavebním Ĝízení, nemĤže
svoji neþinnost nahradit souþasnou aktivitou v soudním Ĝízení“, a dovodil, že výkon práva
žalobce uplatnČný v žalobČ je v rozporu s dobrými mravy ve smyslu § 3 odst. 1 obþ. zák.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Jeho pĜípustnost
(posuzováno podle obsahu podání) spojuje pĜedevším s posouzením otázky, zda uplatnČní
nároku na splnČní povinnosti (nepĜekroþit smluvenou kapacitu chovu nosnic) je þi není
šikanozním výkonem práva za situace, kdy nevznesl námitky ve stavebním Ĝízení proti stavbČ
haly þ. 2; tuto otázku považuje za dosud dovolacím soudem neĜešenu. ZdĤrazĖuje, že
o probíhajícím Ĝízení pĜed stavebním úĜadem fakticky nevČdČl a že výstavbou haly þ. 2
žalovaná porušila jiný závazek ze smlouvy než ten, jehož splnČní se domáhá v souzené vČci.
Má za to, že i kdyby v dopise ze dne 30. 4. 2010 nevyjádĜil explicitnČ nesouhlas s budoucím
navýšením chovu nosnic nad sjednaný limit, pak tato okolnost nemohla mít vliv na trvání
závazku žalované sjednaného na dobu neurþitou nepĜekroþit poþet nosnic nad 210.000 kusĤ.
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Odvolacímu soudu nicménČ vytýká nesprávnost zjištČní, že v dopisu ze dne 30. 4. 2010
nesdČlil žalované výslovný nesouhlas s výstavbou haly þ. 2 a že o probíhající stavbČ haly
vČdČl z kontrol haly þ. 1. KoneþnČ není srozumČn s vyþíslením nákladĤ Ĝízení, jejichž náhradu
mu pĜiznal soud prvního stupnČ. Z uvedených dĤvodĤ navrhuje Nejvyššímu soudu, aby
napadený rozsudek zmČnil tak, že se potvrzuje rozsudek soudu prvního stupnČ.
Dovolání bylo podáno vþas subjektem k tomu oprávnČným pĜi splnČní podmínky jeho
advokátního zastoupení (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1, 4 zákona þ. 99/1963 Sb., obþanského
soudního Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ; dále jen „o. s. Ĝ.“) a je pĜípustné, protože
napadené rozhodnutí závisí na vyĜešení otázky hmotného práva, která v rozhodování
dovolacího soudu dosud nebyla vyĜešena (§ 237, § 239 o. s. Ĝ.), a to otázky, zda požadavek
žalobce na splnČní závazku ze smlouvy je þi není za zjištČných okolností šikanozním
výkonem práva rozporným s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 obþ. zák.).
Podle § 242 odst. 3 vČty druhé o. s. Ĝ. je-li dovolání pĜípustné, dovolací soud pĜihlédne
též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3, jakož
i k jiným vadám Ĝízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí vČci.
Podle § 213 odst. 4 o. s. Ĝ. odvolací soud doplní dokazování o úþastníky navržené
dĤkazy, které dosud nebyly provedeny, ukazuje-li se to potĜebné ke zjištČní skutkového stavu
vČci; to neplatí jen tehdy, má-li být provedeno rozsáhlé doplnČní dokazování, a jestliže
ke skuteþnosti, jež jimi má být prokázána, dosud nebylo provedeno žádné nebo zcela
nedostateþné dokazování.
Z citovaného ustanovení § 213 odst. 4 o. s. Ĝ. vyplývá, že doplnČní dokazování o dosud
neprovedené dĤkazy, které byly navrženy za Ĝízení pĜed soudem prvního stupnČ (v souladu
s požadavky ustanovení § 118b o. s. Ĝ.) nebo které byly navrženy až pĜed odvolacím soudem
a jsou z pohledu ustanovení § 205a a 211a o. s. Ĝ. pĜípustné, provádí - je-li to potĜebné
ke zjištČní skutkového stavu vČci - odvolací soud.
V posuzovaném pĜípadČ žalobce pĜi jednání soudu prvního stupnČ dne 1. 6. 2015
pĜedložil dopis ze dne 30. 4. 2010, kterým mínil prokázat tvrzení, že žalované sdČlil svĤj
nesouhlas s výstavbou haly þ. 2, a navrhl jej provést k dĤkazĤm. Soud prvního stupnČ rozhodl
o vČci bez toho, že by tento dĤkaz provedl. Odvolací soud z tohoto - dosud neprovedeného
dĤkazu - þerpal skutková zjištČní, aniž by však jím doplnil dokazování. MČl-li za to,
že uvedený dĤkaz, který žalobce navrhl v Ĝízení pĜed soudem prvního stupnČ, má být
proveden, neboĢ je potĜebný ke zjištČní skutkového stavu, bylo na nČm, aby tak uþinil sám.
Jestliže tak neuþinil, zatížil Ĝízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí
vČci (§ 242 odst. 3 vČta druhá o. s. Ĝ.).
Podle § 241a odst. 1 o. s. Ĝ. lze dovolání podat pouze z dĤvodu, že rozhodnutí spoþívá
na nesprávném právním posouzení vČci. O nesprávné právní posouzení se jedná, jestliže soud
použil jiný právní pĜedpis, než který mČl správnČ použít, nebo sice aplikoval správný právní
pĜedpis, ale nesprávnČ jej vyložil, popĜípadČ ze skutkových zjištČní vyvodil nesprávné právní
závČry.
V posuzovaném pĜípadČ je k Ĝešení nastolena otázka, zda žalobcĤv požadavek
na splnČní závazku ze smlouvy spoþívajícího v nepĜekroþení smluvené kapacity chovu nosnic
je þi není šikanozním výkonem práva ve smyslu § 3 odst. 1 obþ. zák.
Podle § 51 obþ. zák. úþastníci mohou uzavĜít i takovou smlouvu, která není v zákonČ
zvláštČ upravena; smlouva však nesmí odporovat obsahu nebo úþelu tohoto zákona.
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Podle § 3 odst. 1 obþ. zák. výkon práv a povinností vyplývajících z obþanskoprávních
vztahĤ nesmí bez právního dĤvodu zasahovat do práv a oprávnČných zájmĤ jiných a nesmí být
v rozporu s dobrými mravy.
Závazkový právní vztah mezi žalobcem a žalovanou byl založen nepojmenovanou
smlouvou (§ 51 obþ. zák.), v níž si její úþastníci (v rámci smluvní volnosti - viz § 2 odst. 3
obþ. zák.) sjednali své vzájemné práva a povinnosti. Pro právní vztahy vyplývající z této tzv.
inominátní smlouvy je rozhodující obsah smlouvy (vlastního smluvního ujednání), tedy co si
strany samy závaznČ dohodly (jaké povinnosti úþastníci smluvnČ pĜevzali a jaká práva si
smlouvou založili). Žalované konkrétnČ vznikl jednak þasovČ neomezený závazek provozovat
ve Velkém MahalovČ farmu s chovem nosnic, jejichž poþet nepĜesáhne 210.000 kusĤ,
a jednak dát ve sjednané lhĤtČ stavebnímu úĜadu podnČt ke zmČnČ již vydaného
a pravomocného územního rozhodnutí pro farmu ve Velkém MalahovČ tak, aby z projektu
farmy byly vypuštČny haly þ. 2 a þ. 3 (tj. upustit od jejich výstavby). TČmto subjektivním
povinnostem žalované pak odpovídá právo žalobce jejich splnČní od žalované vyžadovat
(vþetnČ práva vynutit si jejich splnČní žalobou u soudu).
OdepĜel-li odvolací soud právní ochranu výkonu práva žalobce spojeného
s požadavkem na splnČní smluvní povinnosti žalovanou, neuþinil tak - z dále uvedených
dĤvodĤ - v souladu s rozhodovací praxí dovolacího soudu.
Smyslem ustanovení § 3 odst. 1 obþ. zák. je zamezit takovému výkonu práva, který
sice odpovídá zákonu, avšak odporuje dobrým mravĤm, které lze definovat jako souhrn
spoleþenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvČdþují jistou
nemČnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující þástí spoleþnosti
a mají povahu norem základních (srov. napĜ. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 1997,
sp. zn. 3 Cdon 69/96, publikovaný v þasopise Soudní judikatura pod þ. 62/1997). Není
vylouþeno, že i výkon práva, který odpovídá zákonu, mĤže být shledán v rozporu s dobrými
mravy a že mu proto bude soudem odepĜena právní ochrana. Na druhé stranČ však fungování
systému psaného práva je založeno zejména na dodržování pravidel vyplývajících z právních
pĜedpisĤ a korektiv dobrých mravĤ nesmí být na újmu principu právní jistoty a nesmí
nepĜimČĜenČ oslabovat subjektivní práva úþastníkĤ vyplývající z právních norem. Postup
soudu podle § 3 odst. 1 obþ. zák. má proto místo jen ve výjimeþných situacích. Za takovou lze
považovat tzv. šikanózní výkon práva. Dovolací soud ve svých rozhodnutích vychází
dĤslednČ z názoru, že šikanou je takový výkon práva, jehož jediným cílem je poškodit þi
znevýhodnit jiného. Jednání, které je šikanózní, je v rozporu s dobrými mravy, a proto mu lze
odepĜít ochranu (srov. napĜ. rozsudky ze dne 28. 6. 2000, sp. zn. 21 Cdo 992/99, ze dne
28. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 895/2001, ze dne 7. 9. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1567/2004, a ze dne
3. 1. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1265/2007, a usnesení ze dne 21. 8. 2014, sp. zn.
33 Cdo 212/2014).
V daném pĜípadČ zjištČní, že (jediným) motivem jednání žalobce (podání žaloby) bylo
poškození žalované, souþástí skutkového stavu vČci, na jehož základČ odvolací soud dospČl
k zpochybĖovanému právnímu závČru, není. I když vynucení splnČní smluvní povinnosti
mĤže být spojeno se vznikem újmy na stranČ žalované, nemĤže zpravidla taková okolnost
sama o sobČ vést k závČru o šikanózním výkonu práva, nebylo-li prokázáno, že žalobce podal
žalobu nikoli za úþelem dosažení výsledku, k jehož docílení slouží soudní ochrana, nýbrž aby
poškodil þi znevýhodnil žalovanou. Za výjimeþnou okolnost, jíž odvolací soud odĤvodnil
odepĜení práva na soudní ochranu požadavku žalobce na splnČní smluvní povinnosti
žalovanou, nelze považovat „postup“ žalobce ve stavebním Ĝízení. Skuteþnost, že
ve stavebním Ĝízení neuplatnil žádné námitky proti stavbČ haly þ. 2, v níž žalovaná chová
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nadlimitní poþet nosnic, nemĤže za daných okolností vést k závČru o šikanózním výkonu
práva žalobcem. Nelze totiž ztrácet ze zĜetele, že žalovaná, aþ v uzavĜené smlouvČ pĜevzala
(þasovČ neomezený) závazek upustit od výstavby haly þ. 2, posléze tuto stavbu uskuteþnila,
aniž by však tento závazek zanikl (napĜ. dohodou smluvních stran); obdobnČ nezanikl ani její
- rovnČž þasovČ neomezený - závazek nepĜekroþit stanovený limit chovu nosnic. Lze sice
pĜisvČdþit odvolacímu soudu, že rozhodnutí stavebního úĜadu byla žalobci ukládána na poštČ
s úþinky doruþení, avšak žalobce si zásilky (aĢ už z jakéhokoli dĤvodu) nepĜebíral
a neseznámil se s nimi. PĜipodobnit tuto situaci k rezignaci žalobce na právo uplatnit své
námitky proti stavbČ haly þ. 2 se proto jeví jako nepĜiléhavé. Obecná úvaha, že žalobce musel
o stavbČ této haly vČdČt vzhledem k pravidelným kontrolám haly þ. 1, pak není podložena
žádným zjištČním o konkrétních termínech kontrol.
Protože zjištČné okolnosti v daném pĜípadČ z výše vyložených dĤvodĤ neumožĖují
pĜijmout závČr o žalobcovČ šikanózním výkonu práva, nebylo na místČ soudní ochranu
žalobou uplatnČného práva odepĜít pro rozpor s dobrými mravy podle § 3 odst. 1 obþ. zák.;
dovolací dĤvod byl tudíž uplatnČn opodstatnČnČ.
Dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a vČc mu vrátil k dalšímu Ĝízení
(§ 243e odst. 1, odst. 2 vČta první o. s. Ĝ.).
Právní názor vyslovený v tomto rozhodnutí je závazný (§ 243g odst. 1vČta první, § 226
o. s. Ĝ.).
V novém rozhodnutí soud znovu rozhodne i o nákladech Ĝízení, vþetnČ Ĝízení
dovolacího (§ 243g odst. 1 vČta druhá o. s. Ĝ.).
Proti tomuto rozsudku není opravný prostĜedek pĜípustný.
V BrnČ dne 25. záĜí 2017

JUDr. Blanka Moudrá v. r.
pĜedsedkynČ senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Lovíšková

